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Όργανα και Διαδικασίες1 Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων 

Δράσης των Ο.Τ.Α. 

 

Όργανα κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος 
1. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό 

συγκροτείται διεπιστημονική ομάδα έργου, η οποία συντάσσει σχέδιο 

επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις 

υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με την υποστήριξη της 

υπηρεσίας προγραμματισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 2. 

2. Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των 

οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του 

και της ομάδας έργου κατά τις διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων 

δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

3. Η διεπιστημονική ομάδα έργου συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται και ο υπεύθυνος της ομάδας. Το έργο της ομάδας εποπτεύει ο 

Δήμαρχος. Στην ομάδα έργου, μπορούν να συμμετέχουν : 

 Μέλη των οργάνων διοίκησης και υπάλληλοι των υπηρεσιών του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού 

 Ειδικοί σύμβουλοι, συνεργάτες του Δημάρχου και εξωτερικοί σύμβουλοι 

4. Για τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της ομάδας έργου, μπορεί να 

ανατίθενται σχετικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

5. Με τον όρο «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται οι δημοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και τα δημοτικά ιδρύματα. 

                                                 
1 Σύμφωνα με το  Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 221)  
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Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως : 

1. Η ομάδα έργου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, που αφορούν στην αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, συντάσσει σχέδιο με το στρατηγικό σχεδιασμό του 

Δήμου, το οποίο υποβάλλει στο Δήμαρχο. 

2. Ο Δήμαρχος εισηγείται το προηγούμενο σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

συζήτηση και ψήφιση. 

3. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, 

δημοσιοποιείται, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από 

τα τοπικά ή διαμερισματικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από 

τοπικούς κοινωνικούς φορείς. Με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί 

ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια 

διαβούλευσης κριθεί αναγκαία. 

4. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το 

εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, προτείνουν, με γραπτή εισήγησή τους, 

κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος, τους 

στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) 

εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, αποφασίζει για τους στόχους και 

τις δράσεις που το αφορούν. 

6. Η ομάδα έργου, επεξεργάζεται και συνθέτει τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις 

αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και τις προτάσεις 

που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλλει στο Δήμαρχο. 

7. Ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών 

συμβουλίων των Νομικών Προσώπων. 

8. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την 

τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, καταχωρείται στην 
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ιστοσελίδα του Δήμου, εάν υπάρχει, και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο 

μέσο. 

 

Όργανα και διαδικασίες κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος δράσης 

1. Κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό, καταρτίζονται 

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και τα ετήσια προγράμματα δράσης των 

Νομικών Προσώπων του. Ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οργανισμού καλύπτει τις 

δράσεις που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή 

και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των 

δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από 

το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών Νομικών 

Προσώπων καταρτίζεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. 

3. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, η υπηρεσία 

προγραμματισμού, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

συντάσσει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, το οποίο υποβάλλει 

στη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης των Δήμων επιτρέπεται μόνο 

ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Όργανα και διαδικασίες παρακολούθησης και απολογισμού του ετήσιου 

προγράμματος δράσης 

1. Τα όργανα κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον απολογισμό τους, με την υποστήριξη της υπηρεσίας 

προγραμματισμού. 

2. Η υπηρεσία προγραμματισμού α) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ετήσιου 

προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και β) πριν από την σύνταξη του οικονομικού 

απολογισμού, υποβάλλει στη δημαρχιακή επιτροπή, έκθεση με τον απολογισμό 

δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των 

υπηρεσιών. 

3. Για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης του έργου των δημοτικών υπηρεσιών, είναι δυνατή η συγκρότηση 

και λειτουργία επιτροπών συντονισμού ή η διοργάνωση διϋπηρεσιακών συσκέψεων 
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εργασίας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν προϊστάμενοι των υπηρεσιών, 

αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών 

καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών. 

 

Όργανα και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος 

1. Αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού 

προγράμματος είναι ο δήμαρχος, με την υποστήριξη της υπηρεσίας 

προγραμματισμού. 

2. Η υπηρεσία προγραμματισμού συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση 

αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος εισηγείται τις εκθέσεις 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 

3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού 

του δευτέρου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης 

συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση 

αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων και των δράσεων του 

επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

4. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του προγράμματος αξιοποιούνται 

δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης 

των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες 
αποδοτικότητας που συσχετίζουν το κόστος υλοποίησης με τις εκροές των 

δράσεων. 

 

Λοιπές διατάξεις 

1. Σε όσους Δήμους δεν υπάρχει υπηρεσία προγραμματισμού, ο δήμαρχος καθορίζει 

άλλη υπηρεσία που ασκεί το ρόλο της, μέχρι τη συγκρότησή της 

2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν ανάλογα και για τις Κοινότητες. 
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Διεπιστημονική Ομάδα Έργου 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ως προς τα όργανα και τις διαδικασίες 

κατάρτισης των Ε.Π. των Ο.Τ.Α. και ειδικώς σε ό, τι αφορά το Δήμο Κορυδαλλού, την 

πρώτη φάση της επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί η 

συγκρότηση της διεπιστημονικής Ομάδας Έργου.  

 

Η σύσταση της διεπιστημονικής ομάδας έργου πραγματοποιήθηκε με κεντρική 

φιλοσοφία την επιλογή των κατάλληλων στελεχών που διαθέτουν  τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη επεξεργασία των θεματικών αντικειμένων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο η διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται 

από Στελέχη της Δημοτικής Αρχής τα οποία προΐστανται σε κεντρικές υπηρεσίες του 

Δήμου, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικευμένους Συμβούλους- μέλη της Ακαδημαϊκής 

κοινότητας με επιστημονική επάρκεια στα θέματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βασικός στόχος είναι να συνδυαστεί η πολυεπιστημονική 

προσέγγιση με το πολιτικό όραμα της Δημοτικής Αρχής και την εμπειρία των 

υπηρεσιακών στελεχών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

που θα αποτελέσει το υπόβαθρο ανάπτυξης της περιοχής. 

Δήμος Κορυδαλλού 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 
(Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημάρχου 21/ 10-3-2007) 

1. Μεντζελίδης Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορυδαλλού, 

2. Φίλης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

3. Μάνου Λαμπρινή, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων Πολιτισμού, 

Ανάπτυξης, Προβολής και Επικοινωνίας Κορυδαλλού, 

4. Βιτετζάκη Μαρία, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, 

5. Αλεξόπουλος Ανδρέας, Επιστημονικός Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Συντονιστή Επιστημονικής Ομάδας κατάρτισης του Ε.Π.,  

6. Παπαμιχαλόπουλος Αλέξανδρος, Προϊστάμενος Γραφείου Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών Προγραμμάτων, Συντονιστή εσωτερικής Ομάδας Έργου κατά τη 

διαδικασία κατάρτισης του Ε.Π., 
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7. Θανοπούλου Αγγελική, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, στέλεχος του Γραφείου 

Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων. 

Υπεύθυνος της ομάδας έργου ορίζεται ο κ. Αλεξόπουλος Ανδρέας
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Αρχές Δημοκρατικού Προγραμματισμού κατά την Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. 

 

Ο δημοκρατικός προγραμματισμός είναι μια από τις βασικές αρχές του επιχειρησιακού 

προγράμματος και αποτελεί συστατικό  στοιχείο όλων των φάσεων κατάρτισης του.   

Είναι γενικά αποδεκτό τόσο στην διεθνή βιβλιογραφία για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο 

και στους κύκλους των πολιτικών και των τεχνοκρατών που ασχολούνται άμεσα με την 

τοπική αυτοδιοίκηση ότι ο δημοκρατικός προγραμματισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για 

την επιτυχή έκβαση όχι μόνο του επιχειρησιακού προγράμματος αλλά και όλων των 

στρατηγικών πολιτικών ενός Δήμου2. Επίσης συντελεί σε μια πιο αποτελεσματική  

αντιμετώπιση της κρίσης νομιμοποίησης των σημερινών πολιτικών θεσμών3.  Ο 

δημοκρατικός προγραμματισμός με την συμμετοχή των πολιτών και των βασικών 

φορέων της πόλης συμβάλλει στην προσαρμογή των στρατηγικών στόχων της τοπικής 

πολιτικής ηγεσίας στις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατοίκων ενός  Δήμου καθώς και 

στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών 

που παρέχουν τις τοπικές υπηρεσίες.  

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του δημοκρατικού προγραμματισμού μιας πολιτικής ή 

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανακύπτουν 

μια σειρά από ερωτήματα όπως το πως προωθείται η συμμετοχή των πολιτών, ποιοι θα 

πρέπει να συμμετέχουν, πως η συμμετοχή των πολιτών θα βοηθήσει την επίτευξη των 

στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος κλπ4. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να 

αναλύσουμε μερικά από αυτά τα ερωτήματα ώστε να τεκμηριώσουμε με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τις επιλογές μας για το σχεδιασμό του δημοκρατικού 

προγραμματισμού.   

Καταρχήν, βασική έννοια του δημοκρατικού προγραμματισμού είναι η επικοινωνία 

μεταξύ της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, θα πρέπει να 

                                                 
2 Sue, G  (2001), Making local governance work, London : Palgrave  
3 Haus, M. & Heinelt, H. (2005) “How to achieve governability at the local level?” in M. Haus, H. Heinelt & M. 
Stewart (eds) Urban governance and democracy, Leadership and community involvement, London: 
Routledge, 12-39. 
4 Klausen, J.E & Sweeting, D. “Legitimacy and community involvement in local governance” Haus, M. & 
Heinelt, H. (2005) “How to achieve governability at the local level?” in M. Haus, H. Heinelt & M. Stewart 
(eds) Urban governance and democracy, Leadership and community involvement, London: Routledge, 214-
233. 
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διακρίνουμε τις έννοιες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας5. Συστατικό στοιχείο της 

διαφοροποίησης τους είναι το γεγονός της ανάδρασης. Ενώ η πληροφορία αποτελεί μια 

μονόδρομη διαδικασία κατά την οποία ένα μήνυμα αποστέλλεται στο δέκτη, η 

ολοκληρωμένη επικοινωνιακή διαδικασία συνεπάγεται μια «επεξεργασμένη» ανταλλαγή 

μηνυμάτων ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη, με άμεση συνέπεια τη δυσκολία 

προβλεψιμότητας του αποτελέσματος της επικοινωνίας.  

Συνήθως, στην Τ.Α εντοπίζεται συχνά το πρόβλημα της μονόδρομης επικοινωνίας. Το 

πρόβλημα αυτό ουσιαστικά αναφέρεται στην υπερδραστηριοποίηση από τη πλευρά του 

Δήμου ως προς την εκπομπή μηνυμάτων και πληροφορίας προς τον πολίτη, χωρίς να 

έχει εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την αντίστοιχη συμμετοχή και ανάδραση 

του δέκτη. Η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης κατάστασης εντείνει την τάση 

παθητικοποίησης και απομάκρυνσης του δημότη από τη συμμετοχή στα κοινά ο οποίος 

αντιλαμβάνεται την έννοια της συμμετοχικότητας ως μια απόμακρη για αυτόν έννοια. 

Ο Δήμος, ο οποίος κατέχει την πολιτική εξουσία  σε τοπικό επίπεδο,  είναι εκείνος ο 

οποίος οφείλει να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής πολιτικής του 

αναφορικά με τους διαύλους επικοινωνίας που προσφέρει στους δημότες και τις 

δυνατότητες συμμετοχής που τους παρέχει στη λήψη των αποφάσεων. Βασικοί 

παράμετροι για τη συμμετοχή είναι όχι μόνο  η ίδια η ενημέρωση όσο και η ύπαρξη 

καναλιών και διαύλων αμφίδρομης επικοινωνίας. 

Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το  ποιος 

συμμετέχει στον δημοκρατικό προγραμματισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, ταυτίζουμε την 

έννοια «συμμετοχή των πολιτών» με την έννοια «συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας». Θα 

πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές έννοιες. Ωστόσο και οι δύο είναι 

απαραίτητες για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό δημοκρατικό προγραμματισμό.  

Με τη «συμμετοχή των πολιτών» αναφερόμαστε στη συμμετοχή των πολιτών και των 

οργανώσεων τους. Περιλαμβάνει δηλαδή την ατομική συμμετοχή του πολίτη, και τους 

συλλόγους της κοινωνίας των πολιτών (π.χ  αθλητικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί, 

περιβαλλοντικοί...). Με τη «συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας» αναφερόμαστε στη 

συμμετοχή ομάδων συμφερόντων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.( π.χ 

επαγγελματικοί σύλλογοι). 

Το Ε.Π. δε είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αποτελεσματικά εάν δε συμπεριλάβει στις 

διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, τις αντιλήψεις και θέσεις των τοπικών 

συλλογικοτήτων άλλα και ατόμων που θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις ικανότητες και 
                                                 
5 Μακκουειλ, Ν. & Βινταλ Σ. (1991) Μοντέλα Επικοινωνίας, Αθήνα : Καστανιώτης   
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τις αρμοδιότητες που μπορεί να διαθέτουν σε τοπικούς φορείς. Βασικό στόχο κατά τη 

διαδικασία εκπόνησης αποτελεί η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα 

επίπεδα για την ανάληψη ενεργού ρόλου στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Πολλοί πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ  έχουν αναγνωρίσει ότι, αναπτύσσοντας 

σύγχρονους τρόπους προσέγγισης και διαβούλευσης με το κοινό, μπορούν να 

προωθήσουν καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία κοινωνική συναίνεση.  

Οι θεωρίες της δημοκρατίας έχουν επίσης εκτεταμένα αναλύσει το θέμα του «πως» 

συμμετέχουν οι πολίτες και οι ομάδες συμφερόντων στο δημοκρατικό προγραμματισμό. 

Εκτός από την ψήφο η οποία επιτρέπει την εκλογή εκπροσώπων στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για μια τετραετία, η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να ταξινομηθεί με βάση 

τις φάσεις εξέλιξης μιας πολιτικής:  

Συμμετοχή στο στάδιο του σχεδιασμού: η οργάνωση δημοψηφίσματος,  διαβούλευσης 

και η πίεση ομάδων συμφερόντων για την προώθηση των ιδίων συμφερόντων και 

απόψεων 

Συμμετοχή στο στάδιο της απόφασης: συμβούλια γειτονιάς, συμμετοχικός 

προϋπολογισμός, οριζόντιες σχέσεις μεταξύ δημόσιου τομέα και ιδιωτών, διαδραστική 

(interactive) διακυβέρνηση 

Συμμετοχή στη φάση υλοποίησης: συμπράξεις δημόσιου –ιδιωτικού τομέα, αναθέσεις, 

παροχή υπηρεσιών από μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνεργασίες μεταξύ τοπικών μη 

κυβερνητικών φορέων,  του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (partnerships).  

Επομένως, το Ε.Π θα πρέπει να αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που σε όλες τις 

φάσεις του θα εμπλέκονται όλες οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και 

οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο 

ιδιωτικός τομέας και φυσικά η διοίκηση (κεντρική και τοπική). Για τον σκοπό αυτό είναι 

σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και 

αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων για την επίτευξη του Ε.Π.  

Η προώθηση και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων είναι ευθύνη της 

Τ.Α. η οποία θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή 

της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των  προγραμμάτων 

και μέτρων του Ε.Π.  Ειδικότερα, όπως ορίζει και η Habitat Agenda η Τ.Α θα πρέπει: 

• Να εξασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των κοινωνικών 

ομάδων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και αυτών που αντιμετωπίζουν τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, στις διαδικασίες σχεδιασμού και 

υλοποίησης 
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• Να προωθεί προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και ανταγωνιστικών τάσεων 

για την κατανομή, την πρόσβαση και τη χρήση των αστικών  πόρων. 

• Να προωθεί τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων για την προώθηση προγραμμάτων και μέτρων της δημοτικής αρχής 

• Να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση 

επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή 

υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών, οικονομικά προσιτών κατοικιών κλπ 

• Να προωθεί τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και να 

αξιοποιεί την ακαδημαϊκή έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στα 

προβλήματα της τοπικής κοινωνίας 

Τέλος, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς 

τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Ο.Τ.Α. 

Παραδείγματα αποτελούν οι λαϊκές συνελεύσεις, η λειτουργία επιτροπών και ομάδων 

εργασίας, η διανομή ερωτηματολογίων κλπ. Κάθε ΟΤΑ μπορεί να επιλέξει τον 

προσφορότερο, κατά την κρίση του, τρόπο (ή τρόπους) ενεργοποίησης και συμμετοχής 

της τοπικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η 

ευρεία και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, όσο και η συστηματική και 

αξιόπιστη καταγραφή των τοπικών προβλημάτων και προτεραιοτήτων. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν ενδιαφέρον να επισημάνουμε την ανάγκη από την Τ.Α της 

έναρξης των διαδικασιών θεσμοθέτησης μέσων νέας τεχνολογίας τα οποία  προωθούν 

την ηλεκτρονική δημοκρατία η οποία :    

• Κινητοποιεί την πολυσυλλεκτική συμμετοχή διαμορφώνοντας νέα κανάλια και 

πρακτικές δραστηριοποίησης  

• Υποστηρίζει τους τοπικούς αιρετούς στην διαμόρφωση αποφάσεων, υποστήριξη 

θέσεων και επικοινωνία με τους συμπολίτες τους 

• Διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση και την ακεραιότητα των απόψεων που 

εκφέρονται μέσα στα πλαίσιά του 

• Αξιολογεί τις ίδιες τις διαδικασίες που το διέπουν καθώς και τις προτάσεις τις 

οποίες υιοθετεί 

• Ενισχύει την πληροφόρηση και την επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, και κυρίως 

μεταξύ του Δήμου και των συλλογικών φορέων της πόλης 

Η ηλεκτρονική δημοκρατία έχει άλλωστε ήδη ευρέως υιοθετηθεί από τις πρωτοπόρες,  

στις συμμετοχικές διαδικασίες, χώρες (π.χ Σκανδιναβικές).  
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 Ξεκινώντας με τις παραπάνω επισημάνσεις, ο δημοκρατικός προγραμματισμός του  

επιχειρησιακού προγράμματος αναπτύσσεται σε δύο παράλληλους άξονες: εσωτερικά 

στο δήμο με τη συστηματική ανταλλαγή απόψεων με τα διοικητικά στελέχη του Δήμου 

και εξωτερικά μέσω της διοργάνωσης συμβουλευτικών φόρουμ με τους κοινωνικούς 

εταίρους της πόλης του Κορυδαλλού.    

Ειδικότερα, αναφορικά με την εσωτερική επικοινωνία στο δήμο, ήδη από την πρώτη  

φάση κατάρτισης του επιχειρησιακού, διαμορφώνεται και λειτουργεί εσωτερική ομάδα 

έργου, αποτελούμενη από στελέχη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, η 

οποία αποτελεί τμήμα της διεπιστημονικής ομάδας. Επίσης, παρέχεται εκπαίδευση του 

ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού μέσω της καταγραφής και προσδιορισμού των νέων τάσεων στο 

τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας και 

κατά τα επιμέρους στάδια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε όλα τα στελέχη για να εκφράσουν τη γνώμη τους 

αναφορικά με τα προβλήματα αλλά και για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου.  

Στη συνέχεια,  κατά την τέταρτη φάση εκπόνησης του επιχειρησιακού, η οποία είναι και η 

πιο σημαντική από τη στιγμή που οι βασικοί στόχοι ανάπτυξης του Δήμου 

μεταφράζονται σε μέτρα και δράσεις, πραγματοποιούνται ξεχωριστές θεματικές 

συναντήσεις ανά διεύθυνση, στις οποίες συμμετέχουν οι υπάλληλοι της αντίστοιχης 

διεύθυνσης και τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας με στόχο την διαβούλευση επι 

συγκεκριμένων προτάσεων.  

Από τη στιγμή που έχουν σκιαγραφηθεί οι βασικές κατευθύνσεις του επιχειρησιακού και 

υπάρχει μια σχετική ομοφωνία από τη διοίκηση, ο δημοκρατικός προγραμματισμός του 

επιχειρησιακού απευθύνεται πλέον στην κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα στους 

συλλόγους της και στις οργανώσεις επαγγελματικών συμφερόντων. Οργανώνονται 

δημόσια φόρουμ ανά άξονα δράσης  (π.χ κοινωνική πολιτική, πολεοδομία κ.λ.π.) και 

προσκαλούνται με ατομικές προσκλήσεις συλλογικοί φορείς  οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο άξονα δράσης. Πρόκειται για μια διαδικασία 

διαβούλευσης σημαντική για την μετέπειτα επιτυχή πορεία του επιχειρησιακού αφού οι 

βασικές δράσεις του προσαρμόζονται άμεσα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  

Τέλος, η δημοσιότητα αποτελεί και το τελευταίο στάδιο του δημοκρατικού 

προγραμματισμού. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι ο προσδιορισμός των αναγκαίων 

ενεργειών για την δημοσιότητα  και την προβολή του επιχειρησιακού  προγράμματος και 
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των παρεμβάσεων που αυτό προβλέπει τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο και σε φορείς 

του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (π.χ περιφέρεια Αττικής, όμοροι δήμοι…).  

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο δημοκρατικός προγραμματισμός διατρέχει τις 

πιο σημαντικές φάσεις εξέλιξης του επιχειρησιακού προγράμματος  και επιδιώκει την 

ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια πάντοτε των οικονομικών και 

χρονικών δεσμεύσεων κατάρτισής του.  
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Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται μια προσπάθεια αναλυτικής παρουσίασης των 

στόχων, των αρχών και της μεθοδολογίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Κορυδαλλού. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο, 

αναλύονται οι στόχοι, το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η 

μεθοδολογία σύνταξης και οι προϋποθέσεις επιτυχίας τους. Το δεύτερο μέρος 

επικεντρώνεται στις αρχές στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη ενός Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και διαρθρώνεται σε τέσσερα υποκεφάλαια: Αναλυτικότερα στο πρώτο, 

παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές έννοιες οι οποίες διατρέχουν το σύνολο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως για παράδειγμα «βιώσιμη ανάπτυξη», 

«ολοκληρωμένη ανάπτυξη», κλπ. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο καταγράφονται οι αλλαγές 

που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην Ελληνική Τοπική 

Αυτοδιοίκηση,  εστιάζοντας κυρίως στις νέες αρμοδιότητες, στις σχέσεις Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με το κράτος και τέλος στην διοικητική αναδιοργάνωση της 

αυτοδιοίκησης. Το τρίτο υποκεφάλαιο αναλύει τις βασικές κατευθυντήριες αρχές των 

εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη και την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον ερμηνεύονται στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής 

Περιόδου οι βασικές κατευθύνσεις όπως προσδιορίζονται στο Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενώ έμφαση δίδεται στα Επιχειρησιακά Τομεακά 

Προγράμματα, το ΠΕΠ Αττικής, καθώς και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη παρουσίαση 

βασικών κατευθύνσεων του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας μας σε  εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Οι Βασικές Έννοιες του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 
Στόχοι, Θεσμικό Πλαίσιο, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας  
 
Α.1. Σκοπιμότητα Μελέτης 
 

Τα προβλήματα στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και o ευρύτερος ρόλος που πρόκειται να διαδραματίσουν στη 

σύγχρονη ελληνική κοινωνία, γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος. Η αρχή της 

επικουρικότητας δείχνει να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδομένου ότι πολλά από τα 

βασικά προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη αδυνατούν να επιλυθούν από τα 

απομακρυσμένα προς αυτόν κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η αξία του ρόλου των  

Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρ’ όλες τις  δυσκολίες που ως θεσμός 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει, σταδιακά εδραιώνεται στη συνείδηση του πολίτη, θέση 

που άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια κατέχει στις περισσότερες σύγχρονες δημοκρατικές 

και ανεπτυγμένες κοινωνίες. Οι Ο.Τ.Α., εκτός από όργανα εκτελεστικού χαρακτήρα 

μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο και ως όργανα σχεδιασμού 

και προγραμματισμού, οργανώνοντας και προωθώντας τους κατευθυντήριους 

προγραμματικούς άξονες, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τις ανάγκες και τα 

αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Άλλωστε, η αρχή του δημοκρατικού προγραμματισμού 

από την οποία διαπνέεται ολόκληρο το σύστημα του εθνικού προγραμματισμού, 

προβλέπει μια ανάλογης μορφής συμμετοχή για τους Ο.Τ.Α. 

 

Η δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) αναδεικνύεται ως ένα  

ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη, και αποδοτικότερη οργάνωση και 

διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, για την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, για την  ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού 

προγραμματισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής άλλα παράλληλα και για τη 

βελτίωση μια σειράς άλλων παραμέτρων που θα εξετάσουμε παρακάτω.  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε 

τοπικό επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων. 

Στόχος είναι να αποτελέσει το βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού των Ο.Τ.Α. προκειμένου 

να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η 
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ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και 

ευημερίας του τοπικού πληθυσμού. 

  

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτέλεσαν άμεση ανάγκη ύστερα από την 

αναποτελεσματική εφαρμογή των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Τ.Α.Π.), 

πολλά από τα οποία δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν και παρέμειναν στη φάση του 

σχεδιασμού. Οι κυριότερες αδυναμίες των Τ.Α.Π. μπορούν να αποδοθούν 

συγκεντρωτικά στους εξής λόγους : 

 

• Τα εξωτερικά γραφεία μελετών που αναλάμβαναν τον σχεδιασμό των 

προγραμμάτων, τα οποία αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής 

προχωρούσαν σε μελέτες, που δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά τοπικά 

δεδομένα.  

• Η έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου, ο οποίος αποτελεί την αμφίδρομη διαδικασία 

επικοινωνίας κατά την οποία οι  τοπικοί φορείς  και ο τοπικός πληθυσμός 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος. 

• Η στενότητα των διαθέσιμων οικονομικών πόρων  

• Η απουσία διαδικασιών αξιολόγησης και συνεχούς επικαιροποίησης του Τ.Α.Π. 

έπειτα από  την διαδικασία εφαρμογής. 

• Η εγγενής αδυναμία των Ο.Τ.Α. αναφορικά με την ανεπάρκεια εξειδικευμένου 

προσωπικού ικανού να υλοποιήσει και να συνεχίσει την αναπτυξιακή δυναμική  

των αρχών του Τ.Α.Π. στις δράσεις των Ο.Τ.Α. 

 

Οι προαναφερθέντες παράγοντες αναδεικνύουν και τις σπουδαιότερες αδυναμίες που 

επιδιώκει να καλύψει ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω μιας  

ολοκληρωμένης αντίληψης για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του στο τοπικό 

επίπεδο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλήθος δράσεων προσανατολισμένων στην 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε προσδιορισμένο  χρονικό διάστημα και όχι απλά για 

μια συμβατική οικονομοτεχνική μελέτη.  Κύριο στόχο του έχει  να διερευνήσει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, να αναδείξει ενδεχόμενες ευκαιρίες και προοπτικές 

ανάπτυξης, όπως επίσης  να εντοπίσει και να αξιοποιήσει  με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τους τοπικούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά τη μεγάλη σημασία που 

αποδίδεται στο στοιχείο της τοπικότητας η περιοχή μελέτης δεν εξετάζεται ως μια 
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απομονωμένη ανθρωπογεωγραφική ενότητα, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό σύνολο.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η άσκηση της τοπικής αναπτυξιακής 

δράσης διακρίνεται  από  μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια τόσο έναντι της 

κοινωνίας όσο και όλων των επιπέδων διοίκησης. Παράλληλα αποκτά  και μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση των τοπικών αναγκών σε συνάρτηση με τις ευρύτερες 

εθνικές κατευθύνσεις και στρατηγικές.  

 

Η βασική φιλοσοφία της όλης προσπάθειας είναι προσανατολισμένη στην ισχυροποίηση   

της ικανότητας των Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα του Δήμου Κορυδαλλού, σε ενέργειες  

προγραμματισμού και ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, οριοθετώντας παράλληλα 

νέα επιχειρησιακά πρότυπα που επιτάσσει ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες των Ο.Τ.Α. στη διαδικασία του σχεδιασμού.  

  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην ουσία έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα τετραετούς 

διάρκειας, προσδιορίζοντας και παγιώνοντας με τον τρόπο αυτό τους στόχους της 

εκάστοτε δημοτικής αρχής  για το συγκεκριμένο διάστημα.  Ωστόσο, η υλοποίηση του 

γίνεται μέσω των ετησίων προγραμμάτων δράσης τα οποία αποτελούν και τις επιμέρους 

πράξεις του τετραετούς προγράμματος. 
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Α.2. Η Σημασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Η τεράστια σημασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Δήμο συνίσταται από τα 

παρακάτω  στοιχεία6:     

 

• Αποτελεί  ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων 

η οποία παύει να έχει αποσπασματικό χαρακτήρα διερευνώντας σφαιρικά και με 

διεπιστημονική προσέγγιση όλες τις προοπτικές ανάπτυξης. 

• Αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή και 

αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων, για την ορθολογικότερη οικονομική 

διαχείριση του Ο.Τ.Α. αλλά και για την εξεύρεση νέων πόρων.  

• Εισάγει τεχνικές ποσοτικοποίησης των στόχων με αποτέλεσμα να αναφέρεται σε 

μετρήσιμα και ταυτόχρονα ελεγχόμενα στοιχεία.  

• Αποτελεί μέσο δημοκρατικού προγραμματισμού, ενεργοποιώντας τους πολίτες 

σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού του Ε.Π. καταγράφοντας τις πραγματικές ανάγκες 

και επιθυμίες του τοπικού πληθυσμού.  

• Αναβαθμίζει την εικόνα του Ο.Τ.Α. προσδίδοντας του το κύρος της διαχείρισης 

θεμάτων μείζονος σημασίας. 

• Διευκολύνει τη χάραξη του Σχεδίου Ανάπτυξης σε Εθνικό Επίπεδο. 

• Βελτιώνει την εσωτερική οργάνωση των ΟΤΑ, προσανατολίζοντας τις  

εσωτερικές λειτουργίες του σε νέα πρότυπα εργασίας και εισάγοντας νέες 

τεχνικές και μεθοδολογίες. Λειτουργεί συνεκτικά και συντονίζει τις επιμέρους 

δράσεις του Οργανισμού αλλά και των επιμέρους Νομικών Προσώπων του. 

• Επισπεύδει την ωρίμανση και υλοποίηση των δράσεων. 

• Ευνοεί την ανάπτυξη δικτύων με άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ, 

ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ κλπ) αλλά και ευρύτερων συνεργασιών με άλλους χώρους όπως 

τον ακαδημαϊκό, τον επιχειρηματικό, τις ΜΚΟ. 

 

                                                 
6 Η. Λίτσος, 2002 
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Α.3. Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
 
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα θεσμοθετούνται για πρώτη φορά  στο νέο Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων7. Στα άρθρα 203 έως 207 προσδιορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές 

υλοποίησης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος οι οποίες αποσαφηνίζονται με ένα πιο 

ολοκληρωμένο τρόπο  με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 534/ 13-04-2007). Στο παράρτημα 3 

παραθέτονται αναλυτικά τα άρθρα του Δ.Κ.Κ που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

καθώς και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η 

νομοθεσία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ολοκληρώνεται με το προεδρικό διάταγμα 

για τα όργανα και τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (δες 

αναλυτικότερα Παράρτημα 3)    

 

Ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο για τα Ε.Π. των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ έχει ως εξής:  

 

1.   Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Του    

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). 

 

2. Η 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, 

δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με τη  

διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 759 Β΄). 

 

3. Η 4503/8-8-2007 (ΦΕΚ 1613 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ  18183/2007 Υ.Α.» όπως αυτή ισχύει. 

 

4. Η 71841/21-12-2007 (ΦΕΚ 19 Β΄) Υπουργική Απόφαση     

«Τροποποίηση της υπ’  αριθμ  18183/2007 Υ. Α.» όπως αυτή  ισχύει. 

 

5. Η 16422/17-04-2008 Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της υπ’ αριθμ  

18183/2007 Υ.Α.» όπως αυτή ισχύει. 

                                                 
7 Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) 
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6. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».  
 

7. Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Α.Π. 58939/25-10-2006). 

 

8. Η Εγκύκλιος 66/2007 ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 50837/14-9-2007). 

 

9. Η Εγκύκλιος 8/2008 ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 8910/12-2-2008). 

 

Στα πλαίσια της στήριξης των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για τη προώθηση του τοπικού 

επιχειρησιακού προγραμματισμού, στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, δίδονται 

πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και για την  διαδικασία εκπόνησης των Ε.Π. π.χ  

Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 8. 

 

Συνεπώς, στο θεσμικό πλαίσιο καθώς και στο υποστηρικτικό υλικό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 

περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία κατάρτισης, τα όργανα, το περιεχόμενο και  η 

δομή ενός  Επιχειρησιακού Προγράμματος των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. 

 

Αναλυτικότερα όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή του Ε.Π. των Ο.Τ.Α. 

παρατηρούνται τα εξής βασικά σημεία: 

 

1. Το περιεχόμενο και η σύνταξη του Ε.Π. πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Ο.Τ.Α.. Η αντίληψη της δημοτικής αρχής 

για το ρόλο του Ο.Τ.Α. και των προτεραιοτήτων του επηρεάζει καθοριστικά την 

ποιότητα της καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής και της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου καθώς και όλο το 

περιεχόμενο του προγράμματος.  

 

2. Στο Ε.Π. καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, που αφορούν τόσο τις 

προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης όσο και την οργάνωση των υπηρεσιών 

                                                 
8 Βλ. ιστοσελίδα :http//www.ypes.gr 
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των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους.  Συνεπώς 

οι δράσεις που υλοποιούν τους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους στα 

πλαίσια ενός ΕΠ μπορεί να διακριθούν στις εξής : α) Παροχή πάγιων υπηρεσιών 

στους κατοίκους στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της Τ.Α., β) 

Δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης (είτε με αποφάσεις και μέσα 

του ΟΤΑ είτε με την παρέμβαση και συνεργασία άλλων φορέων) και τέλος 

δράσεις για την βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ΟΤΑ. 

 

3. Γίνεται εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας ανά έτος, με σκοπό την 

αποτελεσματική επίτευξη των στρατηγικών στόχων.  

 

4. Σε σχέση με την χρηματοδότηση, οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προέρχονται από υφιστάμενες πηγές. Παράλληλα, με 

την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι ΟΤΑ αποκτούν ετοιμότητα 

για την άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση των εκάστοτε ευκαιριών 

χρηματοδότησης.  
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Η προτεινόμενη Δομή ενός  Ε.Π.  έχει ως εξής: 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 

του Δήμου 

 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της 

εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου 

 Η στρατηγική του Δήμου 

 Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής 

 Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας 

 

ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων 

 Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος 

 Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α ΄ προτεραιότητας 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 Εκτίμηση των εσόδων 

 Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων 

 Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος 
Πηγή: Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α 
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Όργανα κατάρτισης Ε.Π. 
Στο πρώτο εξάμηνο κάθε δημοτικής περιόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που  

καταρτίζει  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η εκκίνηση των διαδικασιών του Ε.Π. είναι μια 

συλλογική διαδικασία. Για αυτό το λόγο συγκροτείται μια «διεπιστημονική ομάδα έργου»  

η οποία το συντάσσει σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης καθώς και τις υπηρεσίες 

του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του με την αρωγή των υπηρεσιών 

προγραμματισμού.  Όσον αφορά την Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου9, αυτή 

είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου 

και των Νομικών Προσώπων  του και  της ομάδας έργου κατά τις διαδικασίες 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του τετραετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης (στα οποία εξειδικεύεται το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα). 

Η διεπιστημονική ομάδα καθώς και ο υπεύθυνος της ομάδας έργου συγκροτείται με 

απόφαση δημάρχου, ο οποίος παράλληλα εποπτεύει και το έργο της ομάδας. 

Η ομάδα έργου μπορεί να απαρτίζεται από μέλη των οργάνων διοίκησης και υπαλλήλων 

των υπηρεσιών και  των Νομικών Προσώπων του Δήμου με γνώση και εμπειρία κυρίως 

σε θέματα που άπτονται προγραμματισμού. Επίσης μπορούν να μετέχουν Ειδικοί 

Σύμβουλοι, εξωτερικοί σύμβουλοι και συνεργάτες του Δημάρχου.  

 

                                                 
9 Σε όσους Δήμους δεν υπάρχει Υπηρεσία Προγραμματισμού , ο δήμαρχος ορίζει άλλη υπηρεσία που ασκεί 

τις αρμοδιότητες της , μέχρι την συγκρότηση της 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Α.1 
Όργανα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΤΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΨΗΦΙΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΑ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 
 
Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου καταρτίζεται συμφωνά με την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

Αρχικά, η διεπιστημονική ομάδα του έργου συντάσσει σχέδιο με το στρατηγικό 

σχεδιασμό του Δήμου το οποίο και υποβάλλει στο Δήμαρχο, αφού έχει νωρίτερα λάβει 

υπόψη της τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του. Ο Δήμαρχος με την σειρά του εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού 

σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται διαβούλευση αυτού  για ψήφιση. 

 

Από την στιγμή που ψηφιστεί και εγκριθεί το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού από 

το Δημοτικό Συμβούλιο δημοσιοποιείται επί δύο (2) εβδομάδες τουλάχιστον, με 
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παράλληλη καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου -εάν υπάρχει- καθώς και σε κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης 

υποβάλλονται προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τα συμβούλια των τοπικών 

διαμερισμάτων, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς κοινωνικούς φορείς. 

Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου μπορεί να οργανωθούν ημερίδες, θεματικές 

συναντήσεις, δημόσια συνάντηση και οποιαδήποτε άλλη ενεργεία κριθεί αναγκαία. 

 

Στην συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, έχοντας 

ενημερωθεί με το σχετικό κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, προτείνουν με γραπτή 

εισήγηση τους κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις 

δράσεις για την επίτευξη  των στόχων αυτών και μάλιστα ιεραρχημένες με σειρά 

προτεραιότητας ανά έτος. Να σημειωθεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Ν.Π. του 

Δήμου λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν εντός μιας 

εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του. 

 

Ακολούθως, η ομάδα του έργου συντάσσει το σχέδιο του Ε.Π. το οποίο υποβάλλει στο 

Δήμαρχο έχοντας ήδη επεξεργαστεί  και συνθέσει τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις 

αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π. καθώς και τις προτάσεις που 

προέκυψαν ύστερα από τις διαδικασίες διαβούλευσης. 

 

Τέλος, ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγραμματισμού στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και για ψήφιση έχοντας επισυνάψει τις αποφάσεις των 

Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. Ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας από το Γενικό 

Γραμματέα της περιφέρειας, το Ε.Π. δημοσιοποιείται μέσω ιστοσελίδας ή άλλου 

διαθέσιμου από το Δήμο μέσου αφορά κυρίως τρία σημεία:   

 

Ο έλεγχος του Ε.Π. από την Περιφέρεια: 

 

1) Κατά πόσο οι προβλεπόμενες δράσεις είναι συναφείς με την ισχύουσα νομοθεσία 

και με τα εγκεκριμένα Εθνικά και Περιφερειακά προγράμματα. 

2) Εάν τηρήθηκε ο νόμος στην διαδικασία κατάρτισης και δημοσιοποίησης του 

προγράμματος. 
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3) Εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες προβλέψεις στον προϋπολογισμό για την 

υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ε.Π.
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Συνοπτικά τα βασικά βήματα  κατάρτισης του Ε.Π.: 

1ο Βήμα:  Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου. Συγκροτείται και εποπτεύεται 

από το Δήμαρχο  

2ο Βήμα:  Ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης –SWOT ANALYSIS 

3ο Βήμα : Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Ε.Π. ΟΤΑ  

4ο Βήμα: Ψήφιση σχεδίου από Δημοτικό Συμβούλιο 

5ο Βήμα: Προτάσεις υπηρεσιών και νομικών προσώπων ΟΤΑ –για τους στόχους 

6ο Βήμα : Διαβούλευση – Δημοσιοποίηση του Ε.Π., τουλάχιστον επί δύο εβδομάδες με 

καταχώριση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

7ο Βήμα : Επιχειρησιακός Προγραμματισμός- Εξειδίκευση Δράσεων και Ιεράρχηση 

8ο  Βήμα: Οικονομικός Προγραμματισμός 

9ο Βήμα: Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

10ο Βήμα: Έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο 

11ο Βήμα: Έγκριση από την Περιφέρεια 

12ο Βήμα:  Δημοσιοποίηση του Ε.Π. με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  καθώς 

και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

 

Α.4. Μεθοδολογία Εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο 

περιλαμβάνει  τις βασικές αρχές ανάπτυξης και εξέλιξης της τοπικής κοινωνίας. Οι  

αρχές αυτές προκύπτουν μέσα από μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την 

αρωγή της επιστημονικής προσέγγισης της διεπιστημονικής ομάδας, τις συμμετοχικές 

διαδικασίες και το όραμα της Δημοτικής Αρχής με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η σημαντικότητα αυτού του εγχειρήματος επιβάλλει την 

υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας η οποία θα καθοδηγεί την ανάπτυξη της μελέτης 

καθώς και τη χρήση ποικίλων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης 

στοιχείων. 

 

Κατά συνέπεια, η  δομή της μελέτης, διαμορφώνεται  σε έξι διαδοχικές φάσεις με  

συγκεκριμένο περιεχόμενο, χρονική διάρκεια και αποτελέσματα. Για κάθε φάση, 

παραδίδεται τελική έκθεση, σε ορισμένο χρόνο, όπου θα καταγράφεται η εξέλιξη της 

φάσης καθώς και οι τελικές προτάσεις.   
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Α.4.1. Μεθοδολογία Κατάρτισης Ε.Π και Σύσταση Αρμόδιων Οργάνων :  
 

Ι. Διαμόρφωση και λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας έργου αποτελούμενη από 
στελέχη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού καθώς και του Αναδόχου 
καθ’ όλη την διάρκεια του έργου με σκοπό την κατάρτιση του επιχειρησιακού 
προγράμματος του ΟΤΑ. 
  

Η σύσταση της ομάδας έργου αποτελεί κομβικού χαρακτήρα συστατικό επιτυχίας για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Βασικό στοιχείο εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας και πολυσυνθετότητας του εγχειρήματος είναι η διεπιστημονικότητα 

στην προσέγγιση του αντικειμένου σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων πολεοδομικού, 

περιβαλλοντικού, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, αλλά και οργανωσιακού 

χαρακτήρα. 

Η διεπιστημονική ομάδα έργου10 περιλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες εξειδικευμένους 

στα θεματικά αντικείμενα που προαναφέρθηκαν όπως επίσης και καταρτισμένα στελέχη 

του Ο.Τ.Α. τα οποία επιπλέον είναι γνώστες της πραγματικότητας και των τοπικών 

αναγκών.  

μενα μέσα και σχεδιασμός διαδικασίας διαβούλευσης με τους 

πικούς φορείς.  

                                                

 

II. Σχεδιασμός της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού σε τοπικό 
επίπεδο. Προτεινό

το
 
Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων όπως έχει ήδη προαναφερθεί, συνθέτει μια 

διαδικασία εξαιρετικής σημασίας αφού στην ουσία είναι ο εκφραστής της τοπικής 

κοινωνίας αναφορικά με τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις επιθυμίες. Ο ενδελεχής 

σχεδιασμός για την κινητοποίηση των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας και 

 
10 Η διεπιστημονική ομάδα έργου συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
και ο υπεύθυνος της ομάδας. Το έργο της ομάδας εποπτεύει ο Δήμαρχος. Στην ομάδα έργου, μπορούν να 
συμμετέχουν : 

 Μέλη των οργάνων διοίκησης και υπάλληλοι των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού 

 Ειδικοί σύμβουλοι, συνεργάτες του Δημάρχου και εξωτερικοί σύμβουλοι 
Για τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της ομάδας έργου, μπορεί να ανατίθενται σχετικές 
υπηρεσίες σε εξωτερικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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συμμετοχής τους στις διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού, σε μια περίοδο 

απαξίωσης και παθητικοποίησης, αποτελεί μέγιστη πρόκληση αλλά παράλληλα και 

ναγκαίο συστατικό για την επιτυχία του εγχειρήματος.  

 καθώς και το πολιτικό όραμα του Δημάρχου και του Δημοτικού 

υμβουλίου.  

ναμικού του Δήμου σε 
έματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού. 

ό ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις στρατηγικές διεύρυνσης 

ς χρήσης τους.  

χους που θέτονται, τα μέσα υλοποίησης του, αλλά και τις μορφές συμμετοχής 

υς.    

 

α

 

Ο δημοκρατικός προγραμματισμός με τη συμμετοχή τοπικών κοινωνικών εταίρων  και 

υπολοίπων βασικών φορέων της πόλης συμβάλλει στην προσαρμογή των στρατηγικών 

στόχων στις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατοίκων του ενώ οι θεωρητικές προσεγγίσεις  

βοηθούν στον εντοπισμό των προτεραιοτήτων και στην εξειδίκευση των αναγκών των 

πολιτών. Την προσπάθεια διαμόρφωσης των στόχων εμπλουτίζει η μελέτη της εθνικής 

και διεθνούς εμπειρίας

Σ

 

III. Καταγραφή και προσδιορισμός των νέων τάσεων στο τοπικό αναπτυξιακό 
προγραμματισμό-Παροχή εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυ
θ
 

Οι νέες τάσεις αναφορικά με τις μορφές τοπικής ανάπτυξης, επιχειρούν να 

ενσωματώσουν μέσω μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης συστημικού χαρακτήρα τις 

αλληλεπιδράσεις και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων  και του χώρου. Αναμφισβήτητη είναι η σημασία του ρόλου των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε σχέση με τις αναπτυξιακές διαδικασίες 

και για το λόγο αυτ

τη

 

Επίσης, απαραίτητο στοιχείο στην όλη διαδικασία αποτελεί η εξοικείωση του 

ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Τ.Α. με τις έννοιες  του επιχειρησιακού προγραμματισμού, 

τους στό

το
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Α.4.2. Ανάλυση και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στην Περιοχή του 
Δήμου και στον Οργανισμό του Δήμου. 
 
1. Έκθεση ανάλυσης και αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης στο Δήμο ανά  

θεματικό τομέα:  

α) Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές,  

β) Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός, 

γ) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση, 

δ) Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους 

τοπικούς φορείς 

ε) Οικονομική κατάσταση του ΟΤΑ 

Η ανάλυση και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με συγκέντρωση στατιστικών  

στοιχείων αλλά και πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. 

Πρωτογενείς πηγές θα αποτελέσουν οι πληροφορίες από τα στελέχη του Δήμου και τους 

τοπικούς φορείς που θα περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε τομέα, ενώ 

δευτερογενείς κάθε μορφή πληροφορίας που θα εμπεριέχεται σε οποιουδήποτε άλλου 

τύπου μελέτη σχετική με το Δήμο όπως το ΓΠΣ, παλαιότερα Τ.Α.Π. κλπ 

Η ανάλυση στους 3 πρώτους τομείς συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν : 

1. γενικά στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα στο Δήμο, π.χ. 

στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας. 

2.  τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες του ίδιου του οργανισμού του 

Δήμου για το συγκεκριμένο τομέα. 

3. τους αποδέκτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

4. τις αλλαγές στο συγκεκριμένο τομέα από το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

2.  Σύνοψη: Κρίσιμα ζητήματα Ανάπτυξης του Δήμου, Δυνάμεις-Αδυναμίες, Απειλές και 

Αναπτυξιακές Προοπτικές του Δήμου για την τετραετία (SWOT Analysis).  

 
3.  Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγησης των εσωτερικών 

δομών και νομικών προσώπων του  Δήμου Κορυδαλλού.  
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Σκοπός του παρόντος βήματος είναι η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και ο 

εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης. 

 

Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες : 

 

1) Αρχικά οι προϊστάμενοι και υποδιευθυντές των υπηρεσιών συμπληρώνουν 

ερωτηματολόγιο στο οποίο περιγράφουν και αξιολογούν την οικεία υπηρεσία τους. 

 

H ομάδα έργου, αξιοποιώντας τις απαντήσεις αυτών των ερωτηματολογίων, περιγράφει 

συνοπτικά τη γενική εικόνα του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και αναφέρει τα 

βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του, στις εξής θεματικές 

ενότητες : 

1. Οργάνωση και Συνεργασίες 

2. Δραστηριότητες &  Διαδικασίες 

3. Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 

4. Οικονομικά 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

περιγραφή των οργανικών μονάδων με αρμοδιότητες στους θεματικούς τομείς της 

τοπικής ανάπτυξης: 

 

α) Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές  

β) Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός 

γ) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 

2) Στη συνέχεια η ομάδα έργου αξιολογεί συνολικά τα λειτουργικά, οργανωτικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του και ολοκληρώνει το έργο της με τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων 

αφού εντοπίζει τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη τετραετία. 

 

Η αξιολόγηση γίνεται ανά θεματικό τομέα τοπικής ανάπτυξης  
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A.4.3. Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες. 
 
Για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής του ΟΤΑ αλλά και των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων θα πρέπει να τηρηθεί μια αλληλουχία δράσεων η οποία περιλαμβάνει :  

 

1.  Διατύπωση οράματος  του Ο.Τ.Α. και των  κατευθυντηρίων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων 

του. 

 

2.  Διατύπωση  γενικών  στρατηγικών στόχων του Ο.Τ.Α που θα  : 

α) προωθούν τη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξης της περιοχής 

β) ικανοποιούν τις ανάγκες  των αποδεκτών των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των    

Νομικών Προσώπων του 

γ) αναβαθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων τους, 

δ) προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής 

υποδομής τους και 

ε) προωθούν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασής του 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.2 

Διαμόρφωση στρατηγικών στόχων 
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Στρατηγικοί 
στόχοι 

Άποψη 
πολιτών 

Όραμα 
Πολιτικής 
Ηγεσίας

Θεωρητικές 
προσεγγίσεις 

Διεθνής 
και εθνική 
εμπειρία



  
Στη συγκεκριμένη φάση προβλέπεται η διοργάνωση στρογγυλών τραπεζίων ανά 

θεματική ενότητα με τους κοινωνικούς φορείς με στόχο την τελική επικύρωση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και την νομιμοποίηση του από τους εκπροσώπους της 

κοινωνίας. 

 
 3. Εξειδίκευση των γενικών στόχων σε ειδικούς στόχους. 

 
Οι στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι ομαδοποιούνται σε σύνολο αξόνων προτεραιοτήτων 

(σύμφωνα με τους θεματικούς τομείς που αναφέρεται στο Β1) αναλύονται σε ένα σύνολο 

μέτρων (ειδικοί στόχοι) για να συμβάλουν έτσι πιο αποτελεσματικά στην υλοποίηση του 

πολιτικού οράματος της Δημοτικής Αρχής και των επιδιώξεων της τοπικής κοινωνίας . 

Βασική παράμετρος  στην εξειδίκευση των στόχων θα διαδραματίσει και  η εναρμόνιση 

με τις ευρωπαϊκές και εθνικές, περιφερειακές κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού 

προγραμματισμού.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.3 
Διαμόρφωση ειδικών στόχων 

 

 

Ειδικοί 
στόχοι

Άποψη 
πολιτών 

Απόψεις 
στελεχών 
Δήμου

 

 

 

 

 

Διεθνής 
και εθνική 
εμπειρία

 

 

 

 

 

                                                                     
Θεωρητικές 
προσεγγίσεις  
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A.4.4. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ο.Τ.Α 
 
1. Καθορισμός Μέτρων και προτεινομένων Δράσεων ανά τομέα παρέμβασης.  

Η εξειδίκευση σε ειδικούς στόχους, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία καθορισμού των επιμέρους μέτρων  τα οποία 

περιλαμβάνουν μια σειρά δράσεων παρέμβασης ανά θεματικό αντικείμενο, και 

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων  που έχουν τεθεί.  

 

2. Τετραετής επιχειρησιακός προγραμματισμός. 

Σε αυτή τη φάση ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου. 

Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας (αρχή 

υλοποίησης 2009) για τις οποίες συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο 

προγραμματισμού (στόχοι, φάσεις και φορέας/είς υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα, 

προϋπολογισμός κτλ). Κατά την ίδια φάση διοργανώνονται και οι διαδικασίες 

διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς αλλά και ανταλλαγής απόψεων με  τις υπηρεσίες 

του Οργανισμού. 

 

A.4.5. Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης 
 

1.Οικονομικός Προγραμματισμός 

α) Εκτίμηση εσόδων του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή  

χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας, 

β) Εκτίμηση λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του 

προγράμματος. 

γ) Κατάρτιση   χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος ανά άξονα και 

μέτρο. 

 

2. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

α) Δείκτες εκροών για τις προτεινόμενες  δράσεις  

β) Δείκτες Αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων.  

 

3. Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ  για το 2009. 
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Α.5. Προϋποθέσεις για τον Επιτυχή Σχεδιασμό και Υλοποίηση 11 
 

1. Πολιτική βούληση 

 

Η εφαρμογή του Ε.Π. στοιχειοθετεί ένα πλήθος  από σοβαρά ζητήματα τόσο σε επίπεδο 

στόχων και περιεχομένου της τοπικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο μεθόδων και 

εργαλείων άσκησης πολιτικής. Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις 

δραστηριότητες και στην καθημερινή πρακτική των Ο.Τ.Α., θα απαιτήσει σίγουρα μια 

μακρά περίοδο αναπροσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών και νοοτροπιών σε όλα 

τα επίπεδα άσκησης πολιτικής και  τοπικής κοινωνίας.  

 

Ωστόσο οι αλλαγές αυτές δεν είναι δυνατόν να  εκπληρωθούν εάν δεν υπάρχει σαφής 

και πάγια  δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των εκλεγμένων 

διοικήσεων των Ο.Τ.Α., των υπευθύνων και εργαζομένων στις υπηρεσίες, των 

κοινωνικών φορέων καθώς και οργανώσεων και τέλος της τοπικής κοινωνίας στο 

σύνολό της. Στη φάση εισαγωγής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές 

κοινωνίες, αναμφίβολα το μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη αναλογεί στις εκλεγμένες 

διοικήσεις των Ο.Τ.Α. Για το σκοπό αυτό οι δημοτικές αρχές θα πρέπει πρώτες σε σχέση 

με τους υπολοίπους, να δεσμευτούν για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης 

ανάπτυξης και να προάγουν  αποτελεσματικά και χωρίς υπαναχωρήσεις, όλα τα 

απαραίτητα μέτρα και δράσεις.. Παράλληλα, και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που 

διαθέτουν, οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε οι αρχές αυτές να διαχυθούν με καίριο 

τρόπο στην τοπική κοινωνία εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή αλλά και τη 

δέσμευσή της. 

 
2. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας  

 

Το Ε.Π. για να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει να συμπεριλάβει στις διαδικασίες 

σχεδιασμού και υλοποίησης, ένα ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και ανθρώπους οι 

                                                 
11 Η συγκεκριμένη προσέγγιση έγινε  στη βάση του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για τους Ανθρώπινους 
Οικισμούς Habitat Agenda. Η Habitat Agenda  αποσκοπεί να επισημάνει όλες εκείνες τις παραμέτρους που 
πρέπει να συνεκτιμώνται προκειμένου η ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών να εγγυάται την ασφαλή, 
υγιεινή, και ισόνομη διαβίωση των κατοίκων και την επαρκή και ικανοποιητική στέγη για όλους  σε ένα  
βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον. (Habitat Agenda   2002) 
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οποίοι θα συμμετέχουν και θα συμβάλλουν σύμφωνα με τις ικανότητες και τις 

αρμοδιότητες που μπορεί να διαθέτουν μέσα από τοπικούς φορείς. Μία επιτυχής 

εφαρμογή του ενθαρρύνει μέλη συμβουλίων, φορέων και οργανισμών να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο για τη διάδοση και εκτέλεση  του. Να σημειωθεί  πως πολλοί Δήμοι έχουν 

αναγνωρίσει ότι, αναπτύσσοντας σύγχρονους τρόπους προσέγγισης και διαβούλευσης 

με το κοινό, μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία κοινωνική 

συναίνεση.  

 

3. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη επικεντρώνεται σε μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία 

εμπλέκονται όλες οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και 

φυσικά η διοίκηση (κεντρική και τοπική). Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό να 

εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική 

συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, προϋποθέτει την 

ενεργοποίηση κατάλληλων μηχανισμών και τη δόμηση συγκεκριμένων ικανοτήτων/ 

ειδικοτήτων, προκειμένου οι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

σχεδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής προσπάθειας. Οι βασικές υποδομές 

που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση της είναι, σε 

βασικές γραμμές, οι εξής : 

 

• Ευέλικτοι μηχανισμοί καταγραφής και παρακολούθησης των εξελίξεων 

στους τομείς της οικιστικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η 

συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στους παραπάνω τομείς 

αποτελεί ουσιαστική  προϋπόθεση για το σωστό και αποτελεσματικό 

σχεδιασμό. 

• Μηχανισμοί και υποδομές τεκμηρίωσης των εξελίξεων αλλά και των 

προγραμμάτων. Η τεκμηρίωση αφορά τη συστηματική συλλογή και 

αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν το Δήμο, την 
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οργάνωσή τους σε βάσεις δεδομένων και την αξιοποίησή τους για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων και την κατασκευή των 

κατάλληλων δεικτών.   

• Μηχανισμοί και δομές προώθησης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας 

στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, προώθησης συνεργασιών 

μεταξύ φορέων, συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κλπ. 

• Μηχανισμοί πληροφόρησης του κοινού, επικοινωνίας με άλλους Ο.Τ.Α., 

κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε., κλπ. Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να 

αποτελέσει εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. και την πληροφόρηση του κοινού, όσο και 

για την επικοινωνία με άλλους φορείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : Οι Βασικές Αρχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 
Β.1. Θεωρητικό Πλαίσιο     
 
Β.1.1. Θεωρίες Προτύπων Ανάπτυξης 
 
Η αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρητικές 

αντιλήψεις προσπαθεί να ξεφύγει από τις μονοδιάστατες θεωρήσεις ανάπτυξης εκ των 

άνω και εκ των κάτω, υιοθετώντας ένα σχετικά νέο πρότυπο τοπικής ανάπτυξης12. 

 

 Ειδικότερα, το παρόν πρότυπο αποτελεί μια σημαντική παραλλαγή του εκ των κάτω 

μοντέλου (της ενδογενούς ανάπτυξης) το οποίο έγκειται  κυρίως στην κινητοποίηση των 

τοπικών πόρων σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συναίνεσης και τοπικής συλλογικής δράσης. 

Ουσιαστικά, η τοπική ανάπτυξη εκφράζεται μέσω μια διαδικασίας που επικεντρώνεται 

στο ενδογενές δυναμικό, στη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στις αναπτυξιακές 

διαδικασίες, στις δυνατότητες καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, ευελιξίας σε τοπικό 

επίπεδο και τέλος στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. 

 

Εντούτοις, η  διαμόρφωση του συγκεκριμένου μοντέλου δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί 

πλήρως ανέπαφη από τις επιδράσεις του πολικού προτύπου (εκ των άνω),το οποίο 

εμπεριέχει στην ουσία ένα μοντέλο εξωτερικά κατευθυνόμενης ανάπτυξης που 

υιοθετήθηκε κυρίως τις προηγούμενες δεκαετίες με βασικό στόχο την ανάπτυξη 

επιλεγμένων παραγωγικών τομέων ή ηγετικών κλάδων σε χωρικά σημεία κομβικής 

σημασίας.  

 

Στην πραγματικότητα τα δύο αυτά μοντέλα (πολικό και ενδογενές), που διαδέχθηκαν το 

ένα το άλλο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παγκόσμιων ανακατατάξεων και μετασχηματισμών 

δεν αλληλοαναιρούνται αλλά συνυπάρχουν και εφαρμόζονται με διάφορους 

συνδυασμούς13. 

 

                                                 
12 Κόνσολας, 2001 
13 Παπαδασκαλόπουλος, 1995 
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Η ενδογενής ανάπτυξη εμφανίζεται κυρίως σε περιόδους κρίσης με σημαντικές 

διαρθρωτικές μεταβολές, ενώ σε περιόδους οικονομικής ανόδου με αυξανόμενες 

προοπτικές μεγέθυνσης, προωθείται το πολικό πρότυπο. 

 

Ο Stohr14 (1981) υποστήριξε, σχετικά με την επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου, ότι 

αυτό ποικίλει ανάλογα με το κυρίαρχο οικονομικό, τεχνολογικό, ιδεολογικό σύστημα 

καθώς και με την κοινωνική και πολιτική οργάνωση που επικρατεί. Κατά τη διάρκεια 

ιστορικών περιόδων, όπου κυριαρχούν οι επίσημοι μεγάλοι οργανισμοί (ΟΟΑΣΑ, ΠΟΕ 

κλπ), οι αστικές δραστηριότητες, ο ρασιοναλισμός, όταν οι σχέσεις του ανθρώπου με τη 

φύση ατονούν και οι τεχνολογικές καινοτομίες εξελίσσονται ταχύτατα και ανεξέλεγκτα, 

τότε το πρότυπο της αναπτυξιακής διαδικασίας που ακολουθείται κατευθύνεται εκ των 

άνω, δηλαδή από την κορυφή της πολιτικοδιοικητικής πυραμίδας. 

 

Αντίθετα, σε περιόδους όπου κυριαρχεί ο κοινωνικός έλεγχος στις τεχνολογικές 

καινοτομίες, η έμφαση στην ποιότητα και στη διαφοροποίηση του προϊόντος, η 

επικράτηση άτυπων ή ανεπίσημων κοινωνικών ομάδων καθώς και η μέριμνα του 

ανθρώπου για τη φύση και το περιβάλλον, τότε το πρότυπο που ακολουθείται 

κατευθύνεται από τα κάτω. Στην περίπτωση αυτή η σημασία εμπλοκής της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αποκτά κεντρική σημασία.  

 

Σύμφωνα λοιπόν με την προαναφερθείσα μορφή ανάπτυξης, η έννοια της τοπικής 

ανάπτυξης προσανατολίζεται κυρίως στην ενδογενή ανάπτυξη. Το πρότυπο της 

ενδογενούς ανάπτυξης βασίζεται σε ορισμένα τοπικά χαρακτηριστικά και στην ικανότητα 

να ελέγχει ορισμένες θεμελιώδεις μεταβλητές όπως15: 

 

• Τη χρήση τοπικών πόρων (εργασία, τοπικά κεφάλαια, επιχειρηματικότητα, 

πρώτες ύλες, ειδικευμένη γνώση). 

• Την  ικανότητα ελέγχου της τοπικής διαδικασίας συσσώρευσης. 

• Την  ικανότητα για καινοτομία. 

• Την ύπαρξη και την ικανότητα ανάπτυξης παραγωγικών, ενδοκλαδικών και 

διακλαδικών, αλληλεξαρτήσεων και διασυνδέσεων σε τοπικό επίπεδο. 

                                                 
14 Stohr, 1981 
15 Χριστοφάκης, 2001 
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Ωστόσο, να σημειωθεί πως  η ενδογενής ανάπτυξη δε σημαίνει απόλυτα μια κλειστή 

οικονομία, καθώς η αποτελεσματική της ύπαρξη της προϋποθέτει τις δυνατότητες 

προσαρμογής και αντίδρασης στους εξωτερικούς οικονομικοκοινωνικούς 

μετασχηματισμούς. 

 

Παρόλα αυτά οι σχετικά πιο σύγχρονες θεωρίες όπως αυτές της αστικής οικονομικής και 

της νέας οικονομικής γεωγραφίας συγκλίνουν στο συμπέρασμα16 ότι είναι στη φύση του 

οικονομικού συστήματος της αγοράς να αναπαράγει τις οικονομικές ανισότητες στα 

διάφορα χωρικά επίπεδα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανισοτήτων είναι ότι 

στηρίζονται σε μια συσσωρευτική διαδικασία και δεν  έχουν παροδικό χαρακτήρα. 

 
Β.1.2 Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 
Ο ορισμός που χρησιμοποίησε η επιτροπή Bruttland17  στην έκθεση της θεωρήθηκε ως 

ο πλέον ολοκληρωμένος και συνεκτικός ταυτόχρονα: «Διατηρήσιμη είναι η ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να εξασθενίζει την ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 

 

Όπως εκτιμά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού18 με τον όρο διατηρήσιμη 

(αειφόρο ή βιώσιμη ) ανάπτυξη στοχεύουμε: 

 

• στην αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. 

• στη διατήρηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  

• στη διαφύλαξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 

• στη διαφύλαξη και αναπαραγωγή του πολιτιστικού γίγνεσθαι. 

• στη διατήρηση του κοινωνικού και ψυχολογικού ιστού του τόπου. 

• στη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας του τόπου. 

• στην αναβάθμιση των τοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

• στη μη αλλοίωση-αλλοτρίωση του φυσικού περιβάλλοντος. 

                                                 
16 Πετράκος Γ.- Ψυχάρης Γ 
17 Παπακωνσταντινίδης, 2003 
18 Παπακωνσταντινίδης, 2003 
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• στη μη αλλοίωση του τρόπου διαβίωσης των κατοίκων. 

• στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική βιωσιμότητα του τόπου. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο πιο συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στην έννοια της Βιώσιμής Αστικής 

Ανάπτυξης19. Ο όρος βιώσιμη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών 

κέντρων της χώρας και στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες, όπως είναι οι 

πρωτεύουσες των νομών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου. Η βιωσιμότητα των 

συγκεκριμένων κέντρων αναφέρεται τόσο στην λειτουργικότητα τους με την έννοια της 

αντιμετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από αυτά παρουσιάζουν ως προς τις 

υποδομές τους, καθώς και στην οικονομική τους βιωσιμότητα με την έννοια ενός 

ανταγωνιστικού παραγωγικού προτύπου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διοίκησή 

τους. 

 

Η συνοχή του χώρου και η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, που δε στερεί 

από τις μελλοντικές γενιές το δικαίωμα της επιλογής, ορίζεται ως ο μακροπρόθεσμος 

αναπτυξιακός στόχος των ελληνικών πόλεων: Η πόλη που αποτελεί τόπο εγκατάστασης 

οικονομικών δραστηριοτήτων και που ταυτόχρονα φιλοξενεί την κοινωνία των πολιτών 

της. 

 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της αστικής πολιτικής στη νέα περίοδο είναι η πρόσβαση των 

πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες, στην ψυχαγωγία, το 

αναβαθμισμένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η δυναμική και ανταγωνιστική 

οικονομική ανάπτυξη, οι καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον  η 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών μέσω μιας εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης. Η 

στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός των 

παρακάτω στοιχείων: 

 

• Πολυκεντρικότητα 

• Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων 

• Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης 

                                                 
19 ΕΣΠΑ 2007-2013, ΥΠOIΟ 
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• Αειφορική ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, 

ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα 

πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, μείωση των οικιακών αποβλήτων) 

• Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα 

• Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα 

(δημιουργία Παρατηρητήριου) 

 

Με βάση την προηγουμένη παράθεση, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται 

γύρω από καθορισμένα αστικά κέντρα της χώρας μητροπολιτικού και περιφερειακού 

επιπέδου. Η ανάπτυξη των κέντρων  αυτών θα κινητοποιήσει, με την σειρά της μέσα 

από τις αναδυόμενες δικτυώσεις, την ανάπτυξη των περιοχών αμέσου επιρροής, δηλαδή 

την ύπαιθρο που τα περιβάλλει, αλλά και τα μικρότερα αστικά κέντρα που βρίσκονται 

στην ακτίνα επιρροής τους 

 

Β.1.3. Habitat Agenda 
 
H Habitat Agenda αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής, καινοτόμο για τα 

δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, τόσο για τους στόχους που έθεσε 

όσο και για τις μεθόδους που απαιτεί για την επιτυχή προώθησή τους.  

 

Tα απαραίτητα μέτρα και πολιτικές που πρέπει να διαμορφωθούν, είναι εξ' αντικειμένου 

σύνθετα, αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα και αποζητούν, νέες μεθόδους, εργαλεία και 

νοοτροπία. Ωστόσο οι απαιτήσεις αυτές θέτουν με τη σειρά τους το ζήτημα της 

αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας των Ο.Τ.Α σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό/ κοινωνικό, 

διοικητικό, τεχνικό). Μέσα από αυτή την οπτική, δεν θα ήταν υπερβολικός ο ισχυρισμός 

πως η αναβάθμιση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α αποτελεί στόχο εξίσου σημαντικό με 

αυτόν της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Β.1.4. Αστικοποίηση- Μητροπολεοποίηση 
 
Το φαινόμενο που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια, πέρα από αυτό της 

αστικοποίησης, είναι η αύξηση με γεωμετρική πρόοδο του αριθμού των μητροπόλεων. Η 

ένταση του,  παρουσιάζεται  σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλοί να μιλούν για το φαινόμενο 

της μητροπολεοποίησης20. Τα διαφοροποιά στοιχεία που το διακρίνουν από αυτό της 

απλής αστικοποίησης είναι η αυξανόμενη ενσωμάτωση στα αστικά κέντρα, οικισμών, 

πληθυσμού, δραστηριοτήτων και πλούτου. Παρατηρείται μια συγκέντρωση εύπορων 

κοινωνικών ομάδων και υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίων. Σε  χώρους της, όλο και σε 

μεγαλύτερο βαθμό, συγκεντρώνονται δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας που 

αφορούν είτε σε συγκεκριμένες λειτουργίες (πληροφορική, έρευνα κλπ) είτε σε 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (τύπος–εκδόσεις, δημόσια διοίκηση, έρευνα και 

ανώτατη εκπαίδευση).  

 

Στις μητροπολιτικές περιοχές μπορούμε να ξεχωρίσουμε: 

 

• το συνεκτικό αστικό ιστό, 

• της περιαστικές περιοχές και 

• τα πέραν των περιαστικών περιοχών διάσπαρτα εξωαστικά τμήματά της. 

 

Η μητροπολεοποίηση βασικά περιλαμβάνει την επέκταση των μητροπολιτικών περιοχών 

και της ενσωμάτωσης σε αυτές των κοντινών της πόλεων. Τα δυο στοιχεία που 

ενσωματώνουν ασφαλείς δείκτες της εξέλιξης είναι οι καθημερινές μετακινήσεις από την 

κατοικία στην εργασία αλλά και η ενίσχυση των καθημερινών οικονομικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται στην περιφέρεια της περιοχής. Παράλληλα, οι μητροπολιτικές περιοχές 

εμφανίζουν  μια σχετική αποσπασματικότητα όσον αφορά  στη φυσική της υπόσταση 

αφού εντός των περιοχών αυτών εντοπίζεται διαφορετική συγκέντρωση του πληθυσμού 

σε ορισμένα κεντρικά σημεία σε αντίθεση με την οικονομικό-κοινωνική λειτουργία της, 

που εμφανίζεται περισσότερο ενσωματωμένη και πιο συνεκτική. 

 

                                                 
20 Μ. Αγγελίδης 2000 

47 
 



Η εμφάνιση της ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής στα αρχικά στάδια γίνεται με τη 

μορφή των ομόκεντρων κύκλων. Σταδιακά, η ανάπτυξη μετεξελίσσεται κατά μήκος των 

αξόνων και των κόμβων που αντιστοιχούν σε αυτοκινητόδρομους και τις στάσεις των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Παρά τη δημιουργία δευτερογενών κέντρων που 

αναπτύσσονται στα πλαίσια της διάχυσης των μητροπολιτικών περιοχών στις 

περιαστικές ζώνες έχει διαπιστωθεί, από εμπειρικές μελέτες, ότι ο αρχικός πυρήνας της 

πόλης παραμένει ο αδιαφιλονίκητος πόλος έλξης21.  

 

Αναφορικά με την περίπτωση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, με 

δεδομένο το χαμηλό ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία, οι 

υφιστάμενες τάσεις εμφανίζουν  περισσότερο μια εσωτερική  χωρική αναδιάρθρωση και 

λιγότερο ένα συνολικό δυναμισμό του συγκροτήματος. Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός της 

συνεχιζόμενης ανάπτυξης του τριτογενή τομέα της οικονομίας με τις τάσεις 

πολυκεντρικής ανάπτυξης δεν αποκλείεται να προσδώσουν στο μέλλον έναν δυναμισμό 

πιο έντονο. Ο δυναμισμός της προβλέπεται22 να προέλθει από τα βόρεια και ανατολικά 

τμήματα του συγκροτήματος. Η διαδικασία τριτογενοποίησης εκεί είναι ραγδαία και θα 

εντείνει τον κοινωνικό και παραγωγικό διαχωρισμό που υφίσταται μεταξύ αυτών και των 

δυτικών τμημάτων της πόλης.   

 

Με βάση λοιπόν τα μοντέλα χωροθέτησης του πληθυσμού και της απασχόλησης για τα 

δεδομένα της περιόδου 1970-1990, καθοριστικοί παράγοντες για το βαθμό 

προαστιοποίησης στην Αθήνα αποτελούν23 : 

 

• Η διαθέσιμη πολεοδομική χωρητικότητα η οποία και παρουσιάζεται ως κύριος 

παράγοντας. 

• Το κόστος της χρονοαπόστασης  από τις περιοχές εργασίας και υπηρεσιών. 

• Ο παράγοντας του τύπου δόμησης. Αφενός τα νοικοκυριά προτιμούν έντονα της 

προαστιακούς  τύπους δόμησης αφετέρου υπάρχει σημαντικός παράγοντας 

κόστους και περιορισμών ο οποίος  ευνοεί τη συγκέντρωση ζήτησης  σε πιο 

πυκνές περιοχές πολυκατοικιών. 

                                                 
21 Σήλια Νικολαϊδου, 1993 
22 Γιώργος Πετράκος & Πρόδρομος Μαρδάκης, 1999 
23 Δημήτρης Εμμανουήλ, Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων ,1999 
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• Η άνιση οικονομική σχέση μεταξύ της επικρατούσης αξίας κατοικίας σε μια 

περιοχή και του μέσου οικονομικού επιπέδου ζήτησης από τα νοικοκυριά κάθε 

κοινωνικό-οικονομικού στρώματος. 

 

Β.1.5. Ψηφιακές Κοινότητες24 

 

Ως ψηφιακές κοινότητες θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πολιτική ή την τεχνολογική 

στρατηγική που επικεντρώνεται στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών από τις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με τον Gurstein25 (2000) οι 

παραπάνω, συνδέονται με  οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες σε επίπεδο κοινότητας 

που προσφέρουν η ηλεκτρονική δημοκρατία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα κοινοτικά - 

αστικά δίκτυα και τηλε-κέντρα.  

 

Οι υποστηρικτές της σύνδεσης των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας με της τοπικές 

κοινότητες θεωρούν ότι τα νέα μέσα όπως το διαδίκτυο αλλά και κάποια άλλα όπως τα 

γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην 

διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης και στην λήψη των τοπικών αποφάσεων.  Σε διεθνές 

επίπεδο, όπου η χρήση τους είναι περισσότερο διαδεδομένη, τα δίκτυα μεταξύ των 

κοινοτήτων παρέχουν ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών σε επίπεδο γειτονιάς, πόλης, ή 

ακόμα και ολόκληρης περιφέρειας. Αρκετοί  τοπικοί φορείς όπως οι Οργανισμοί τοπικής 

Αυτοδιοίκησης δραστηριοποιήθηκαν έντονα αναπτύσσοντας δημοτικά δίκτυα 

πρόσβασης  στοχεύοντας  να βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών και να αυξήσουν 

την συμμετοχή του πολίτη στη λήψη τοπικών αποφάσεων. 

Το νέο μέσο μπορεί να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα προς συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις : 

 

• Ηλεκτρονική Πολιτική (e-policy): πληροφόρηση του κοινού σχετικά με αποφάσεις 

δημόσιου ενδιαφέροντος  

                                                 
24 Αλεξόπουλος Α., (2004) Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής 
25 GURSTEIN Μ., (1999 )“Flexible networking, information and communications technology and Local 

Economic Development”, First Monday Vol.4, No 2., 

http:/www.firstmonday.dk/issues/issue4_2/gurstein/index.html 
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• Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-democracy): πολιτικός διάλογος με πολίτες και 

ομάδες (political dialogue with citizens and communities)  

• Ηλεκτρονική Διοίκηση (e-management): βελτίωση της διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, των οργανισμών και της διαχείρισης των πόρων 

•  Ηλεκτρονικές Υποδομές (e-infrastructure): δημιουργία και θεμελίωση των 

τεχνικών και λειτουργικών δομών για την παροχή όλων των παραπάνω 

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-service): η αλληλεπίδραση και η σχέση με τους 

πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce): χρηματικές συναλλαγές και προμήθειες 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΜΠ26, οι  τοπικές κοινωνίες ωφελούνται 

πολλαπλώς από την ανάπτυξη της ΚτΠ είτε αυτή πραγματοποιείται στο εθνικό είτε στο 

τοπικό επίπεδο: 

 

•    Πολλαπλασιάζοντας τη δικτύωση των πολιτών, των επιχειρήσεων και της 

τοπικής διοίκησης και εξαφανίζοντας την απομόνωση των αποµακρυσµένων 

περιοχών 

• Ανοίγοντας ορίζοντες τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• Συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη σχέση του µε τη 

∆ιοίκηση, ιδίως της Περιφέρειας και των αποµακρυσµένων περιοχών 

• ∆ιαµορφώνοντας μια τεχνολογική κουλτούρα στις νέες γενιές, αναβαθμίζοντας τις 

προσωπικές ευκαιρίες τους, την κοινωνική συνοχή και τη συνολική εκπαίδευση 

της χώρας 

 

Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργανά της: 

• Αξιοποιούν τις κεντρικές και υφιστάμενες υποδομές σχεδιάζοντας το πρόγραμμα 

μια φορά και αξιοποιώντας το από όλες τις δομές της Τ.Α 

• Η στρατηγική αυτή καταλήγει σε οικονομίες όμοιων επενδύσεων και οικονομίες 

στη χρήση, δηλαδή, σε διασφάλιση πόρων για νέες, ακόμα πιο ποιοτικές και 

αναβαθμισμένες επενδύσεις 

• Ανταλλάσσουν πληροφορία και εμπειρίες, αναπτύσσουν νέες συνεργασίας 

                                                 
26 ΕΜΠ- Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, 2005 
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• Ενισχύεται η τοπική οικονομία με την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης των 

συστημάτων αυτών 

 

Γενικότερα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από την επιτυχημένη εισαγωγή της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο, προωθείται και επιτυγχάνεται τόσο σε 

τοπική όσο και σε εθνική κλίμακα: 

 

• Καλύτερος τοπικός και κεντρικός συντονισμός 

• Αποτελεσματικότερος τοπικός σχεδιασμός και υλοποίηση (στόχοι και δείκτες) 

• Αξιοποίηση κεντρικών δράσεων (υπηρεσίες, εργαλεία και μεθοδολογίες, που 

χτίζονται μια φορά για όλες τις περιπτώσεις 

• Η προώθηση των συνεργασιών επιχειρήσεων – τοπικών εταιρικών σχέσεων – 

τοπικών φορέων και οργανώσεων 

• Η εξέλιξη της τεχνικής και θεσμικής υποστήριξης όπως και η καλύτερη ανταλλαγή 

εμπειριών 

• Η βελτίωση της εθνικής υποδομής και του κοινωνικού κεφαλαίου 

 

 

Β.1.5.1. Ψηφιακές Κοινότητες  και Τοπική Ανάπτυξη  

 

Οι φορείς του σχεδιασμού της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, δεν 

καταφέρνουν να  συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκτήσουν 

με τη χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας. Στις τοπικές κοινότητες, εάν αντιμετωπίσουν 

αυτά τα μέσα  σαν ένα συμβατικό μέσο πληροφόρησης, διαχείρισης και παροχής 

υπηρεσιών. Αντίθετα απαιτείται ο σχεδιασμός αναλυτικών στρατηγικών βασισμένων σε 

συστηματικές και προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες μελέτες με  απώτερο 

στόχο την τοπική ανάπτυξη και ευημερία. 

Οι κυριότερες συνιστώσες που συμβάλλουν στην  επιτυχημένη διάδοση της χρήσης των 

νέων μέσων στην τοπική κοινότητα είναι σύμφωνα με τους Romn, Pliskin και Clarke 

(1997) οι εξής:  

 

• Τεχνολογία: Με δεδομένο ότι επιθυμούμε την συμμετοχή ολόκληρης της 

κοινότητας, θα πρέπει να ελέγξουμε την πρόσβαση του συνόλου των  μελών της 

σε υπολογιστές ακόμα και των ομάδων αυτών που είναι λιγότερο ή καθόλου 
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εξοικειωμένες μαζί τους. Επιπλέον, θα χρειαστεί να εξεταστεί ο βαθμός 

φιλικότητας που προσφέρουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στον χρήστη. 
 

• Κίνητρα: Ο βαθμός παροχής κινήτρων στο κάθε άτομο- μέλος της κοινότητας για 

τη συμμετοχή του στα νέα προγράμματα καθορίζει σε μεγάλο μέρος την επιτυχία 

ή την αποτυχία του προγράμματος. Μάλιστα, καλό θα είναι, να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην κατανόηση των κινήτρων για τις επιμέρους υποομάδες μέσα στην 

κοινότητα. 
 

• Έργο: Αν τα μέλη της κοινότητας δε διακρίνουν τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες, συνήθως δεν είναι 

διατεθειμένα να τις υιοθετήσουν. Από πρακτική άποψη θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση του ρόλου και του έργου που επιτελούν τα 

μέλη της κοινότητας και πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να τα προωθήσουν. 

 

• Πολιτική: Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε στο βαθμό τον οποίο η κοινότητα στο 

σύνολο της χαρακτηρίζεται από σχέσεις αρμονίας μεταξύ των μελών της. Επίσης, 

συνδέεται και με το βαθμό διαθεσιμότητας των πολιτών να στηρίξουν τις 

αποφάσεις των τοπικών ηγετών τους σχετικά με την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών.  Εδώ οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη αποφυγή 

των διαφόρων συγκρούσεων στο εσωτερικό περιβάλλον της κοινότητας για την 

ομαλή εισαγωγή και λειτουργία των νέων τεχνολογιών. 

 

• Κουλτούρα, Τοπικές αξίες: Η κουλτούρα των μελών της κοινότητας θα πρέπει να 

είναι συμβατή με τη χρήση των νέων μέσων για να επιτευχθούν οι στόχοι του 

συνολικού προγράμματος. Από αυτή την έννοια θα πρέπει αρχικά να προηγηθεί 

μια ανάλυση τόσο των αξιών της κοινότητας όσο και των άξιων που περιέχουν οι 

νέες τεχνολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του απολογισμού από το πρόγραμμα  Access Indiana στην 

Indiana των Η.Π.Α. μέσα από το οποίο χρηματοδοτήθηκαν είκοσι οκτώ κοινοτικά δίκτυα, 

οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία  επικεντρώνονται κυρίως στα εξής: 

  

α)  προσαρμογή στην καθημερινή ζωή της κοινότητας 
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β)  τοπικό περιεχόμενο για τοπικές ανάγκες 

γ)  σύνδεση με τους Ο.Τ.Α., τα σχολεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

δ)  διαδικασίες που εξασφαλίζουν μακροχρόνια υποστήριξη 

 

 

Β.1.5.2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Δημοκρατικός 
Προγραμματισμός 

 

Ο πρωταρχικός εκφραστή της κοινωνίας της πληροφορίας αυτή τη στιγμή είναι το 

διαδίκτυο. Η πρόσβαση του πολίτη στην πληροφόρηση, αποτελεί τη βασική παράμετρο 

της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης του στη διαχείριση των κοινών, της συμμετοχής 

του στην διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού και φυσικά στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. 

 Ένα ερώτημα που προδήλως προκύπτει είναι ποιες είναι οι συνέπειες στη λειτουργία 

των δημοκρατικών θεσμών όταν σε μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού δεν είναι 

εφικτή η πρόσβαση σε αυτού του είδους την πληροφόρηση. Επομένως, κάθε σύγχρονο 

οργανωμένο κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

πηγή της πληροφόρησης για όλους τους πολίτες του εξασφαλίζοντας τους με αυτό τον 

τρόπο την ικανότητα συμμετοχής τους στα κοινά. 

Οι υπέρμαχοι της χρήσης του νέου μέσου, υποστηρίζουν ότι μπορεί να ενδυναμώσει τον 

Δημοκρατικό Προγραμματισμό σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για τους παρακάτω λόγους: 

 

• Η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας είναι το θεμέλιο του δημοκρατικού 

προγραμματισμού. 

• Οι σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνολογίες μπορούν να ενδυναμώσουν τη 

δημόσια συνομιλία γεγονός που ενισχύει τις δημοκρατικές αξίες και τους 

θεσμούς. 

• Οι δυνατότητες παγκόσμιας πρόσβασης με οικονομικό τρόπο στις πηγές 

πληροφόρησης είναι σημαντικό στοιχείο για την ουσιαστική συμμετοχή των 

φορέων αλλά και του πολίτη στα κοινά.  

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η υποστήριξη της ελεύθερης 

έκφρασης αποτελούν προτεραιότητες του νέου μέσου. 
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• Οι δυνατότητες άμεσης αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχονται είναι 

τεράστιες. 
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Β. 1.6. Κοινωνική Οικονομία και Τοπική ανάπτυξη27  
 
Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Κοινωνικής Οικονομίας  
 

Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση των σύγχρονων 

ετυμολογικών προσεγγίσεων της  έννοιας της «κοινωνικής οικονομίας» κυρίως μέσω της 

ανάλυσης της γαλλικής-ευρωπαϊκής και της αγγλοσαξονικής ακαδημαϊκής 

βιβλιογραφίας. Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της έννοιας δεν αναιρεί την 

αναγνώριση της κοινωνικής οικονομίας ή του τρίτου τομέα της οικονομίας από τον 

ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο28.  

 

Σύμφωνα με τον Levesque et all (1999) σήμερα αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας της 

οικονομίας, ο οποίος αντιδιαστέλλεται με τους δύο άλλους29, παρά  το γεγονός ότι τα 

όρια τους είναι αρκετές φορές ακαθόριστα. Ως τρίτος τομέας αναφέρεται μια  πληθώρα 

ετυμολογικών εννοιών όπως η κοινωνική οικονομία, ο μη κερδοσκοπικός τομέας, ο 

εθελοντικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών, η οικονομία της αλληλεγγύης κτλ30. Η 

εννοιολογική αυτή σύγχυση αντανακλά διαφορετική σημασία και σύνθεση του 

ονομαζόμενου τρίτου τομέα σε διαφορετικές χώρες. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση 

είναι πασιφανής στην ερμηνεία του όρου μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης31.  

                                                 
27Αλεξόπουλος Α., Κωστοπούλου Ν., Μαραβά Ν., Μιχαλόπουλος Χ.,(2007) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
και η Συμβολή της στη Βιώσιμη ανάπτυξη και Συνοχή: το παράδειγμα της κοινωνικής επιχείρησης 
Ναυπάκτου, Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, Ανακοινώσεις Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας 
Συνεδρίου Καλαμάτας, Τόμος I 

28 Ιδιαίτερα στα πλαίσια της ΕΕ ήδη από το 1989 λειτουργεί τμήμα κοινωνικής οικονομίας που ιδρύθηκε σε 
αναγνώριση της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι συνεταιρισμοί, οι φιλανθρωπικές εταιρίες και οι μη 
κερδοσκοπικές εταιρίες στην επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. Το συγκεκριμένο τμήμα λειτούργησε μέχρι 
και το 2000. Από το 2000 και μετά  και λόγω της αναδιοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δημιουργείται το τμήμα β3 της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητα ως – «Βιοτεχνίες,  ΜΜΕ, σωματεία, 
συνεταιρισμοί και μη κερδοσκοπικός τομέας».    Η μονάδα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις "επιχειρηματικές 
πτυχές" του τομέα της κοινωνικής οικονομίας συνάδοντας όπως θα δούμε στην διαφορετική τοποθέτηση 
της ευρωπαικής πλευράς με τη αμερικανική –αγγλοσαξωνική για τον ορισμό της κοινωνικής οικονομίας. 
Παράλληλα και με  την ολοκλήρωση της ΕΕ και την θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
απασχόλησης, η κοινωνική οικονομία σταδιακά ενσωματώνεται ως μέσο για την προώθηση της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην  ΕΕ. (βλ. επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ καθώς και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) Πρόταση του Συμβουλίου για την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης των 
κρατών μελών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) Συμβουλευτικό έγγραφο της επιτροπής για την 
Συνεταιριστική Επιχειρηματική Ευρώπη) . 

29 Lorendahl, B. (1997) και επίσης Moulaert F. & Ailenei, O. (2005). 
30 Lorendahl, B. (1997), “ Integrating the public and cooperative/social economy. Towards a new Swedish 

Model” in Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 68, no 3, pp379-395 
31 Rifkin  J.,(1996), Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της, Λιβάνης 
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Σε γενικές γραμμές,  σύμφωνα με την γαλλικο-ευρωπαϊκή προσέγγιση, ο όρος κοινωνική 

οικονομία περιγράφει την πληθώρα των πρακτικών και των δομών που χρησιμοποιούν 

οικονομικούς πόρους για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών και οι οποίες δεν 

χαρακτηρίζονται ή δεν ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ή στο κράτος. 

Ουσιαστικά η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει εθελοντικές οργανώσεις, μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς, σωματεία και κοινωνικές επιχειρήσεις32, 

που λειτουργούν ανεξάρτητα από την κρατική δράση, με σκοπό όχι την επιδίωξη του 

κέρδους, αλλά την παροχή αγαθών-υπηρεσιών  προς τα μέλη τους και την κοινωνία.   

  

Από την άλλη πλευρά, η αγγλοσαξονική και βόρεια αμερικανική παράδοση υποστηρίζει 

ότι μόνο οι εθελοντικές και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν  να 

συγκαταλέγονται στον τρίτο τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, τονίζουν ότι στον τρίτο 

τομέα θα πρέπει να εντάσσονται φορείς οι οποίοι δε διανέμουν τα κέρδη ούτε στα μέλη 

τους, ούτε στους διαχειριστές τους33. Η διαφοροποίηση εδώ έγκειται ότι στην έννοια της 

κοινωνικής οικονομίας δεν εμπεριέχονται οι οργανισμοί με εμπορικό χαρακτήρα, όπως οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί, δεδομένου ότι και οι συνεταιρισμοί και οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις, γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη τους. 

Αρκετά παράδοξο είναι το γεγονός ότι σπάνια οι εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου 

αναφέρονται στις ανάγκες τις οποίες καλύπτουν οι συγκεκριμένοι φορείς της κοινωνικής 

οικονομίας. Στην πραγματικότητα, όμως η ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών 

αποτελούν την αιτία ανάδυσης του φαινομένου της κοινωνικής οικονομίας ή του τρίτου 

τομέα34. Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι πολλαπλές και συνεχώς εξελισσόμενες. Η εξέλιξη 

τους μάλιστα διαφοροποιείται διαχρονικά και διατοπικά.  

 

Η αδυναμία ικανοποίησής τους  τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα 

εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη σε περίοδο κοινωνικοοικονομικών κρίσεων, γεγονός που 

οδήγησε τους  Moulaert F. & Ailenei, O. (2005) να διατείνονται για την εμφάνιση και την 

επανεμφάνιση του όρου της κοινωνικής οικονομίας καθώς και των δομών και πρακτικών 
                                                 
32 Η εννοιολογική σύγχυση γίνεται εντονότερη με την εμφάνιση του όρου «κοινωνικές επιχειρήσεις». 
Ουσιαστικά πρόκειται για κοινωνικοεπιχειρηματικές δομές, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται στις εθελοντικές 
οργανώσεις, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τους συνεταιρισμούς και τα σωματεία, αλλά αποσκοπούν 
στην ταυτόχρονη εκπλήρωση κοινωνικών και επιχειρηματικών στόχων. Είναι ορθότερο όταν επιχειρείται 
ένας κοινός χαρακτηρισμός των δομών άσκησης κοινωνικής επιχειρηματικότητας να χρησιμοποιείται ο 
όρος «επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας», ο οποίος εκφράζει ευρύτητα και επιτρέπει στον όρο 
«κοινωνική επιχείρηση» να θεωρηθεί τμήμα αυτού. 

33 Salamon L. and Anheier, H., The Emerging of Non Profit Sector: An Overview, Manchester University 
Press, Manchester 1996, σ. 13-15. 

34 Βλ. Moulaert F. & Ailenei, O. (2005)  
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που συσχετίζονται με αυτήν. Στη σύγχρονη ιστορία του καπιταλιστικού συστήματος, οι 

πρωτοβουλίες της κοινωνικής οικονομίας τη δεκαετία του 1970 αποτέλεσαν αντενέργεια 

στην κρίση του μαζικού συστήματος παραγωγής, και στη διόγκωση του κοινωνικού 

κράτους ευημερίας35. Παράλληλα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των επομένων 

δεκαετιών επεξηγούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας 

για την κοινωνική οικονομία, η οποία δεν έρχεται πλέον ως εναλλακτικό μέσο 

παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών αλλά ικανοποιεί ανάγκες οι οποίες παραμελούνται 

από το κεντρικό κράτος στα πλαίσια των δημοσιονομικών κρίσεων και περιορισμών36 . 

                                                

 

Είναι εμφανές ότι η έννοια της κοινωνικής οικονομίας ως εναλλακτικός τομέας της 

οικονομίας σε περίοδο κοινωνικοοικονομικών κρίσεων υιοθετεί διαφορετικές πρακτικές 

ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης ιστορικά, τοπικά και θεσμικά κοινωνικής 

πραγματικότητας. Υποστηρίζεται δε ότι η κοινωνική οικονομία είναι τόσο στενά 

συνυφασμένη με συγκεκριμένες ιστορικές, θεσμικές και τοπικές συνθήκες που η 

γενίκευση του όρου είναι σχεδόν αδύνατη. Εν τούτοις όμως, κάποιες γενικές αρχές και 

χαρακτηριστικά μπορούν να συναχθούν από την ακαδημαϊκή ανάλυση και την πρακτική. 

 

Επισημαίνονται, λοιπόν, ορισμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στη φύση και τις 

δράσεις των οργανισμών αυτών και που θα υιοθετούν εν μέρει για την ανάλυση της 

μελέτης περίπτωσης της παρούσας εισήγησης. Ειδικότερα τονίζεται ότι η κοινωνική 

οικονομία : 

• Συσχετίζεται με την ανάπτυξη νέων μορφών απασχόλησης, οι οποίες συνδέονται 

με την ικανοποίηση νέων αναγκών37 ή αναγκών που δεν καλύπτονται ούτε από 

το κράτος αλλά ούτε και από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα. 

• Γίνεται συχνή αναφορά σε τομείς, προϋποθέσεις και κριτήρια όπως, η κοινωνική 

αλληλεγγύη, η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η έμφαση που δίνεται 

στην παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία χωρίς την επιδίωξη 

 
35 Η ενδυνάμωση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των συνεταιρισμών στην 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο  για τη προώθηση ιδιαίτερα της τοπικής ανάπτυξης θεμελιώνεται στην 
κρίση του φορντισμού καθώς και στην ανάγκη διαφοροποίησης και εξατομίκευσης  των ανθρωπίνων 
αναγκών. 

36 Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι ιδιαίτερα έντονη στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. προς την πορεία τους για 
την είσοδό τους στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

37 Βλ. Westerdahl, S. & Westlund, H. (1998), Social Economy and New Jobs. A summary of Twenty case 
study in European Regions, Annals of Public and Cooperatives Economics, vo. 69, no 2, pp.193-218 για 
την ανάλυση που κάνει όσον αφορά την μηδενική υπόθεση. 
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του κέρδους, η προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου 

κατά τη διανομή του εισοδήματος».38 

• Προκύπτουν συχνά μέσω σύναψης εταιρικών σχέσεων δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων αλλά και διαφόρων πρωτοβουλιών και συνεργασιών και βρίσκονται σε 

άμεση σχέση με τις ανάγκες της τοπικής  κοινότητας.  

• Η ελεύθερη αγορά δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδημάτων τους, δεδομένου 

ότι κάποιοι φορείς επωφελούνται μέσω της λήψης κρατικών, ευρωπαϊκών 

επιχορηγήσεων ή δανείων. 

• Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μειονεκτούντα άτομα της κοινωνίας . 

•  Στηρίζονται στην εθελοντική συνεργασία ή στη μερική απασχόληση. 

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν θα πρέπει είναι απόλυτα 

δεσμευτικά για την οριοθέτηση των δομών της κοινωνικής οικονομίας. Αντίθετα, 

επισημαίνεται ότι η οριοθέτηση των δομών και πρακτικών που εντάσσονται στην 

κοινωνική οικονομία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο 

κοινωνικό, πολιτιστικό, ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνικής 

πραγματικότητας.   

 

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις ως οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας 

 

Στη συνέχεια επιδιώκεται η σκιαγράφηση των κοινωνικών επιχειρήσεων ως ιδιαίτερων 

οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη ανάλυση δεν επιδιώκει το σαφή 

ετυμολογικό προσδιορισμό της έννοιας των κοινωνικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η 

προηγούμενη ανάλυση ανέδειξε τη δυσκολία σε μια ανάλογη προσπάθεια. Στόχος της 

αποτελεί η ανάδειξη κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων έτσι όπως σκιαγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η σύγκριση με το συγκεκριμένο παράδειγμα που μελετάται. 

Παράλληλα, επιδιώκεται σε συσχετισμό με την ενότητα που ακολουθεί η διερεύνηση της 

σημασίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω 

προσπάθειας ερμηνείας της αποτελεσματικότητάς της. 

                                                 
38 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, 

Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2002, σελ.36 
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Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 

εντυπωσιακή, χωρίς όμως να υφίσταται ομοφωνία39 ως προς τον ορισμό της έννοιας, 

γεγονός που συμβαδίζει με την ανάλυση που προηγήθηκε για την έννοια της κοινωνικής 

οικονομίας. 

 

Συγκεκριμένα τονίζεται ότι ο όρος  «κοινωνική επιχειρηματικότητα» είναι σχετικά 

καινούργιος και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Βέλγιο. Η εμφάνιση του όρου 

εκφράζει την ενίσχυση του παραγωγικού ρόλου των φορέων της κοινωνικής οικονομίας 

με αντικείμενο την ικανοποίηση αναγκών που δεν καλύπτονται από τις δημόσιες αρχές ή 

τις αγορές ή διαφορετικά την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Συνεπώς, με τη 

συγκεκριμένη λογική, η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να 

περιλαμβάνει δομές οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες εκπληρώνουν 

ταυτόχρονα κοινωνικούς και επιχειρηματικούς στόχους.  

 

Παραταύτα, οι περισσότεροι θεωρητικοί συμφωνούν ότι το διακριτό στοιχείο της 

κοινωνικής επιχείρησης είναι «ότι οι κοινωνικοί στόχοι και η συλλογική ιδιοκτησία 

συνδυάζονται με εμπορική βιωσιμότητα»40 ή ότι  «κοινωνικές επιχειρήσεις» θεωρούνται 

οι οργανώσεις που συνδυάζουν την παραγωγή ατομικών ή συλλογικών αγαθών με βάση 

τις διοικητικές πρακτικές και το νομικό καθεστώς των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά με 

οργανωτικές πρακτικές που εξυπηρετούν μια προκαθορισμένη κοινωνική αποστολή41. 

Είναι σαφές ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους 

φορείς του «τρίτου τομέα», όπως για παράδειγμα τις εθελοντικές οργανώσεις ή τους 

συνεταιρισμούς. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους επισημαίνονται από την Ευρωπαική 

Επιτροπή στα εξής42 : 

 

                                                 
39 Harding, R. (2004), “Social enterprise. The new economic engine?” in Business Strategy Review, Winter 

2004, pp.39-43 καθώς και Austin, J., Stevenson, H. & Wei-Skillern, J. (2006), Social and Commercial 
Entrepreneurship: Same, Different or Both?” in Entrepreunership Theory and Practice, January 2006, 
pp.1042-2587 

40 Dees, J.Gregory (2001), The meaning of Social Enterprise”, Stanford Business School 
41 Regione Autonomα Trentino – Alto Adige, «Social Enterprises and New Employment in Europe”, (1998). 

41 (http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/social-cmaf_agenda/social-enterprises.htm) 
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Σχετικά με την επιχειρηματική και οικονομική φύση των κοινωνικών επιχειρήσεων: 

•  Συνεχής δραστηριοποίηση για την παραγωγή αγαθών / υπηρεσιών ή 

αντίστοιχα για την πώληση τους 

• Υψηλός βαθμός αυτονομίας ή με άλλα λόγια η μη εξάρτησή τους από τη 

χρηματοδότηση των δημόσιων αρχών ή άλλων μεγάλης κλίμακας 

οργανώσεων, όπως συμβαίνει με τις εθελοντικές οργανώσεις  

• Ανάληψη σημαντικού επιπέδου οικονομικού κινδύνου και επιχειρηματικού 

ρίσκου.  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνήθως ξεχωρίζουν από την καινοτομική 

φύση των υπηρεσιών τους και την ικανότητά τους να ικανοποιούν ανάγκες στις 

οποίες δεν ανταποκρίνονται τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. 

• Αμειβόμενη εργασία τουλάχιστον κατ’ ελάχιστων.  

 

Σχετικά με την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων: 

• Η σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών 

φορέων 

• Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

• Οι συμμετοχικές διαδικασίες που προϋποθέτουν την ενσωμάτωση των ομάδων 

που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

• Η περιορισμένη διανομή κέρδους, γεγονός που δεν αναιρεί την έννοια της 

επίτευξης κέρδους από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.  

• Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου στόχου για να ωφεληθεί η τοπική κοινότητα 

 

Εν ολίγοις, για να χαρακτηριστεί μια οργάνωση του τρίτου τομέα ως «κοινωνική 

επιχείρηση» οφείλει να είναι παραγωγική / ανταγωνιστική, να χαρακτηρίζεται από ένα 

υψηλό βαθμό αυτονομίας (βιωσιμότητα) και να συνεισφέρει νέες απαντήσεις ή λύσεις σε 

ανάγκες που δεν ικανοποιούνται από την αγορά (καινοτομική δράση). 

 

Σε γενικές γραμμές, οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπερτερούν των λοιπών φορέων του 

«τρίτου τομέα». Δημιουργούνται προς όφελος των μελών της τοπικής κοινότητας και 

στηρίζονται σε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών, γεγονός 

που ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα 

άλλο σημαντικό πλεονέκτημα αφορά στην αποδοτικότερη χρήση των οικονομικών τους 
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πόρων. Κάτι τέτοιο οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι λειτουργούν περισσότερο με τα 

πρότυπα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά στην κατανομή κερδών, 

αλλά και στα κριτήρια αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας. Όσον αφορά στην 

αποτελεσματικότητα τους, αν και  στους στόχους τους δεν συγκαταλέγεται η 

μεγιστοποίηση των κερδών, τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία αποδεικνύουν ότι 

δεν απέχουν πολύ από τα επίπεδα αποτελεσματικότητας των αμιγώς κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα δε στη δημιουργία θέσεων εργασίας, οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

υπερτερούν σε σημαντικό βαθμό.43  

 

Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων εντοπίζεται στην ικανότητά τους να 

μειώνουν το κόστος παραγωγής και να συντείνουν στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

Έχουν την ικανότητα να προσελκύουν οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε 

χαμηλό κόστος (εθελοντική εργασία), ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της επιχείρησης ή /και 

δωρεές που διευκολύνουν την κάλυψη του κόστους διοίκησης και αποτελούν δωρεάν 

κεφάλαιο εκκίνησης.  Επιπρόσθετα, παρατηρείται μεγάλη ευελιξία με την οποία 

απασχολούν το εργατικό τους δυναμικό. Η εν λόγω ευελιξία εντοπίζεται κυρίως στο 

ωράριο εργασίας, όπως και στην εκτεταμένη γκάμα καθηκόντων που οι εργαζόμενοι 

μπορούν και είναι διατεθειμένοι να εκτελέσουν, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του 

κόστους όσο και στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

Η ευρεία και διαδεδομένη συμμετοχή των καταναλωτών ως συμπαραγωγών, μειώνει το 

κόστος παραγωγής και ενισχύει τη λειτουργικότητα της επιχείρησης.  Σε πολλές 

περιπτώσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι εμφανής η δημιουργία ενός πεδίου 

συνεργασίας μεταξύ των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες44, των δημόσιων 

φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, του ιδιωτικού τομέα και των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. Το χαμηλό επίπεδο των αποδοχών σε σχέση με το δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα μειώνει δραστικά το κόστος παραγωγής, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να 

αποτελεί μειονέκτημα για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι 

προτιμούν μια επιχείρηση που τους προσφέρει δυνατότητες ευέλικτης απασχόλησης, 

ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και να εργάζονται για στόχους της επιχείρησης, 

                                                 
43Βλ. Harding, R. (2004) όπου υφίσταται σύγκριση της αύξησης των θέσεων  εργασίας  και τζίρου μεταξύ 
ιδιωτικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Μ. Βρετανία κατά το 2003 με το αποτέλεσμα να είναι 
σαφές υπέρ των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

44 Π.χ. στην ανάλυση της Harding (2004) για την  κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Αγγλία,  το γυναικείο 
φύλο ήταν πολύ περισσότερο πιθανό να εμφανίζεται ως κοινωνικός επιχειρηματίας και να ασχολείται στις 
κοινωνικές  επιχειρήσεις παρά να συμμετέχει στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. 
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τους οποίους τους συμμερίζονται και υποστηρίζουν ηθικά και πρακτικά, με αποτέλεσμα 

πολλές φορές να συμμετέχουν άμεσα στην επιχείρηση45.  

 

Κατά συνέπεια, η μη επιδίωξη του κέρδους, δεν αναιρεί την επιδίωξη της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι 

συγκεκριμένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες παρακινούμενοι όχι από το κέρδος αλλά από το 

συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο είναι ιδιαίτερα καινοτόμοι στην προσπάθεια να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι κρίσιμη για τη 

διατήρηση  των θέσεων εργασίας των αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου τους. 

 

Η συνάφεια της  Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας με την τοπική 

ανάπτυξη 

 

Στην πρόσφατη προσέγγιση του όρου της κοινωνικής οικονομίας υποστηρίχθηκε 

ιδιαίτερα η συσχέτισή του με την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης46. Πώς όμως η 

κοινωνική οικονομία συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη;  Τονίστηκε ήδη στην 

προηγούμενη ενότητα, ότι παρά το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των «κοινωνικών 

επιχειρήσεων», αυτό δεν αναιρεί τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα τους και την επιδίωξη 

της εμπορικής τους βιωσιμότητα. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά συντελούν όπως θα 

αιτιολογηθεί στην συνέχεια στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης και  την ενίσχυση 

του τοπικού παραγωγικού συστήματος. 

 

Συγκεκριμένα,  ο Μ. Κάμπελ από το πολιτικό Ινστιτούτο Ερευνών αναλύει το εργασιακό 

σύστημα του τρίτου τομέα σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτόν 

λοιπόν, η παραγωγή ή/και παροχή αγαθών και υπηρεσιών από τον τρίτο τομέα, και 

ειδικότερα από τις «Κοινωνικές επιχειρήσεις» που αναπτύσσονται δημιουργούν άμεση 

απασχόληση, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πράττουν το δημόσιο και οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις.47 Η Harding (2004) στην ανάλυση της για το συγκεκριμένο τομέα στην 

Βρετανία, διαπίστωσε μάλιστα ότι δημιουργούνται πέντε φορές περισσότερες θέσεις 

απασχόλησης από αυτές που δημιουργούνται από τις εμπορικές επιχειρήσεις. Η 

συγκεκριμένη υπεροχή των «κοινωνικών επιχειρήσεων» στη δημιουργία άμεσης 

                                                 
45 Marisa Burlastegui ,«Introduccion al concepto de empresa social» 
46 Βλ. την ανάλυση των  Moulaert F. & Ailenei, O. (2005)  
47  Campell, M. (1999), Το τρίτο Σύστημα Απασχόλησης και Τοπική Ανάπτυξη, Συνθετική Εκθεση. 
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απασχόλησης θα πρέπει να συσχετιστεί με την κοινωνική διάσταση αυτών48 και τον 

καινοτόμο χαρακτήρα τους.  

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται και έμμεσες θέσεις απασχόλησης δια μέσου δύο 

μηχανισμών :  

 

α) Αγοράζοντας αγαθά και υπηρεσίες από οργανώσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου 

τομέα, οι οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας ενισχύουν την τοπική παραγωγή 

και την απασχόληση και 

β) Τα άτομα που απασχολούνται στον τρίτο τομέα καταναλώνουν αγαθά και 

υπηρεσίες από διάφορες τοπικές επιχειρήσεις και οργανώσεις. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 

Το εργασιακό σύστημα της Κοινωνικής Οικονομίας και η τοπική ανάπτυξη 

 

Άμεση Απασχόληση 

Έμμεση Απασχόληση 

Δημιουργία 
θέσεων 

Εργασιακό 
Σύστημα του 
Τρίτου Τομέα 

 

Τοπική 

Ανάπτυξη 

 
ΠΗΓΗ: Mike Campbell, Policy Research Institute, 1999) 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται η πολύ σημαντική επίδραση των φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας ως προς τα επίπεδα απασχόλησης και την ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας. Πολλές φορές, οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν , όπως θα δούμε, και 

στο παράδειγμα μας ως κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης υποβαθμισμένων αστικών 
                                                 
48 Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί πολλές φορές στόχο των κοινωνικών επιχειρήσεων.  
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περιοχών ή ορεινών περιοχών. Η επιτυχής λειτουργία τους τονώνει το τοπικό 

παραγωγικό σύστημα τόσο άμεσα όσο και έμμεσα όπως υποστηρίχθηκε, 

δημιουργώντας ένα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας. Η συνεχής τόνωση της 

απασχόλησης της περιοχής, ενδέχεται να ωθήσει μέσω σωρευτικών διαδικασιών49 στην 

τόνωση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή με έμμεσο αποτέλεσμα την τοπική 

ανάπτυξη. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 
Το εργασιακό σύστημα της Κοινωνικής Οικονομίας και η τοπική ανάπτυξη 

Εργασιακό 
Σύστημα 
του Τρίτου 
Τομέα 

Ενσωμάτωση στην 
αγορά εργασίας 

Πρόσβαση στην 
απασχόληση 

 

Κοινωνική 

Συνοχή 

 
ΠΗΓΗ: Mike Campbell, Policy Research Institute, 1999 

 

Πέρα όμως από τις προαναφερόμενες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο τοπικό 

παραγωγικό σύστημα, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που παράγονται από 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες επιτρέπει-προωθεί την πρόσβαση των ίδιων των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην εύρεση εργασίας 50. 

 

                                                 
49 Σύμφωνα με την θεωρία του Myrdal  (1969) στο Ν. Κόνσολας (1997) Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική 
Πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα  

50 Βακαλίδης Αλ. &  Παπανδρέου Δ. (2005), Οι Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα στον τομέα των 
κοινωνικών παρεμβάσεων. Το παράδειγμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Πτυχιακή Εργασία, ΣΔΟ, ΤΕΙ 
Καλαμάτας 
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Εφόσον, οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων του τρίτου τομέα προέρχονται από κοινωνικές 

ομάδες που πλήττονται από αποκλεισμό στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι, 

άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες, νέοι, πρώην χρήστες ουσιών, μειονότητες κτλ), 

επέρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, η 

εργασιακή ένταξη των ατόμων των ευπαθών ομάδων στις επιχειρήσεις του τρίτου τομέα 

συνοδεύεται από την επακόλουθη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση 

των επαγγελματικών προοπτικών τους στην αγορά εργασίας.  

 

Συνολικά, όλοι οι παραπάνω παράγοντες αυξάνουν τις προοπτικές κοινωνικής ένταξης 

των αποκλεισμένων ατόμων, επηρεάζουν άμεσα τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας μίας 

περιοχής και κυρίως στηρίζουν τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου, ιδιαίτερα στα 

πλαίσια κρίσεων της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. Βέβαια, η δυναμικότητα της 

αναπτυξιακής διαδικασίας εξαρτάται και από άλλους σημαντικούς τοπικούς παράγοντες 

(τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, ευνοϊκές συνθήκες ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό 

επίπεδο κτλ). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, όμως, μπορεί να αποτελέσει το 

εναρκτήριο έναυσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας.  
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Β.2. Η Θεσμική Μεταρρύθμιση της Τ.Α. 
 

Τα τελευταία χρόνια επήλθαν πολλές και σημαντικές θεσμικές αλλαγές που συνέβαλαν 

στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως επίσης στην 

σύγκληση της με τους αντίστοιχους τοπικούς πολιτικο-διοικητικούς θεσμούς των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως τρεις τομείς 

παρέμβασης :  

 

α) την οργάνωση και λειτουργία της Τ.Α.   

β) το εύρος των αρμοδιοτήτων της  

γ) τις σχέσεις της με το κράτος και τα περιφερειακά όργανα διοίκησης.  
 
Β.2.1. Οργάνωση και Λειτουργία  
 

Στον πρώτο τομέα μπορούμε να επισημάνουμε καταρχήν την καθιέρωση της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης η οποία απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των 

αρμοδιοτήτων της αποκεντρωμένης νομαρχιακής διοίκησης, τις σοβαρές ανακατατάξεις 

στο πρώτο βαθμό, με την δημιουργία ισχυρότερων Δήμων στο πλαίσιο του σχεδίου 

«Καποδίστριας», την αναθεώρηση των συνταγματικών ρυθμίσεων για την Αποκέντρωση 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το νόμο για τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα και 

τέλος το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.  

Ειδικότερα, η διεξαγωγή των πρώτων νομαρχιακών εκλογών το 1994, επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στο χάρτη της αυτοδιοίκησης με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε 

επίπεδο νομαρχίας και τον εκδημοκρατισμό του πολικού συστήματος. Με αυτόν  τον 

τρόπο, παραχωρήθηκαν σε αιρετά όργανα όλες οι αρμοδιότητες που παλαιότερα 

ασκούνταν από διορισμένους νομάρχες με εξαίρεση ορισμένων από αυτές  όπως για 

θέματα δημόσιας περιουσίας, αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, 

Εξωτερικών οι οποίες και αφορούν το σκληρό πυρήνα του Κράτους51. Επιπροσθέτως, 

καθιερώνονται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, όπως αυτή της Αθήνας-Αττικής η 

οποία και αποτελείται από δύο νομαρχιακά διαμερίσματα. Οι παραπάνω διαθέτουν,  

όπως και οι απλές νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ως όργανα τον Πρόεδρο και το 

                                                 
51 Γεωργούλης 1997 
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Συμβούλιο. Μάλιστα, ο Πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από το λαό της ενιαίας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει και υποψήφιους 

Νομάρχες για τα νομαρχιακά διαμερίσματα καθώς και τους υποψήφιους για τα 

Νομαρχιακά Συμβούλια των διαμερισμάτων. Το Συμβούλιο με τη σειρά του συγκροτείται 

από το σύνολο των Νομαρχιακών Συμβούλων. Με το νόμο 3274/2004 επίσης συνίσταται 

και μια θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση 

του Νομάρχη.     

 

Το πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας» επέφερε ριζικές αλλαγές στη Τ.Α. με τη δημιουργία 

πιο μεγάλων γεωγραφικά και πιο ισχυρών οικονομικά και διοικητικά Δήμων που ως 

απώτερο σκοπό έχουν την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών προς 

τον πολίτη, την προώθηση της τοπικής οικονομίας και τέλος την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. Μέχρι το 1997 που εφαρμόστηκε ο «Καποδίστριας», οι 

κατακερματισμένοι μικροί Δήμοι και κοινότητες της χώρας δεν είχαν ούτε οικονομικούς 

πόρους ούτε ανθρώπινο δυναμικό για να προσφέρουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας. Η συνένωση των Δήμων και Κοινοτήτων, από 5.921 Δήμους και 

Κοινότητες σε 900 Δήμους και 133 Κοινότητες συνοδεύτηκε και από ένα ειδικό 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΠΤΑ, το οποίο σκοπό είχε τη στήριξη της 

μεταρρύθμισης μέσα από τη χρηματοδότηση υποδομών και την αναβάθμιση του 

προσωπικού των Ο.Τ.Α. 

 

Με το νόμο 3274/2004, το ΕΠΤΑ αντικαταστάθηκε από ένα νέο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα, το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο έχει αρχίσει να χρηματοδοτεί τους 

Δήμους και τις Κοινότητες από το 2005 (το περιεχόμενο και οι βασικοί στόχοι του οποίου 

αναλύονται στη συνέχεια). 

 
Οι αρχές και οι σκοποί που προβάλλονται από το πρόγραμμα «Ι.Καποδίστριας» 

περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού συστήματος, τη δημιουργία 

πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. με θεσμική δομή σύγχρονων ανοικτών πόλεων, την αναβάθμιση 

του τοπικού πολιτικού συστήματος, τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., 

το συντονισμός των τοπικών δημόσιων επενδύσεων και τέλος, τη διασφάλιση ενός 
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ικανοποιητικού βαθμού νομιμότητας, διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου στην τοπική 

εξουσία52.  

Ωστόσο, η πορεία αυτών των μεταρρυθμίσεων δεν υπήρξε ανάλογη των προσδοκιών 

που είχαν καλλιεργηθεί53. Αναφορικά με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αμφισβητήσεις και 

αβεβαιότητες σχετικά με το προσωπικό, τους πόρους χρηματοδότησης και τις 

αρμοδιότητες δημιουργούν συνεχή προβλήματα που δεν επιτρέπουν ακόμα και σήμερα 

τη θεμελίωση του ρόλου και της δυναμικής του νέου θεσμού. Επίσης, η συμπίεση των 

αρμοδιοτήτων τους και δράσεών τους ανάμεσα στην περιφερειακή διοίκηση και τους 

μεγάλους Δήμους οι οποίοι δημιουργήθηκαν με τον «Ι. Καποδίστρια» δυσχεραίνει ακόμα 

περισσότερο το ρόλο ύπαρξής τους54.  

 

Σχετικά με τους «Καποδιστριακούς Δήμους», τα συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα 

των Δήμων αλλά και η απουσία ανάπτυξης της αναμενόμενης δυναμικής, παρά μόνο 

κατ’ εξαίρεση, επιβεβαιώνει μια ασθμαίνουσα και μάλλον προβληματική λειτουργία των 

νέων Δήμων.55 Ακόμη είναι προφανές ότι η εγκατάσταση νέων, ισχυρότερων διοικητικών 

κέντρων δεν επαρκεί από μόνη της για να επιλύσει το αναπτυξιακό πρόβλημα της 

περιφέρειας αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με μια γενικότερη και πιο συστηματική 

αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης καθώς και με την ενθάρρυνση επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών56.   

 

Οφείλουμε επιπλέον, να επισημάνουμε  ότι οι αναγκαστικές συνενώσεις αφορούν όλους 

τους νομούς της χώρας εκτός από τρεις νομαρχίες του νομού Αττικής (στη νομαρχία 

Πειραιώς πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις Ο.Τ.Α.) με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να 

εκκρεμεί η διοικητική ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, η εθελοντική 

διαδημοτική συνεργασία έρχεται να καλύψει το κενό του προγράμματος «Καποδίστριας» 

στην πρωτεύουσα επιτρέποντας τη συνεργασία όμορων Δήμων για την παροχή κοινών 

υπηρεσιών π.χ συλλογή απορριμμάτων ή στη διαχείριση έργων διαδημοτικής σημασίας 

εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων των 

                                                 
52 Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας, 1997 
53  Χλέπας 1997, Χριστοφιλοπούλου 1996 
54  Χλέπας 1997 
55  Ακαδημία Αθηνών 2000 
56  Χλέπας 1999 
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Ο.Τ.Α. με τον ν.2539/1997, ο οποίος καθιερώνει το σχετικό θεσμό των συμβάσεων 

διαδημοτικής συνεργασίας όπως και με τους αναπτυξιακούς δημοτικούς συνδέσμους. 

 

Η δημιουργία μητροπολιτικών αυτοδιοικήσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης απασχολεί τόσο την πολιτική ηγεσία όσο και τον επιστημονικό κόσμο της 

αυτοδιοίκησης. Βέβαια η αναγκαιότητα δημιουργίας μητροπολιτικών θεσμών προκύπτει 

από το γεγονός ότι στην μητροπολιτική περιοχή Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν 

εντοπιστεί : 

α) προβλήματα που υπερβαίνουν τα σημερινά διοικητικά όρια του κάθε Δήμου 

(συγκοινωνία, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών..) και τα οποία απαιτούν ενιαία 

αντιμετώπιση σε μητροπολιτικό επίπεδο 

β) πολυαρχία φορέων (κεντρικό κράτος, εποπτευόμενοι φορείς, περιφέρεια,  

νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση) με συνέπεια την παράλληλη 

αλληλοεπικάλυψη ή κενά αρμοδιοτήτων  

γ)έλλειψη συμπληρωματικότητας και συνέργια παράλληλων προγραμματισμών 

(τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα ΚΠΣ, περιφερειακό πρόγραμμα Αττικής, 

προγράμματα υπουργείων και ΔΕΚΟ..)  

δ) ελλείψεις  προς την πολιτική νομιμοποίηση των φορέων που είναι υπεύθυνοι 

για τη λήψη αποφάσεων και την αποδοχή τους από το πρόγραμμα57. Η 

υλοποίηση της μεταρρύθμισης αναμένεται ότι θα συμβάλλει τόσο στη συνέργια 

και ολοκλήρωση των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μητροπολιτικού 

χώρου όσο και στην παροχή αποτελεσματικότερων και καλύτερης ποιότητας 

υπηρεσιών στους πολίτες       

 

Η πρόσφατη αναθεώρηση των συνταγματικών ρυθμίσεων για την αποκέντρωση και την 

τοπική αυτοδιοίκηση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους Ο.Τ.Α. (Δήμους και Κοινότητες) 

με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η κατάργηση λ.χ. των κοινοτήτων ή τη δημιουργία και 

άλλων πέρα των «κοινών Δήμων» όπως λ.χ νησιωτικών, μητροπολιτικών ή ορεινών.  Ως 

προς το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται η δυνατότητα συγκρότησης των 

δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α. σε επίπεδο ανώτερο ή κατώτερο των σημερινών νομών. 

Ωστόσο τίθεται ρητά ο περιορισμός σε δύο βαθμίδες συγκρότησης Ο.Τ.Α. (άρα ο τρίτος 

βαθμός βαθμίδας αποκλείεται πλέον, γεγονός πολύ θετικό αν λάβουμε υπόψη την 

                                                 
57 Έρευνα Παντείου Πανεπιστημίου, 2004 

69 
 



περιορισμένη σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας).  

Ως προς τους συνδέσμους Ο.Τ.Α., η συνταγματική αναθεώρηση τους ενισχύει 

επιτρέποντας τόσο τη συγκρότηση διαβαθμικών συνδέσμων (όχι μόνο τη σύσταση 

συνδέσμων πρωτοβάθμιων ή αντιστοίχως δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.) και τη διεύρυνση των 

αρμοδιοτήτων τους οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε «εκτέλεση έργων» και «παροχή 

υπηρεσιών».  Σημαντική επίσης ως προς τα οικονομικά των Ο.Τ.Α., είναι και η 

καθιέρωση μεταξύ άλλων (αρχή διαφάνειας, μεταφορά αντίστοιχων πόρων με τη 

μεταφορά κρατικής αρμοδιότητας) των τοπικών εσόδων, δηλ. τοπικοί φόροι που θα 

εξειδικεύονται και θα εισπράττονται από τους Ο.Τ.Α. κατόπιν εξουσιοδότησης νόμου58.      

Τέλος, ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας επέφερε σημαντικές αλλαγές στους 

παρακάτω τομείς λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 59: 

 

1) Θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων και ρητή υιοθέτηση αρχών για 

την άσκηση αρμοδιοτήτων  

2) Μερικός εξορθολογισμός της κατανομής αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ 

των οργάνων των Ο.Τ.Α. 

3) Αναγνώριση των δημοτικών παρατάξεων ως δημοτικών «ομάδων» και 

συμμετοχή της μειοψηφίας στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  

4) Διεύρυνση των δυνατοτήτων πληροφόρησης και άσκησης ελέγχου επί της 

πλειοψηφίας καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης του διαδικτύου με στόχο τη 

διαφάνεια 

5) Εισαγωγή νέων θεσμών λαϊκής συμμετοχής (δημοψήφισμα, απολογισμός 

πεπραγμένων κ.ά.)  

6) Ορθολογικός περιορισμός των πράξεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από 

τις αρχές εποπτείας 
7) Μερική βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών   

8) Εκσυγχρονισμός και συστηματοποίηση του καθεστώτος των δημοτικών 

επιχειρήσεων 

 

Επίσης, σημαντικό γεγονός αποτελεί η μη υιοθέτηση ρυθμίσεων για την απόσπαση 

οικισμών και τη δημιουργία νέων ή την ανασύσταση παλαιών κοινοτήτων που θα 

                                                 
58 Χλέπας 2001 
59 Γνωμοδότηση  σχετικά με το σχέδιο νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα , ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ, Νοέμβριος 2005 
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οδηγούσαν, σταδιακά, στην αποκαθήλωση της μεταρρύθμισης του 1997/1998 που έγινε 

γνωστή ως Πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας». Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί η ενίσχυση των 

οργάνων των τοπικών διαμερισμάτων η οποία μπορεί να προκαλέσει φυγόκεντρες 

τάσεις.   

 

Σημαντικό στοιχείο αποτελούν  το τελευταίο διάστημα οι δεσμεύσεις για την εκ νέου 

διοικητική μεταρρύθμιση η οποία σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 

μέχρι το τέλος του έτους 2008 θα αποτελεί και επίσημα νόμο του κράτους. Η νέα 

διοικητική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν μέχρι σήμερα 

τόσο από επιστημονικές μελέτες όπως αυτή που κατατέθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης όσο και από θεματικές ημερίδες και συνέδρια, περιλαμβάνει περαιτέρω 

αναγκαστικές συνενώσεις  οι οποίες θα μειώσουν τον αριθμό τον ΟΤΑ τουλάχιστον κατά 

το ήμισυ,(380-390) λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες διοικητικές οντότητες όπως οι 

επαρχίες και τα συμβούλια περιοχής  και αποδεχόμενη ως μονάδες για τη νέα κατανομή 

τους υφιστάμενους ΟΤΑ αλλά και το πλαίσιο των υφιστάμενων διοικητικών ορίων των 

νομαρχιών. Για τα μητροπολιτικά κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης έχει ήδη 

γίνει σχετική αναφορά  σε προηγούμενη παράγραφο. 
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Β.2.2.  Αρμοδιότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
 
Τις μεταρρυθμίσεις της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής 

αυτοδιοίκησης ακολούθησαν και μια σειρά από νόμους και προεδρικά διατάγματα τα 

οποία διεύρυναν κατά πολύ τις αρμοδιότητές της. Καταρχήν, η θεσμοθέτηση 

δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε και προβλήματα οριοθέτησης του ειδικότερου 

ρόλου και των αρμοδιοτήτων των δύο βαθμίδων Ο.Τ.Α.. Έτσι, ενώ οι πρωτοβάθμιοι 

Ο.Τ.Α. διατηρούν την ευθύνη για τις τοπικές υποθέσεις δημοτικού /κοινοτικού επιπέδου, 

οι δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. αποκτούν την ευθύνη για τις τοπικές υποθέσεις νομαρχιακού 

επιπέδου.  

 

Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση με αυτό τον τρόπο καλείται εκ φύσεως να αναλάβει 

κάποιες πρόσθετες λειτουργίες σε σχέση με την πρωτοβάθμια και δεύτερον, οι δύο 

βαθμίδες δε διαχωρίζονται αυστηρά αλλά διαπλέκουν τις λειτουργίες τους. Βέβαια η 

νομοθεσία (Ν.2218/1994) υπογραμμίζει πως οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δε θίγουν 

τις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., καθώς και ότι μεταξύ των δύο βαθμίδων 

δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας» με τη δημιουργία μεγάλων και 

ισχυρών Δήμων δε θα μπορούσε να αποδώσει θετικά αν δε συνοδευόταν και με τη 

διεύρυνση του πεδίου δράσης των Ο.Τ.Α. μέσα από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 

του κεντρικού κράτους και της περιφέρειας.    

 

Στο νέο Κώδικα πραγματοποιείται μια θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων για 

τοπικές υποθέσεις που αναφέρονται ενδεικτικά («ιδίως») και κατατάσσονται στους εξής 

επτά τομείς60:  

 Ανάπτυξη 

 Περιβάλλον 

 Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων και των Οικισμών 

 Απασχόληση 

 Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη 

                                                 
60 Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ, Νοέμβριος 2005 
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 Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

 Πολιτική Προστασία  

Εξάλλου, μνημονεύονται  σε ειδική κατηγορία και οι αρμοδιότητες που αφορούν στη 

διοίκηση κρατικών αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να πραγματοποιείται, 

από το νόμο, μια νομικά και διοικητικά πολύ σημαντική διασαφήνιση της φύσης αυτών 

των αρμοδιοτήτων.  

 

Ο Δ.Κ.Κ. αναφέρεται και σε «γενικές αρχές» για την άσκηση αρμοδιοτήτων 

καθιερώνοντας μια υποχρέωση εναρμόνισης όχι μόνο με το θεσμικό πλαίσιο αλλά και με 

τις υψηλότερου επιπέδου πολιτικές (ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές, απουσιάζουν 

όμως οι νομαρχιακές) που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο άρθρο γίνεται 

μνεία για τις ανάγκες συνεργασίας και συντονισμού με άλλες αρχές και φορείς, για 

υπολογισμό των διαθέσιμων πόρων, για αποτελεσματικότητα, επάρκεια και ποιότητα 

των υπηρεσιών, καθώς και για το στόχο της εξυπηρέτησης των κατοίκων. Ακόμη  

κατοχυρώνεται και σε αυτό το σημείο η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και γίνεται  λόγος 

για την αρχή της εγγύτητας, ενώ εισάγονται, ως στόχοι, η ανάπτυξη και η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 

Παρακάτω, παρατίθεται μια σύντομη καταγραφή των αρμοδιοτήτων και δράσεων των 

Δήμων και Κοινοτήτων δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση κυρίως σε νέες οι οποίες 

αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία.  

 

• Υλικοτεχνική υποδομή  

 

Πρόκειται για μια σειρά παραδοσιακών αρμοδιοτήτων της Τ.Α. όπως η κατασκευή, 

συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, έργων δημοτικής 

οδοποιίας και πλατειών, των έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, των 

χώρων πρασίνου, αναψυχής και των παιδικών χαρών. Ο έλεγχος για την τήρηση των 

σχετικών με την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση διατάξεων μπορεί να 

ασκείται και από τη δημοτική αστυνομία.    

 

• Κοινωνική πολιτική  

 

73 
 



Κατά τη διάρκεια τελευταίων ετών, γίνεται εμφανής μια ευρεία παραχώρηση τέτοιων 

πεδίων δραστηριοποίησης από το νομοθέτη στους Ο.Τ.Α.. Ενώ  η Τ.Α. θεωρείται η πιο 

κατάλληλη για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών λόγω εγγύτητας προς τον πολίτη, 

παράλληλα το κόστος τέτοιων πολιτικών είναι ιδιαίτερα υψηλό όταν μάλιστα τις 

περισσότερες φορές δεν μπορούν να επιβληθούν ανταποδοτικά τέλη ή εισφορές. Οι πιο 

σημαντικές αρμοδιότητες αυτού του τομέα είναι οι παρακάτω :   

 

 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  σταθμοί  

 

Αρχικά η ίδρυση και λειτουργία των παιδικών, βρεφονηπιακών και βρεφικών σταθμών 

αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους. Αργότερα, με το ν. 2503/1997 

ορίζεται ότι οι παραπάνω σταθμοί μεταφέρονται στους Δήμους και τις Κοινότητες 

εφόσον έχουν πληθυσμό άνω των 4.000 κατοίκων. Οι απαιτούμενοι πόροι για τις 

δαπάνες μισθοδοσίας, προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης των κρατικών 

παιδικών σταθμών καλύπτονται από τους ΚΑΠ οι οποίοι ενισχύονται με τα ποσά που 

έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας και στους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς των περιφερειών.  

 

 Δημιουργία κέντρων ψυχαγωγίας ηλικιωμένων και κέντρα ανοικτής 

περίθαλψης ηλικιωμένων και κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων 

με ειδικές ανάγκες 

 

Ήδη από το 1984 λειτουργούν τα ΚΑΠΗ και τα ΚΔΑΠ. Τα ΚΑΠΗ βοηθούν στην 

κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων ενώ τα ΚΔΑΠ στη δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών και στη διευκόλυνση και στήριξη της οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια, νέες 

μονάδες όπως τα ΚΗΦΗ καθώς και μονάδες φροντίδας ΑΜΕΑ λειτουργούν σε πολλούς 

μεγάλους Δήμους. 

 

 Μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων  

 

Αυτή η αρμοδιότητα ανοίγει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοποίησης των Ο.Τ.Α. σε κοινωνικά 

προγράμματα όπως αυτά που αφορούν στην απεξάρτηση ναρκομανών, την κοινωνική 

ένταξη προσφύγων και μεταναστών και την αξιοποίηση κοινοτικών και άλλων πόρων, 

ενδεχομένως και σε συνεργασία και με άλλους φορείς (ΕΕΤΑΑ 1995).  
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 Δημόσια υγεία  

 

Πέρα από τις παλαιότερες αρμοδιότητες για αδειοδότηση και λειτουργία των 

καταστημάτων και των επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από 

υγειονομικές διατάξεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ίδρυσης δημοτικών 

ιατρείων καθώς και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και 

θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια οι Ο.Τ.Α. διεκδικούν την ευθύνη ενός μέρους των 

υπηρεσιών υγείας κυρίως σε υπηρεσίες πρόληψης (διενέργεια εμβολιασμών ή 

προληπτικών εξετάσεων) και παροχής άμεσης βοήθειας (δημιουργία σταθμών). Επίσης 

η συνεργασία Ο.Τ.Α. και κρατικών φορέων μέσω προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων 

επιτρέπει την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν στη θεραπεία.      

 

• Εκπαίδευση /Πολιτισμός /Αθλητισμός  

 

Στο τομέα της εκπαίδευσης, ο νόμος αναθέτει στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. την ευθύνη 

για την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού και 

ζωγραφικής, τη μεταφορά μαθητών, την κατασκευή και συντήρηση σχολείων καθώς και 

τη δημιουργία νηπιαγωγείων. Στο τομέα του πολιτισμού, τη δημιουργία και λειτουργία 

πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων τα οποία αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την 

οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την προώθηση πρωτοβουλιών για τη διατήρηση 

και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την επιχορήγηση 

πολιτιστικών φορέων.  

 

Ωστόσο, μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων, ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε αυτήν της  

κατασκευής, επισκευής και συντήρησης σχολείων. Πρόβλεψη σχετικά με αυτή την 

αρμοδιότητα των Δήμων έγινε με το ν.2218/1994 και οι απαιτούμενοι πόροι 

προερχόμενοι  από το Δημόσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και βρίσκονται 

υπό την εποπτεία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ωστόσο, στην περιφέρεια Αττικής, η κατασκευή 

σχολείων παραμένει στον ΟΣΚ, που έχει τη δυνατότητα να συνάγει σχετικές 

προγραμματικές συμβάσεις και επομένως να συνεργάζεται με τις νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις και τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α..  
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Κατά την τελευταία δεκαπενταετία στο τομέα του αθλητισμού, οι δραστηριότητες των 

Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση. Μερικές από τις αρμοδιότητες είναι η 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των δημοτικών χώρων άθλησης και των 

δημοτικών σταδίων, γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων ή άλλων αθλητικών 

εγκαταστάσεων καθώς και η ρύθμιση των όρων για τη χρήση και λειτουργία τους.  

 

• Πολεοδομία / Στέγαση 

 

Ο Δ.Κ.Κ. περιλαμβάνει μια σειρά από αρμοδιότητες όπως τη μελέτη, τη διαχείριση και 

την εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, την υλοποίηση 

του πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου καθώς και κάθε άλλο σχέδιο χωροταξικού επιπέδου, την 

καθιέρωση, με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, ειδικών όρων δόμησης, τον έλεγχο της 

τήρησης των διατάξεων για την οικοδόμηση, την γνωμοδότηση για τα ρυθμιστικά, 

χωροταξικά ή πολεοδομικά σχέδια και τέλος τη γνωμοδότηση για προγράμματα 

χωροταξίας.   

 

Παράλληλα και η πολεοδομική νομοθεσία περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις που 

προβλέπουν την ανάληψη σχετικών αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες. 

Ειδικότερα , προβλέπονται οι δυνατότητες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. να προτείνουν την 

έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου πόλεως, να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την 

εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) , να γνωμοδοτούν για το ΓΠΣ και 

την πολεοδομική μελέτη, ενώ ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος τους κατά την 

υλοποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης με τις Πράξεις Εφαρμογής. Αξιοσημείωτες είναι 

επίσης και οι δικαιοδοσίες  των Δήμων στο πλαίσιο των διαδικασιών που  προβλέπουν 

την υποβολή Ενστάσεων από τους πολίτες στον οικείο Ο.Τ.Α. κατά της τροποποίησης 

σχεδίου πόλης, κατά της Πολεοδομικής Μελέτης ή κατά της Πράξης Εφαρμογής.  

 

• Προστασία Περιβάλλοντος  

 

Πολλές από τις παραδοσιακές αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α (ύδρευση, αποχέτευση, αστικό 

πράσινο κλπ) συνδέονται με τη προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, ο νομοθέτης 

συμπεριέλαβε και κάποιες άλλες όπως: την καθαριότητα και τη διαχείριση 
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απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των τοπικών 

φυσικών πόρων και περιοχών καθώς και των ιαματικών πηγών, τον έλεγχο γενικά της 

τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην προστασία περιβάλλοντος, τη ρύθμιση, με 

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, θεμάτων προστασίας των κατοίκων από την 

ηχορύπανση, την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, την ίδρυση και λειτουργία 

δημοτικών εργαστηρίων για τον έλεγχο των αποβλήτων και της ρύπανσης και τέλος τη 

γνωμοδότηση των Ο.Τ.Α. για οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη των κρατικών 

αρχών που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Τέλος, πολυάριθμες και σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις για τις περιβαλλοντικές 

αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. που βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορους νόμους όπως για 

παράδειγμα, η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να εισηγούνται στο ΥΠΕΧΩΔΕ το καθορισμό 

αντιθορυβικών ζωνών στην περιοχή τους και να εκπονούν τη σχετική ειδική μελέτη.    

 

• Κυκλοφορία /Στάθμευση /Συγκοινωνία   

 

Οι σχετικές αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων αφορούν :   

 

- στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων 

και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, 

- στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων καθώς 

και την ρύθμιση θεμάτων στάθμευσης, 

- στον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία και τη 

στάθμευση οχημάτων,  

- στη διοίκηση της αστικής συγκοινωνίας,  

- στη σήμανση των δημοτικών και κοινοτικών οδών,  

- στην αφαίρεση ή  εξάλειψη οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή 

συσκευής που έχει γενικά δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας,  

- στη δημιουργία, σε δρόμους δευτερεύουσας κυκλοφοριακής σημασίας, ειδικών 

διαμορφώσεων του οδοστρώματος (σαμαράκια). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για 

την άσκηση της τελευταίας αρμοδιότητας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  
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 Ιδιαίτερα από τις παραπάνω δικαιοδοσίες ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως ο έλεγχος 

τήρησης των διατάξεων για την κυκλοφορία και τη στάθμευση οχημάτων. Ο ισχύων 

Δ.Κ.Κ. προβλέπει και πάλι ρητά τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία) 

για τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 

45 του ν.2218/1994 ρυθμίζονται η βεβαίωση της παράβασης και η επιβολή κυρώσεων.     

 

• Τοπική οικονομία  

 

Σε αυτό τον τομέα, οι Ο.Τ.Α. έχουν μια σειρά από αρμοδιότητες που αφορούν στη 

ρύθμιση, την αδειοδότηση και τον έλεγχο τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, μερικές από αυτές που αφορούν στη ρύθμιση,  περιλαμβάνουν τον 

καθορισμό των όρων λειτουργίας των δημοτικών αγορών, των δημοτικών θέρετρων και 

των τουριστικών εγκαταστάσεων, των κιν/φων, των νυκτερινών κέντρων, των μπαρ και 

των συναφών καταστημάτων. Σχετικά με τη χορήγηση αδειών, οι Δήμοι χορηγούν άδειες 

σε μικροπωλητές, σε κυλικεία, σε θέατρα, σε κιν/φους, σε υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, σε 

διαφημίσεις σε χώρους όπου επιτρέπεται η πραγματοποίηση διαφήμισης και για την 

τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών-πλαισίων καθώς και σε χρήσεις κοινόχρηστων 

χώρων. Από τις αρμοδιότητες ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων αξίζει να 

επισημανθούν, ο  έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που σχετίζονται  με τη λειτουργία 

των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων, την αφαίρεση αδειών των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και επιχειρήσεων κινηματογράφων, 

θεάτρων ή άλλων παρεμφερών εγκαταστάσεων.  

 

Αναφορικά  με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α., στο Δ.Κ.Κ. βρίσκονται μια 

σειρά από διατάξεις που αφορούν: 

 

- στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,  

- στη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας 

- στην ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία κέντρων επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

- στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού της περιοχής 
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- στη μελέτη, εκτέλεση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις 

ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στα πλαίσια του 

χωροταξικού σχεδιασμού 

- στην αποθήκευση και εμπορία υγρών και αέριων καυσίμων  

- στη δημιουργία θέρετρων και τουριστικών εγκαταστάσεων 

-  στη δημιουργία δημοτικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία εσόδων ή την 

οικονομική εκμετάλλευση έργων που εξυπηρετούν το κοινό 

    

Η  πιο σημαντική από τις παραπάνω αρμοδιότητες, είναι ασφαλώς εκείνη για την ίδρυση 

επιχειρήσεων σε σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων. Από τη μια μεριά, οι επιχειρήσεις 

αυτές επιτρέπουν την αξιοποίηση των τοπικών δυνάμεων με σκοπό την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης και από την άλλη επιτρέπουν την υλοποίηση καινοτόμων και 

αποτελεσματικών πολιτικών ξεπερνώντας τα γραφειοκρατικά όρια και τους 

περιορισμένους οικονομικούς πόρους των Ο.Τ.Α..    

 

Β.2.3. Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Θησέας  
 

Με την πεποίθηση ότι η άσκηση αποτελεσματικής και ποιοτικής διοίκησης των τοπικών 

υποθέσεων συνδέεται με την υποστήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. 

και την ορθολογική και διαφανή κατανομή των πόρων που κατευθύνονται σε αυτούς στις 

5 Οκτωβρίου 2004 ψηφίστηκε ο Νόμος 3274, ΦΕΚ 195Α’/19.10.2004 για την οργάνωση και 

λειτουργία των Ο.Τ.Α. Ο νόμος εξειδικεύεται σε πέντε κεφάλαια εκ των οποίων το 

δεύτερο θεσμοθετεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας». 

Το  αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας» επιχειρεί να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη 

πολιτική για τους Ο.Τ.Α., η οποία θα ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο της πρωτοβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω συντονισμένων δράσεων και χρηματοδοτήσεων. Επίσης, 

επιδιώκει να προωθηθεί η μετεξέλιξη των Ο.Τ.Α. σε πραγματικά αυτοδιοικούμενους 

οργανισμούς, με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας. 

Ακόμη, επιθυμεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά ώστε να προάγεται η διαφάνεια, η 

νομιμότητα και ο σεβασμός  στα δικαιώματα των πολιτών. Ακολούθως, εισάγει μεθόδους 

για να προσδιοριστούν οι επιτελικές αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών και να 

υποστηριχθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε τοπικές υποθέσεις στην 

πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση βάσει των αρχών της αποκέντρωσης, της επικουρικότητας 

και της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα μέσω της αποκέντρωσης ενδυναμώνει την 
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ανάπτυξη των Ο.Τ.Α. σε ορεινές και νησιωτικές προβληματικές περιοχές. Τέλος,  

αναδεικνύει  την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη ως στόχο κύριας εθνικής 

προτεραιότητας. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενου του προγράμματος με ιδιαίτερη 

αναφορά στους ειδικούς στόχους του.  Το πρόγραμμα «Θησέας» διαρθρώνεται  σε 4 

υποπρογράμματα με αντίστοιχα μέτρα τα οποία είναι και τα εξής: (βλ. αναλυτικότερα 

Παράρτημα 2)  

 

Υποπρόγραμμα 1 «Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.» 

 

Η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και κατά συνέπεια η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 

πολίτη, εξαρτώνται καθοριστικά από το σύστημα οργάνωσης και ανάπτυξης των Ο.Τ.Α., 

τις συνθήκες απασχόλησης και την απόδοση του προσωπικού. Η χρηματοδότηση των 

Δήμων για έργα, μελέτες και ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση των οργανωτικών, 

των λειτουργικών και των τεχνολογικών συστημάτων διαχείρισής τους, καθώς και στη 

συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τους, αποτελούν προτεραιότητες του προγράμματος 

«Θησέας». 

 

Το υποπρόγραμμα 1 στοχεύει:  

• Στην οργάνωση των Ο.Τ.Α. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους 

• Στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α. 

• Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Στην καλύτερη διαχείριση των πόρων των Ο.Τ.Α. 

• Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α. και στην αναβάθμιση των 

συνθηκών εργασίας 

• Στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης 

 

Υποπρόγραμμα 2: Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων.  Οι Δήμοι, ως βασικοί συντελεστές οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας, 

οφείλουν να εισάγουν μια νέα κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με τις 

αρχές πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
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Στην κατεύθυνση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική υποστήριξη έργων, 

μελετών και ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή και βελτίωση φιλικών προς το 

περιβάλλον τεχνικών και παραγωγικών υποδομών, στη διατήρηση των οικολογικών 

αποθεμάτων, όπως και στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο 

του χωροταξικού σχεδιασμού με επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη.  

 

Το υποπρόγραμμα 2 στοχεύει: 

• Στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης και 

υπαίθρου  

• Στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων μεταφοράς  

• Στη δημιουργία σύγχρονων ανοικτών πόλεων  

• Στη βελτίωση του οικιστικού ιστού των αστικών πόλεων 

• Στην ισότητα της πρόσβασης στις υποδομές  

• Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

• Στο συντονισμό των τοπικών δημόσιων επενδύσεων 

• Στη συγκράτηση του πληθυσμού – Μείωση της ανεργίας 

• Στην προστασία των φυσικών πόρων 

• Στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

• Στην ελαχιστοποίηση του υδρευτικού και αποχετευτικού προβλήματος των 

Ο.Τ.Α. 

• Στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας υγρών και στερεών 

αποβλήτων. 
 

Υποπρόγραμμα 3: Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές  και  δραστηριότητες 

Η κοινωνική δράση των Ο.Τ.Α. και η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών 

πολιτιστικών αγαθών αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να 

διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των 

τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των απαραίτητων 

χρηματοδοτήσεων των Δήμων για έργα, μελέτες και ενέργειες που αφορούν σε 

υποδομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας, πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα νέας γενιάς. 
 

Το υποπρόγραμμα 3 στοχεύει: 
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• Στην προώθηση της υγείας, ιδίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της 

προληπτικής ιατρικής και του οικογενειακού προγραμματισμού. 

• Στην αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς 

τους δημότες, με έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

• Στην εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

• Στην εξασφάλιση – ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών, εξοπλισμού και 

μέσων για την παροχή κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων. 

• Στη συγκράτηση του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων στις γενέτειρες 

περιοχές 

• Στην ανάπτυξη της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών. 

• Στην ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού πλούτου. 

 

Τέλος, το Υποπρόγραμμα 4 αφορά την «Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος» το 

οποίο υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος   

 

Συνοψίζοντας λοιπόν,  υποστηρίζεται ότι τα υποπρογράμματα με τα αντίστοιχα μέτρα 

του Προγράμματος «Θησέας» αντιστοιχούν σε  ένα ευρύ φάσμα αναγκών των Ο.Τ.Α., οι 

οποίες καλύπτονται μέσα από αυτά. 

 

Επομένως το συγκεκριμένο Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε Δήμο να 

διαμορφώσει τη δική του στρατηγική ανάπτυξης , ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως η  συντριπτική πλειοψηφία των έργων που 

επιλέγουν οι Ο.Τ.Α. ανήκουν στο Υποπρόγραμμα 2. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α ποσοστό υψηλότερο του 75% της τυπικής κατανομής αντιστοιχεί στα έργα 

αυτά. Ο λόγος επιλογής από τους  Ο.Τ.Α των έργων αυτής της κατηγορίας είναι διότι 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες που αποτελούν παραδοσιακά το πεδίο δράσης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Σημαντική στήριξη όμως δίνει ο «Θησέας» και στη χρηματοδότηση της 

κατάρτισης των Ε.Π. κυρίως στο πλαίσιο της προγραμματικής κατανομής μέσω του 

Υποπρογράμματος 1 «Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης» όπου εκεί ανήκει και το μέτρο 1.1 «Κατάρτιση επιχειρησιακών 

προγραμμάτων». 
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Οι πόροι του Προγράμματος «Θησέας» 

 

Συγκεκριμένα, οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από: 

• Το 10% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό (άρθρο 25 Ν. 1828/1989) 

• Το 25% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α.) (άρθρο 25 Ν. 1828/1989) 

• Το 80% του φόρου των τόκων καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων 

(άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2503/1997) 

• Ποσό ίσο με το 35% των ανωτέρω πόρων, που προέρχεται από τους εθνικούς 

πόρους του Π.Δ.Ε. Υπουργείων και Περιφερειών61 

Οι τόκοι των χρηματικών υπολοίπων των Ο.Τ.Α. που κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. στο τέλος 

κάθε έτους, με διαχειριστή το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

 

Η Κατανομή των πόρων του «Θησέα» 

 

Σύμφωνα με την απόφαση 1/14-1-05, της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.3274/04, 

δηλαδή της Επιτροπής Παρακολούθησης στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, οι πόροι του «Θησέα» θα 

κατανεμηθούν : 

• στην τυπική κατανομή ποσοστό 45% ή 1.575 εκ €. 

Η κατανομή του 45% των πόρων του προγράμματος στις Περιφέρειες προέκυψε 

από τη στάθμιση γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων (μόνιμος και εποχιακός 

πληθυσμός της Περιφέρειας, έκταση και αριθμός δημοτικών διαμερισμάτων) και 

κριτηρίων σύγκλισης (μείωση μόνιμου πληθυσμού, απόκλιση του κατά κεφαλή ΑΕΠ 

από το μέσο όρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 κρατών μελών, 

ανεργία, αριθμός ορεινών και νησιωτικών ΟΤΑ). 

 

• στην κατανομή με προγραμματικά κριτήρια 35% ή 1.225 εκ €.. 

 

 Η προγραμματική κατανομή στοχεύει στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των 

Ο.Τ.Α., προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι μεταξύ κεντρικής διοίκησης και 
                                                 
61 Βλ. ιστοσελίδα ΘΗΣΕΑ, http//www.ypes.gr/thiseas 
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τοπικής αυτοδιοίκησης, για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.  Συγκεκριμένα, 

οι κατηγορίες δράσεων που επιλέγονται προς χρηματοδότηση στα πλαίσια της 

προγραμματικής κατανομής προέκυψαν έως εξής:  

 

- επεξεργασία στοιχείων καταγραφής αναγκών ΟΤΑ που διενεργήθηκε 

κατά το τελευταίο δίμηνο του 2004 (έγγραφό ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α  Α.Π.58572/18-

11-2004), 

- επεξεργασία στοιχείων ενταγμένων έργων τυπικής κατανομής  

- επεξεργασία προτάσεων προτεραιοτήτων που έθεσαν οι Ο.Τ.Α. για την 

προγραμματική κατανομή, 

- γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ (ΚΕΔΚΕ: 243/4250/19-10-2005 Πρακτικό). 

 

• στο προβλεπόμενο από τα άρθρα 7 και 10 του Ν.3274/2004, ποσοστό 20%, 

ύψους 700 εκ € για οριζόντιες δράσεις, έκτακτες και επείγουσες ανάγκες και 

υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για τις συμπράξεις Ο.Τ.Α. με ιδιώτες.  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 

Κατανομή πόρων «ΘΗΣΕΑ» 

Διάγραμμα: Κατανομή πόρων ΘΗΣΕΑ.

35%-
1.225.000.000€

20%- 
700.000.000€ 45%-

1.575.000.000€

Τυπική Κατανομή

Προγραμματική Κατανομή

Οριζόντιες δράσεις, έκτακτες και επείγουσες αναγκες και υποστήριξη της
προσυμβατικής διαδικασίας για τις συμπράξεις ΟΤΑ με ιδιώτες

 
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία Στοιχείων από ιστοσελίδα «ΘΗΣΕΑ» 
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Β.2.4. Ο Θεσμός των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 62 
 
Τι είναι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ); 

 

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις - κατά κανόνα 

μακροχρόνιες- οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού, 

με σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Σε μία ΣΔΙΤ, ο ιδιωτικός 

φορέας αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου και ένα 

σημαντικό μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του. Ο 

δημόσιος τομέας από την πλευρά του επικεντρώνεται στον καθορισμό των 

σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους 

Ιδιώτες είτε με τμηματικές καταβολές από την πλευρά του Δημοσίου συνδεδεμένες με τη 

διαθεσιμότητα του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του, είτε με 

απευθείας καταβολές από τους τελικούς χρήστες. 

 
Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον 

τρόπο παραγωγής υποδομών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Πρόκειται για μια  

μεταρρύθμιση, η υλοποίηση της οποίας θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Οι Συμπράξεις προσφέρουν στο 

Δημόσιο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή 

δημοσίων αγαθών προς τους πολίτες, εμπλουτίζοντας σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο 

δημιουργίας υποδομών και παροχής των υπηρεσιών του. Μέσα από τις Συμπράξεις 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα μπορούν να δημιουργούνται ταχύτερα, 

αποτελεσματικότερα και με χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος υποδομές που θα έχουν 

άμεσο θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα βελτιώσουν αισθητά 

την καθημερινή ζωή των πολιτών. 

 

Οι ΣΔΙΤ εστιάζουν στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσα από μία πιο εξειδικευμένη 

και αποτελεσματική προσέγγιση που μπορεί να επιτύχει καλύτερα η ιδιωτική 

πρωτοβουλία, ενώ παρέχουν έναν εναλλακτικό δρόμο για την επίτευξη του κατάλληλου 

μείγματος κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

 

                                                 
62  Σημαντικό υλικό για την παρούσα παράγραφο έχει αντληθεί από την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, 
πληροφοριακό υλικό, 2007 και την σχετική ιστοσελίδα αυτής. 
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Στην Ελλάδα, οι ΣΔΙΤ αποτελούν μια καινοτομία που έρχεται να συμπληρώσει το 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης, σύμφωνα με το οποίο οι 

σχετικές αποφάσεις κυρώνονται από τη Βουλή. Μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα υπήρχε η 

εμπειρία εκτέλεσης έργων με συμβάσεις παραχώρησης (Αττική Οδός, Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου). Στα έργα αυτά το βασικό χαρακτηριστικό 

είναι ότι ο τελικός χρήστης πληρώνει τον ιδιώτη για το έργο που κατασκεύασε και 

λειτουργεί. Για ορισμένα έργα, όμως, ή δημόσιες υπηρεσίες το κόστος δεν 

αναλαμβάνεται από τους τελικούς χρήστες, αλλά από το κράτος γενικότερα. Τέτοια έργα, 

όπως είναι πχ. τα νοσοκομεία, τα σχολεία κ.α., μπορεί να κατασκευασθούν και να 

συντηρηθούν  με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την αποπληρωμή τους σε 

βάθος χρόνου και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβατικών 

υποχρεώσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται η έγκαιρη και αποτελεσματική απόδοση των έργων 

ή των υπηρεσιών στους πολίτες και προκύπτουν μεγάλα οφέλη για την οικονομία 

γενικότερα. 

 

Οι ΣΔΙΤ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και στο σχεδιασμό της 

δημοσιονομικής πολιτικής, να δοθεί μία νέα ώθηση στην ανάπτυξη και να διασφαλισθεί η 

έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδομών, ενώ παράλληλα μπορεί 

να απελευθερωθούν πόροι για περισσότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές 

προτεραιότητες. Με την κινητοποίηση και των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται ότι η 

χώρα θα αποκτήσει σωστές και αξιόπιστες υποδομές που έχουν μεγάλη σημασία για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και που το Δημόσιο δεν θα μπορούσε να 

χρηματοδοτήσει στο σύνολό τους. Αναμένεται επίσης ότι οι  ΣΔΙΤ θα δώσουν σημαντική 

ώθηση στην επιχειρηματικότητα και θα δημιουργήσουν νέες και μεγάλης κλίμακας 

επενδυτικές ευκαιρίες. 

 

Χαρακτηριστικά των Συμπράξεων 

 
Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο63 ΣΔΙΤ γίνεται μετά από δημόσιο 

διαγωνισμό. Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες περιγράφονται 

λεπτομερώς όλες οι παράμετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και 

κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο του Ιδιωτικού όσο και του 

                                                 
63 Όπου αναφέρεται εφεξής έργο νοείται κατασκευή έργου ή παροχή υπηρεσιών 
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Δημόσιου τομέα. Τα έργα που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά 

από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση. 

 

Ο ρόλος του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα 

 

Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς ορισμένοι. 

 

Ο Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει: 

•  τον καθορισμό του γενικού σχεδίου ΣΔΙΤ 

•  την αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα 

• την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου 

• την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Ιδιώτη 

 

Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει: 

•  την εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με το γενικό σχέδιο της προκήρυξης 

• την κατασκευή του έργου 

• την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης του έργου 

• τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του 

• την επιστροφή στο Δημόσιο του έργου μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 
Ρόλος του Δημόσιου και του Ιδιωτικού  Τομέα 
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Οι βασικοί συντελεστές μιας ΣΔΙΤ   

 
Η επιτυχία μιας ΣΔΙΤ εξαρτάται από την αποτελεσματική συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων συντελεστών της, τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα. 

 

α) Ιδιωτικός Τομέας 

• Κατασκευαστικές Εταιρείες 

• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

• Εταιρείες Διαχείρισης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης 

• Σύμβουλοι 

 

β) Δημόσιος Τομέας 

• Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 

• Αναθέτουσες Αρχές 

• Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

Σχήματα Σ.Δ.Ι.Τ. 

 
Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο 

υλοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών, το οποίο έχει εφαρμοσθεί διεθνώς με 

πολλές εναλλακτικές μορφές.  Ανάλογα με το αντικείμενο της σύμπραξης, το είδος και το 

μέγεθος της εμπλοκής του ιδιωτικού φορέα σε αυτό και των κινδύνων που 

αναλαμβάνουν τα δύο μέρη, μπορούμε να διακρίνουμε τις συμπράξεις σε δύο βασικές 

κατηγορίες: σε Ανταποδοτικά Έργα ΣΔΙΤ και σε Μη Ανταποδοτικά Έργα ΣΔΙΤ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 
Σύγκριση Ανταποδοτικών και Μη Ανταποδοτικών Έργων ΣΔΙΤ 

 Ανταποδοτικά έργα  Μη ανταποδοτικά έργα  

Χαρακτηριστικά 
έργων  

• Η αποπληρωμή της 
επένδυσης γίνεται με χρέωση 
των τελικών χρηστών 
(αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, 
περιβαλλοντικά έργα, κλπ) 

• Η αποπληρωμή της 
επένδυσης δε μπορεί να γίνει με 
χρέωση των τελικών 
χρηστών(σχολεία, νοσοκομεία, 
δημόσια κτίρια κλπ) 

Αποπληρωμή 
επένδυσης Ιδιώτη  • Οι τελικοί χρήστες 

καταβάλλουν τέλη 
• Το Δημόσιο καταβάλλει περιοδικές 
πληρωμές διαθεσιμότητας  

Επενδυτικός 
Κίνδυνος  

• Υψηλότερος κίνδυνος  
 
•Κίνδυνος ζήτησης και 
διακύμανσης εσόδων  
 
•Υψηλές αποδόσεις 
κεφαλαίου, ανάλογες των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται 

• Χαμηλότερος κίνδυνος  
• Τα έσοδα δεν επηρεάζονται  
από τη ζήτηση, αλλά από τη 
διαθεσιμότητα του έργου 
• Έσοδα λειτουργίας βάσει τήρησης 
προδιαγραφών απόδοσης (χαμηλή 
ποιότητα υποδομών ή υπηρεσιών 
οδηγεί σε χαμηλές πληρωμές και 
αντιστρόφως)  
• Χαμηλότερες αποδόσεις  
κεφαλαίου ανάλογες των  
μικρότερων κινδύνων που  
αναλαμβάνονται  

Υπολογισμός των 
εσόδων  

• Βασίζεται στο συνολικό 
κόστος του έργου και 
προσδιορίζεται στη σύμβαση  
• Το ύψος των τελών μπορεί 
να κυμαίνεται ανάλογα με τις 
συνθήκες, εντός ορίων που 
προβλέπονται στη σύμβαση  

 
• Βασίζεται στο συνολικό κόστος της 
επένδυσης 
 
• Η επένδυση αποπληρώνεται με 
τμηματικές πληρωμές μετά την 
έναρξη της λειτουργίας του έργου  

Χρηματοδοτική 
υποστήριξη 
Δημοσίου  

• Ενδεχόμενη επιχορήγηση 
κατά τη διάρκεια κατασκευής  
• Ενδεχόμενη εγγύηση 
ελάχιστων εσόδων  

 
• Αποπληρωμή του έργου απ’ 
ευθείας από το δημόσιο 
 
• Εμπορικές ή άλλες χρήσεις δύναται 
να μειώσουν την χρηματοδοτική 
συμβολή του  
Δημοσίου  

ΠΗΓΗ: Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, πληροφοριακό υλικό, 2007 
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Θεσμικό πλαίσιο : Νόμος 3389/2005 

 
Η πολυπλοκότητα των ΣΔΙΤ και ο μεγάλος αριθμός φορέων που εμπλέκονται σε αυτές, 

έχει οδηγήσει πολλές χώρες στη θέσπιση ειδικών νόμων για τη ρύθμιση της εφαρμογής 

τους. Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ προσδιορίζεται με το Νόμο 3389/2005. 

Συνοπτικά, ο νόμος αυτός κωδικοποιεί τις σχετικές έννοιες με τις ΣΔΙΤ, προσδιορίζει το 

πεδίο εφαρμογής τους, προβλέπει τη δημιουργία δύο αρμόδιων διοικητικών οργάνων 

(Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και 

την καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα 

συμβατικά και νομικά θέματα και τέλος, προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις σχετικές με 

αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέματα κλπ. 

 

Ο Νόμος 3389/2005 εισάγει για πρώτη φορά ένα σταθερό νομικό πλαίσιο που προωθεί 

και διευκολύνει την ευρύτερη εφαρμογή και ανάπτυξη των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και 

δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Η εφαρμογή του νόμου από τους φορείς 

του δημοσίου είναι δυνητική. 

 

Αρμόδια Διοικητικά Όργανα ΣΔΙΤ 

 
Σύμφωνα με το νόμο, σε κεντρικό επίπεδο δημιουργούνται δύο όργανα: 

 

α) Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) 

 
Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ είναι το όργανο που έχει επιφορτισθεί με την εξειδίκευση 

της κυβερνητικής πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη 

συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Στη ΔΕΣΔΙΤ συμμετέχουν ως τακτικά μέλη, ο 

υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ως έκτακτο μέλος συμμετέχει ο 

Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν κάθε έναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι 

οποίοι προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη. Ο Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών προεδρεύει της ΔΕΣΔΙΤ, εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της 

υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτή. Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ 

εμπίπτουν: 
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• η έγκριση της υπαγωγής συμπράξεων στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 , 

• η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων, σε περίπτωση που οι δημόσιοι φορείς που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

• η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 

καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς ανταλλάγματος, 

• η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της 

κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το 

αντικείμενο της Σύμπραξης, 

• η λήψη κάθε άλλης συναφούς απόφασης. 

 
β) Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) 

 
Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ είναι το συντονιστικό όργανο που συντάθηκε στο Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την προώθηση του θεσμού των Συμπράξεων 

μέσω της υποστήριξης των εμπλεκόμενων Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων κατά την 

επιλογή, ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Σύμπραξης. Η ΕΓΣΔΙΤ επικουρεί τη 

ΔΕΣΔΙΤ και τους Δημόσιους Φορείς και έργο της είναι: 

• ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεστούν ή να 

παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του 

Ν.3389/2005  

• η προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού 

των Συμπράξεων 

• η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημόσιων Φορέων 

• στο πλαίσιο των Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005, η 

επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή 

την παροχή των υπηρεσιών μέσω των Συμπράξεων 

• η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης 

• η παρακολούθηση των παρεπομένων συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της 

ΔΕΣΔΙΤ και η επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων 

• η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρμόδια επιτροπή της 

Βουλής. 
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Προϋποθέσεις υπαγωγής στις Διατάξεις του Ν.3389/2005 

Στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι δυνατές μορφές 

σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζονται διεθνώς, καθώς στόχος του 

νόμου αυτού είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς πλαισίου που θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.  Δεδομένης της μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας κάθε 

έργου ΣΔΙΤ, η ενιαία αντιμετώπισή τους θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα 

από όσα ο Ν. 3389/2005 έρχεται να επιλύσει. Δε θα ήταν εφικτό, άλλωστε, σε ένα νόμο 

να προδιαγραφούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ορισμένων μόνο κατηγοριών έργων ή 

υπηρεσιών. Για να υπαχθεί στις προβλέψεις του Ν. 3389/2005 μια ΣΔΙΤ θα πρέπει να 

συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών 

που ανήκει στην αρμοδιότητα Δημόσιου Φορέα 

• να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται 

εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των 

έργων ή των υπηρεσιών αυτών, αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων 

που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη 

ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων 

• να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, της κατασκευής των 

έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που 

εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς 

• το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του 

αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 

εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με ομόφωνη απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ, μπορούν να 

υπαχθούν Συμπράξεις στις διατάξεις του Ν. 3389/2005, χωρίς να συντρέχουν μία ή και 

περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

Οι δραστηριότητες που ανήκουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, άμεσα και αποκλειστικά στο 

Κράτος, και ιδίως η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή της δικαιοσύνης και η 

εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια, δε μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης. 
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Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εμπίπτουν οι συμπράξεις στις οποίες στην Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού που συμβάλλεται με το Δημόσιο συμμετέχουν Δημόσιοι Φορείς. 

 

Διαδικασία υλοποίησης  Σ.Δ.Ι.Τ.: 

 
α) Αίτηση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ  

 
Οι Δημόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ σύμφωνα με το Ν. 

3389/2005, πρέπει να υποβάλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η 

οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη 

σκοπιμότητα υλοποίησής της.  

 

Η πρόταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Αναλυτική περιγραφή του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

• Ενδεικτικό προϋπολογισμό 

• Κόστος λειτουργίας και συντήρησης 

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Προτεινόμενη μορφή σύμπραξης (είσπραξη τελών από χρήστες ή Δημόσιο, 

χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου κλπ ) 

• Έλεγχο οικονομικής αποδοτικότητας (value for money) που θα αιτιολογεί την 

επιλογή της σύμπραξης σε σχέση με την υλοποίηση του έργου με δημόσια 

χρηματοδότηση. 

• Άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση του έργου, 

όπως, νομικά, περιβαλλοντικά κλπ. 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της 

απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για αυτό απαιτείται 

λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανταποδοτικών 

έργων, όπου πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι κίνδυνοι ζήτησης και προβλεπόμενων 

εσόδων. 

 

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μελετά την πρόταση του Δημόσιου Φορέα και αξιολογεί κατά 

πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις του  

Ν.3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε 

94 
 



κατατεθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική 

Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων», 

γνωστοποιεί την απόφασή της στο Δημόσιο Φορέα και τον καλεί εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο μηνών να καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ «Αίτηση 

Υπαγωγής» της συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Ν. 3389/2005. 

 

 

β) Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ 

Εφόσον ο Δημόσιος Φορέας υποβάλλει «Αίτηση Υπαγωγής», ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, 

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση της αίτησης 

αυτής στην ημερήσια διάταξη της επομένης συνεδρίασης της ΔΕΣΔΙΤ και προσκαλεί τα 

τακτικά μέλη αυτής και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος συμμετέχει ως 

έκτακτο μέλος. 

 

Κατά τη συνεδρίαση της ΔΕΣΔΙΤ, παρουσιάζεται Συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση που έχει 

συντάξει η ΕΓΣΔΙΤ ως εισήγηση προς τη ΔΕΣΔΙΤ και η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες σχετικά με τη Σύμπραξη. Στη συνέχεια, η ΔΕΣΔΙΤ εκδίδει απόφαση 

(«Απόφαση Υπαγωγής») με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την «Αίτηση Υπαγωγής». 

Μετά την έκδοση της «Απόφασης Υπαγωγής», η ΕΓΣΔΙΤ αναλαμβάνει το συντονισμό 

των διαδικασιών ανάθεσης που ορίζονται στο Ν.3389/2005, για την επιλογή του 

Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη.  

 

Διαδικασία Ανάθεσης 

Στις διαδικασίες ανάθεσης και στις σχέσεις του Δημόσιου Φορέα που ενεργεί ως 

Αναθέτουσα Αρχή με τους Υποψηφίους, εφαρμόζονται οι γενικές αρχές της ευρωπαϊκής 

και εθνικής νομοθεσίας (ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας, προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, κλπ). Η ανάθεση γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή ή 

κλειστή διαδικασία. Υπό ορισμένους όρους, που προβλέπονται στο νόμο, μπορεί να 

εφαρμοστεί και η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου ή η διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. 

 
Η ανάθεση των Συμβάσεων ΣΔΙΤ γίνεται με κριτήριο είτε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, είτε τη χαμηλότερη τιμή. Τα ελάχιστα προσόντα και 
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ικανότητες των Υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης ορίζονται στην 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.5 
Διαδικασία Υλοποίησης και Ανάθεσης ΣΔΙΤ 

 
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΙΟ, Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ 
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Β.3. Βασικές Αρχές του Ευρωπαϊκού, Εθνικού και Περιφερειακού 
Προγραμματισμού  
 

B.3.1. H Προγραμματική Περίοδος 2000-2006 

 

Κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της χωρικής ανάπτυξης του Κορυδαλλού για την περίοδο 

μέχρι και το 2006 αποτέλεσε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιφέρειας Αττικής έτσι όπως 

διαρθρώθηκε από τους εγκεκριμένους στόχους του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. Το συγκεκριμένο 

πρότυπο έδωσε έμφαση στην υιοθέτηση της πολικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση των ενδογενών δυναμικών της περιφέρειας. Κεντρικό στόχο του Π.Ε.Π. Αττικής, ο 

οποίος υποστηρίχθηκε και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 3ου Κ.Π.Σ., 

αποτέλεσε η ανάδειξη της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής σε μητροπολιτικό 

κέντρο ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.  Τονίζεται δε, ότι στη νέα παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία, αιχμή του δόρατος της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών είναι τα 

μητροπολιτικά κέντρα. Η σημασία τους έγκειται στο ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν στο πλαίσιο του νέου ευέλικτου ή κατά άλλους μεταφορντικού,  

μοντέλου παραγωγής, ο οποίος στηρίζεται στις οικονομίες κλίμακας, στις νέες υποδομές 

(π.χ. τηλεπικοινωνίες), στη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, στο υψηλά 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στην ποιότητα του περιβάλλοντος64. Οι μητροπόλεις 

με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν τον κύριο αποδέκτη της χωροθέτησης των 

νέων επενδύσεων της παγκόσμιας οικονομίας (π.χ χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, νέες προηγμένες υπηρεσίες προς τις 

επιχειρήσεις, διαφημιστικές υπηρεσίες κτλ.). Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η  Αθήνα -και η 

Θεσσαλονίκη- αποτελούν τα μόνα αστικά κέντρα της χώρας που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω και συνεπώς  τις μόνες μητροπολιτικές συγκεντρώσεις με 

δυνατότητα ανάνηψης ενός διεθνώς διακριτού ρόλου οι οποίες θα καταλάβουν  μια θέση 

στον επερχόμενο πανευρωπαϊκό καταμερισμό αστικών λειτουργιών (ΠΕΠ Αττικής 2000-

2006). Ο συγκεκριμένος στρατηγικός στόχος προέβλεπε ότι η επίτευξη της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας της Αθήνας-Αττικής στον παγκόσμιο καταμερισμό θα επιφέρει και 

                                                 
64 βλ. σχετικές μελέτες και από Έλληνες ερευνητές Γετίμης: 2000; Οικονόμου & Πετράκος: 1999; Οικονόμου : 
2000; Γετίμης & Καυκαλάς : 2003 
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διάχυση της ανάπτυξης σταδιακά στην άμεση, και τελικά και στην ευρύτερη,  ζώνη επιρροής 

της Αθήνας-Αττικής.  

Η περιοχή του Κορυδαλλού αποτελεί έναν ενδεχομένως έμμεσο αποδέκτη της αναπτυξιακής 

δυναμικής της Αθήνας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Η αναπτυξιακή του δυναμική 

έγκειται όμως στη δυνατότητα βελτίωσης του ευρύτερου ανθρωπογενούς και αστικού 

περιβάλλοντός του καθώς η διάχυση της αναπτυξιακής δυναμικής ακόμα και στην  καλύτερη 

δυνατή περίπτωση είναι άκρως επιλεκτική. Η περιοχή του Κορυδαλλού συγκαταλέγεται στις 

περιοχές της περιφέρειας όπου  συσσωρεύονται έντονα προβλήματα ανεργίας, κοινωνικού 

αποκλεισμού, συγκρούσεων χρήσεων γης, κυκλοφοριακών αδιεξόδων, ποιότητας ζωής 

γενικότερα, τα οποία συνιστούν και εμπόδιο στην ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία της 

περιοχής αλλά και της μητροπολιτικής συγκέντρωσης γενικότερα.  

Ο γενικός στρατηγικός στόχος του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 πραγματώθηκε με δράσεις που 

σύμφωνα και με τους άξονες προτεραιότητας επικεντρώθηκαν :  

 

• Στη διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της πρωτεύουσας και την ένταξή της στο δίκτυο 

των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. 

• Στην αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και της περιβαλλοντικής ισορροπίας. 

• Στη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

• Στη μείωση της ενδοπεριφερειακής ανισότητας με έμφαση στις δυτικές περιοχές, στις 

εσωτερικές ζώνες και στο νησιωτικό χώρο της Περιφέρειας Αττικής.  

• Στην αποκατάσταση των επιπτώσεων από το σεισμό του 1999. 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Αττικής ήταν και εξακολουθεί να 

είναι καίριος στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων65. Ειδικότερα, η οποιαδήποτε 

στρατηγική για την αειοφόρο ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού 

επιχειρήθηκε να λάβει υπόψιν της τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής από την 
                                                 
65 Η ΤΑ  αναφέρεται στα Μέτρα του Π.Ε.Π Αττικής ως τελικός δικαιούχος  σε 20 από τα 31 μέτρα συνολικού 
προϋπολογισμού 1.168.174.000 ευρώ ενώ έχει έμμεσο ενδιαφέρον για δύο μέτρα. 

Για Ο.Τ.Α. Άμεσα Συνδικαιούχους γίνεται λόγος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, εκτός από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση,μπορούν και άλλοι, φορείς ή ιδιώτες, να διεκδικήσουν την ένταξη και υλοποίηση προτάσεων, σε συνεργασία ή όχι 
με τους Ο.Τ.Α. και τις Επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης.  

 
Η αναφορά σε έμμεσο ενδιαφέρον για τον Ο.Τ.Α. σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο Μέτρο η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μεν να διεκδικήσει χρηματοδότηση, μπορεί όμως -και οφείλει- να έχει λόγο για 
ένα έργο που άλλοι εκτελούν στην περιοχή της και κυρίως για τις επιπτώσεις του, όσο και για τα τυχόν 
παράπλευρα έργα που είναι ανάγκη να γίνουν (ΥΠΕΣΔΔΑ: 2002) 
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υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και τις επιπτώσεις τους στην περιοχή 

του αλλά και την  ευρύτερη περιοχή (όπως για παράδειγμα συνέβη με την υλοποίηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Άνω Δεξαμενής -Σχιστού).  

Προχωρώντας στην ανάλυση των επιπτώσεων του κάθε μέτρου που αναφέρθηκε 

παραπάνω στο Δήμο Κορυδαλλού, παρατηρούμε τα εξής: 

 

• Διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της Αττικής και οι νέες προοπτικές για το Δήμο 

Κορυδαλλού 

Η διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της Αττικής προωθείται αρχικά με την ολοκλήρωση των 

παρεμβάσεων υπερ-τοπικής σημασίας, ιδιαίτερα δε σε έργα εθνικής και υπεραστικής 

σημασίας όπως ο Κηφισός, το Λιμάνι του Πειραιά και της Ελευσίνας αλλά και άλλα έργα 

που χρηματοδοτούνται μέσα από τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα όπως ο 

προαστιακός, η επέκταση του μέτρου κτλ. Ο Δήμος Κορυδαλλού με την επιτυχή 

ολοκλήρωση των παραπάνω έργων αποκτά νέα χωρική κομβική σημασία για την 

εγκατάσταση επιχειρήσεων κοντά σε ταχείς υπεραστικούς οδικούς άξονες και σε μεγάλα 

λιμάνια. Η νέα αυτή χωρική σημασία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με πολιτικές 

στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής.  

 

Εξάλλου, η στήριξη των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 

τεχνολογικής αιχμής θεωρήθηκε και εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικός παράγοντας 

στο διεθνή προσανατολισμό της περιφέρειας. Ο συγκεκριμένος στόχος προάγει την 

ενίσχυση του καινοτομικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας, τη διασύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών προγραμμάτων και 

παραγωγής, την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων σε κλάδους σύγχρονης 

τεχνολογίας (ιδιαίτερα δε των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών), ξενοδοχειακής και 

πολιτιστικής εξυπηρέτησης και κατά δεύτερο λόγο τροφίμων και ποτών με σαφή 

αναφορά και στη δυνατότητα παραγωγικής ενσωμάτωσης της καινοτομίας σε όλους 

τους κλάδους παραγωγής. Είναι σαφές από τη συγκεκριμένη ανάλυση ότι : 

 α) οι νέες θέσεις απασχόλησης που ήδη δημιουργούνται απαιτούν προσωπικό 

εξειδικευμένο στις νέες τεχνολογίες 

β) η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων οποιασδήποτε περιοχής εξαρτάται από την 

ικανότητα ενσωμάτωσης της καινοτομίας.   
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Παράλληλα όμως, η εξέλιξη των δράσεων αυτών ενδέχεται να έχει άμεσες αρνητικές 

επιπτώσεις στην εξεταζόμενη περιοχή π.χ νέες κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις στους 

μεγάλους οδικούς άξονες του Δήμου, περαιτέρω μείωση και συρρίκνωση παραδοσιακών 

κλάδων παραγωγής, ανεργία στους αντίστοιχους κλάδους κτλ. 

 

• Ποιότητα ζωής και Περιβάλλοντος 

Η αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιφέρειας 

θεωρείται κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της αναπτυξιακής προσπάθειας. Η 

σημασία των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά σε μια 

σειρά πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων σε θέματα όπως βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, ενδυνάμωση της απασχόλησης σε συγκεκριμένες 

περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες, μείωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού αλλά 

και αναβάθμιση των αστικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας των 

ΟΤΑ από τουρίστες και επιχειρήσεις. Ειδικότερα το τελευταίο ζήτημα της δημιουργίας 

αστικών υποδομών για την προσέλκυση επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς είναι γνωστό πως το αστικό περιβάλλον λειτουργεί θετικά στην 

ελκυστικότητα της αγοράς της πόλης και εν γένει στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Το ΠΕΠ Αττικής κατά την αναφορά του στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικότερα της 

αποκατάστασης της ποιότητας ζωής66, προτείνει συγκεκριμένες δράσεις. Οι δράσεις 

αφορούν στην προστασία φυσικών περιοχών / βιοτόπων, την εναρμόνιση με την 

Κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, αναδασώσεις και πυροπροστασία, αστικό 

πράσινο και χώροι αναψυχής (φυσικό περιβάλλον) αλλά και αναπλάσεις, αύξηση θέσεων 

στάθμευσης και εξυγίανση κυκλοφοριακού προβλήματος, δημιουργία υποδομών για 

βελτίωση της ελκυστικότητας από τους τουρίστες, αναβάθμιση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και εκπαίδευσης (ανθρωπογενές περιβάλλον).  

Συγκεκριμένα, στο παραπάνω πλαίσιο επιχειρήθηκε να υιοθετηθούν δράσεις προστασίας 

φυσικών περιοχών καθώς, σύμφωνα με το κείμενο του νέου ΓΠΣ του Δ. Κορυδαλλού, τα 

διοικητικά όριά του περιλαμβάνουν τμήμα του ορεινού όγκου του όρους Αιγάλεω, μέρος 

του οποίου καταλαμβάνεται από μια ζώνη απολύτου προστασίας και αποκατάστασης 

φυσικού περιβάλλοντος67 (ζώνη Α) ή αστικών αναπλάσεων όπως στη περιοχή του 

Σχιστού και των Λατομείων. Επίσης, στον τομέα της εναρμόνισης της κοινοτικής 

                                                 
66 2ος Άξονας Προτεραιότητας, ΠΕΠ Αττικής. 
67 Επίσης ζώνες 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 
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νομοθεσίας για το περιβάλλον και στην υιοθέτηση πολιτικών ανακύκλωσης ο Δήμος 

Κορυδαλλού δεν εφαρμόζει κανένα σύστημα ανακύκλωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως η 

παλαιότερη συμμετοχή του Δήμου σε ένα διαδημοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης το 

οποίο αφορούσε στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κεντρικά σημεία του Δήμου 

λειτουργούσε έως το 1999 με τη διαχειριστική ευθύνη της ΚΕΔΚΕ. Η προσπάθεια αυτή 

έχει ωστόσο εγκαταλειφθεί και ανάλογες πρωτοβουλίες δεν έχουν προωθηθεί παρά τη 

σαφή έμφαση που δόθηκε από το ΠΕΠ.  

Μέσω του ΠΕΠ δόθηκε επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης των διαδικασιών αναδασώσεων 

και πυρασφάλειας με ιδιαίτερη έμφαση στο όρος Αιγάλεω, τμήμα του οποίου εντάσσεται 

στα όρια του Δήμου και επίσης δράσεων στον τομέα των αστικών αναπλάσεων, στη 

δημιουργία χώρων πρασίνου ιδιαίτερα στις νεόδμητες περιοχές του Δήμου όπως το 

Σχιστό αλλά και στις άλλες πολεοδομικές ενότητες κτλ., χωρίς όμως να υπάρξουν 

θεαματικές αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Συνοπτικά, θα υποστηρίζαμε ότι αν και ο Κορυδαλλός έχει επωφεληθεί από το 

συγκεκριμένο άξονα, π.χ στη δημιουργία Σχολείου δεύτερης ευκαιρίας με σκοπό την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής θεωρούμε ότι δεν έχει αξιοποιήσει 

πλήρως όλες τις δυνατότητες που του παρέχονται για τη βελτιστοποίηση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος π.χ τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, συγκοινωνιακές 

και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αλλά και την υιοθέτηση περιβαλλοντικών προτύπων κτλ.  

 

• Μείωση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

 Σημαντικό πρόβλημα για τον Κορυδαλλό αποτελεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας (βλ. 

ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης) που υπερβαίνει αυτό της περιφέρειας. Η ανεργία 

αποτελεί καίριο παράγοντα για τη δημιουργία φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού για 

ορισμένες ομάδες πληθυσμού (γυναίκες, ΑΜΕΑ…) σε όλη την επικράτεια του Δήμου 

αλλά πολύ περισσότερο σε ορισμένες χωρικές ζώνες μικρής κλίμακας που τα φαινόμενα 

του κοινωνικού αποκλεισμού συνυπάρχουν με ελλιπή παροχή υποδομών. Ο τρίτος 

άξονας προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής παρείχε βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις για 

την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές 

όπου το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού είναι τόσο έντονο ώστε να μιλάμε για 

φαινόμενα «γκετοποίησης» της περιοχής. Κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης 

πολιτικής αποτέλεσε η έννοια της ολοκληρωμένης παρέμβασης η οποία προσέβλεπε στη 

βάση «ενός ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού– την κοινωνική, παραγωγική, 

περιβαλλοντική και πολιτισμική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, συμβατή με 
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τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και ικανή να εξασφαλίσει μια νέα 

αστική ποιότητα στην καθημερινότητα του πολίτη»68. Με άλλα λόγια έγινε μια 

ολοκληρωμένη προσπάθεια να ληφθούν μέτρα όχι μόνο για την ανάπλαση του χώρου 

αυτού καθ' αυτού, αλλά  να υλοποιηθούν και συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να 

καλυφθούν ανάγκες όλων των ευπαθών ομάδων της περιοχής (συνδυασμός ενεργειών  

για την ανάπτυξη των υποδομών αλλά και για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την αύξηση της 

προσφοράς ίσων ευκαιριών απασχόλησης).  

 

Ο Κορυδαλλός έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων με το σχέδιο 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης για την περιοχή του Σχιστού. Η συγκεκριμένη 

περιοχή είναι περιοχή με υψηλό δείκτη ανεργίας, ιδιαίτερα δε μακροχρόνιας ανεργίας και 

με ελλείψεις σε βασικές υποδομές (τεχνικές και κοινωνικές) (βλ. παράρτημα)69. Η  

επιτυχής ολοκλήρωση του σχεδίου προδιαγράφει νέες προοπτικές ανάπτυξης για τη 

συγκεκριμένη περιοχή παράλληλα όμως αναδεικνύει και την πρόκληση για τη 

βιωσιμότητα της συγκεκριμένης αναπτυξιακής δυναμικής μετά το πέρας των 

χρηματοδοτήσεων. Επιπλέον, τα σημαντικά πλεονεκτήματα που ήδη διαφαίνονται, 

καταστούν την επιλογή της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης στο σχεδιασμό 

και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κρίσιμη παράμετρο της επίλυσης των 

φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού μελλοντικά στο Δήμο.   

 

• Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Ενίσχυση της Γυναικείας Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας 

 Η αναβάθμιση του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού μέσω της παροχής ποιοτικής 

επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η προώθηση της απασχόλησης σε 

συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, με μικρής και εξειδικευμένης κλίμακας δράσεις 

επαγγελματικής κατάρτισης, αποτέλεσαν έναν από τους πλέον στρατηγικούς στόχους 

του ΠΕΠ και βασικό στόχο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης. Στο χώρο της 

Αττικής οι συγκεκριμένες προσπάθειες στρέφονται ήδη στους τομείς όπου  παρουσιάζει 

                                                 
68 Οδηγός Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων  
69 Ήδη, πραγματοποιούνται έργα όπως η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και υδάτων, η 
κατασκευή αποχετευτικών αγωγών, η επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή, 
πεζοδρομήσεις, παιδικές χαρές και ένα Πολύκεντρο κοινωνικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ. Παράλληλα, η έννοια της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης προδιαγράφει τη 
χρηματοδότηση στην ίδια περιοχή και δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως προγράμματα κατάρτισης, 
δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης και δράσεις προώθησης στην απασχόληση (ενίσχυση και της 
επιχειρηματικότητας στη συγκεκριμένη περιοχή) 
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συγκριτικά πλεονεκτήματα και η ενίσχυση των οποίων συμβάλλει στην επέκταση της 

ακτινοβολίας της πόλης (έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία, πολιτισμός, 

τουρισμός, περιβάλλον κ.ά.).70  Οποιαδήποτε πολιτική απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 

στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, θα πρέπει να έχει υπόψιν της  το συγκεκριμένο 

προσανατολισμό εξειδικεύοντας τις αντίστοιχες δράσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της 

περιοχής.  Το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει απορροφήσει όλα τα κονδύλια και ο 

σχεδιασμός του προβλέπει τη συνεχή κατάρτιση ανέργων και ευπαθών ομάδων μέχρι 

και το τέλος της περιόδου, διαδικασία στην οποία ο Δήμος Κορυδαλλού έχει 

ενεργοποιηθεί αρκετά ικανοποιητικά σε μια σειρά κύκλων κατάρτισης. 

 

• Γυναικεία Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα  

Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των γυναικών θεωρείται ότι συμβάλλει αρχικά στη μείωση της ανεργίας, στη μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι δράσεις  που 

προωθούνται είναι σε άμεση συνέργεια με τον Τέταρτο Πυλώνα της ΕΣ.Δ.Α.  

 

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν στα εξής:  

«Η πρώτη δράση αφορά στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με την 

παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης. 

Περιλαμβάνονται ενέργειες εκπαίδευσης καθώς και δράσεις υποστηρικτικές  για την 

ανάπτυξη δομών και δικτύων με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των 

γυναικών. 

Η δεύτερη δράση αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας δομών δημιουργικής 

απασχόλησης, εξυπηρέτησης, φύλαξης και προστασίας βρεφών, νηπίων και παιδιών. 

Η τρίτη δράση αφορά στην ενίσχυση δομών κοινωνικής στήριξης για την προσφορά 

υπηρεσιών σε εξαρτώμενα από την οικογένεια άτομα (ηλικιωμένοι, ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες κ.λ.π). Προβλέπονται ενέργειες για την αναβάθμιση των προσόντων του 

δυναμικού και επιδότηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης71». 

 

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα στον 

Κορυδαλλό να ενισχύσει την απασχόληση του ανέργου γυναικείου πληθυσμού της 

περιοχής έχοντας σημαντικά έργα ενταγμένα στο συγκεκριμένο μέτρο. Εξακολουθούν 

                                                 
70 Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Αττικής (2003), Αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 
71 βλ. Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Αττικής (2003), Αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 
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όμως να υφίστανται σημαντικά ποσοστά ανεργίας και αεργίας των γυναικών. Το 

στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου θα πρέπει να εξειδικεύσει το συγκεκριμένο 

στόχο, ανιχνεύοντας τις ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες του Δήμου που αναστέλλουν την 

είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας (π.χ στερεότυπα, μη δυνατότητα 

συμφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής κλπ)  

 

• Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης  

Το ΠΕΠ αναγνώρισε ως σημαντική παράμετρο για τη μείωση της ανεργίας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού τις δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τοπικούς 

φορείς, τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 

προέβλεπαν εταιρικές σχέσεις ΟΤΑ και κοινωνικών –οικονομικών φορέων της περιοχής 

με στόχο την όσο δυνατή μεγαλύτερη εξειδίκευση των  παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες 

ανάγκες των ανέργων  ή υποαπασχολούμενων στις υποβαθμισμένες περιοχές ή /και 

στους τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης. Η κινητοποίηση 

και η ενσωμάτωση στην προσπάθεια ευπαθών ή μειονεκτικών ομάδων συνιστά κύριο 

σημείο της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης. Κρίσιμος παράγοντας για τη 

συγκεκριμένη ενίσχυση θεωρείται η πληροφόρηση των συγκεκριμένων ομάδων. 

 

• Επίτευξη χωρικής συνοχής  

Βασικό χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Αττικής αποτελούν οι έντονες 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική 

συνοχή και ομαλή λειτουργία του συνόλου της περιφέρειας. Η περιοχή του Δήμου 

Κορυδαλλού και οι γειτνιάζουσες με αυτήν περιοχές διαφοροποιούνται σημαντικά στην 

ανάλυση των στατιστικών δεικτών σε σχέση με άλλους Δήμους της περιφέρειας (π.χ. 

υψηλό ποσοστό ανεργίας, χαμηλά εισοδήματα, κυκλοφοριακή συμφόρηση κλ.π). Η 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων από 

περιοχή σε περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την περιφερειακή αναπτυξιακή 

διαδικασία.   

Η χωρική συνοχή επιδιώκεται μέσα από προσπάθειες :  

 δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, 

 αναβάθμισης της αστικής και κοινωνικής υποδομής,  

 μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης,  

 δημιουργίας χώρων πρασίνου και αναψυχής.   
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Σε επίπεδο τοπικό, η επίτευξη χωρικής συνοχής επιχείρησε να λάβει υπόψιν της και τις 

ανισότητες μεταξύ πολεοδομικών ενοτήτων στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης που 

επιδιώκει το παρόν Ε.Π. Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ήδη επιτύχει την υλοποίηση 

δράσεων στα πλαίσια του συγκεκριμένου μέτρου για την αποκατάσταση της περιοχής 

του Σχιστού72.   

 

Β.3.1.1. Εθνική Πολιτική για την Απασχόληση και την Αξιοποίηση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού  
 

Η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων συνίσταται στο σύνολο των ενεργειών και μέτρων 

για τη βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού με κύριο 

σκοπό την  εύρεση ή τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας και αποτελεί έναν από τους  

σημαντικότερους  παράγοντες αντιμετώπισης της ανεργίας, η οποία σήμερα είναι το 

βασικότερο κοινωνικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έχει περιορισμένα αποτελέσματα, με συνέπεια να οδηγούμαστε σε αναζήτηση 

λύσεων, οι οποίες να δίνουν έμφαση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με γνώμονα 

την κάλυψη των τοπικών αναγκών και την αναγνώριση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το 

πλαίσιο πολιτικής το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση 

της απασχόλησης ευνοεί την τοπική δραστηριοποίηση. Οι ευρωπαϊκές  κατευθυντήριες 

γραμμές για την απασχόληση επιτρέπουν παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό 

επίπεδο αφού η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι τα ενεργά μέτρα για την αγορά 

εργασίας, την ανεργία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι πιο 

αποτελεσματικά όταν αποτελούν μέρος μιας τοπικής στρατηγικής.  

 

Η εθνική πολιτική για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού για 

την περίοδο έως και το 2006, προσδιορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Απασχόληση 2003 με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις ενίσχυσης της 

απασχόλησης το διάστημα 2003-2006.  

 

                                                 
72 βλ. την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για το επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 
στην περιοχή Σχιστού –Άνω Δεξαμενής  
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Οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μέτρα που σχετίζονται με την 

εθνική πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης είναι: 

 Το Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μέσω της υλοποίησης του 

τρέχοντος επιχειρησιακού προγράμματος και άλλων σχετικών δράσεων 

(καινοτόμων ενεργειών, κοινοτικών πρωτοβουλιών). 

 Οι Γ. Γραμματείες των Περιφερειών, μέσω των αντίστοιχων περιφερειακών 

προγραμμάτων καθώς και των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού που εντάσσονται στους διάφορες άξονες των ΠΕΠ 

(όπως είδαμε παραπάνω). 

 Ο ΟΑΕΔ, μέσω κυρίως των προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής  

εμπειρίας και εναλλακτικής μάθησης και των προγραμμάτων επιδότησης της 

απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

 

Επίσης, και άλλοι φορείς εμπλέκονται άλλοτε περισσότερο ή λιγότερο, τους οποίους 

όμως δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε στην παρούσα μελέτη. Ενδεικτικά 

επισημαίνουμε τον Ο.Ε.Ε.Κ., μέσω των  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που 

παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και δεν εντάσσονται στο επίσημο εκπαιδευτικό 

σύστημα,  των Κέντρων Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης και το Υπ. Ανάπτυξης, μέσα 

κυρίως από τα προγράμματα   ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των 

νέων. 

 

Σύμφωνα τόσο με το ΕΣΔΑ 2003 όσο και από τους άξονες του ΕΣ Απασχόλησης και Επ. 

Κατάρτισης 2000-2006 που εξειδικεύουν το συγκεκριμένο πλαίσιο δίνεται έμφαση στις 

εξής πολιτικές επιλογές για την απασχόληση:  

 Ανάπτυξη & προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση & την 

πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας & τη 

διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων. Οι πολιτικές αυτές 

αναφέρονται σε συγκεκριμένες δράσεις όπως κατάρτιση ανέργων και  δημιουργία 

κέντρων προώθησης της Απασχόλησης κτλ. 

 Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 

όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό με 

δράσεις που κυρίως αφορούν συμβουλευτικές και υποστηρικτικές ενέργειες υπέρ 

των  ανέργων γενικά και ειδικότερα των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. 
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 Προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της παροχής 

συμβουλών. 

 Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του 

εργατικού δυναμικού με δράσεις στήριξης για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή 

κατάρτισης υπαλλήλων σε επιχειρήσεις. 

 Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας με δράσεις που αφορούν στη στήριξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας όσο και τη δημιουργία δομών για τη φύλαξη παιδιών στους 

Δήμους ή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

Ήδη, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει εκμεταλλευθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο με την έγκριση 

χρηματοδότησης  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΑΜΕΑ 

καθώς και με τη δημιουργία βρεφικών σταθμών αλλά και άλλων δομών που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια.  Βέβαια, η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πόρων και η αποτελεσματικότητα των δράσεων  θα ήταν μεγαλύτερη εάν υπήρχε ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Η εκ των 

κάτω προσέγγιση του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικής απασχόλησης 

προϋποθέτει ενεργοποίηση, συντονισμό και συναίνεση των εμπλεκόμενων τοπικών 

φορέων και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων  με συντονιστή τον ΟΤΑ μέσα από 

τη θεσμοθέτηση σχετικών επιτροπών ή την ενεργοποίηση των ήδη υφισταμένων 

αξιοποιώντας και την εμπειρία από τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης. Επομένως, η 

αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αναγκαίο να βασίζεται στη γνώση  των τοπικών 

δεδομένων  και στη σύνδεση  των προτεινόμενων λύσεων με τις  αναπτυξιακές 

προοπτικές του ΟΤΑ. 

Β.3.1.2. Κοινωνία της Πληροφορίας  
 

Στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σημαντικό παράγοντα για την τοπική ανάπτυξη αποτέλεσε η 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τους ΟΤΑ και ειδικότερα από το Δήμο 

Κορυδαλλού και η διάχυσή τους μέσω της δημοτικής αρχής στην καθημερινότητα του 

δημότη του Κορυδαλλού. Η ραγδαία εξέλιξή τους έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην 

αναπτυξιακή διαδικασία και έχουν ήδη επεκταθεί σε όλους τους φορείς που επιθυμούν 

την παράλληλη δράση διακυβέρνησης και επικοινωνίας. 
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Η σημαντικότητά τους είναι μεγάλη, διότι μπορούν να λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε 

συμπληρωματικά προς εξειδικευμένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις, έχουν καινοτόμο και 

οριζόντιο χαρακτήρα και κατ΄ επέκταση είναι σε θέση να επηρεάσουν μεγάλες ομάδες 

του πληθυσμού, εφ΄όσον  δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή 

τους. Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και 

αποτελεσματική διακυβέρνηση και για παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών στον 

πολίτη. 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη πολιτική, φυσικά δεν οφείλονται μόνο 

στη δράση της δημοτικής αρχής. Είναι κατανοητό ότι εκπορεύονται μέσω ενός 

ευρύτερου δικτύου πολιτικών – στρατηγικών  επιλογών, γενικότερων στόχων ανάπτυξης 

σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο όπως αυτό έχει εκφραστεί μέσα από το  της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας.  

 

Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για την Ελλάδα,73  κύριο ρόλο στην ανάπτυξη της 

ΚτΠ αναμένεται να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας και οι μηχανισμοί της αγοράς. 

Εγκαινιάζει, δηλαδή, μια νέα συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε υψηλές 

τεχνολογίες για τη βελτίωση της διαβίωσής τους. Ωστόσο, το κράτος διατηρεί ένα 

επιτελικό ρόλο ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση των προσαρμογών στην 

οικονομία και την κοινωνία από τη μια πλευρά  και στη φύλαξη των δικαιωμάτων των 

πολιτών στην ψηφιακή εποχή από την άλλη . 

 

Η στρατηγική της ΚτΠ βασίστηκε πάνω σε τρεις αρχές η οποίες καθορίζουν και τους 

γενικότερους στόχους της:  

 Καινοτομία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

 Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες.  

 Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη. 

 

Κύριοι στόχοι του  ήταν:   

 Η Εξυπηρέτηση του Πολίτη και η Βελτίωση της Ποιότητας ζωής. 

 Η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
                                                 
73 Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας : Στρατηγικές και Δράσεις , 1999 
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Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων, το Ε.Π. έθεσε μια σειρά από ειδικούς στόχους  

1. Παιδεία και πολιτισμός  

2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής  

3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία  

4. Επικοινωνίες 

Οι στόχοι του Ε.Π. πραγματώθηκαν μέσα από 5 άξονες- δράσεις, τους οποίους 

συνθέτουν 24 μέτρα74 

 

 
ΕΠ ΚτΠ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: 
Παιδεία και 
Πολιτισμός 

ΑΞΟΝΑΣ 5: 
Τεχνική 
βοήθεια 

ΑΞΟΝΑΣ 4: 
Επικοινωνίες 

ΑΞΟΝΑΣ 3: 
Ανάπτυξη και 
Απασχόληση 

ΑΞΟΝΑΣ 2: 
Εξυπηρέτηση 
του πολίτη  

 

Η πορεία για την ΚτΠ όπως αναμενόταν, αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. 

Ειδικά στην Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά διείσδυσης των νέων 

τεχνολογιών στην οικονομία και χαμηλό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού, πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ως θέμα υποδομών και εκπαίδευσης πρωτίστως και 

δευτερευόντως ως μέσο άμεσης αναπτυξιακής διαδικασίας.  

 

Ειδικότερα, αναφορικά με τον πρώτο στόχο «Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής μέσα από τις νέες τεχνολογίες» παρατηρούμε ότι σε επίπεδο Δήμου, η 

πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών του, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θετικά 

αποτελέσματα στο σύνολο των δημοτών. Πρακτικά αυτό σημαίνει : 

 Μείωση χρόνου για διαδικασίες που μέχρι τώρα απασχολούσαν πολύτιμες 

εργατοώρες.  

 Προώθηση της ισότητας δεδομένου ότι εξαλείφεται το μειονέκτημα της 

πρόσβασης για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 

 Βελτίωση της επικοινωνίας Δήμου – πολιτών και αλλαγή του χαρακτήρα της σε 

αμφίδρομη75 
                                                 
74 βλ. παράρτημα 
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 Ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων σε καίριους τομείς υποδομών της τοπικής 

αρχής (π.χ ύδρευση, συγκοινωνίες, χωροτακτική άποψη και κατανομή 

υπηρεσιών, πληθυσμιακές απεικονίσεις, χαρτογράφηση κλπ)76. Δυστυχώς, οι 

δράσεις αυτές  βρίσκονται σε νηπιακό επίπεδο από την άποψη της εφαρμογής 

τους στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια αυτοδιοίκηση, παρά την κοινώς αναγνωρισμένη 

αναγκαιότητά τους.  

Οι παραπάνω δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσµατικότητας σηµαντικών τοµέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην 

ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων 

µηχανισµών παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης των δηµοσίων πληροφοριών, στη 

δηµιουργική αξιοποίηση και συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων.77 Σε συνάρτηση με την ένταξη του Δήμου σε δυο μεγάλα έργα της ΚτΠ, του 

Portal και του GIS αλλά και με τη δραστηριοποίηση του σε μια σειρά από σχετικές 

δράσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα της εργασίας, αναμένονται 

ευρύτατα οφέλη για την τοπική κοινωνία. 

 

 

Σχετικά με την ενίσχυση της απασχόλησης και εξειδίκευσης του προσωπικού στην 

ψηφιακή οικονομία, παρατηρούμε ότι, παράλληλα με το στόχο του ΠΕΠ Αττικής για 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, η δημιουργία και εφαρμογή των 

νέων τεχνολογιών επιφέρει και αύξηση της απασχόλησης, καθώς απαιτεί νέες δεξιότητες 

και ευέλικτες μορφές εργασίας. Η προσαρμογή των δράσεων στο στελεχιακό δυναμικό 

του Δήμου Κορυδαλλού είναι απαραίτητη ώστε να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός 
                                                                                                                                               
75 μέτρο 2.1 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη : Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και 
πιλοτικά έργα» και μέτρο 2.2. «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» 
76 μέτρο 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες» 
77 Χαρακτηριστικοί είναι ορισμένους από τους στόχους που έχουν τεθεί για το διάστημα 2000-2006 όπως 
βελτίωση της αναλογίας Η/Υ ανά 100 δηµόσιους υπαλλήλους από 20 σε 70 (διοικητικοί 

υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση). 

Ποσοστό διασυνδεδεµένων .Δηµοσίων Υπηρεσιών: Υπουργεία, από 75% σε 100%, Νοµαρχίες, 

από 2% σε 100%, Δήµοι, από 0,2% σε 100% 

Ποσοστό Καταρτιζοµένων Δηµ. Υπαλλήλων στις ΤΠΕ που ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους 

προς σύνολο δηµοσίων υπαλλήλων, από 12% σε 38%. 
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για την περαιτέρω προώθηση. Ο Δήμος οφείλει να λειτουργεί ανταγωνιστικά και 

υποστηρικτικά, στην παροχή τεχνογνωσίας, σε θέματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του 

προσωπικού του και των πολιτών. Ήδη το πρόβλημα της ανεργίας έχει απασχολήσει 

ένα σεβαστό κομμάτι του πληθυσμού στο Δήμο με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις 

(περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός κλπ).  

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού, όπως φαίνεται και από την έρευνα πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρουσιάζει τις 

ίδιες εγγενείς δυσκολίες με το σύνολο της χώρας, οι οποίες ωστόσο, σε ορισμένους 

τομείς αμβλύνονται.78 Για να μπορέσει λοιπόν  να αποτελέσει εισαγωγέα ή και 

παραγωγό νέων προηγμένων υπηρεσιών και άμεσο αποδέκτη της αναπτυξιακής 

δυναμικής της Αθήνας,79 θα πρέπει ο Δήμος Κορυδαλλού να εκμεταλλευτεί τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι δράσεις του Ε.Π.Κ.τ.Π. σε αλληλεξάρτηση και 

συνεργασία με τις επιταγές του ΠΕΠ Αττικής. 

Β.3.1.3. Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
 

Η Κοινότητα προώθησε προγράμματα με δική της πρωτοβουλία, πολλά από τα οποία 

απευθύνονται και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά τα 

διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις «κοινοτικές πρωτοβουλίες» και τις 

«καινοτόμες ενέργειες». Οι «Κοινοτικές πρωτοβουλίες» της  περιόδου 2000-2006 (Εqual, 

Urban II, Interreg III, Leader Plus) απαίτησαν ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και 

τοπικών αρχών και συλλογικών φορέων δράσης σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού 

τους80. Κύριο χαρακτηριστικό των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των καινοτόμων 

ενεργειών αποτέλεσε η προώθηση καινοτόμων πρακτικών για την επίλυση καίριων 

προβλημάτων σε διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Ο Δήμος Κορυδαλλού συμμετέχει ως εταίρος,  στην κοινοτική πρωτοβουλία Equal στον 

άξονα 4 με τίτλο «Ίσες ευκαιρίες για Άνδρες και Γυναίκες», στο Μέτρο 4.1 «Συνδυασμός 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο έργο «Διευκόλυνση της Επαγγελματικής 

ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις με την εφαρμογή κοινωνικών ωραρίων –κοινωνικό 

ωράριο» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παρέμβαση Συμφιλίωσης». 

                                                 
78Βλ. ανάλυση στατιστικών στοιχείων έρευνας για χρήση διαδικτύου 
79 βλ. κεφάλαιο για το ΠΕΠ Αττικής 
80 βλ. Παπαδασκαλόπουλος & Χριστοφάκης (2002) 
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Β.3.2.  Βασικές Αρχές του Ευρωπαϊκού, Εθνικού και Περιφερειακού 
Προγραμματισμού κατά την Περίοδο 2007-2013 
 

Όπως γίνεται κατανοητό και από την παραπάνω ανάλυση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ανάπτυξης του Δήμου Κορυδαλλού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να εξειδικεύει τους 

στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες των εθνικών τομεακών πολιτικών, ιδιαίτερα δε 

εκείνων των οποίων τα στοιχεία υποβοηθούν στη βελτίωση της κοινωνικό-οικονομικής 

και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής. Επίσης, το πλαίσιο διαμόρφωσης του 

Ε.Π. του Δήμου  Κορυδαλλού προσδιορίζεται από τις επιταγές και τις επιπτώσεις των 

ευρύτερων πολιτικών εθνικού και περιφερειακού επιπέδου στο συγκεκριμένο χωρικό 

σύνολο.  Είναι λοιπόν αναγκαίο να παραθέσουμε, εν συντομία, το ευρύτερο εθνικό, και 

περιφερειακό αναπτυξιακό πρότυπο που προωθείται από τα εθνικά και περιφερειακά 

όργανα αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας.  Το συγκεκριμένο βέβαια εθνικό και 

περιφερειακό πλαίσιο αναπτυξιακού προγραμματισμού διαμορφώνεται από τις εξελίξεις 

και τις επιταγές της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, το πλαίσιο της οποίας θα 

εξεταστεί αρχικά.  

 

Ωστόσο , η εν λόγω προσπάθεια ενέχει αρκετές δυσκολίες αποτύπωσης κυρίως σε 

σχέση με την άμεση συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του εθνικού και 

περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού καθώς δεν έχουν παγιωθεί ακόμα οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις λ.χ. κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013. Εξάλλου, το θεσμικό πλαίσιο της 

διαχείρισης μόλις πρόσφατα ψηφίσθηκε81 και  μέχρι τον Απρίλιο του 2008 αναμένεται να 

ενεργοποιηθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα με την δημιουργία αρχικά των οργάνων 

διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου82. Παρά ταύτα, οι βασικές επιταγές και οι 

προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επόμενη τετραετία ήδη διαφαίνονται 

από τα υπάρχοντα κείμενα πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

                                                 
81 Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ψηφίσθηκε από τη Βουλή ο ν. 3614/2007, «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.  
82 Ανακοίνωση της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων, 17.01.2008 
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Β.3.2.1. Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική 2007-2013: Μέσο Επίτευξης της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου 

 
Βασική παράμετρος της νέας διαρθρωτικής πολιτικής της Ε.Ε. είναι η προώθηση της 

υλοποίησης των αρχών της Στρατηγικής της Λισσαβόνας83 και των μετέπειτα ερμηνειών 

της (στρατηγική της Νίκαιας και του Γκέτεμποργκ)84 . Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2000, 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας καθόρισε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

στόχο να καταστεί η ζώνη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική στον κόσμο. Μια 

οικονομία ισχυρή και βασιζόμενη στη γνώση που υποστηρίζει την ενίσχυση της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την ώθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

πολιτικών που διασφαλίζουν αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.  Τα Ευρωπαϊκά 

Συμβούλια της Νίκαιας και του Γκέτεμποργκ (2001) εξειδίκευσαν το γενικό αυτό στόχο σε 

τομεακές στρατηγικές στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της αειφόρου ανάπτυξης. 

Παράλληλα, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 200585, 

προτείνεται επίσης μια νέα αρχή για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας η οποία θα πρέπει 

να επικεντρώνεται σε δύο κύριους στόχους: τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Στην ουσία, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε μια ανανέωση του προγράμματος της Λισσαβόνας που είχε εγκριθεί 

το Μάρτιο του 2000 και τη δημιουργία μιας μορφής εταιρικής διακυβέρνησης της 

Στρατηγικής σε τριετή βάση που περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

 

• Καθορισμός των πολιτικών προσανατολισμών για την οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική διάσταση της Στρατηγικής 

• Έγκριση «24 ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών» (βλ Παράρτημα1) 

• Βάσει των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών», αποφασίστηκε τα κράτη 

μέλη να καταρτίσουν «Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων» 

                                                 
83 Βλ. ιστοσελίδα της ΕΕ, στην ιστοθεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

http://europa.eu.int/growthandjobs/European Councils: Συμπεράσματα προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Λισσαβόνας, 23 και 24 Μαρτίου 2000 

84 Βλ. αναλυτικότερα ΕΕ (2000). Brussels, REALISING THE EUROPEAN UNION’S POTENTIAL: 

CONSOLIDATING AND EXTENDING THE LISBONSTRATEGY 

85 COM (2005) 24 of 2.2.2005: Working together for growth and jobs – A new start for the Lisbon Strategy. 
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• Υποβολή ενός «κοινοτικού προγράμματος Λισσαβόνας» που θα καλύπτει το 

σύνολο των δράσεων που θα αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια της 

νέας εκκίνησης της Στρατηγικής. 

 

Υπ' αυτό το πρίσμα, η Ε.Ε. προσδιόρισε μια σειρά προτεραιοτήτων: 

 

• Να δοθεί προτεραιότητα στην καινοτομία και στις επιχειρήσεις μέσω της 

δημιουργίας στενότερων δεσμών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και 

βιομηχανίας, της ανάπτυξης ευνοϊκών συνθηκών για την Έρευνα και Ανάπτυξη, 

της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία και της 

ενθάρρυνσης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

• Να διασφαλιστεί η πλήρης απασχόληση, με την δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης, με την αύξηση της η παραγωγικότητας και της ποιότητας της 

απασχόλησης και με την προώθηση της δια βίου μάθησης. 

• Να διασφαλιστεί μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία 

μειώνεται η ανεργία και περιορίζονται οι κοινωνικές και περιφερειακές 

ανισότητες 

• Να «συνδεθεί» η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, ιδίως μέσω της περαιτέρω 

ολοκλήρωσης και μέσω της αναβάθμισης των μεταφορικών, των 

τηλεπικοινωνιακών και των ενεργειακών δικτύων 

• Να προστατευθεί το περιβάλλον, αφού μάλιστα υποκινεί την καινοτομία, και να 

εισαχθούν νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα, στην ενέργεια και στις μεταφορές 

Σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό, η ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει 

να συμβάλει αποφασιστικά στους παραπάνω στόχους, η αναμόρφωση της οποίας θα 

πρέπει να στηρίζεται στην προώθηση του τρίπτυχου: 

 

 Οικονομική ανάπτυξη-Ανταγωνιστικότητα 
 Κοινωνική συνοχή  
 Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική της περιόδου 2007-2013 εστιάζεται 

σε περιορισμένο πλήθος βασικών θεμάτων (στην καινοτομία και στην οικονομία της 

γνώσης, στο περιβάλλον και στην πρόληψη κινδύνων, στην προσπελασιμότητα και 
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στις κοινωνικές υπηρεσίες) που παράλληλα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση επιτυγχάνουν το στόχο της συνοχής.  

  

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα μιας περιφέρειας θεωρείται ότι είναι άμεση 

απόρροια των ακόλουθων παραμέτρων : 

 

α) ύπαρξη μιας κατάλληλης βασικής υποδομής (υπό τη μορφή των αποδοτικών 

μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών δικτύων, επαρκών δικτύων 

ύδρευσης και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής) 

β) ενός εργατικού δυναμικού με το κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων, δυνατοτήτων 

κατάρτισης και δια βίου μάθησης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες της 

αγοράς  

γ)και τέλος, διάδοσης και έμφασης στη καινοτομία, στην ευρύτατη πρόσβαση 

στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και στην 

αποτελεσματική χρήση τους. Κύριο χαρακτηριστικό όμως της συγκεκριμένης 

ανάπτυξης θα είναι η υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας, ο σεβασμός δηλαδή 

στο περιβάλλον 

 

Ειδικότερα, αναφορικά με :   

 

 Την προσπελασιμότητα- κοινωνικές υποδομές  

 

Ένα αποδοτικό σύστημα μεταφορών αποτελεί αναγκαία συνθήκη της περιφερειακής 

οικονομικής ανάπτυξης, αν και από μόνες τους οι βελτιώσεις στις μεταφορές δεν είναι 

πιθανόν ότι θα είναι ικανές να διασφαλίσουν την ανάπτυξη. Στις σημερινές συνθήκες της 

άμεσης πρόσβασης, θεωρείται ότι πολύ μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν οι κοινωνικές 

υποδομές που αποτελούν έναν κατεξοχήν καθοριστικό παράγοντα της ποιότητας της 

ζωής σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Μία υψηλής ποιότητας υποδομή μπορεί να 

επηρεάσει αποφάσεις ως προς τη χωροθέτηση επιχειρήσεων ή τη δημιουργία νέων 

επενδύσεων. Η διαθεσιμότητα λ.χ. βρεφονηπιακών σταθμών, αποτελεί παράγοντα κλειδί 

για την απασχόληση του γυναικείου δυναμικού καθώς οι οικογενειακές υποχρεώσεις 

αποτελούν το σημαντικότερο αίτιο της αεργίας των γυναικών σε αρκετές περιφέρειες της 

Ε.Ε. Παράλληλα, η δυνατότητα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης καθώς και η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, (π.χ. ενέργεια, 
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ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση), διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 

και στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

 

 Το ανθρώπινο δυναμικό 

Σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μιας περιοχής είναι η πλήρης 

αξιοποίηση και η προσαρμοστικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού της στις νέες συνθήκες. 

Συγκεκριμένα, είναι σαφές ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο διαδραματίζει ένα μείζονα ρόλο 

στον καθορισμό της οικονομικής επίδοσης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

κάθε περιοχής. Είναι, επίσης, αποφασιστικής σημασίας σε ότι αφορά τις ευκαιρίες 

απασχόλησης που προσφέρονται στα άτομα (άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

έχουν λιγότερες ευκαιρίες εργασίας από ότι άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης). 

Παράλληλα, η εκπαίδευση που παρέχεται πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις 

της αγοράς εργασίας. Αυτό προϋποθέτει δομές και πολιτικές κατάρτισης καθώς και δια 

βίου εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού. Παράλληλα, κρίσιμη παράμετρος της 

ανταγωνιστικότητας είναι η αξιοποίηση όλων των ομάδων του ανθρωπίνου δυναμικού 

μιας κοινωνίας (γυναίκες, μετανάστες, ΑμΕΑ). 

 Κύριοι παράγοντες για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση 

εξακολουθούν να αποτελούν οι μη ευνοϊκές εργασιακές ρυθμίσεις και η έλλειψη 

διευκολύνσεων παιδικής μέριμνας.  Παράλληλα, η επιτυχής κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών είναι σημαντική τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για την οικονομική 

αποδοτικότητα κάθε περιοχής. Οι πολιτικές για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης όσων 

μεταναστεύουν στην ΕΕ από τρίτες χώρες, καθώς και των εθνικών μειονοτήτων, πρέπει 

να λάβουν υπόψη όχι μόνο τις όποιες οικονομικές και κοινωνικές όψεις, αλλά επίσης την 

πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλομορφία, τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. 

Επίσης, οι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να στηρίζονται στη μεγαλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης καθώς και μεταξύ των 

δημόσιων αρχών και των Κοινωνικών Εταίρων, της ερευνητικής κοινότητας, των 

παροχών των τοπικών υπηρεσιών, των ΜΚΟ και, πάνω απ' όλα, των ίδιων των 

μεταναστών. 

Συμπερασματικά, οι κύριες προκλήσεις που καταγράφονται, ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι για την απασχόληση που τέθηκαν στη Λισσαβόνα και να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα, είναι: 
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• Να προωθηθεί η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, 

με το να αυξηθεί η ικανότητά τους να προβλέπουν, να υποκινούν και να 

απορροφούν τις αλλαγές 

• Να αυξηθεί η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και να γίνει η εργασία 

πραγματική επιλογή για όλους, ειδικά δεδομένης της προβλεπόμενης μείωσης 

του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, μέσω της άρσης των φραγμών στην αγορά 

εργασίας, την αύξηση της απασχολησιμότητας και την πρόληψη της ανεργίας, 

καθιστώντας τις εργασιακές ρυθμίσεις πιο ελκυστικές και διασφαλίζοντας την 

ανάλογη αμοιβή στην εργασία. 

• Να γίνουν περισσότερες και αποτελεσματικότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί ότι, ειδικά οι χαμηλών 

δεξιοτήτων, εργαζόμενοι είναι σε θέση να αποκτήσουν δεξιότητες και να τις 

αναβαθμίσουν, για να μπορούν να παραμείνουν και να εξελιχθούν στην εργασία, 

αφετέρου να αυξηθούν τα επίπεδα εκπαίδευσης και η συμμετοχή των ατόμων 

στην κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, έτσι ώστε να 

καταστεί η δια βίου μάθηση μια πραγματικότητα. 

 

 Το περιβάλλον  

Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Γκέτεμποργκ πρόσθεσε το περιβάλλον ως το 

τρίτο σκέλος στη στρατηγική της Λισσαβόνας για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τη δέσμευση για αειφορία. Η πολιτική της Ε.Ε. επομένως, 

στοχεύει να δημιουργήσει έναν «ενάρετο κύκλο» εντός του οποίου η περιφερειακή 

ανάπτυξη αφενός μειώνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και αφετέρου 

οδηγεί στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Εξάλλου, το περιβάλλον λειτουργεί ως 

μοχλός ανταγωνιστικότητας των περιφερειών καθώς είναι ταυτόσημο με την καλύτερη 

ποιότητα ζωής και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής σε επενδυτές.  Ο 

ρόλος της Τ.Α. θεωρείται καίριος στην προστασία του περιβάλλοντος. Καταρχήν, ο 

μεγαλύτερος όγκος των αποβλήτων είναι αστικά απόβλητα, ο όγκος των οποίων 

αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Η ανακύκλωση, που είναι ευεργετική για το 

περιβάλλον (και μπορεί να έχει ένα καθαρά θετικό αντίκτυπο για την απασχόληση και 

την οικονομική δραστηριότητα) και την οποία έχουν ενθαρρύνει αρκετές Οδηγίες, 

εξακολουθεί να είναι ελάχιστα διαδεδομένη (σύμφωνα με τα στοιχεία της 

συγκεκριμένης έκθεσης). Η Κοινοτική πολιτική για τα απόβλητα είναι 

προσανατολισμένη στην προώθηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της 
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επαναχρησιμοποίησης αντί της τελικής διάθεσης. Η Τ.Α. είναι δυνατό να προωθήσει 

περιβαλλοντικά πρότυπα που μπορούν να δημιουργήσουν νέες διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ αυτών που ζουν σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον και αυτών που δεν ζουν.   

Παράλληλα όμως στο μέλλον, η Ε.Ε. στρέφει το ενδιαφέρον της στην αντιμετώπιση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Από την άποψη αυτή, η αύξηση των αυτοκινήτων και η 

κίνηση με το Ι.Χ. στις πόλεις αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις. 

 

Συνολικά, προδιαγράφεται ότι στα επόμενα χρόνια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερα με το: 

• Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη οικολογικών βιομηχανιών και η χρήση 

καθαρότερων τεχνολογιών, ιδίως στις ΜΜΕ 

• Να αποκατασταθούν ερειπωμένοι βιομηχανικοί χώροι, αντί να αναπτυχθούν    

νέοι  χώροι  υποδοχής επενδύσεων 

• Να προσφέρονται κίνητρα για τη χρήση καθαρότερων μεθόδων μεταφοράς και 

οχημάτων, καθώς και για τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας  

• Να διασφαλιστεί η επαρκής διαχείριση του νερού και των αποβλήτων σε 

περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα και η ικανή προστασία των φυσικών τους 

πόρων, ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα τους για επιχειρηματική επέκταση και 

εισερχόμενες επενδύσεις 

 

 Την καινοτομία και οικονομία της γνώσης  

Η γνώση και η πρόσβαση σ’ αυτήν έχουν καταστεί κινητήριες δυνάμεις της μεγέθυνσης 

στις αναπτυγμένες οικονομίες. Η τεχνογνωσία και το πνευματικό κεφάλαιο, πολύ 

περισσότερο από τους φυσικούς πόρους ή την ικανότητα εκμετάλλευσης άφθονης, 

χαμηλού κόστους, εργασίας, έχουν καταστεί μείζονες και καθοριστικοί παράγοντες της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας, καθώς είναι μέσω αυτών που οι οικονομίες μπορούν όχι 

μόνο να αυξήσουν την παραγωγική αποδοτικότητα τους αλλά επίσης να αναπτύξουν νέα 

προϊόντα. Η καινοτομική ικανότητα διαφοροποιείται μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών ή 

περιφερειών. Οι αιτίες της διαφοροποίησης έγκειται τόσο στο διαφορετικό καθεστώς 

ενίσχυσης για Έρευνα και Τεχνολογία (Ε & Τ) μεταξύ των κρατών-μελών όσο και στη 

δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής οι οποίες 

θεωρούνται αιχμή του δόρατος για τη διάδοση της γνώσης και τη δημιουργία καινοτομικών 

προϊόντων.  
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Κατά συνέπεια, καθώς η καινοτομία κρατά το κλειδί για τη διατήρηση και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο μέλλον, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: 

• Στην ανάπτυξη νέων πολιτικών προώθησης καινοτομιών, οι οποίες εστιάζουν 

πολύ περισσότερο στην παροχή συλλογικών επιχειρηματικών και 

τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες επιχειρήσεων, πράγμα που μπορεί να 

επηρεάσει την καινοτομική συμπεριφορά των τελευταίων, αντί σε άμεσες 

επιχορηγήσεις μεμονωμένων επιχειρήσεων 

• Στην ανάπτυξη νέων πολιτικών για την ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ να 

καινοτομούν, μέσω επιχειρηματικών δικτύων και συστάδων, και στη βελτίωση 

των διασυνδέσεων τους με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά  κέντρα  

• Στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης του εγχώριου δυναμικού των ασθενέστερων 

περιφερειών και της ικανότητας τους να προσαρμόζουν την τεχνολογική πρόοδο, 

που συντελέσθηκε αλλού, σε τοπικές συνθήκες και ανάγκες 

• Στη διευκόλυνση της πρόσβασης ερευνητών, επιχειρήσεων και άλλων από τις 

λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες σε διεθνή δίκτυα αριστείας, σε πηγές νέας 

τεχνολογίας και σε δυνητικούς εταίρους Ε & Α 

 

 Την  εταιρική σχέση δημόσιων-ιδιωτικών φορέων  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μια ορθή διακυβέρνηση και μια αποτελεσματική θεσμική 

δομή αποτελούν σημαντική πηγή περιφερειακής ή τοπικής ανταγωνιστικότητας 

διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων φορέων τόσο στο 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα86,(συλλογικές διαδικασίες για τη δημιουργία, 

μεταβίβαση και διάχυση της γνώσης). Επιπρόσθετα, ο ρόλος των δημόσιων οργανισμών 

είναι κρίσιμος στην ενδυνάμωση των δικτύων και στη δημιουργία δημόσιων-ιδιωτικών 

εταιρικών σχέσεων που είναι αποτελεσματικότερες στις στρατηγικές και πολιτικές 

περιφερειακής καινοτομίας. Η εδραίωση ενός περιφερειακού πλαισίου για τη συνεργασία 

μεταξύ των επιχειρήσεων είναι αποφασιστικής σημασίας για την προώθηση της 

καινοτομίας, ιδίως στις ΜΜΕ. Μια τέτοια συνεργασία και τα δίκτυα που συνακόλουθα 

σχηματίζονται, βοηθούν στο να μεταφραστεί η γνώση σε οικονομικές ευκαιρίες, ενώ 

                                                 
86 EUROPEAN COMMISSION (2003), «GUIDELINES FOR SUCCESSFUL PUBLIC - PRIVATE 

PARTNERSHIPS» διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
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ταυτόχρονα οικοδομούνται οι σχέσεις μεταξύ ατόμων και οργανώσεων, σχέσεις που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την καινοτομία87. 

 

Βασικές αρχές της νέας Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής 2007-2013 
Η επιδίωξη των συγκεκριμένων θεμάτων προτεραιότητας θα πρέπει να 

οργανωθεί βάσει απλοποιημένου και πιο διαφανούς πλαισίου, με ομαδοποίηση 

των προγραμμάτων της επόμενης γενιάς σε τρεις κατηγορίες ή στόχους88:  

• Σύγκλιση 

• Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση  

• Εδαφική συνεργασία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 
Στόχοι και χρηματοδοτικά μέσα για την περίοδο 2007-2013. 

2007-2013 

ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Σύγκλιση 

Ταμείο Συνοχής 

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση 

• Περιφερειακό επίπεδο 

• Εθνικό   επίπεδο: Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική Απασχόλησης 

 

 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ΕΤΠΑ 

ΠΗΓΗ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΥΠΟΙΟ, 2006 

 

                                                 
87 Βλ. για την Ελλάδα το νόμο για ΣΔΙΤ του  ΥΠΟΙΟ και την αντίστοιχη δημιουργία Ειδικής Γραμματείας για 

ΣΔΙΤ καθώς επίσης και την προώθηση του θεσμού σε τοπικό επίπεδο μέσου του προγράμματος ΘΗΣΕΑ 

του ΥΠΕΣΔΔΑ.  
88 Inforegio(2004), H συνοχή στην καμπή του 2007, πρόσβαση μέσω 15.7.2004 

http:www.europa.eu.int/comm./regional_policy. Html. 
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Ειδικότερα,  ο κάθε στόχος αναφέρεται και επιδιώκει τα εξής: 

 Σύγκλιση: στήριξη της ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας στα 

λιγότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη και περιφέρειες89(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 

Συνοχής) 

Ο στόχος «Σύγκλιση» θα στηρίξει την αύξηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

στις περιφέρειες με καθυστέρηση ανάπτυξης. Στόχος  είναι να επιταχύνει την οικονομική 

σύγκλιση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών με τη βελτίωση των συνθηκών 

ανάπτυξης και απασχόλησης, χάρη στην επένδυση σε φυσικούς και ανθρώπινους 

πόρους, στην καινοτομία και την κοινωνία της γνώσης, την προσαρμοστικότητα στις 

οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης.  

 

Επίσης, θα δοθεί μέχρι το έτος 2013, μεταβατική ενίσχυση στις περιφέρειες, οι οποίες 

σήμερα είναι επιλέξιμες αλλά οι οποίες δε θα πληρούν πλέον αυτό το κριτήριο για 

στατιστικούς λόγους. Αναλυτικότερα, επειδή το ΑΕΠ της Ένωσης των 25 είναι κατώτερο 

από το ΑΕΠ της Ένωσης των 15, ορισμένες περιφέρειες οι οποίες είναι σήμερα 

επιλέξιμες στο Στόχο 1 δε θα πληρούν πλέον το κριτήριο της επιλεξιμότητας. Η Αττική 

ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.  Μετά την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών,  η 

Αττική εμφανίζεται να μην υπερβαίνει το 75% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ των «15»90  

. Έτσι, ενώ για την Ευρώπη των «25», η Αττική είναι μια σχετικώς εύπορη περιφέρεια, 

για την Ευρώπη των «15» εξακολουθεί να παραμένει μια σχετικώς φτωχή περιοχή η 

οποία δικαιούται βοήθεια από τα Κοινοτικά Ταμεία.  

                                                 

89 Καταρχήν, ο στόχος αυτός αφορά εκείνες τις περιοχές που διαθέτουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από 

75% του μέσου όρου της Κοινότητας. Παράλληλα, προσωρινή στήριξη προτείνεται για περιοχές όπου το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα ήταν κάτω του 75% σε σχέση με το μέσο όρο της Κοινότητας των 15 (η καλούμενη 

στατιστική επίπτωση). Η περιφέρεια της Αττικής σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία έχει ΑΕΠ 75-

90% στη νέα Ε.Ε των 25 κρατών μελών.  

 
90 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού του 2001 όπου κατεγράφησαν για πρώτη 

φορά όλοι οι οικονομικοί μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Αττική και οι οποίοι ανέρχονται σε 

400.000, οι οποίοι όμως παράλληλα εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Κατά συνέπεια  

οι μετανάστες μειώνουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αττικής 
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Μόνο τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΠ υπολείπεται του 90% του Κοινοτικού είναι 

δυνατόν πλέον να είναι δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις στους τομείς των 

μεταφορών και του περιβάλλοντος.  

 

  «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ)  

 

Για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνεται μια διττή προσέγγιση. Πρόκειται 

αφενός, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των 

περιφερειών, μέσω προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προβλέποντας 

τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και προωθώντας την καινοτομία, την κοινωνία της 

γνώσης, το επιχειρηματικό πνεύμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 

των κινδύνων. Αφετέρου, μέσω εθνικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάλληλου 

χωροταξικού επιπέδου, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ, στόχος είναι, η 

ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και η 

ανάπτυξη των αγορών εργασίας, που είναι προσανατολισμένες στην κοινωνική ένταξη. 

Επιλέξιμες θα είναι όλες οι περιφέρειες που δεν ανήκουν στο στόχο 1. 

 

 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: η προώθηση της αρμονικής και 

ισορροπημένης ανάπτυξης στο χώρο της Ένωσης 

Με βάση την αναγνωρισμένη εμπειρία της πρωτοβουλίας INTEREG III, η Επιτροπή 

προτείνει τη δημιουργία νέου στόχου διαμεθοριακής συνεργασίας, σε διεθνές και 

διαπεριφερειακό επίπεδο, με διάθεση του 4% των πιστώσεων της περιφερειακής 

πολιτικής. Όλες οι περιφέρειες επιπέδου NUTS III που βρίσκονται κατά μήκος 

εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων, επίγειων και θαλάσσιων, θα είναι δυνατό να 

συνεργάζονται με το(υς) γείτονα(ες), γύρω από τους θεμελιώδεις τομείς που 

καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα και το Γκέτεμποργκ. 

o Η ενσωμάτωση της αστικής στέρησης και αναζωογόνησης σε 

περιφερειακά προγράμματα 

 

Επεκτείνοντας τα δυνατά σημεία της πρωτοβουλίας URΒΑΝ, η Επιτροπή προτίθεται 

να ενισχύσει τη σημασία των αστικών ζητημάτων μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης στα 

προγράμματα των δράσεων σε αυτό το πεδίο. 

Για την επιτυχία των αστικών δράσεων είναι κρίσιμη η εμπλοκή των αρχών της πόλης 

τόσο στο σχεδιασμό των προγραμμάτων όσο και στη διαχείριση. Για το λόγο αυτό, 
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προβλέπεται ότι θα είναι αναγκαία εντός των περιφερειακών προγραμμάτων μια ρύθμιση, 

η οποία θα συνεπάγεται εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές τις αρχές. Η κλίμακα των 

παρεμβάσεων που θα οργανωθούν με τον τρόπο αυτό θα αποφασισθεί με την κατάρτιση 

των προγραμμάτων, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα πάνω από το 10% της 

συνολικής συνεισφοράς της Ε.Ε. στο Στόχο 1 και 2 είναι αφιερωμένη, άμεσα ή έμμεσα, στη 

χρηματοδότηση αστικού χαρακτήρα μέτρων. 

 

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, στην κατηγορία της εδαφικής συνεργασίας θα 

συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία μεταξύ πόλεων, ένα σημαντικό στοιχείο της 

προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής δράσης. 

 
Παρακάτω δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τη διάρθρωση της πολιτικής 

Συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2007 - 2013.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3 
Συνοπτική Διάρθρωση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. 

Εθνική Σύγκλιση (Ταμείο Συνοχής) 

Αμιγής Στόχος 191

1 Στόχος «Σύγκλιση» 

Περιφερειακή Σύγκλιση 

Στατιστική σύγκλιση 
(phasing out)92

 

Αμιγής Στόχος 2 2 
 

Στόχος «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» 
 Σταδιακή είσοδος (phasing in) 93

 

Διασυνοριακή συνεργασία (cross-border) 

Διακρατική συνεργασία (trans-national) 

3 Στόχος «Εδαφική 
συνεργασία»  

Διαπεριφερειακή συνεργασία / Δίκτυα 

ΠΗΓΗ: www.hellaskps.gr 

                                                 
91 Αφορά περιφέρειες για τις οποίες ισχύει: ΑΕΠ περιφέρειας   < 75 % (ΑΕΠEΕ25 ). 
92 Αφορά περιφέρειες για τις οποίες ισχύει: 75 % (ΑΕΠEΕ25 ) < ΑΕΠ περιφέρειας < 75 % (ΑΕΠEΕ15). 
93 Αφορά περιφέρειες που υπάγονταν στο Στόχο 1 την περίοδο 2000-2006 και για τις οποίες ισχύει:  ΑΕΠ 

περιφέρειας > 75 % (ΑΕΠEΕ15). 
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Νέοι Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί  (2007-2013) 

 
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή 

από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά 

και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των 

αναλαμβανόμενων επενδύσεων δημιουργηθήκαν μοντέρνοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. 

Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των 

διατιθέμενων κεφαλαίων η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυση 

τους σε νέες δράσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών 

συνοψίζονται ως εξής: 

 

• Ανακύκλωση: χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής 

των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής 

επαναξιοποίησης πόρων).  

• Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους 

(προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων). 

• Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με 

πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. 

• Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης 

περισσοτέρων του ενός ταμείων. 

 

Οι νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

τρείς, η JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις Μεσαίες 

Επιχειρήσεις - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), η  JESSICA 

(Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas) και η JASPERS, (Κοινοί Ευρωπαϊκοί 

Πόροι για τη Στήριξη Μεγάλων Έργων στις περιφέρειες της ΕΕ)94.  

 

                                                 
94 Βλ. Άρθρα 36, 39,40,41 & 45 του COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 

of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the 

European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει ο 

χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA. Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη 

επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η 

κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής 

ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε 

επίπεδο Ο.Τ.Α.. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή 

νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με 

χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.). Για την Ελλάδα το ΥΠΟΙΟ έχει ξεκινήσει ήδη 

διαπραγματεύσεις με την ΕΤΕπ για την ανάθεση μελετών και την υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας στο προσεχές διάστημα για το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο95. 

 

                                                 
95 Βλ. http://www.hellaskps.gr/2007-2013.htm 
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Β.3.3. Ο  Εθνικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός της Περιόδου 2007-2013 
 

Στην συνέχεια επιδιώκεται η συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σημείων των 

εθνικών προγραμματικών κειμένων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Η 

συγκεκριμένη σύνοψη θα αναδείξει τις βασικές αρχές του εθνικού προγραμματισμού, οι 

οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προγραμματισμό 

τετραετίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού.  

 

Ειδικότερα, τα προγραμματικά κείμενα στα οποία διαρθρώνεται ο εθνικός 

προγραμματισμός της περιόδου 2007-2013 είναι: 

• Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) 2007-2013 που περιλαμβάνει 

το σύνολο των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων, 

συγχρηματοδοτούμενων τόσο από πόρους της Ε.Ε., όσο και από άλλους 

(εθνικούς, ιδιωτικούς). 

• Το Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης το οποίο αποτελεί υποσύνολο του Σχεδίου 

Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Θα  

αντικαταστήσει το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.  

• Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007– 2013 (στο εξής  Ε.Σ.Π.Α.) το 

οποίο προέκυψε έπειτα από ευρύτατη διαβούλευση με τους φορείς τομεακών 

και περιφερειακών πολιτικών, τους κοινωνικό-οικονομικούς εταίρους και τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, συντάχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & 

Οικονομικών και εγκρίθηκε από την Επιτροπή  το Μάρτιο του 2007. Το ΕΣΠΑ 

αποτελεί (όπως και το Γ’ ΚΠΣ) ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της 

ατζέντας της Λισσαβώνας στην Ελλάδα. Οι γενικές προτεραιότητες που 

περιλαμβάνονται σε αυτό εξειδικεύονται και υλοποιούνται μέσω  

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τομεακών και περιφερειακών. 

 

Τέλος, η  περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

εφαρμογή της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και της Πολιτικής Αλιείας στη διευρυμένη 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος-μέλος οφείλει να αποτυπώσει τη στρατηγική του σε 

σχέση με την ανάπτυξη του τομέα της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών σε ένα 

προγραμματικό κείμενο, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ). 

Αντίστοιχα για τον τομέα της αλιείας και των αλιευτικών περιοχών, θα πρέπει να 
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διαμορφώσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ). Η 

στρατηγική για κάθε τομέα, που πρέπει να είναι απόλυτα συνεκτική και συμπληρωματική 

με το ΕΣΠΑ, εξειδικεύεται και υλοποιείται μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τα 

οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική 

Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

 

Η στρατηγικής της Εθνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής κατά την περίοδο ΕΣΠΑ 2007-
2013 
 
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013 και προκειμένου να 

προσδιορισθούν οι στρατηγικές πολιτικές ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2007-

201396, επιλέχθηκε η άποψη ότι δεν υπάρχουν μεμονωμένοι παράγοντες που μπορούν 

να πυροδοτήσουν μια ταχεία, πραγματική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Παρόμοια, δεν 

υπάρχει ένα «μοναδικό εμπόδιο για την ανάπτυξη»,  η άρση του οποίου θα επέτρεπε 

την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης. Αντίθετα, αυτή θα προέλθει 

από ένα σύνολο δράσεων σε συνδυασμό με ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον 

και μέσα σε ένα πλαίσιο όπου θα καθορίζεται με σαφήνεια ένα σύνολο από κίνητρα, σε 

μικροοικονομικό επίπεδο, που αφορούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και ανάληψη 

πρωτοβουλιών.  

 

Ένα νέο αναπτυξιακό όραμα θα πρέπει να συνδέει πολιτικές ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας,  βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και  ανάδειξης και προστασίας 

του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας σε συμφωνία με το τρίπτυχο των 

στόχων που αναδεικνύονται από τα κείμενα πολιτικής της Ε.Ε.   

 

                                                 
96 Για μια συγκριτική παρουσίαση τόσο των διαδικασιών όσο και των κύριων γνωρισμάτων του αναπτυξιακού οράματος 

και προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013 σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. βλ. Laura Polverari, Irene McMaster and 

Frederike Gross, A Strategic approach to cohesion? Developing 2007-2013 Strategies, IQ-Net Thematic Paper No. 17(2), 

European Policies Research Centre, Νοέμβριος 2005.  
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Μάλιστα, στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013» ο στρατηγικός στόχος 

ανάπτυξης της Ελλάδας στην επόμενη 10ετία ορίζεται ως εξής :  

 

«Στόχος είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε μία εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή 

παρουσία, μία Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική, με έμφαση στην ποιότητα και την 

καινοτομία» 

 

Η επίτευξη του στόχου θα βασιστεί : 

• Στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, καθώς 

και στη διασύνδεσή τους 

• Στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές 

• Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

• Στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε επίπεδο προγραμματισμού, αναδείχθηκαν επτά 

Στρατηγικοί Άξονες Ανάπτυξης για το Ε.Σ.Π.Α., σε συνάφεια97 με τις τρεις βασικές 

προτεραιότητες της αναθεωρημένης ατζέντας της Λισσαβόνας98, καθώς και με τις 

αντίστοιχες Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχής99, οι οποίοι 

και παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

 

 

                                                 
97 Οι Στρατηγικοί Άξονες Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο ελληνικό Ε.Σ.Π.Α. συνδυάζουν τους στόχους 

της Λισσαβόνας με τις ανάγκες σε υποδομές που εξακολουθούν να υπάρχουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν 

διαμορφωθεί 3 τάσεις: μια ομάδα χωρών καταρτίζει το ΕΣΠΑ της με αυστηρό προσανατολισμό προς τη 

Λισσαβόνα (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Μεγ. Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία), μια δεύτερη ομάδα 

κρατών, αποτελούμενη από τα νέα και τα υπό ένταξη κράτη προγραμματίζει με έμφαση κυρίως στις βασικές 

υποδομές, ενώ μια τρίτη ομάδα ακολουθεί μικτή στρατηγική (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία). Βλ. 

John Bachtler - Fiona Wishlade, From Building Blocks to Negotiating Boxes: The Reform of EU Cohesion 

Policy, European Policy Research Centre, Νοέμβριος 2005. 
98 α) να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας, β) γνώση και καινοτομία ως 

παράγοντες μεγέθυνσης, γ) περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. 
99 COM(2005) 0299 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Η Πολιτική Συνοχής για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση: Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 2007-2013, Βρυξέλλες, 05.07.2005 
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Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. 

 
Το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι συνιστούν ειδικά για την Ελλάδα, με τα 

συγκεκριμένα ευνοϊκά κλιματολογικά & γεωμορφολογικά δεδομένα100, σημαντικό 

οικονομικό απόθεμα και ταυτόχρονα το υπόβαθρο μίας ποιοτικής ανάπτυξης, η οποία 

με τη σειρά της θα επιφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και 

την οικονομία. Σε αυτά εντάσσονται η προστασία και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας 

και του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, η διασφάλιση των προοπτικών αειφόρου 

διαχείρισης των βασικών περιβαλλοντικών μέσων καθώς και η βαθμιαία στροφή της 

χώρας σε ένα παραγωγικό μοντέλο ποιοτικής ανάπτυξης (development), σε 

αντιδιαστολή με αυτό της μονοδιάστατης οικονομικής μεγέθυνσης (growth). 

Προϋποθέσεις για την προώθηση του μοντέλου αυτού είναι η ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στις «παραγωγικές» τομεακές πολιτικές101, η πλήρης 

ανάπτυξη των περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, η 

προστασία-αειφορική χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων, η προστασία–

αποκατάσταση και  ανάδειξη φυσικού, αστικού και δομημένου περιβάλλοντος. 

 

Προσπελασιμότητα και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. 

 

Οι πολλές επενδύσεις που έγιναν κατά το παρελθόν στον τομέα των μεταφορικών, 

ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών πρέπει να ολοκληρωθούν και να 

καταστούν λειτουργικές ως ενιαίο Δίκτυο παροχής υπηρεσιών προσπελασιμότητας προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Είναι ανάγκη, ιδίως, να ολοκληρωθούν οι υποδομές για 

τις μεταφορές (μεγάλοι οδικοί άξονες, λιμενικές εγκαταστάσεις, εμπορευματικά κέντρα με 

συνδυασμένες μεταφορές κλπ), ενώ υπάρχει ακόμη υστέρηση στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών102.  

 

                                                 
100Ακτές, νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ 
101 Γεωργία, Ενέργεια, Βιομηχανία, Τουρισμός, Μεταφορές, Υπηρεσίες -  Εμπόριο 

102 Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ-25 στις υποδομές ευρυζωνικών δικτύων 

και έχει σχετικά υψηλό κόστος πρόσβασης σε δικτυακές υπηρεσίες.  
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Ως αναπτυξιακό όραμα προσδιορίζεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου 

και ανταγωνιστικού εθνικού συστήματος μεταφορών και ενέργειας διεθνούς εμβέλειας 

και η λειτουργική ένταξη της χώρας στα μεγάλα διευρωπαϊκά μεταφορικά και ενεργειακά 

δίκτυα, ώστε να εξασφαλίζονται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες, ευνοϊκό 

περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να προσελκύονται επενδύσεις σε όλους τους τομείς 

της οικονομίας. 

 

Επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια. 

 

Στον κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητα της χώρας τομέα αυτό, απαιτείται η δημιουργία 

ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της 

εγχώριας επιχειρηματικότητας, όσο και για την προσέλκυση διεθνούς επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση 

μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας εξωστρεφούς, που οδηγεί στην παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν γνώση, 

περιβαλλοντική μέριμνα και καινοτομία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού, οι οποίοι αποτελούν προνομιακά πεδία ευκαιριών για 

άσκηση διεθνώς ανταγωνιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ στοχευόμενες 

παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν και στον τομέα της ναυτιλίας κυρίως σε ό,τι αφορά 

τις υλικές και άυλες υποδομές της. Το βασικό αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα 

αποκρυσταλλώνεται στην ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με 

ποιότητα και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας και με εξωστρεφή προσανατολισμό 

προς αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης και απαιτήσεων. 

 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Το χαμηλό ποσοστό των δημόσιων δαπανών για την παιδεία, η ελλιπής σύνδεση 

πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και η αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της 

παραγωγικής διαδικασίας και των εκροών από το εκπαιδευτικό σύστημα, η ανεπαρκής 

αξιοποίηση μορφών εκπαίδευσης (δια βίου μάθηση, συστήματα επανεκπαίδευσης και 

κατάρτισης), που ήδη έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες, 

σηματοδοτούν την ανάγκη για πολιτικές που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

απασχόλησης των γυναικών, στην προώθηση - με ενεργά μέτρα πολιτικής - της ισότητας 

των δύο φύλων, στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων ενεργών και προληπτικών 
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μέτρων για την αγορά εργασίας, στη στενότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού 

συστήματος με την αγορά εργασίας, στην προώθηση και εργασιακή ενσωμάτωση 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

και της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας κλπ.   

 

Όραμα ανάπτυξης του τομέα αποτελεί η κινητοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας, έτσι ώστε έως το 2013 να διαθέτει τις παραγωγικές δεξιότητες και 

να απασχολείται σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, σε επίπεδα που χρειάζεται η Ελληνική 

Οικονομία για την επίτευξη  υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας 

και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, και τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το μέσο 

όρο για την Ε.Ε των 25. 

 

Ψηφιακή σύγκλιση και δημόσια διοίκηση. 

 

Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή του τομέα της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της 

δημόσιας διοίκησης συνοψίζεται στη «δημιουργία μίας πολιτο-κεντρικής, 

αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης», με στόχο τη μετάβαση από τη 

Διοίκηση αρμοδιοτήτων / διαδικασιών στη Διοίκηση αποτελεσμάτων. Για την επίτευξη 

του επιθυμητού αποτελέσματος, μεγάλη σημασία έχει η στοχευμένη αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος και η πιο αποδοτική - σε λογική δικτύου προσανατολισμένου 

στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα - λειτουργία της. 

 

Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης είναι η 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της γνώσης και των νέων 

δεξιοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ανοιχτή κοινωνία, με περισσότερες 

ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερη 

ποιότητα ζωής. 

 

Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού η διασυνοριακή, διακρατική και 

διαπεριφερειακή συνεργασία προωθείται μέσα από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

INTERREG ΙΙΙ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Ο στρατηγικός αυτός άξονας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα, λόγω 
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της γεωγραφικής της θέσης και του διεθνούς ρόλου που φιλοδοξεί να διαδραματίσει, 

ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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Περιφερειακή ανάπτυξη 

 

Η έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα στην 

επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Η περιφερειακή ανάπτυξη για την Ελλάδα - με τα 

συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά - αποτελεί 

όρο διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής και καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης θα 

γίνει μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, ενέργειας, 

περιβάλλοντος, πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής ενσωμάτωσης, 

επιχειρηματικότητας καθώς και παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων.   

 

Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την προώθηση και μακροπρόθεσμη διατήρηση της 

περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών για 

πραγματική σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών στο ευρωπαϊκό μέσο όρο με βάση τις 

αρχές της κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής, με ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητάς τους στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού καταμερισμού του 

ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα με την διασφάλιση ενός 

σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους τους, μέσα από την 

αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. 

 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, το νησιωτικό 

χώρο καθώς και τις αστικές περιοχές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ενδυνάμωση του ρόλου 

των πόλεων βρίσκεται στο επίκεντρο πρωτοβουλιών, όπως η υιοθέτηση του «Αστικού 

Κεκτημένου» και η πρόταση της Βρετανικής Προεδρίας για τις «Βιώσιμες Κοινότητες»103. 

 

Περαιτέρω το ΕΣΠΑ βάση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, την ευρύτατη 

διαβούλευση και τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους, προσδιορίζονται πέντε (5) 

θεματικές και τρεις (3) χωρικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική 

στόχευση της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του 

αναπτυξιακού οράματος104.  

                                                 
103Βλ. αναλυτικότερα στο Σ.Σ. Ε.Σ.Π.Α. σελ. 19, όπου και περαιτέρω παραπομπές. 
104  Στο ΕΣΠΑ 2007-2013, οι Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής εξειδικεύονται σε 18 

«Γενικούς Στόχους» και οι Χωρικές Προτεραιότητες αναπτύσσονται σε 5 Χωρικές Ενότητες. Στις Χωρικές 

Ενότητες εντάσσονται καθ’  ομάδες οι 13 Περιφέρειες της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4 
Θεματικές Προτεραιότητες αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας 

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 

Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία 

Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 

Θεσμικό Περιβάλλον 

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών , ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης 

ΠΗΓΗ : ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται με τη χωρική της διάσταση και με 

την εισαγωγή στον προβληματισμό συγκεκριμένων στοιχείων, που προκύπτουν από τη 

θεώρηση της γεωγραφικής-φυσικής διάστασης του χώρου. Η εξισορροπημένη και 

αειφόρος χωρική ανάπτυξη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα στόχους, που 

συνδέονται άρρηκτα με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 

Επισημαίνονται τρεις στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο, οι οποίοι και 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης: η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και 

πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, η 

εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση, καθώς και η 

αειφόρος ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5 
Χωρικές Προτεραιότητες αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας 

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη της υπαίθρου 

Η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία 

ΠΗΓΗ : ΕΣΠΑ 2007-2013 
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Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική υιοθετεί ως κεντρικό στοιχείο την περιφερειακή 

διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη χώρα, 

για την επίτευξη της οποίας απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην 

οικονομία κάθε Περιφέρειας. Το  μέλλον κάθε ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την 

ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της, η οποία συνδέεται άμεσα με τις 

επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή 

ανταγωνισμό. Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζει στη διαμόρφωση 

ευρύτερων και ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων με την εφαρμογή 

προσαρμοσμένης αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δημιουργία ενός μικρού αριθμού 

ανταγωνιστικών πόλων ανάπτυξης σε αυτές.  

 

 

Η Επιχειρησιακή Διάσταση του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού: 
Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013 
 

Με στόχο τη βέλτιστη υλοποίηση των  στρατηγικών επιλογών της χώρας, όπως 

αποτυπώθηκαν παραπάνω, και με βάση και τα νέα δεδομένα της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής 

στήριξης), αναπτύχθηκε η επιχειρησιακή διάσταση του εθνικού αναπτυξιακού 

προγραμματισμού της συγκεκριμένης περιόδου. Έτσι, το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται κατ’ 

αρχήν από το μικρότερο, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, πλήθος 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τον διαφορετικό ρόλο των πέντε Περιφερειών 

μεταβατικής στήριξης105, και ιδιαίτερα των δύο Περιφερειών σταδιακής εισόδου στο 

στόχο 2, σε σχέση με τις οκτώ Περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1. 

                                                 
105 Οι Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της Ελλάδας,  κατηγοριοποιούνται σε περιφέρειες «στόχου 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ», «στόχου Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», ανάλογα με το μέγεθος του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.25 και Ε.Ε.15. Υπάρχουν επίσης οι Περιφέρειες 

«μεταβατικής στήριξης» Έτσι η Ελλάδα έχει 8 Περιφέρειες στο στόχο «Σύγκλιση» και 5 Περιφέρειες 

«μεταβατικής στήριξης». Από τις 5 μεταβατικές, οι 2 (Στερεά και Νότιο Αιγαίο) αντιμετωπίζονται ως 

περιφέρειες του στόχου  «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα». Οι 3 (Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας) ως «Στατιστικής Σύγκλισης».  

 

136 
 



  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6 
Επιχειρησιακά Προγράμματα ανά Στόχο και ανά Ταμείο του Δ’ ΚΠΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Στόχος 
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ / Ταμείο 

Συνοχής 

Σύγκλιση 

Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΕΤΠΑ / Ταμείο 

Συνοχής 

Σύγκλιση 

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΤ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΚΤ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 
Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 

Δημόσιας Διοίκησης 

ΕΚΤ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ Σύγκλιση 
Μακεδονία - Θράκη ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου -

Ιονίων Νήσων 

ΕΤΠΑ Σύγκλιση 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ΕΤΠΑ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ΕΤΠΑ Σύγκλιση / 

Ανταγωνιστικότητα 
Αττικής ΕΤΠΑ Στατιστικής Σύγκλισης 

12 Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΤΠΑ Εδαφική Συνεργασία 
ΠΗΓΗ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΥΠΟΙΟ, 2006 
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Τελικά, το ΕΣΠΑ 2007-2013 συγκροτείται στα εξής επιχειρησιακά προγράμματα:  

• 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά, που αντιστοιχούν στις 5 χωρικές ενότητες106, στις 

οποίες ομαδοποιούνται οι 13 σημερινές Περιφέρειες της χώρας. 

• 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

• 1 πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 

• 12 προγράμματα «Εδαφικής Συνεργασίας» 

 

                                                 
106 Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2007-2013  η διαμόρφωση των πέντε προγραμματικών/αναπτυξιακών χωρικών 

ενοτήτων υποστηρίζεται ότι υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια και συνδέεται άμεσα με σειρά παραγόντων, 

που συνοψίζουν την εμπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και την άσκηση 

περιφερειακής πολιτικής. Οι πέντε αναπτυξιακές χωρικές ενότητες είναι οι εξής: 

- Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης (Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας),  

- Χωρική ενότητα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Ιονίων Νήσων 

- Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 

- Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου 

Αιγαίου) 

- Χωρική ενότητα Αττικής 

138 
 



 

Στην συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.7 
Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στόχοι αυτών 

Τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα 
 

Στόχος  

ΕΠ «Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του 
περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας 
ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. 

ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας» 

Ανάπτυξη και  εκσυγχρονισμό των φυσικών υποδομών και 
των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της 
χώρας. 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της 
χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της 
καινοτομίας 

ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» «Ψηφιακό Άλμα στην παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλμα 
στην ποιότητα ζωής». 

ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας Δημόσιας 
Διοίκησης» 
 

Δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, 
ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη μετάβαση 
από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη 
διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. 

ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης,  βελτίωση 
της ποιότητας της εργασίας και της παραγωγικότητας, 
ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και 
του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και 
παραγωγικών εξελίξεων. Ενίσχυση της απασχόλησης των 
γυναικών, των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων και στην προώθηση της 
ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και στη 
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. 

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» 
 

Επένδυση στο μέλλον-βελτίωση του επιπέδου των 
βασικών δεξιοτήτων όλων, μεταρρυθμίσεις στο 
εκπαιδευτικό σύστημα ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί 
πραγματικότητα για όλους και αύξηση της ποιότητας και 
της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 

ΠΗΓΗ : ΕΣΠΑ 2007-2013, ΥΠΟΙΟ, 2006 
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Πλαίσιο Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ε.Π. της περιόδου 2007-
2013 
 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν αντικείμενο 

ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείμενα θέσεων των συμμετεχόντων 

φορέων. Συμπληρώθηκαν από τα πορίσματα συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων 

των νέων Κανονισμών της Ε.Ε. (Γραμματεία σχεδιασμού του ΕΣΠΑ, ΜΟΔ ΑΕ, ΔΑ 

ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ με θέμα τη «Βελτίωση 

των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 – 2006, των Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και στην προσαρμογή αυτών για την περίοδο 

2007 – 2013». Η συγκεκριμένη πορεία εν μέρει ολοκληρώθηκε με τη ψήφιση του νόμου 

3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 ενώ έχει προωθηθεί και η διαδικασία καθορισμού 

των κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.  

 

Το σύστημα διοίκησης, εφαρμογής και παρακολούθησης που προωθείται στα πλαίσια 

της νέας περιόδου προγραμματισμού παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.8 
Νέο σύστημα Διαχείρισης, Εφαρμογής και Παρακολούθησης για την περίοδο 2007-2013 

 

Εθνική Αρχή 
Συντονισμού  

Διαχειριστικές 
Αρχές ΕΠ 

Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης  

Διάσκεψη των Πρόεδρων 
των επιτροπών 
Παρακολούθησης ΕΠ 

Επιτροπές 
Παρακολούθησης 

Διαχείριση 
ΜΟΔ ΑΕ

Μονάδα Οργάνωσης και 
Διαχείρισης  

Πληρωμές  

Έλεγχοι  

Εκτέλεση  
ΔΗΜΟΣ Α.Ε.   

Αρχή 
Πιστοποίησης  

ΕΔΕΛ  

Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό 

Σύστημα  

Υπηρεσίες ΕΕ 

Πιστοποιημένοι 
Τελικοί Δικαιούχοι  

Παρακολούθηση 

ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία στοιχείων Ν. 3614/2007 

 

Σημαντικό στοιχείο αυτού του  συστήματος είναι η καθιέρωση της «Επιβεβαίωσης της 

Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων» το οποίο προφανώς αποτελεί  κομβικό σημείο 

για τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσει η Αυτοδιοίκηση (πρωτοβάθμια και νομαρχιακή) τις 

προσπάθειες της για τη συμμετοχή της στην αξιοποίηση των πόρων και των 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Ένας οργανισμός της Αυτοδιοίκησης για να 
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οριστεί ως «Δικαιούχος Πράξης» στα Ε.Π. 2007-2013 πρέπει να πιστοποιηθεί ως επαρκής. 

Αν δεν πιστοποιηθεί  μπορεί  να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης πράξης σε άλλον 

πιστοποιημένο φορέα, περιλαμβανομένων της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. και των Αναπτυξιακών Α.Ε. 

της Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία πιστοποίησης βέβαια δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί 

πλήρως καθώς  θα βασίζεται στο υπό διαμόρφωση «ελληνικό πρότυπο» που έχει αναλάβει 

να εκπονήσει ο ΕΛΟΤ. 

 

Είναι σημαντικό επίσης ότι  η επάρκεια δεν αφορά μόνο πράξεις ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης), αλλά και ΕΚΤ (Κοινωνικό Ταμείο), όμως με αποδοχή της 

«ιδιαιτερότητας των έργων ΕΚΤ». Για τις πράξεις του Γεωργικού Ταμείου και του Ταμείου 

Αλιείας ο νόμος προβλέπει «εξέταση» (και όχι διακρίβωση) της επάρκειας των δικαιούχων.  

 

Ένα νέο όργανο που προβλέπεται εξάλλου είναι η δημιουργία της «ΔΗΜΟΣ» Α.Ε.. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Αυτοδιοίκηση, καθώς η εταιρεία αυτή 

αναλαμβάνει ουσιαστικό  ρόλο στην προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση τεχνικών έργων 

υποδομής της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει, κατά 

προτεραιότητα, τους ΟΤΑ που δεν θα πιστοποιηθούν. Όμως μπορεί να αναλάβει έργα και 

για πιστοποιημένους Δήμους και φορείς της Αυτοδιοίκησης.  

 

Μία ακόμη βασική νομοθετική πρόβλεψη είναι η καθιέρωση του ρόλου των «Αναπτυξιακών 

Ανώνυμων Εταιριών των O.T.A.», οι οποίες εφόσον πιστοποιηθούν, μπορούν να 

αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων των μη πιστοποιημένων φορέων της Αυτοδιοίκησης. 

 

Οι  Αναπτυξιακές Α.Ε. των Ο.Τ.Α. συγχρόνως μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα 

ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και δικαιούχου. Οι  Αναπτυξιακές Α.Ε. των Ο.Τ.Α. έχουν 

σημαντικό μερίδιο στην εφαρμογή των προγραμμάτων υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, στην προετοιμασία και εφαρμογή των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 

Ένα νέο όργανο επίσης στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού που προβλέπει 

ο νομός είναι ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφερείας». Προτείνεται λοιπόν η σύσταση  

13 τέτοιων οργανισμών, ένας ανά Περιφέρεια. Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία του 

δημοσίου, στους σκοπούς της οποίας ρητά προβλέπεται η υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης 
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στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πράξεων. Στην διοίκησή τους μάλιστα θα μετέχει η 

πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση.107 

 

Χρηματοδοτικό Πλαίσιο  Περιόδου Προγραμματισμού 2007-2013 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανομής των 

κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την 

περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές). Με τους 

πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και 

του Ταμείου Συνοχής.  

 

Σε αντίθεση με την προγραμματική περίοδο 2000–2006, όπου το σύνολο των ελληνικών 

Περιφερειών ήταν επιλέξιμες στον αμιγή στόχο 1, στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-

2013 πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισμένα επίπεδα 

ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης.  

 

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανομή τους ορίζονται με  

διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες του αμιγούς Στόχου 

1 κατανέμονται συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης 

(Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) κατανέμονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. 

ευρώ.  

 

Επίσης, για τα προγράμματα του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 

δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των επιμέρους 

ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα νέα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 μέσω του ΕΚΤ. 

Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά κονδύλια ύψους 

3,7 δισ. ευρώ. 

 

                                                 
107 Ηλίας Μπένεκος , Επιθεώρηση Τ.Α., Νοέμβριος 2007, σελ 26-27 
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Τέλος, οι  πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός Διαρθρωτικών 

Ταμείων- συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές περιφέρειες, 

μέσω των Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδοτική 

κατανομή των πόρων φαίνεται αναλυτικότερα στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.9 
Κατανομή Κοινοτικών Πόρων 2007-2013 

ΠΗΓΗ: www.hellaskps.gr 
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Β.3.4. Ο Περιφερειακός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός της Αττικής για 
την Περίοδο 2007-2013 
 

Το αναπτυξιακό όραμα της περιφέρειας Αττικής έτσι όπως διατυπώνεται στο σχέδιο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2013  συσχετίζεται με το συγκριτικό 

πλεονέκτημα αυτής σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας δηλαδή την 

ενίσχυση του Διεθνούς ρόλου της ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δεδομένο ότι η επίτευξη του 

αναπτυξιακού αυτού οράματος υπερβαίνει τη χρονική περίοδο αναφοράς της Δ΄ 

προγραμματικής περιόδου και εκτείνεται χρονικά μέχρι το πρώτο τέταρτο του 21ου  

αιώνα. Για την εξυπηρέτηση του παρόντος  αναπτυξιακού οράματος και με γνώμονα τις  

κατευθυντήριες γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε., την Εθνική 

Αναπτυξιακή πολιτική, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007-2013 (ΥΠΟΙΟ, Ιανουάριος 2007), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 

(ΕΠΜ) 2005–2008 και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για το ρόλο των πόλεων στην Ανάπτυξη 

και την Απασχόληση πραγματοποιήθηκε η επιλογή των γενικών στόχων του ΠΕΠ 2007– 

2013 που είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό 

Κέντρο. 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης της 

καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της 

διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης. 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας108. 

 

Η επιδίωξη των προαναφερθέντων  στόχων υλοποιείται με συγκεκριμένες Θεματικές και 

Χωρικές Προτεραιότητες, με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού 

ΕΤΠΑ που αφορούν για το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 τις μεταφορές, την ενέργεια, το 

περιβάλλον, την πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές, τον πολιτισμό, την 

έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, την Κοινωνία 

                                                 
108 Βλ. αναλυτικότερα, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, Προγραμματική Περίοδος 2007-

2013 
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της Πληροφορίας, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και κοινωνική υποδομή 

καθώς και την αστική ανάπτυξη και αναζωογόνηση. Ακολουθούν, δευτερευόντως οι 

παρεμβάσεις για χωρικές πολιτικές οι οποίες είναι ανεξάρτητες του αστικού χώρου λ.χ. 

για τον νησιωτικό ή ορεινό όγκο της περιφέρειας,  για τις οποίες και δεν προβλέπονται 

ιδιαίτερες δράσεις στον ΠΕΠ λόγω κυρίως του μονοταμειακού του χαρακτήρα ΠΕΠ αλλά 

και των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας.  

 

Οι θεματικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν την στρατηγική του Π.Ε.Π. 

Αττικής υλοποιούνται μέσω τεσσάρων (4) Aξόνων Προτεραιότητας. Τους Άξονες αυτούς 

συμπληρώνει και η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής. Συνακόλουθα, η διάρθρωση του 

Ε.Π. Αττικής 2007-2013 έχει ως εξής: 

 

 

Άξονες Προτεραιότητες ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 

 
1. Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας 
2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
3.Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης. 
4. Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών Περιοχών-χωρική προτεραιότητα 
5. Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής 

 

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 έχει διακριτή επιχειρησιακή 

στρατηγική. Το περιεχόμενο της στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας αναλύεται 

σε Δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κοινές, ως προς τον επιχειρησιακό στρατηγικό 

στόχο, παρεμβάσεις (κατηγορίες δράσεων). 

 

Αναλυτικότερα, ο πρώτος άξονας (1) καταδεικνύει  παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 

αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της 

ενέργειας. Η στρατηγική του αφορά αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας 

ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών μέσα από ένα δίκτυο αναβαθμισμένων και 

περιβαλλοντικά «καθαρών», σύγχρονων, αποδοτικών, αποτελεσματικών και οικονομικά 

προσιτών ενδοαστικών και εξωαστικών μεταφορικών υποδομών και, αφετέρου, στην 

αναβάθμιση και διασφάλιση της λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήματος. Στον 
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τομέα των μεταφορών λ.χ. προωθούνται η συνέχιση και η αναβάθμιση των μεγάλων 

έργων όπως η Αττική Οδός και η ΠΑΘΕ, η ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών (λ.χ. 

Τράμ) και η δημιουργία συστήματος πολυτροπικών (συνδυασμένων μεταφορών), η 

επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων. Όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας 

επιδιώκεται η περαιτέρω διείσδυση του Φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες περιοχές και η αύξηση της κατανάλωσης στις περιοχές που έχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης,  η ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου και η 

διασύνδεση με Διευρωπαϊκά Δίκτυα ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες 

παρεμβάσεις του πρώτου άξονα αποσκοπούν μόνο έμμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Εξαίρεση ενδεχομένως μπορεί  να αποτελούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του 

συστήματος αστικών μεταφορών καθώς εκεί προβλέπονται δράσεις π.χ. για τη 

προώθηση της ασφάλειας των μεταφορών και της κινητικότητας των ΑΜΕΑ. 

 
Στον 2ο  Άξονα Προτεραιότητας   που εστιάζει  στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής περιλαμβάνονται  παρεμβάσεις που αφορούν :  

 

- Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων. 

- Ψηφιακή σύγκλιση για την εξυπηρέτηση του πολίτη 

- Πολιτισμός- Τουρισμός. 

- Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας και την 

πρόληψη κινδύνων θα χρηματοδοτηθούν δράσεις  σχετικά  με: 

 

- Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας, πύκνωση δικτύων αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων. 

-  Υποδομές ύδρευσης και  αποχέτευσης, διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

- Διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

- Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, νερών, ακτών 

καθώς και προγραμμάτων αντιμετώπισης θορύβου, ακτινοβολιών και κλιματικής 

αλλαγής, ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

- Έργα αποκατάστασης περιοχών ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα 

- Πρόληψη τεχνολογικών κινδύνων και αντιμετώπιση μεγάλων βιομηχανικών 

ατυχημάτων (Οδηγία SEVEZO).  
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-  Δράσεις ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών φυσικού 

κάλλους. 

- Στήριξη θεσμών / μηχανισμών / δράσεων εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 
Για την προώθηση της στρατηγικής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την Περιφέρεια 

Αττικής προωθούνται  δράσεις που ενδεικτικά έχουν ως εξής: 

 

- Ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης και 

παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Πολίτες. 

- Ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση. 

- Επέκταση σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται 

με ΤΠΕ καθώς και ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων που έχουν 

εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συγκεκριμένες μάλιστα παρεμβάσεις 

δρουν συμπληρωματικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση Διοικητικής 

Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης», στο επίπεδο της υποστήριξης των 

απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού. 

 

Για την ενίσχυση των πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων  προωθούνται 

δράσεις που αφορούν λ.χ. : 

 

- Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Υποδομές πολιτισμού μητροπολιτικού χαρακτήρα. 

- Ανάπτυξη συνεκτικών πολιτιστικών υποδομών  

- Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς με στόχο την ανάπτυξη και 

προώθηση και μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

 
Για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών προβλέπονται δράσεις που αποσκοπούν 

τόσο την ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδοχών υγείας με έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας109 όσο και την ανάπτυξη – αναβάθμιση 

κοινωνικών υποδομών στις υποδομές φροντίδας παιδιών110 (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 

                                                 
109 Βλ. ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 όπου γίνεται λόγος για αύξηση των αριθμού των πρωτοβαθμίων κέντρων 

υγείας και των κέντρων υγείας αστικού τύπου από 13 σε 23 μετά το πέρας του ΠΕΠ 
110 Βλ. ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 όπου γίνεται λόγος για αύξηση των υποδομών φροντίδας παιδιών από 14 

σε 61 μετά το πέρας του ΠΕΠ 
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Στήριξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ.) και τέλος στην αναβάθμιση υποδομών 

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Επιβεβαιώνεται δηλαδή και κατοχυρώνεται η 

συνέχιση και η εξέλιξη των υφιστάμενων κοινωνικών δομών των ΟΤΑ  με τη 

χρηματοδότηση τους από το ΠΕΠ της επομένης περιόδου προγραμματισμού. 

 

Ο τρίτος άξονας «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης» περιλαμβάνει  παρεμβάσεις  που εντοπίζονται στις εξής : 

 

- Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα, 
προωθείται δηλαδή η ενίσχυση και ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας στον 

τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας , καθώς και προώθηση της πρόσβασης σε 

Ευρωπαϊκές Έρευνας και Τεχνολογική Ανάπτυξης υποδομές (Ε&ΤΑ), 

περιλαμβανομένων των υποδομών των διεθνών Ε & ΤΑ Οργανισμών. 

- Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των 

κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που 

συνδέουν ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανότητας όσον αφορά σε 

συγκεκριμένες τεχνολογίες. 

- Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και 

πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, 

περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και 

τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις κ.λπ). 

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται θα αφορούν π.χ : 

o Ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας με στόχο την επίλυση προβλημάτων 

ή εναλλακτικά την ανάπτυξη προϊόντων και καινοτομιών. 

o Ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων (δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών 

έντασης γνώσης /clusters), δημιουργία / ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων 

Καινοτομίας (ΠΠΚ) καθώς και ενίσχυση του δικτύου διαμεσολαβητών 

μεταφοράς τεχνολογίας/καινοτομίας. 

o  Ενίσχυση νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με σκοπό την τόνωση 

της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας («Voucher for SMEs», δημόσια εργαστήρια παροχής 

υπηρεσιών κλπ.) 
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- Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων  

όπου χρηματοδοτούνται δράσεις που ενδεικτικά αφορούν  ενίσχυση της 

προσβασιμότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε σύγχρονα 

χρηματοδοτικά εργαλεία και σχετικές προηγμένες υπηρεσίες (δημιουργία 

κεφαλαίου υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου / seed capital). 

- Ενίσχυση Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για την προώθηση 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον δηλαδή δράσεις σχετικές με την 

υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών.  

-  Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την 

καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα 

πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)  λ.χ.  υποστήριξη 

Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation), ενίσχυση υφισταμένων και 

ίδρυση νέων θερμοκοιτίδων για την ενίσχυση της ανάπτυξης spin-offs με τη 

συμμετοχή ιδιωτών. 

-  Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις  με δράσεις που αφορούν σε : 
o Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών 

συσπειρώσεων και  δικτυώσεων .  

o Προώθηση θεσμών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ των 

επιχειρήσεων (Alternative Dispute Resolution). 

o Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με τη διάχυση 

καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες . 

o Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

o Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό - 

αναδιάταξη του τουριστικού τομέα, που αφορούν σε ενισχύσεις 

επιχειρήσεων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου. 

o  Ενίσχυση επιχειρήσεων ειδικών μορφών τουρισμού λ.χ. εναλλακτικός 

τουρισμός, ενίσχυση επιχειρήσεων εκτός Αναπτυξιακού Νόμου κλπ.  

o  Λοιπές δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (μη-ενισχύσεων), όπως λ.χ. η Νέα 

Βιομηχανική Πολιτική (ΝΕΒΙΠ), η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Επιχειρηματικών Πάρκων, η συστηματική στήριξη των νέων 

επιχειρηματιών, συνοδευτικές δράσεις απλοποίησης διαδικασιών και 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας κ.λπ. 
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 Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ όπως π.χ η  δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων 

και One stop shop (προώθηση ενημέρωσης και υποστήριξης σε Ε & ΤΑ).   

 Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ με δράσεις που αφορούν στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, την  κατάρτιση των ΜΜΕ, την παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό επιχειρείν, βελτίωση της πρόσβασης 

, δικτύωση ), και ανασχεδιασμός των λειτουργιών τους.  

 Ανάπτυξη Βιώσιμων Ενεργειακών Πόρων – Ενίσχυση της Αειφορίας με δράσεις 

λ.χ.  που αφορούν τις ενεργειακές επενδύσεις σε δημόσια κτίρια (π.χ. 

νοσοκομεία, δημοτικούς χώρους κ.α) και γενικότερα στο δημόσιο και οικιακό 

τομέα καθώς και ειδικές ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις αξιοποίησης 

βιομάζας.  

 

Ο τελευταίος άξονας  τοποθετείται σε αναφορές για τη χωρική θεματική προτεραιότητα  

«αναζωογόνηση αστικών περιοχών».  Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετεί τις χωρικές 

προτεραιότητες της περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής που περιέχουν θέματα  

της βιώσιμης ανάπτυξης των αστικών κέντρων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα,  

περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής 

αναζωογόνησης, που θα επικεντρώνεται  στον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, την 

εφαρμογή εκτεταμένων αναπλάσεων, σε συνδυασμό με πιθανές δράσεις οικονομικών 

ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για την αναθέρμανση της τοπικής επιχειρηματικότητας με 

στόχο την αποφυγή εμφάνισης περιοχών «χωρικού αποκλεισμού» λόγω και της 

συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων για «κοινωνικό αποκλεισμό». Οι 

παρεμβάσεις του Άξονα θα υλοποιηθούν και μέσω της εφαρμογής Πρότυπων 

Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.), τα οποία βασίζονται σε προτάσεις των 

τοπικών αρχών (αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού), οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.  

 

Ειδικότερα, στο στόχο για τη αναβάθμιση  του αστικού περιβάλλοντος προβλέπονται οι 

ακόλουθες ενδεικτικές παρεμβάσεις : 

 

- Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και δημιουργίας και αξιοποίησης ελεύθερων 

χώρων με σημαντική αύξηση του αστικού πρασίνου, αναβάθμιση του δημόσιου 

χώρου, και δημιουργία των προϋποθέσεων για κινητοποίηση ανθρώπινου 
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δυναμικού και επιχειρήσεων και προσέλκυση δραστηριοτήτων αναψυχής, 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, κ.λπ. 

- Αξιοποίηση και επανάχρηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωμένη αλλαγή 

χρήσεων (π.χ. στρατόπεδα, άτυπες και εγκαταλειμμένες βιομηχανικές 

συγκεντρώσεις κ.ο.κ). 
 
Αντίστοιχα στο στόχο για την Αναζωογόνηση του αστικού χώρου μέσω Πιλοτικών 

Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης (global grants), προβλέπονται  ενδεικτικά παρεμβάσεις  

σχετικά με: 

- Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό Χώρο με στόχο τη δημιουργία και 

αξιοποίηση οργανωμένων χώρων και ζωνών της Περιφέρειας για την 

υποδοχή/χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης 

αξίας (βιομηχανία, εμπόριο, logistics, έρευνα και ανάπτυξη- διάχυση 

τεχνολογίας, υπηρεσίες, αναψυχή, τουρισμός-πολιτισμός, ναυτιλία κ.λπ.) 

-  Αξιοποίηση τμήματος του παραλιακού μετώπου της Αττικής  

- Ανάδειξη εγκαταστάσεων και λειτουργιών μητροπολιτικού χαρακτήρα σε 

συνδυασμό με την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων111. 

                                                 
111 Βλ αναλυτικότερα ΕΠ Περιφέρεια Αττικής 2007-2013  
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Β.4. Νομαρχιακός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός : Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Νομαρχίας Πειραιά  
 

Οι βασικοί στόχοι του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Νομαρχίας καταγράφονται στο  

στρατηγικό κείμενο αναπτυξιακής πολιτικής της Νομαρχίας Πειραιά που καταρτίστηκε 

τον Ιούλιο του 2005.112 Οι στρατηγικοί στόχοι προέκυψαν από την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης και εμπλουτίστηκαν με τη συνεισφορά όλων των συντελεστών 

ανάπτυξης, δηλαδή και με την τοποθέτηση των απόψεων των κοινωνικών και 

οικονομικών φορέων της περιοχής. Τονίζεται δε, ότι διοργανώθηκε για το συγκεκριμένο 

σκοπό 2ημέρο Αναπτυξιακό Συνέδριο με την ευρεία συμμετοχή  όλων των εκπροσώπων 

σε νομαρχιακό επίπεδο. Με βάση λοιπόν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία παρουσιάζονται 

στο Β’ μέρος του ΕΠ της ΝΑ Πειραιά οι Βασικοί άξονες ανάπτυξης για την ευρύτερη 

περιοχή της.  

 

Οι συγκεκριμένοι άξονες ανάπτυξης εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί και 

αναλύονται επίσης και σε επίπεδο μέτρων.  Το ΕΠ συντάχθηκε σε μια μεταβατική 

περίοδο και κατά συνέπεια επιδιώχθηκε να περιγράφονται διαμέσου των αξόνων 

προτεραιότητας τόσο έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ όσο και οι 

προτάσεις  για υπαγωγή στο Δ’ ΚΠΣ. Έτσι, δομούνται οι άξονες και  περιγράφονται οι 

ενέργειες και τα έργα με τρόπο που να αξιοποιούν αποτελεσματικά τη νέα Κοινοτική 

πολική και συνάδουν με τους νέους Κοινοτικούς Κανονισμούς ώστε να είναι άμεσα 

εντάξιμα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013 (Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). 

Παράλληλα, ενσωματώνονται σε κάθε άξονα νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ενέργειες 

που θα διευκολύνουν τους πολίτες αλλά και τους οικονομικούς φορείς  να 

προσαρμοστούν στις νέες τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις σύγχρονες και 

καθολικές απαιτήσεις (λ.χ. προβλέπονται σχεδόν σε όλους τους άξονες δράσεις που 

εντάσσονται στο τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας). 

 

                                                 
112 ΝΑ Πειραιά, Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομαρχίας Πειραιά , Μέρος β΄, Καθορισμός Αξόνων 
Ανάπτυξης, Ιούλιος 2005.  
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Οι κυριότεροι πάντως στρατηγικοί στόχοι για την Ανάπτυξη της περιοχής του Πειραιά 

είναι συνοπτικά οι εξής : 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση της λιμενοβιομηχανικής Περιοχής Κορυδαλλού-

Δραπετσώνας.  

• Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού σε 

εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά ή σε παλιούς εργοστασιακούς 

χώρους της περιοχής.  

• Ανάδειξη της Τουριστικής Προβολής των νησιών του Αργοσαρωνικού των 

Κυθήρων και Αντικυθήρων.  

•  Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του Πειραιά και την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  

• Η επέκταση μέσων σταθερής τροχιάς στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (Μετρό 

– Τράμ).  

• Ολοκλήρωση των έργων της λεωφόρου Α. Παπανδρέου προς Σχιστό 

Κορυδαλλού για άμεση σύνδεση του Ευρύτερου Πειραιά με την Αττική Οδό.  

•  Κατάργηση της διπλοβάρδιας με την ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων 

Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης.  

• Δημιουργία σχολείων για παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καταπολέμηση της ανεργίας. 

• Ολοκλήρωση των έργων στην Ψυτάλλεια και πλήρης απορρύπανση του 

Σαρωνικού Κόλπου.  

• Απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού και αξιοποίηση των 130 στρεμμάτων 

που καλύπτουν σήμερα οι φυλακές.  

•  Μεταφορά του Πανεπιστημίου Πειραιά.  

• Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας  

• Εκσυγχρονισμός των Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Πρωτοβάθμιας 

Περίθαλψης.  

•  Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

• Αναδάσωση των ορεινών όγκων και αύξηση του πρασίνου στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά.  

•  Αξιοποίηση των χώρων της πρώην ΚΥΔΕΠ και πρώην ΧΡΩΠΕΙ σε χώρους 

πρασίνου, αναψυχής, αθλοπαιδιών.  
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• Αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Στρατοπέδων Σακελιώνα και 

Παπαδογιώργη.  

• Επίλυση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων στις νησιώτικες περιοχές. 

•  Απομάκρυνση – μετεγκατάσταση δεξαμενών πετρελαιοειδών από το Πέραμα και 

εκπόνηση σχεδίου ανάπλασης αξιοποίησης των χώρων αυτών.  

•  Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών πολυχώρων στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.  

• Αξιοποίηση του λιμένα Πειραιά και των αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών και 

οδικών αξόνων για τη διεκδίκηση ρόλου διεθνούς μεταφορικού κόμβου και 

ναυτιλιακού κέντρου και περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υποδομών. 

•  Επαναλειτουργία του Πειραιά και των νησιών ως αυτοτελούς τουριστικού 

προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με την ανάπτυξη ειδικών μορφών 

τουρισμού όπως (ιστορικοί τόποι, λουτροθεραπεία, περιηγητικός , 

αγροτοτουρισμός κλπ) καθώς και υποστήριξη των εμπορευματικών υποδομών.  

• Επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των τομέων παραγωγής υπέρ του τριτογενούς 

τομέα και ιδιαίτερα τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και του 

δευτερογενούς τομέα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της αύξησης 

της παραγωγικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εξαγωγικού τους 

προσανατολισμού.  

• Προγραμματισμένη απομάκρυνση των οχλουσών βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

μονάδων από τον αστικό ιστό.  

• Δημιουργία αποτελεσματικών σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και 

τέλος  

• Βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες



 

156 

Β.5. Βασικές Κατευθύνσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού  
 

Ο χωρικός σχεδιασμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης 

μιας χώρας ή μιας περιφέρειας ή ενός Δήμου. Η συμβολή του χωρικού σχεδιασμού στην 

οικονομική ανάπτυξη  ενός χώρου αποτελεί βασικό του στόχο αν και όχι τον μοναδικό, 

διότι εξίσου σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά του στην προστασία και  στην 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φύσης, όπως και στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, στην προώθηση δηλαδή της ολοκληρωμένης βιώσιμης χωρικής 

ανάπτυξης.  Ο όρος της Ανάπτυξης ιδιαίτερα  στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού είναι 

πλέον συνυφασμένος με την έννοια της «βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», έννοια που 

κατανοείται πλέον ως μία πολυδιάστατη διαδικασία η οποία δεν ταυτίζεται με την επιδίωξη 

στενών χρηματικών κι υλικών απολαβών αλλά ενσωματώνει ως συστατικά της στοιχεία 

την ανάπτυξη νέων ανώτερων πολιτιστικών αντιλήψεων και αξιών, περιβαλλοντικών αξιών 

και συμπεριφορών με στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και των 

κοινωνικών συνθηκών ενός χώρου. (Βασενχόβεν, 2005;Λαμπριανίδης, 2002). 

Συνεπώς, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις, την προστασία 

του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή, και την οικονομική ευημερία.113 

 

Όσον αφορά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις αυτού σε τοπικό επίπεδο, 

είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως αυτός οφείλει να υπακούει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

αναπτυξιακών κατευθύνσεων που έχει υιοθετηθεί και τηρείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Κατ’ επέκταση αυτού ο σχεδιασμός του Δήμου Κορυδαλλού γίνεται σε συμφωνία 

με κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα και άξονα, που έχει αποφασιστεί σε κάθε ανώτερο 

του τοπικού, επίπεδο χωρικού σχεδιασμού. Άλλωστε οφείλει να εναρμονίζεται και με τον 

χωρικό σχεδιασμό όπως και με τον ευρύτερο αναπτυξιακό, όπως ήδη αναλύθηκε (ΕΣΠΑ 

07-13, ΠΕΠ, Τομεακά Επιχειρησιακά κ.α). 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως οι κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά 

κυρίως σε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές, έχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό, ενσωματωθεί 

στην ελληνική νομοθεσία και κατά αυτόν τον τρόπο αρκεί να διερευνάται το 

προγραμματικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, η έλλειψη κοινής τουριστικής πολιτικής 

π.χ. στο πλαίσιο της ΕΕ, δυσχεραίνει τη σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη της χώρας, 

μειώνει τις δυνατότητες προγραμματισμού και ελέγχου επί της τουριστικής πολιτικής, ενώ 

ταυτόχρονα οξύνει τους κινδύνους που προέρχονται από τις απαιτήσεις που διαμορφώνει 

ο διεθνής ανταγωνισμός (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007). Άλλωστε οι βασικότεροι δύο τομείς για τους 

οποίους δεν έχει δρομολογηθεί θεσμοθετημένη Πολιτική της ΕΕ είναι ο Χωροταξικός 

                                                 
113 Διατύπωση που υποστηρίζεται και στο Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τη Βιομηχανία, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία θεσμοθέτησης  
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Σχεδιασμός κι ο Τουρισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει 

να διαφωτίζεται μέσω των κατευθυντήριων ευρωπαϊκών κειμένων και εκθέσεων που 

υφίσταται, τα οποία θα πρέπει να επηρεάζουν την διαμόρφωση των αντιστοίχων εθνικών 

πολιτικών114. 

 

Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός  
 
Στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασμού του, ο εκάστοτε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο τοπικός σχεδιασμός οφείλει να υπακούει και να εναρμονίζεται με τον 

ευρύτερο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό που μεταφράζεται στο Γενικό και τα Ειδικά 

Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως καταρτίστηκαν 

προσφάτως για τη βιομηχανία, τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  

και πρόκειται να θεσμοθετηθούν μέσα στους επόμενους μήνες.  

 

Τα  συγκεκριμένα πλαίσια έχουν περάσει  ήδη  από τη διαδικασία διαβούλευσης και 

προωθούνται για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως είναι 

η πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα που κρίσιμα ζητήματα όπως ο Τουρισμός, η 

Βιομηχανία και οι ΑΠΕ, αντιμετωπίστηκαν ως κρίσιμα χωρικά ζητήματα που χρήζουν 

άμεσα σχεδιασμού.   

 

Παράλληλα, ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός ενός Δήμου οφείλει να εναρμονίζεται με το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το οποίο όμως βρίσκεται υπό επικαιροποίηση.  

Για τους παραπάνω λόγους δεν είναι εφικτή η εναρμόνιση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού με τα τελευταία καθώς η πρόταση δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί και συνεπώς αναρτηθεί για το κοινό. Τέλος, οφείλει να υπακούει και στον 

τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό που απεικονίζεται στο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ115 του Δήμου και 

αναλύεται παρακάτω. 

 

Άμεσες κι έμμεσες Θεματικές κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού σε εθνικό 
επίπεδο 
 

Το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο τονίζει το ισχυρό και ισχυροποιημένο κατά τα επόμενα 

χρόνια αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Τονίζεται, δε η κυριαρχία του 
                                                 
114 Οι στόχοι του Σχεδίου Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου (ΣΑΚΧ: 1999) έχουν επηρεάσει τους γενικούς 

στόχους του χωροταξικού θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη 
115 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
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ως επιχειρηματικού κέντρου της χώρας καθώς η πλειοψηφία των καινοτομικών 

επιχειρήσεων εδρεύει στη συγκεκριμένη περιφέρεια και στο κέντρο του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος. Ο Δήμος Κορυδαλλού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και διαδραματίζει το ρόλο του κυρίως ως 

περιοχή κατοικίας. Οι γενικότερες διαπιστώσεις και κατευθύνσεις που τον αφορούν, 

πηγάζουν από την ανάλυση για το ρόλο των μητροπολιτικών περιοχών και την 

αναδιάρθρωση των διοικητικών μονάδων της χώρας. 

 

Ως προς τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης , 

διαπιστώνεται ότι κύριοι εθνικοί πόλοι ανάπτυξης παραμένουν τα μητροπολιτικά κέντρα 

της Αθήνας και Θεσσαλονίκης που διαθέτουν ισχυρές λειτουργικές δομές, οι οποίες 

υποστηρίζονται από τις διεθνείς λιμενικές και αερολιμενικές πύλες-εισόδου της χώρας. 

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο λιμάνι του Πειραιά που είναι ήδη ενταγμένο στους 

διεθνείς θαλάσσιους άξονες (Ανατολική-Δυτική Μεσόγειος, Εύξεινος Πόντος, Αδριατική) 

και  ενισχύει τον ρόλο και την ανάπτυξη του ΠΣΑ(116) καθώς και το ρόλο του  

Αεροδρομίου των Σπάτων. 

 

Στο εθνικό χωροταξικό πλαίσιο εκτιμάται δε ότι ο ρόλος των δύο προαναφερόμενων 

κύριων εθνικών πόλων θα ισχυροποιηθεί στο μέλλον περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα 

διαπιστώνεται ότι προωθείται η συγκέντρωση του γ’ γενή τομέα , ιδιαίτερα δε των 

καινοτομικών επιχειρήσεων αιχμής της παγκόσμιας οικονομίας, στα δύο μητροπολιτικά 

κέντρα της χώρας, με ισχυρές βέβαια ενδείξεις για περαιτέρω διάχυση των 

εξυπηρετήσεων στο χώρο. 

 

Εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον οι προοπτικές –σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις των 

ανεπτυγμένων χωρών– θα είναι προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης και της ενίσχυσης 

των θεσμών της αποκέντρωσης και της δημιουργίας περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό οι τελικές επιλογές πρέπει να υπηρετούν με το βέλτιστο τρόπο τα 

κριτήρια της εδαφικής, της κοινωνικής και της οικονομικής / αναπτυξιακής συνοχής, με 

ενίσχυση της προσπάθειας για μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

 

Η σταδιακή αναγνώριση της συμβολής του χωροταξικού σχεδιασμού και της προστασίας 

του περιβάλλοντος στη συνολική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού χώρου και των 

επιμέρους περιοχών του, με περιορισμό της υπέρμετρης αστικοποίησης επηρεάζει το 

Μητροπολιτικό χώρο της πρωτεύουσας. 

 

 
116 Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας 
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Καθοριστικό στόχο στο Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού,  αποτελεί η διαφύλαξη 

και  κατά περίπτωση η ανάδειξη των ευαίσθητων φυσικών πόρων, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και του τοπίου. Ιδιαίτερη δε σημασία αποδίδεται στον περιορισμό 

παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η 

διάσπαρτη δόμηση. 

 

Βέβαια η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στην ένταξη της Αθήνας 

στα διεθνή και ευρωπαϊκά μητροπολιτικά δίκτυα, με διακριτό ρόλο και εξειδίκευση στις 

τεχνολογίες αιχμής και στον πολιτισμό. Ενισχύεται, επίσης ο ρόλος της Αθήνας ως 

ιστορικού και διαχρονικού κέντρου της Μεσογείου και προβάλλεται η τουριστική διάσταση 

της ανάπτυξής της. 

 

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης γίνονται εκτενείς 

αναφορές και στην γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία 

βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη ανάλυση η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εντάσσεται στην κατηγορία 

«Εθνικοί πόλοι-Μητροπολιτικά κέντρα», η οποία και περιλαμβάνει τα μητροπολιτικά κέντρα 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και για τα οποία προτείνονται τα εξής: 

 

Αθήνα: 

• Η ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου της Αθήνας ως Πόλης-Πύλης και ως 

Περιφερειακού Μητροπολιτικού Πόλου της Ε.Ε.  

• Η προώθηση του ρόλου της ως επιχειρηματικού κέντρου σύνδεσης της Ε.Ε. με τη 

Νότιο - Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες 

χώρες, σε δικτύωση με τις αντίστοιχες μητροπόλεις για τη συγκρότηση ευρύτερων 

δυναμικών ζωνών οικονομικής ολοκλήρωσης. 

• Ο προσδιορισμός και  η ενίσχυση δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας και βελτίωση 

της ελκυστικότητάς της με την απόκτηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος. 

• Η λειτουργική εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου της, στη βάση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της, για την κατάκτηση ευδιάκριτης ταυτότητας στο σύστημα των 

ευρωπαϊκών μητροπόλεων.  

• Η συγκέντρωση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, ασφάλειες, ναυτιλία), και η ανάδειξή της ως διεθνούς κόμβου μεταφορών και 

διαμετακομιστικού εμπορίου, ως κέντρου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ως 

πολιτιστικής μητρόπολης, ως τουριστικού πόλου διεθνούς ακτινοβολίας, ως κέντρου 

παροχής υπηρεσιών υγείας και αθλητισμού. 
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• Η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως εθνικού μητροπολιτικού κέντρου και ως πόλου 

διάχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής στο σύνολο του εθνικού χώρου, στο πλαίσιο 

της ισόρροπης και πολυκεντρικής περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν εμφανώς τους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Αθηνών καθώς η διοικητική ανασυγκρότηση που προτείνεται αφορά στον ανασχεδιασμό 

του χάρτη των υφισταμένων διοικητικών επιπέδων της χώρας με βάση ευρύτερα πολιτικά, 

λειτουργικά και αναπτυξιακά κριτήρια, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και να προάγει τη συνολική 

ανταγωνιστικότητα του εθνικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η μείωση του 

αριθμού των Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων ώστε να αποκτήσουν ισχυρή διοικητική 

δομή και ικανοποιητική κρίσιμη μάζα από δημογραφικής και οικονομικής απόψεως και να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά την αναπτυξιακή διαδικασία. Για την ευρύτερη περιοχή της 

Αθήνας, μάλιστα, προωθείται η καθιέρωση μητροπολιτικής διοίκησης ή αυτοδιοίκησης στο 

πολεοδομικό της συγκρότημα  και ανάθεσης σε αυτήν λειτουργιών μητροπολιτικού 

χαρακτήρα για τις περιοχές αρμοδιότητάς της. 

Ο εκάστοτε σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάζεται  πέρα 

από τους γενικούς στόχους του εθνικού χωροταξικού πλαισίου και από τους στόχους και 

τους κατευθυντήριους άξονες των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού. Με το 

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό»  

επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της 

πρωτεύουσας, η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των πόρων, η 

ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και η διαμόρφωση ενός 

σαφέστερου πλαισίου κατευθύνσεων προς τον υποκείμενο σχεδιασμό, τις αδειοδοτούσες 

αρχές και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

 

Τα πιο διακριτά σημεία αναφοράς για τις Μητροπολιτικές Περιοχές στα πλαίσια του 

ΕΠΧΣΑΑ του  Τουρισμού, είναι η πλαισίωση του αστικού τουριστικού προϊόντος της 

Αθήνας με άλλες τουριστικές δραστηριότητες της Αττικής και η δικτύωση αυτών, οι 

αναπλάσεις σε περιοχές με βιομηχανικό ενδιαφέρον, που έχουν χωρική συνέχεια με άλλες 

περιοχές του αστικού τουρισμού και η προώθηση του συνεδριακού τουρισμού. Ο 

συνεδριακός τουρισμός προωθείται με τη δημιουργία εγκαταστάσεων μικρότερης κλίμακας 

σε μικρότερα αστικά κέντρα και άλλους τουριστικούς προορισμούς, βάσει κριτηρίων, 

όπως: ύπαρξη Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων, η παρουσία κάποιου ισχυρού/ κυρίαρχου 

παραγωγικού τομέα στην περιοχή, η ύπαρξη αξιόλογων στοιχείων του φυσικού ή 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ιστορίας, κ.α. Στην περίπτωση αυτή ενισχύεται η 

ανάδειξη και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών που μπορεί να βρίσκονται στον 

αστικό χώρο του εκάστοτε Δήμου και να έχουν κάποια πολιτισμική αξία. 
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Παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο προωθούνται δράσεις οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο την 

υπό μελέτη περιοχή και διαμορφώνουν ένα πιο συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλαίσιο, όπως 

είναι  η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού117 και κυρίως δε η ανάπτυξη του 

Πολιτισμικού Τουρισμού,  του συνεδριακού και του εκθεσιακού τουρισμού κ.α. Σε αυτήν 

την κατηγορία προτείνονται ποικίλα μέτρα και προγράμματα που ευνοούν  με έμμεσο 

τρόπο τις αστικές περιοχές. Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού απαιτείται η 

ιεραρχημένη αναβάθμιση του μουσειακού, μνημειακού και αρχαιολογικού κεφαλαίου της 

χώρας, που έμμεσα απαιτεί την καταγραφή και παρακολούθηση της καθημερινής πορείας 

διατήρησης των πολιτισμικών πόρων. Παράλληλα, αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και της ένταξης του σε τουριστικά 

δίκτυα.  Ο Πολιτιστικός τουρισμός ευνοεί την ανάδειξη άλλων μη αναπτυγμένων 

πολιτισμικών πόρων των ίδιων περιοχών, καθώς ενδυναμώνει την τουριστική ταυτότητα 

της εκάστοτε περιοχής.  

 

Όλες οι παραπάνω δράσεις  μπορούν να συμβάλουν στη δικτύωση των διατιθέμενων 

πολιτισμικών πόρων και να ενισχύσουν την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής της 

Αθήνας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της 

πολυδραστηριότητας του πληθυσμού. 

 

Οι ειδικές χωρικές κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό εντάσσουν το Δήμο 

Κορυδαλλού  στην κατηγορία (Δ) Μητροπολιτικές περιοχές για τις οποίες οι κατευθύνσεις 

που δίνονται αφορούν: 

• στην ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής, 

•  σε μέτρα βελτίωσης των εισόδων και της σήμανσης  των πόλεων 

• σε μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των περιοχών που συγκεντρώνουν σημαντικό 

αριθμό σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των τουριστικών 

διαδρομών.   

 

Όλες οι παραπάνω κατευθύνσεις αφορούν στην εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος και 

την ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές 

παρεμβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων με αύξηση των 

 

117Στο ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισμού ως «εναλλακτικές μορφές τουρισμού» ορίζονται αυτές που ακολουθούν 

διαφορετικό τρόπο οργάνωσης από αυτό του μαζικού τουρισμού και στηρίζονται κατά κανόνα στην αξιοποίηση 

διαφορετικών πόρων από το κυρίαρχο μοντέλο τουρισμού (ήλιος – θάλασσα) με ήπιο τρόπο. 
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ελεύθερων χώρων και του πρασίνου, με προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και με  αναβάθμιση όλων των υποδομών. 

Ειδικότερα για τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προτείνεται  η συνέχιση και 

εντατικοποίηση της προσπάθειας ενοποίησης των αρχαιολογικών της χώρων. 

 

Οι κατευθύνσεις του άλλου ειδικού χωροταξικού πλαισίου, δηλαδή του «ΕΠΧΣΑΑ για τη 

Βιομηχανία» είναι κυρίως χωρικές. Μία από τις βασικές  άμεσες κατευθύνσεις του  είναι και 

η επικαιροποίηση των εκάστοτε πολεοδομικών σχεδίων όσον αφορά στη ρύθμιση της 

βιομηχανίας στον οικιστικό ιστό. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λειτουργία βιομηχανικές μονάδες 

θα πρέπει να απομακρύνονται και να χωροθετούνται σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Παράλληλα,  οι βιομηχανικές μονάδες και οι υποδομές τους κάποιας κλίμακας που έχουν 

διακόψει τη λειτουργία τους και είναι εγκλωβισμένες στον αστικό ιστό, πρέπει να 

αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του πολεοδομικού σχεδιασμού  με 

προτάσεις για την αξιοποίηση τους. 

 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, που θίγεται στο ΕΠΧΣΑΑ της Βιομηχανίας και συνδέεται 

άμεσα με την τήρηση αρχείων σχετικά με την απογραφή της βιομηχανικής δραστηριότητας 

της χώρας μας, αφορά την δρομολόγηση της Επαναφοράς κι  Απογραφής των 

Βιομηχανικών Καταστημάτων. Η ανά 5 ή 10 χρόνια, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

παρόντος Ειδικού Πλαισίου και ειδικότερα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 4., 

απογραφή των Βιομηχανικών καταστημάτων από την Ε.Σ.Υ.Ε., πρόκειται να συμβάλει 

στην ανάδειξη και προστασία της επιχειρηματικής  ιστορίας της χώρας, όπου η απογραφή 

χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων, θα αποτελέσει βασικό συστατικό για τη δημιουργία 

ενιαίου αρχείου στη χώρα  και ουσιαστικής παρακολούθησης της πορείας του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε εθνική κλίμακα. 

 

Στο ΕΠΧΣΑΑ της Βιομηχανίας δίδονται και συγκεκριμένες χωρικές κατευθύνσεις   που 

πολλές φορές αναφέρονται  και ανά χωρική ενότητα βάσει των υφιστάμενων διοικητικών 

ορίων. Σύμφωνα με αυτό, στο πλαίσιο των περιφερειακών κατευθύνσεων για την Αττική, 

διατηρούνται τα υφιστάμενα ισχυρά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας που 

είναι οι ζώνες της Ελευσίνας και των Μεγάρων και ενισχύεται ο ρόλος του Θριάσιου 

Πεδίου, ενώ δεν προβλέπεται η εκ νέου χωροθέτηση βιομηχανιών σε άλλες περιοχές του 

ΠΣΑ. Η τυχόν επιτρεπόμενη σημειακή χωροθέτηση της βιομηχανίας εντός των αστικών 

ιστών δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους. Ειδικότερα 

μάλιστα τονίζεται ότι στον οικιστικό χώρο, δεκτές νέες μονάδες είναι αυτές που έχουν 

αντικείμενο την αποθήκευση προϊόντων και οι μονάδες υψηλής τεχνολογίας ενώ 

ταυτόχρονα επιδιώκεται η λειτουργία τους να υποβαθμίζει τον αστικό χώρο και το φυσικό 

περιβάλλον.  
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Χωροταξικός και Πολεοδομικός  σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο 
Η σχέση των ΕΠ με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό είναι πολύ σημαντική και 

στα χαμηλότερα  επίπεδα σχεδιασμού (Νομαρχιακό, διαδημοτικό, δημοτικό). Στο επίπεδο 

αυτό κι όσον αφορά στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό του ΟΤΑ αυτός 

υπακούει στις διατάξεις του  Ν. 2508/97 και αποτυπώνεται στο αντίστοιχο ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ 

του εκάστοτε Δήμου. Το παραπάνω εργαλείο έχει ορίζοντα δεκαπενταετίας συνήθως και 

ορίζει του χωρικούς αναπτυξιακούς άξονες του κάθε Δήμου. Κατευθύνσεις για τον χωρικό 

σχεδιασμό θα πρέπει να απεικονίζονται και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου. 

 

Τα ΓΠΣ /ΣΧΟΟΑΠ παίζουν παράλληλα και το ρόλο του αναλυτικού εργαλείου της χωρικής 

ενότητας που μελετάται και τροφοδοτούν με στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της 

περιοχής του Δήμου. Σε καμία περίπτωση βέβαια, άλλες μελέτες δε μπορούν να 

αντικαταστήσουν τον ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό ενός Δήμου, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στην διαμόρφωση του χωρικού του προφίλ. 

 

Άλλωστε για την ορθότερη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι απαραίτητο 

να προϋπάρχουν  διατυπωμένοι οι άξονες καθώς και οι μακροπρόθεσμοι  αναπτυξιακοί 

στόχοι. Οι μακροπρόθεσμοι αυτοί στόχοι είναι εν μέρει  διατυπωμένοι στον ισχύοντα 

χωρικό τους σχεδιασμό.  
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Παράρτημα 1 
 

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 
 

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

           Α. Μακροοικονομικοί Προσανατολισμοί  

1. Η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.  

2. Η προστασία της οικονομικής και δημοσιονομικής βιωσιμότητας. 

3. Η προώθηση της κατανομής των πόρων με προσανατολισμό την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την αποδοτικότητα. 

4. Η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

5. Η διασφάλιση ότι η εξέλιξη των αμοιβών είναι τέτοια ώστε να 
συνεισφέρει στη μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. 

6. Η συνεισφορά σε μια δυναμική και καλά λειτουργούσα ΟΝΕ. 

            Β. Μικροοικονομικοί Προσανατολισμοί 

7. Η αύξηση και βελτίωση της επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη, 
ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα. 

8. Η διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας. 

9. Η διευκόλυνση, διάδοση και αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας 
πληροφορικής. 

10.  Η ενδυνάμωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του 
βιομηχανικού τομέα. 

11. Η ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης των πόρων και η ενδυνάμωση των 
συνεργιών μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης. 

12. Η επέκταση και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. 

13. Η διασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός 
της Ε.Ε. και η αξιοποίηση των ωφελειών της παγκοσμιοποίησης. 

14. Η δημιουργία ενός περισσότερο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις και η ενθάρρυνση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών μέσω της 
βελτίωσης της νομοθεσίας.  

15. Η προώθηση εταιρικής κουλτούρας και η δημιουργία υποστηρικτικού 
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περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ. 

16. Η επέκταση βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδομών και 
η ολοκλήρωση διασυνοριακών έργων. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

17. Η υλοποίηση πολιτικών απασχόληση που να στοχεύουν στην πλήρη 
απασχόληση, να βελτιώνουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα της 
εργασίας και να ενδυναμώνουν την κοινωνική και περιφερειακή 
συνοχή. 

18. Η προώθηση της δια βίου απασχόλησης 

19. H διασφάλιση αγορών εργασίας που δεν προκαλούν αποκλεισμούς, η 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της απασχόλησης και η δημιουργία 
συνθηκών ανταποδοτικών αμοιβών για αυτούς που αναζητούν 
απασχόληση συμπεριλαμβανόμενων των μειονεκτούντων και 
ανενεργών ατόμων.  

20. Η ενίσχυση του συγκερασμού των αναγκών της αγοράς ανάμεσα σε 
εργοδότες και εργαζόμενους. 

21. Η προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασμό με την εργασιακή ασφάλεια 
και η μείωση της κατάτμησης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων. 

22. Η ενδυνάμωση ευνοϊκών προς την απασχόληση εξελίξεων στο εργατικό 
κόστος, καθώς και δημιουργία μηχανισμών ρύθμισης των αμοιβών. 

23. Η επέκταση και ενίσχυση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

24. Η προσαρμογή των συστημάτων  εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες 
απαιτήσεις αρμοδιοτήτων.  
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Παράρτημα 2 
 

Επιλέξιμες Δράσεις ανά Υποπρόγραμμα του Θησέα 
 
Οι επιλέξιμες δράσεις ομαδοποιούνται στα ακόλουθα Μέτρα ανά υποπρόγραμμα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Διάρθρωση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑ»: Υποπρόγραμμα 1 

Yποπρόγραμμα 1 Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των Δήμων 

Μέτρο 1.1  Κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων 

Μέτρο 1.2α Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

Μέτρο 1.2β 

Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων 

Ο.Τ.Α. με ιδιώτες (προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης 

της μεθόδου, διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών – 

επενδυτών, κατάρτιση συμβάσεων). 

Μέτρο 1.3 Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

Μέτρο 1.4 

Μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και εφαρμογή τεχνολογιών 

πληροφορικής 

Μέτρο 1.5 

Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο 

αναφερόμενο σε δράσεις του    Υποπρογράμματος 1. 

Μέτρο 1.6 Οριζόντιες δράσεις. 

Μέτρο 1.7 

Αντιμετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών λειτουργικών 

δαπανών 

Μέτρο 1.8 

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές 

πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Διάρθρωση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑ»: Υποπρόγραμμα 2 

Yποπρόγραμμα 2 Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος 

Μέτρο 2.1α Μελέτες. 

Μέτρο 2.1β 
Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων 

Ο.Τ.Α. με ιδιώτες. 

Μέτρο 2.2 Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές 

Μέτρο 2.3 Ύδρευση. 

Μέτρο 2.4 Αποχέτευση – Επεξεργασία λυμάτων. 

Μέτρο 2.5 Διαχείριση απορριμμάτων 

Μέτρο 2.6 Οικισμοί. 

Μέτρο 2.7 Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα 

Μέτρο 2.8 Υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων 

Μέτρο 2.9 Τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των Ο.Τ.Α. 

Μέτρο 2.10 Απαλλοτριώσεις ακινήτων. 

Μέτρο 2.11 Συμπράξεις των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα. 

Μέτρο 2.12 

Ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών 

των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά 

προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του 

Υποπρογράμματος 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Διάρθρωση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑ»: Υποπρόγραμμα 3 

 Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες 

 Μελέτες. 

Yποπρόγραμμα 3  

Μέτρο 3.1α 
Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων 

Ο.Τ.Α. με ιδιώτες. 

Μέτρο 3.1β Μελέτες. 
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επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής τους σε κοινοτικά 
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Μέτρο 3.12 Αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών 
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Παράρτημα 3 
 

Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγραμματισμού
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  185 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 
βαθμού» 

 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 207 του Ν. 3463/2006  «Κύρωση του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 

114)». 

2. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.03.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 17398/13.9.2005 (Β΄ 1284) όμοια. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

4. Τη  Δ214/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  

 
 
αποφασίζουμε  
 

Άρθρο 1 
 
Όργανα κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος 
 

1. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό 

συγκροτείται διεπιστημονική ομάδα έργου, η οποία συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού 

προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και 

των Νομικών Προσώπων του, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού, κατά 

τη διαδικασία του άρθρου 2, το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων 

διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του και της ομάδας 

έργου κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του 
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επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία 

εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.   

3. Η διεπιστημονική ομάδα έργου συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται και ο υπεύθυνος της ομάδας, ο οποίος προεδρεύει αυτής. Ο Δήμαρχος 

έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της ομάδας. Στην ομάδα έργου 

συμμετέχουν : 

Μέλη των οργάνων διοίκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας Αντιδήμαρχος,  και 

υπάλληλοι των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, προερχόμενοι 

κατά προτίμηση από την Οικονομική Διεύθυνση, την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και την 

Υπηρεσία Προγραμματισμού, όπου αυτές υφίστανται. Ο αριθμός των μελών δε θα πρέπει 

να υπερβαίνει τα έξι (6). 

Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή ειδικών συμβούλων, ειδικών επιστημονικών 

συνεργατών του Δημάρχου και εξωτερικών συμβούλων με γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέματα. Ο αριθμός των συμβούλων και συνεργατών δε 

θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3). 

4. Για τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της ομάδας έργου, μπορεί να ανατίθενται 

σχετικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

60/2007 (Α΄ 64), του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και της Απόφασης 

2/45564/0026/31.07.2001 του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1066). 

5. Ως «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα 

δημοτικά ιδρύματα, οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι δημοτικές ανώνυμες 

εταιρείες. 
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Άρθρο 2 
 
Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος 
 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως : 

1. Η ομάδα έργου εισάγει προς συζήτηση στις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του αρχικό κείμενο σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση (στην περιοχή του 

Δήμου και στις υπηρεσίες) και την αξιολόγησή της και αφού λάβει υπόψη τις γραπτές 

εισηγήσεις των υπηρεσιών, συντάσσει σχέδιο με το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου, το 

οποίο υποβάλλει στο Δήμαρχο.  

2. Ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

συζήτηση και ψήφιση. 

3. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, 

δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, εάν υπάρχει, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά 

τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή διαμερισματικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών 

και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με απόφαση του Δημάρχου 

μπορεί να οργανωθεί ημερίδα, θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη 

ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία. 

4. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το 

εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική 

πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με 

γραπτή εισήγησή τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του επιχειρησιακού 

προγράμματος, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις 

δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας. 

5. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) 

εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους 

και τις δράσεις που το αφορούν. 

6. Η ομάδα έργου επεξεργάζεται και συνθέτει τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις αποφάσεις 

των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις που 

προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος, το οποίο υποβάλλει στο Δήμαρχο. 

7. Ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων 

των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 
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8. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση 

της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, εάν υπάρχει, και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

 

 

Άρθρο 3 
 
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος 
 

5. Αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος είναι 

ο δήμαρχος, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού.  

6. Η υπηρεσία προγραμματισμού συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις 

οποίες υποβάλλει στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 

7. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του 

δευτέρου έτους της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται 

κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι 

δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του. 

8. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος 

χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων και  δείκτες 

αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των 

δράσεων. 

 
 
Άρθρο 4 
 
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης  
 

5. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και 

σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται 

κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος 
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προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που 

προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.  

6. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτίζεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και 

εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των δημοτικών 

ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών Νομικών Προσώπων του 

Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.  

7. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, η υπηρεσία 

προγραμματισμού, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, συντάσσει 

σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, το οποίο υποβάλλει στη Δημαρχιακή 

Επιτροπή. 

8. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου επιτρέπεται ύστερα από 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

 

 

Άρθρο 5 
 
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και απολογισμού των ετήσιων 
προγραμμάτων δράσης  
 

4. Τα όργανα κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και τον απολογισμό τους, με την υποστήριξη της υπηρεσίας 

προγραμματισμού.  

5. Η υπηρεσία προγραμματισμού:  

α. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει 

εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. 

β. Πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη δημαρχιακή 

επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη 

τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών. 

6. Για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του έργου των δημοτικών υπηρεσιών, είναι δυνατή η συγκρότηση και 

λειτουργία επιτροπών συντονισμού, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν προϊστάμενοι 

των υπηρεσιών, εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, αντιδήμαρχοι και ο 

δήμαρχος. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
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Άρθρο 6 
 
Λοιπές διατάξεις 
 

1. Σε όσους Δήμους δεν υπάρχει υπηρεσία προγραμματισμού και μέχρι τη συγκρότησή της, 

ο Δήμαρχος ορίζει είτε την τεχνική είτε την οικονομική  υπηρεσία, η οποία ασκεί τις 

αρμοδιότητες προγραμματισμού. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν ανάλογα και για τις Κοινότητες.  
 
Άρθρο 7 
 
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη 

δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 

                                              

       Αθήνα ,  2007 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  
  
  
  

  ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

  
  

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

  
  
  
  

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
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ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τη γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ με αριθ. Πρωτ. 

27/890/14.3.2007 επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης και Προεδρικού 

Διατάγματος για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.03.2004 (ΦΕΚ 527/Β’) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 17398/13.9.2006 

(ΦΕΚ 1284/13.9.2006) όμοια. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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καθορίζουμε το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ως εξής: 

 

Άρθρο 1 
Δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και 

κεφάλαια : 

α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός  

Κεφάλαιο1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  

Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες  

β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις  

Κεφάλαιο 2.2:Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων  

γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης  

Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός  

Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 

2. Ως «Νομικά Πρόσωπα του Ο.Τ.Α.» νοούνται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα του Ο.Τ.Α., οι δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις και οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες.  

 

Άρθρο 2 
Στρατηγικός Σχεδιασμός 
1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  
1. Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

της περιοχής του Ο.Τ.Α., τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νομικών 

Προσώπων του, ως οργανισμών, και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση. 

 

2. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον : 

 

α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς και 

των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με τους γειτονικούς ΟΤΑ και την ευρύτερη 

περιοχή. 

β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Ο.Τ.Α.. 

3. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
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α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν 

από τον Ο.Τ.Α., κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά 

σειρά προτεραιότητας. 

β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα 

κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την 

παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών. 

γ. Tις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και 

των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το 

ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.  

δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό 

πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).  

 

Άρθρο 3 
Στρατηγικός Σχεδιασμός 
2.  Στρατηγική του Ο.Τ.Α.  και αναπτυξιακές προτεραιότητες  
1. Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και των 

κατευθυντήριων αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον 

τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 

β. Προσδιορισμός της στρατηγικής του Ο.Τ.Α., δηλαδή των γενικών στρατηγικών 

στόχων προκειμένου να πετύχει το όραμά του.  

γ. Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες θα 

διαρθρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

2. Το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης 

της περιοχής του Ο.Τ.Α. και του ίδιου του Ο.Τ.Α., ως οργανισμού, για την επόμενη 

μεσοπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που 

θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.  

3. Η διατύπωση της στρατηγικής του Ο.Τ.Α. γίνεται μέσω του καθορισμού γενικών 

στρατηγικών στόχων. Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι θα αφορούν : 

α. Στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της 

περιοχής. 

β. Στην ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του. 

γ. Στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη βελτίωση της λειτουργίας 

των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και της υλικοτεχνικής υποδομής του). 
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ε. Στη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. 

4. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη 

μορφή αξόνων. Ενδεικτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι: 

α. «Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές». 
β. «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός».  
γ. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση».  
δ. «Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία 
και τους τοπικούς φορείς». 

5. Μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας, ένας τουλάχιστον πρέπει να αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη 

βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο 

άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά :  

α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης.  

β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών 

Προσώπων του. 

γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς 

και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Ο.Τ.Α.. 

 

Άρθρο 4 
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 
1. Στόχοι και δράσεις 
1. Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού εξειδικεύονται οι γενικοί 

στρατηγικοί στόχοι σε ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας εξειδικεύεται σε 

μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει 

να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από τον Ο.Τ.Α. την επόμενη τετραετία. Ενδεικτικά, 

τα μέτρα μπορεί να αφορούν: Ύδρευση και Αποχέτευση, Διαχείριση απορριμμάτων, 

Κοινωνική φροντίδα, Πολιτισμό και Αθλητισμό, Απασχόληση, Τουριστική ανάπτυξη, 

Οικονομικά του Ο.Τ.Α., καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του O.T.A. 

και των Νομικών Προσώπων του.  

2. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο 

υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα 

έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη 

χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες 

λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό 

να περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες 
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δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να 

περιλαμβάνουν: 

α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι 

αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Ο.Τ.Α. (όπως δραστηριότητες 

κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος). 

β. Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του 

Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του (όπως διαχείριση θεμάτων προσωπικού, 

οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, 

υποστήριξη του προγραμματισμού, τεκμηρίωση πληροφοριών). 

3. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να είναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των 

Νομικών Προσώπων του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους οποίους 

συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις 

συνεργασίας του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς.  

4. Σε ειδική παράγραφο του κεφαλαίου αυτού είναι δυνατό να προσδιορίζονται : 

α. Δράσεις διαδημοτικής σημασίας, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με τους 

γειτονικούς Ο.Τ.Α., 

β. Δράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα 

προγραμματισμού. 

 

Άρθρο 5 
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 
 
2. Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων 
1. Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού ιεραρχούνται οι δράσεις 

για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης 

προτεραιότητας. Τουλάχιστον για τις δράσεις αυτές συμπληρώνεται τυποποιημένο 

έντυπο προγραμματισμού, στο οποίο κατ΄ ελάχιστον προσδιορίζονται: 

α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η 

δράση. 

β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της δράσης. 

γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης. 

δ. Οι φάσεις υλοποίησης  της δράσης.  

ε. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για την 

υλοποίηση της δράσης. 

στ. Η χωροθέτηση της δράσης. 
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ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.  

η. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της δράσης. 

θ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης. 

2. Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και 

των Νομικών Προσώπων του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, το 

χρονοδιάγραμμα απόκτησης των απαιτούμενων πόρων και ο προϋπολογισμός 

δαπανών συντάσσονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας. 

Άρθρο 6 
Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 
1. Οικονομικός προγραμματισμός 
Στο κεφάλαιο «Οικονομικός προγραμματισμός» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή 

χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας. 

β. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων 

του προγράμματος. 

γ. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο.  

 

Άρθρο 7 
Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 
2. Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 
1. Στο κεφάλαιο «Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος», 

καταρτίζονται δείκτες αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

βαθμού επίτευξης των στόχων και δείκτες υλοποίησης ή εκροών για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων του 

προγράμματος.  

2. Οι προηγούμενοι δείκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, 

προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι.  

 

Άρθρο 8 
Δομή και περιεχόμενο  των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Ο.Τ.Α. 
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών 

Προσώπων του αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών τους. 

2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ’ έτος 

εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη της 

παραγράφου 4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι 
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δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, που θα 

υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.  

3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον :  

α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου εντάσσεται η 

δράση. 

β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο 

έτος.  

γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίμηνο.  

δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης. 

ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. 

4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου  

συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί με το 

τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραμμα, που οριστικοποιείται με 

την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος. 

5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια 

προγράμματα δράσης τους. 

6. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός 

υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το 

ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν 

προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και 

στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.  

 

Άρθρο 9 
Τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Περιφέρειες 
Για τον έλεγχο νομιμότητας από την Περιφέρεια, υποβάλλεται, με ευθύνη του Δημάρχου, 

έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, εγκεκριμένη από 

το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 10 
Μεταβατική διάταξη  

 

Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2007-2010:  

α. Το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιλαμβάνει συνοπτική 

περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, και τα αναφερόμενα στις 

παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3, και στα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας απόφασης.  
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β. Η προθεσμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 31η Οκτωβρίου 2007.  

γ. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ο.Τ.Α. για το έτος 2007 αποτελεί το τεχνικό πρόγραμμα 

και ο οικονομικός προϋπολογισμός του έτους 2007. 

δ. Δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2007 από 

τα Νομικά Πρόσωπα του Ο.Τ.Α.. 

      
Άρθρο 11 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

             
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών (με την παράκληση να σταλεί 

άμεσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς τους) 

2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

7. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

8. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

10. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4 αντίγραφα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 27, Αθήνα 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 83 

Πληροφορίες: Ν. Παπαλιάκου – Ι. Μπέλλα 

ΤΗΛ.: 210-32.29.710, 210-32 53 029 

FAX:  210-32 21 152 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα , 8 Αυγούστου  2007 

 

Α.Π.: 45038 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, 
δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-
5-07 (διόρθωση σφάλματος)] 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τη 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 

(διόρθωση σφάλματος)]. 

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 

4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.03.2004 (ΦΕΚ 527/Β’) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
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Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 

17398/13.9.2006 (ΦΕΚ 1284/13.9.2006) όμοια. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τροποποιούμε το σημείο β του άρθρου 10 της 18183/02-04-2007 Υπουργικής 

Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,  ως εξής: 

«β. Η προθεσμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δε μπορεί να υπερβαίνει 

την 31η Ιανουαρίου 2008.» 

      
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  
            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 

 
 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών (με την παράκληση να 

σταλεί άμεσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς τους) 

2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

7. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

9. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4 

αντίγραφα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 27, Αθήνα 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 83 

Πληροφορίες: Ν. Παπαλιάκου – Ι. Μπέλλα 

ΤΗΛ.: 210-37.44.534,  210-37.44.512 

FAX:  210-37.44.326 

 

 

 

 

 

 

 

      Αθήνα , 21 Δεκεμβρίου 2007 

 

      Α.Π.: 71841 
 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, 
δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-
5-07 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45038/8-8-
2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007). 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Την 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 

(διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 45038/8.8.2007 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007). 

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,  Σώματος 
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Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών». 

5. Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπ. Εσωτερικών για την 

ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και 

Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950Β΄/3-10-2007). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τροποποιούμε το σημείο β του άρθρου 10 της 18183/02-04-2007 Υπουργικής 

Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,  ως εξής: 

«β. Η προθεσμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 30η Απριλίου 2008.» 

      
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  
                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

                           ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ 
 
 Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών (με την παράκληση να σταλεί 

άμεσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς τους) 

2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

6. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

7. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

8. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 27, Αθήνα 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 83 

Πληροφορίες: Ν. Παπαλιάκου  

ΤΗΛ.: 210-37.44.534 

FAX:  210-37.44.504 

 

 

 

 

 

 

      Αθήνα , 17 Απριλίου 2008 

 

      Α.Π.: 16422 
 

 

10. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4  

11. αντίγραφα). 
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E-mail: apdo4@ypes.gr 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, 
δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-
5-07 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 45038/8-8-
2007 και 71841/21-12-2007  Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007 και 
ΦΕΚ 19Β΄/14-01-2008 αντίστοιχα). 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Την 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 

(διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 45038/8-8-2007 και 

71841/21-12-2007  Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007 και ΦΕΚ 

19Β΄/14-01-2008 αντίστοιχα). 

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,  Σώματος Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

5. Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπ. Εσωτερικών για την ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο 

(ΦΕΚ 1950Β΄/3-10-2007). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τροποποιούμε το σημείο β του άρθρου 10 της 18183/02-04-2007 Υπουργικής 

Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,  ως εξής: 

«β. Η προθεσμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 31η Ιουλίου 2008.» 
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Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  
                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

                               ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ 
 
 Κοινοποίηση: 
4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών (με την παράκληση να σταλεί 

άμεσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς τους) 

5. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

6. Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. 

 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού (σχετ. Α.Π. 1029/1639/13-3-08) 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα (σχετ. Α.Π. 506/1767/19-3-08) 

4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

6. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

7. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

8. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

10. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4  

αντίγραφα). 
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2006 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.                                        Α.Π.: 58939 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ       

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.   

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27                                           

Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ                                 

Πληροφορίες:  Α. Μπελιά 

Τηλέφωνα: 210-32.28.507  

Fax: 210-32.21.152       

 

Εγκύκλιος: 45 

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.                                                                                        

ΣΧΕΤ.: Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 

114Α’ - 8/6/2006) 

 

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων 

δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της 

δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του νέου 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών 

προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α..   

Ειδικότερα, η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α., αποσκοπεί 

στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού 

στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.  Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, 

της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., 

να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα 

συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του. 

 

2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανάπτυξης  
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις 

αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αφορά όχι 

μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της 

υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου 
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περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των 

πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.    

 

3. Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Η θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους 

Ο.Τ.Α. στοχεύει:  

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας 

τους, 

 στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου,  

 στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

 στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των 

πόρων, 

 στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων,  

 στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων, 

 στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,  

 στο συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης 

και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α., 

  στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 

 στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας 

κοινωνικού ελέγχου. 

4. Η γενική διάρθρωση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

 Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από 

αλλαγές ή εξελίξεις.  

 Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα 

πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην 

οργάνωση και λειτουργία του, που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο  Ο.Τ.Α. να 

ασκήσει το ρόλο του. 

 Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια  

 Εξειδικεύονται σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, 

κ.λπ.  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, επομένως, περιλαμβάνει δράσεις στους ακόλουθους 

τομείς: 

 Για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης:  
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 Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

(τεχνικές υποδομές και δίκτυα εξυπηρέτησης, προστασία και αειφόρος διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος,  χωροταξία και πολεοδομία).  

 Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της 

περιοχής του (παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός,  κοινωνική πολιτική, οικονομική 

ανάπτυξη και απασχόληση). 

 Για την οργανωτική - λειτουργική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α.: 

 

 Οργάνωση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης (μεσοπρόθεσμος οικονομικός 

προγραμματισμός, παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση). 

 Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. (μεσοπρόθεσμος 

προγραμματισμός προσλήψεων, ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού, 

μηχανοργάνωση, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξασφάλιση γης και 

κτιριακών εγκαταστάσεων). 

Τέλος, προβλέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με λοιπούς φορείς  του διοικητικού 

συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 

γειτονικοί Ο.Τ.Α.) και τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις).  

 

5. Υπόχρεοι Ο.Τ.Α., χρόνος, όργανα, διαδικασία εκπόνησης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
Υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, που θα ισχύσει από τη νέα 

δημοτική και κοινοτική περίοδο, έχουν οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 

κατοίκων, οι Δήμοι πρωτευουσών νομών και οι Δήμοι που προέρχονται από 

εθελούσια συνένωση.   

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των υπόχρεων Ο.Τ.Α., είτε με απόφαση 

του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., μετά από σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είτε, εκουσίως, 

με απόφαση του Ο.Τ.Α. (άρθρο 204 Κ.Δ.Κ.).  Η εκπόνηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων από τους υπόχρεους Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου 

εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής (άρθρο 205 

Κ.Δ.Κ.).  

Σύμφωνα με τα άρθρα 206 και 207 του Κ.Δ.Κ., το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Περιφέρειες θα καθορισθούν με 



 

205 

απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., ενώ η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης και τα αντίστοιχα όργανα θα καθορισθούν με προεδρικό διάταγμα, 

που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α..  

6. Πρόγραμμα δράσης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της διαδικασίας και την υποστήριξη των 

υπόχρεων Ο.Τ.Α. στο νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν και στο πλαίσιο του 

στόχου για την ανάπτυξη στον ίδιο τον Ο.Τ.Α. ενός μηχανισμού και μιας διαδικασίας 

προγραμματισμού, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες ενέργειες:    

 Έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 206 και του Προεδρικού 
Διατάγματος του άρθρου 207. 

 Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης και αναγκών των υπόχρεων Ο.Τ.Α.. 
Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των υπόχρεων Ο.Τ.Α. από πλευράς πόρων, 

προσωπικού, οργάνωσης και διαδικασιών προγραμματισμού. Η έρευνα θα στοχεύσει 

στην διαπίστωση της δυνατότητας των Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση επιχειρησιακών 

προγραμμάτων. 

 Ομαδοποίηση των Ο.Τ.Α. με βάση τις ανάγκες υποστήριξης.  Με βάση τα 

συμπεράσματα της έρευνας θα γίνει ομαδοποίηση των Ο.Τ.Α. σε κατηγορίες, ανάλογα 

με τις ανάγκες, προκειμένου να προσαρμοστούν τα τεχνικά εργαλεία (προδιαγραφές, 

οδηγοί) και να καταστρωθούν τα συλλογικά προγράμματα υποστήριξης.  

 Σύνταξη προδιαγραφών - οδηγών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που 

θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

 Εκπόνηση συστήματος δεικτών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων αιρετών και στελεχών Ο.Τ.Α.. 
  Σχεδιασμός και οργάνωση των προγραμμάτων υποστήριξης. Τα 

προγράμματα θα σχεδιαστούν με βάση τόσο τη γεωγραφική διάσταση όσο και το 

επίπεδο ετοιμότητας των Ο.Τ.Α. και θα αφορούν εκείνους για τους οποίους θα 

διαπιστωθεί από την έρευνα αναγκών ότι χρήζουν υποστήριξης. Στόχος των 

προγραμμάτων υποστήριξης είναι η εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

στους προαναφερόμενους Ο.Τ.Α. 

Σε πρώτη φάση, στους υπόχρεους Ο.Τ.Α. αποστέλλεται το συνημμένο 

ερωτηματολόγιο καταγραφής των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την διερεύνηση 

της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς δομών και διαδικασιών προγραμματισμού 

και τον καθορισμό των αναγκών υποστήριξής τους.   
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Προκειμένου να οργανωθεί στο Υπουργείο ο υποστηρικτικός μηχανισμός, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να επιστραφούν τα ερωτηματολόγια συμπληρωμένα έως τις 15 
Νοεμβρίου 2006. 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση. 

 

          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 
Συνημμένα: 
Ερωτηματολόγιο (Σελίδες 4) 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 

2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

7. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  

8. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

9. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

10. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

11. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών(4 

αντίγραφα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 

 

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27 

Ταχ. Κώδικας : 101 83  ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου 

Τηλ : 210-37.44.335 

Email : apdo4@ypes.gr 

FAX : 210-32.21.152 

  

 

Αθήνα,  14 Σεπτεμβρίου 2007 

Α.Π. : 50837 

 

ΠΡΟΣ: Όπως συνημμένος Πίνακας  

 

 
Εγκύκλιος: 66 

ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.                                                                                            

ΣΧΕΤ. : α) Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 Του Ν.3463/2006 (Α΄ 114). 

  β) Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Α.Π. 58939-25/10/2006) 

  γ) Η 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και     

   τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των    

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Β΄534) και (Β΄ 759) 

(διόρθωση σφάλματος) 

δ)Η 4503/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 

18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης» (Β΄ 1613). 

ε)Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (A΄ 221) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»(Α΄221). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω α, β και γ σχετικών,  σας  γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε το 

Π.Δ.185 για τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  Με την έκδοσή του, 

ολοκληρώνονται οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την ουσιαστική 

εφαρμογή των άρθρων 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

Με την παρούσα εγκύκλιο δεν επιχειρείται η αναλυτική παράθεση όλων των βημάτων της 

διαδικασίας εκπόνησης των Ε.Π., αλλά διευκρινίζονται σημεία τα οποία, βάσει 

mailto:apdo4@ypes.gr
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ερωτημάτων που μας τέθηκαν, χρήζουν ερμηνείας.   Για την υποστήριξη της εκπόνησης 

των Ε.Π. μπορείτε να ανατρέχετε στο σχετικό αναλυτικό Οδηγό που εκπονήθηκε από την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (www.ypes.gr).  

Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε ότι οι Ο.Τ.Α. δεν περιορίζονται μόνο 

στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά κυρίως λειτουργούν ως 

θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός.  Προκειμένου λοιπόν να βελτιώνουν 

συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό τους - ενός μηχανισμού προγραμματισμού, έπειτα 

από  εκπαίδευση  στελεχών τα οποία θα κληθούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση των 

Ε.Π..  

Η εμπειρία από τις υφιστάμενες διαδικασίες προγραμματισμού στην πλειοψηφία των 

Ο.Τ.Α. έχει αναδείξει σημαντικές ελλείψεις, όπως: 

• Αποσπασματικότητα και έλλειψη συνοχής στα προγραμματισμένα ή εκτελούμενα 

έργα και στη συνέχεια απουσία παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων τους. 

• Έλλειψη συμμετοχής του προσωπικού των Ο.Τ.Α. κατά το σχεδιασμό και 

προγραμματισμό της δράσης του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη συνέχεια για το 

ενδιαφέρον και το βαθμό συμμετοχής του στην υλοποίηση των έργων. 

• Έλλειψη δομών προγραμματισμού. 

Στόχος λοιπόν είναι η εκπόνηση του Ε.Π. από τους υπόχρεους ή μη Ο.Τ.Α., να μην 

εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως στις 

διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. 

Ως εκ τούτου, επειδή το Ε.Π. έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού 

αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις 

δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. 

και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή 

τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, 

όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς 

και οικονομικούς φορείς.  Μ’ αυτόν τον τρόπο το  όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής 

μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να 

εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού 

σχεδιασμού. 

Αποβλέποντας στη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας της δράσης των 

Ο.Τ.Α., δεδομένης της πληθώρας των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζονται, κρίθηκε 

απαραίτητη η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς της. Για το λόγο αυτό εισάγεται για 

πρώτη φορά η χρήση δεικτών οι οποίοι, σύμφωνα με την περιγραφή τους σε ειδική 

έκδοση που θα ακολουθήσει, θα επιτρέπουν διορθωτικές κινήσεις προς όφελος των Ε.Π..  

http://www.ypes.gr/


 

209 

Η υποχρεωτική χρήση δεικτών θα ισχύσει από την επόμενη δημοτική περίοδο, αφού είναι 

αναγκαίο, πρώτον, αυτοί να καθορισθούν μετά από ειδική μελέτη που θα εκπονηθεί σε 

συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. και, δεύτερον, να εξοικειωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

με τις διαδικασίες προγραμματισμού κατά την παρούσα δημοτική περίοδο. 

Επειδή στόχος είναι το Ε. Π. να αποτελεί εργαλείο δουλειάς για την εκάστοτε δημοτική 

αρχή και όχι ακόμα μια ανεφάρμοστη μελέτη, οι δημοτικές αρχές και οι υπηρεσίες των 

Ο.Τ.Α. πρέπει να κατανοήσουν την επιτακτική ανάγκη ενεργού συμμετοχής τους στη 

διαδικασία κατάρτισης.  

Για το λόγο αυτό θα υπάρξει υποστήριξη κατά το πρώτο έτος (2007), σε συνεργασία με 

την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τις Τ.Ε.Δ.Κ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ώστε να αποκτηθεί από τα στελέχη 

των Ο.Τ.Α. η απαιτούμενη τεχνογνωσία. 

Ως προς τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την πρώτη εφαρμογή του θεσμού, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Προθεσμία εκπόνησης  

Ειδικά για την πρώτη δημοτική περίοδο εφαρμογής του θεσμού,  η ανωτέρω 

προθεσμία για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, παρατάθηκε με την 

4503/8-8-2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (Β΄ 1613) έως τις 31 Ιανουαρίου 2008. 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2007 

Μόνο για φέτος, ως τέτοιο θεωρείται το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Οικονομικός 

Προϋπολογισμός  του Ο.Τ.Α., του ιδίου έτους.  

Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα, για τη φετινή χρονιά θα απαιτηθεί μόνο ο 

Οικονομικός τους Προϋπολογισμός.  

Τυποποιημένο έντυπο προγραμματισμού 

Περιλαμβάνεται στον Οδηγό Κατάρτισης. 

3. Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. 

α)  Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δράσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που είναι σε 

φάση προσαρμογής τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

τουλάχιστον ο  Οικονομικός τους Προϋπολογισμός και οι επιπτώσεις που θα έχει η 

προσαρμογή στη γενικότερη δράση του Ο.Τ.Α. θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

Ε.Π. του Ο.Τ.Α., αφού αποτελούν τμήμα της οργάνωσής του.  Η κατάσταση των 

δημοτικών επιχειρήσεων του Ο.Τ.Α. θα αποτυπωθεί οριστικά κατά την αναθεώρηση 

του Ε.Π. στο τέλος του 2008. 

β)  Αν και δεν ορίζεται ρητά, το Ε.Π. θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις δράσεις 

των Δ.Ε.Υ.Α., όπου υφίστανται, εφόσον πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελή 

χαρακτήρα.  
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γ)  Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και τις δράσεις των Επιχειρήσεων 

Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, με κριτήριο το έργο που επιτελούν για την πληροφόρηση 

του δημότη και εφόσον χρηματοδοτούνται από τον οικείο Ο.Τ.Α.. 

4. Διεπιστημονική Ομάδα Έργου - Υποστήριξη 

α) Κατά τη φάση της κατάρτισης του Ε.Π. και προκειμένου να βοηθηθεί τόσο η 

δημοτική αρχή, όσο και οι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., συγκροτείται, με απόφαση του 

Δημάρχου, Ομάδα Έργου - το ανώτερο εξαμελής - η οποία θα απαρτίζεται από 

αιρετούς και υπαλλήλους των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..  

β) Στην Ομάδα Έργου μπορούν να συμμετέχουν, πέραν των προβλεπόμενων 

στην προηγούμενη παράγραφο, μέχρι τρεις (3) ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί και 

επιστημονικοί συνεργάτες του Δημάρχου καθώς και εξωτερικοί σύμβουλοι με γνώσεις 

σε οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέματα. 

Η συγκρότηση μιας τέτοιας ομάδας μέσα στο Δήμο, διασφαλίζει την ενεργοποίηση 

κυρίως των υπηρεσιών του και τον εφοδιασμό των στελεχών του με την κατάλληλη 

τεχνογνωσία. 

Στην περίπτωση που η Ομάδα Έργου χρειαστεί συμβουλευτική υποστήριξη δίνεται η 

δυνατότητα από το Προεδρικό Διάταγμα να ανατεθεί η σχετική υπηρεσία σε εξωτερικό 

σύμβουλο.   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι παρά τον πολυτομεακό χαρακτήρα 

του Ε.Π. και τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν να φαίνεται ότι εμπεριέχει η διαδικασία 

εκπόνησής του, είναι σκόπιμο, πέραν από την ενεργό συμμετοχή όλων των 

υπηρεσιών, να καταβληθεί προσπάθεια από τις δημοτικές αρχές για εκ των έσω 

εκπόνηση του Ε.Π., με τη βοήθεια του Οδηγού και την υποστήριξη των υπηρεσιών του 

Υπουργείου, των συμβούλων των Τ.Ε.Δ.Κ. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..  

Σε κάθε περίπτωση όμως σας υπενθυμίζουμε ότι, εφόσον οι δημοτικές αρχές 

προστρέξουν στην υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου, ισχύουν τα κάτωθι: 

 Για την εξαιρετικά σπάνια περίπτωση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προϋπολογισμού άνω των 211.000 € πλέον Φ.Π.Α., ακολουθούνται οι διατάξεις 

του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64). 

 Για συμβουλευτικές υπηρεσίες προϋπολογισμού μικρότερου των 211.000 € 

πλέον Φ.Π.Α., (κατάταξη κατά CPC 865 και 866 όπως περιγράφονται στο 

σχετικό Παράρτημα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε με το 

Π.Δ. 60/2007) ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 

(Α΄247) και της Απόφασης 2/45564/0026/31-07-2001  του Υπουργού 

Οικονομικών (Β΄ 1066).  

Περαιτέρω, πρέπει να καθορίζεται στη διακήρυξη και εν συνεχεία στη σχετική 

σύμβαση με σαφήνεια η περιγραφή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, η παροχή της 
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οποίας γίνεται μέσω της προσφοράς- εν προκειμένω στον Ο.Τ.Α.- γνώσεων και 

ικανοτήτων, με τη μορφή της διάθεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

τεχνογνωσίας, καθώς και του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού. Οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από συμβούλους που διαθέτουν την 

κατάλληλη και επαρκή οργάνωση – υποδομή, στελέχωση, τεχνογνωσία, εμπειρία και 

χρηματοοικονομική δυνατότητα.  

Τέλος, είναι σκόπιμο η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών να διαρκέσει και μετά 

την ολοκλήρωση εκπόνησης του Ε.Π., προκειμένου οι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., όταν 

αναλάβουν εξ ολοκλήρου τις σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και 

αξιολόγησης, να διαθέτουν πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια. 

5. Διαβούλευση 

Πρόκειται για μια ουσιαστική και όχι τυπική διαδικασία, στην οποία πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα, εφόσον σχετίζεται τόσο με τη διαφάνεια της δράσης του Ο.Τ.Α., 

όσο και με την ευρύτερη αποδοχή των δράσεων του Ε.Π., ενώ η μη σωστή τήρησή της 

μπορεί να αποτελέσει και αιτία απόρριψης του Ε.Π. κατά τον έλεγχο νομιμότητας από 

την Περιφέρεια.  

6. Προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο 

α) Οι Ο.Τ.Α. που έχουν ήδη εκπονήσει Ε.Π. πρέπει να το προσαρμόσουν στις 

ισχύουσες διατάξεις ως προς την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. 

β) Οι Ο.Τ.Α. που έχουν ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση Ε.Π., (όπως φαίνεται από την 

παρακολούθηση των αρχείων του Προγράμματος «Θησέας» ή με χρηματοδότησή του 

από ίδιους πόρους) αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τη διευκόλυνσή σας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α., www.ypes.gr  

είναι αναρτημένα: 

 Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Α.Π. 58939-25/10/2006). 

 Η 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Β΄534). 

 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αριθμ. 18183/2.4.2007 Υ.Α. (Β΄ 759). 

 Η 4503/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 18183/02-04-

2007 Υπουργικής Απόφασης» (Β΄ 1613). 

 Το  Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Α΄221). 

 Οδηγός Εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

http://www.ypes.gr/
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 Σχέδιο Προκήρυξης με τίτλο : «Επιλογή Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών 

Υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και 

έλεγχο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων». 

 Σχέδιο Σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. για την 

εκπόνηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και έλεγχο υλοποίησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων». 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση. 

 
        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
                                                                              ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ 
 

 

 

Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 

2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (με ηλεκτρονικό αρχείο) 

7. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  

8. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

9. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

10. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

11. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4  

12. αντίγραφα) 

13. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με ηλεκτρονικά αρχεία, με την 

παράκληση να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 

 

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 27 

Ταχ. Κώδικας : 101 83  ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου 

Τηλ : 210-37.44.534 

Email : apdo4@ypes.gr 

FAX : 210-37.44.504 

  

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008 

Α.Π. : 8910 

 

ΠΡΟΣ: Όπως συνημμένος 

Πίνακας  

 

  

Εγκύκλιος: 8 
ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.                                                                                        
ΣΧΕΤ. :α) Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Του    

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). 

 

β) Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Α.Π. 58939/25-10-2006). 

 

γ) Η Εγκύκλιος 66/2007 ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 50837/14-9-2007). 

 

δ)Η 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, 

δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με τη  

διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 759 Β΄). 

 

ε)Η 4503/8-8-2007 (ΦΕΚ 1613 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ  18183/2007 Υ.Α.» όπως αυτή ισχύει. 

 

στ)Το Προεδρικό Διάταγμα 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού». 

 

mailto:apdo4@ypes.gr
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ζ)Η 71841/21-12-2007 (ΦΕΚ 19 Β΄) Υπουργική Απόφαση     

«Τροποποίηση της υπ’  αριθμ  18183/2007 Υ. Α.» όπως αυτή  ισχύει. 

Με την παρούσα εγκύκλιο και σε συνέχεια του ανωτέρω (ζ) σχετικού σύμφωνα με το οποίο 

παρατείνεται η προθεσμία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους 

ΟΤΑ, διευκρινίζονται τα εξής: 

7. Υποβολή του Ε.Π. στην Περιφέρεια 

α) Οι ΟΤΑ, μέχρι την 30η Απριλίου 2008, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει στην 

Περιφέρεια, με ευθύνη του Δημάρχου, Έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού τους Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.9 

της Υ.Α. 18183/2-4-2007). 

β) Η Έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και κοινοποιείται 

στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. 

8. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2008 

Για το τρέχον έτος, ως τέτοιο θεωρείται το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Οικονομικός 

Προϋπολογισμός  του Ο.Τ.Α. του ιδίου έτους, κατ’ αντιστοιχία της  διαδικασίας που 

ίσχυσε για το Πρόγραμμα Δράσης του 2007.  

Όσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα και για τη φετινή χρονιά θα απαιτηθεί μόνο ο 

Οικονομικός τους Προϋπολογισμός.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα σχετικά κείμενα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Εσωτερικών  www.ypes.gr . 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία 

διευκρίνιση. 

 
       ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ 

 

 

Κοινοποίηση:  
7. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 

8. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

9. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

 

Εσωτερική διανομή: 

11. Γραφείο Υπουργού 

12. Γραφείο Υφυπουργού  

http://www.ypes.gr/
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13. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

14. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης  

15. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

16. Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (με ηλεκτρονικό 

αρχείο) 

17. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  

18. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 

19. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 

20. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

21. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4  

αντίγραφα) 

22. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με ηλεκτρονικά αρχεία, με την 

παράκληση να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α/Α ΔΗΜΟΣ 

1 Δοξάτου 

2 Δράμας 

3 Προσοτσάνης 

4 Ελευθερούπολης 

5 Θάσου 

6 Καβάλας 

7 Φιλίππων 

8 Χρυσούπολης 

9 Αλεξανδρούπολης 

10 Διδυμοτείχου 

11 Ορεστιάδος 

12 Βιστωνίδος 

13 Μύκης 

14 Ξάνθης 

15 Τοπείρου 

16 Κομοτηνής 

17 Αγίας Βαρβάρας Αθηνών 

18 Αγίας Παρασκευής Αθηνών 

19 Αγίου Δημητρίου Αθηνών 

20 Αγίων Αναργύρων Αθηνών 

21 Αθηναίων 

22 Αιγάλεω 

23 Αλίμου 

24 Αμαρουσίου 

25 Αργυρουπόλεως Αθηνών 

26 Βριλησσίων 

27 Βύρωνος 

28 Γαλατσίου 

29 Γλυφάδας 

30 Δάφνης 

31 Ελληνικού 

32 Ζωγράφου 

33 Ηλιουπόλεως 

34 Ηρακλείου Αθηνών 
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35 Καισαριανής 

36 Καλλιθέας Αθηνών 

37 Καματερού 

38 Κηφισιάς 

39 Μελισσίων 

40 Μεταμορφώσεως  

41 Μοσχάτου 

42 Νέας Ερυθραίας 

43 Νέας Ιωνίας 

44 Νέας Σμύρνης 

45 Νέας Φιλαδελφείας 

46 Νέας Χαλκηδόνος 

47 Νέου Ψυχικού 

48 Ιλίου 

49 Παλαιού Φαλήρου 

50 Παπάγου 

51 Περιστερίου 

52 Πετρουπόλεως 

53 Πεύκης 

54 Ταύρου 

55 Υμηττού 

56 Χαϊδαρίου 

57 Χαλανδρίου 

58 Χολαργού 

59 Ψυχικού 

60 Αρτέμιδος Ανατολικής Αττικής 

61 Αχαρνών 

62 Βάρης 

63 Βούλας 

64 Γέρακα 

65 Καλυβίων Θορικού 

66 Κερατέας 

67 Κρωπίας 

68 Λαυρεωτικής 

69 Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

70 Νέας Μάκρης 
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71 Παιανίας 

72 Παλλήνης Ανατολικής Αττικής 

73 Ραφήνας 

74 Σπάτων-Λούτσας 

75 Ωρωπίων 

76 Άνω Λιοσίων 

77 Ασπροπύργου 

78 Ελευσίνος 

79 Μάνδρας 

80 Μεγαρέων 

81 Αίγινας 

82 Σαλαμίνας 

83 Αγίου Ιωάννου Ρέντη 

84 Δραπετσώνας 

85 Κερατσινίου 

86 Κορυδαλλού 

87 Νικαίας Πειραιώς 

88 Πειραιώς 

89 Περάματος Πειραιώς 

90 Μυτιλήνης 

91 Βαθέος 

92 Χίου 

93 Αγρινίου 

94 Αμφιλοχίας 

95 Ι. Π. Μεσολογγίου 

96 Ναυπάκτου 

97 Οινιάδων 

98 Αιγίου 

99 Δύμης 

100 Μεσσάτιδος 

101 Πατρέων 

102 Ρίου 

103 Αμαλιάδος 

104 Αρχαίας Ολυμπίας 

105 Βουπρασίας 

106 Γαστούνης 
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107 Ζαχάρως 

108 Πύργου 

109 Σκιλλούντος 

110 Γρεβενών 

111 Καστοριάς 

112 Κοζάνης 

113 Πτολεμαΐδας 

114 Σερβίων 

115 Φλώρινας 

116 Αρταίων 

117 Ηγουμενίτσης 

118 Ιωαννιτών 

119 Πρεβέζης 

120 Καρδίτσας 

121 Μουζακίου 

122 Παλαμά 

123 Σοφάδων 

124 Γιάννουλης 

125 Ελασσόνας 

126 Λαρισαίων 

127 Τυρνάβου 

128 Φαρσάλων 

129 Αλμυρού 

130 Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 

131 Βόλου 

132 Καλαμπάκας 

133 Τρικκαίων 

134 Ζακυνθίων 

135 Αχιλλείων 

136 Κερκυραίων 

137 Αργοστολίου 

138 Λευκάδος 

139 Αλεξάνδρειας Ημαθίας 

140 Βέροιας 

141 Ναούσης 

142 Πλατέος 
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143 
Αγίου Αθανασίου 

Θεσσαλονίκης 

144 Εχεδώρου 

145 Θερμαϊκού 

146 Θέρμης 

147 Κουφαλίων 

148 Λαγκαδά 

149 Μίκρας 

150 Χαλκηδόνος 

151 Χορτιάτη 

152 Αμπελοκήπων 

153 Ελευθερίου-Κορδελιού 

154 Ευόσμου 

155 Θεσσαλονίκης 

156 Καλαμαριάς 

157 Μενεμένης 

158 Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης 

159 Πανοράματος 

160 Πολίχνης 

161 Πυλαίας 

162 Σταυρουπόλεως 

163 Συκεών 

164 Τριανδρίας 

165 Ωραιοκάστρου 

166 Κιλκίς 

167 Πολυκάστρου 

168 Αριδαίας 

169 Γιαννιτσών 

170 Έδεσσας 

171 Κρύας Βρύσης 

172 Σκύδρας 

173 Δίου 

174 Κατερίνης 

175 Εμμανουήλ Παππά 

176 Ηρακλείας Σερρών 

177 Κερκίνης 
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178 Νέας Ζίχνης 

179 Σερρών 

180 Σιδηροκάστρου 

181 Καλλικράτειας 

182 Κασσάνδρας 

183 Μουδανιών 

184 Πολυγύρου 

185 Αρκαλοχωρίου 

186 Γαζίου 

187 Ηρακλείου Κρήτης 

188 Μοιρών 

189 Νέας Αλικαρνασσού 

190 Τυμπακίου 

191 Αγίου Νικολάου 

192 Ιεράπετρας 

193 Σητείας 

194 Ρεθύμνης 

195 Ακρωτηρίου 

196 Ελευθερίου Βενιζέλου 

197 Χανίων 

198 Καλλιθέας Ρόδου 

199 Πεταλούδων 

200 Ιαλυσού 

201 Καλυμνίων 

202 Κω 

203 Ρόδου 

204 Ερμουπόλεως 

205 Θήρας 

206 Νάξου 

207 Πάρου 

208 Αργους 

209 Κρανιδίου 

210 Ναυπλίου 

211 Βόρειας Κυνουρίας 

212 Τρίπολης 

213 Βόχας 
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214 Κορινθίων 

215 Λουτρακίου-Περαχώρας 

216 Ξυλοκάστρου 

217 Σικυωνίων 

218 Σπάρτης 

219 Καλαμάτας 

220 Μεσσήνης 

221 Θηβαίων 

222 Λεβαδέων 

223 Ορχομενού 

224 Ληλαντίων 

225 Μεσσαπίων 

226 Χαλκιδέων 

227 Καρπενησίου 

228 Αταλάντης 

229 Λαμιέων 

230 Σπερχειάδος 

231 Αμφίσσης 

232 Μιδέας 

 

 

 

 

 

  



 

 

Παράρτημα 4 

 

Επιχειρησιακά Προγράμματα  Δ΄  ΚΠΣ 
Άξονες προτεραιότητας - Στόχοι - Ενδεικτικές Δράσεις 
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1. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

1.1:Προώθηση χρήσης 

ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 

• Παρεμβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας για νέες τεχνολογίες 

• Δράσεις στοχευόμενης ανάδειξης των ωφελειών των ΤΠΕ ανά κλάδο της οικονομίας 

• Παρεμβάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους μέσω ΤΠΕ, με μετρήσιμους 

στόχους 

• Ενέργειες διάχυσης Ευρωπαϊκών καλών επιχειρηματικών πρακτικών σε ΤΠΕ 

• Ενέργειες διάχυσης των εθνικών καλών πρακτικών 

• Δράσεις συγχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην περιφέρειας 

1.2: Παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών προς 

επιχειρήσεις και  

βελτίωση 

παραγωγικότητας του 

Δημοσίου με χρήση ΤΠΕ 

• Δράσεις που συμβάλλουν στη ρύθμιση θεσμικών ζητημάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών (θέματα ασφάλειας όπως: ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, 

κανονισμοί για χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω νέων τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών κ.λ.π.). 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά 

ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ψηφιακές υπηρεσίες των οποίων η προσφορά προτείνεται να 

υποστηριχθεί με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» 

Άξονας 
Προτεραιότητας 1: 
«Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας 
με Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ» 

Περιλαμβάνει 

παρεμβάσεις που 

αναμένεται να 

υποστηρίξουν τη 

συμβολή των ΤΠΕ 

στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας 

στις περιφέρειες 

αμιγούς στόχου 

σύγκλισης. 

1.3: Ενίσχυση της 

συμβολής του κλάδου 

των ΤΠΕ στην Ελληνική 

Οικονομία 

• Δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα 

επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις) 
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ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

1.4: Προώθηση της 

επιχειρηματικότητας σε 

τομείς που αξιοποιούν 

ΤΠE. 

• Ανάπτυξη εφαρμογών για την προβολή και προώθηση επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας, την 

ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως και η 

ανάπτυξη δομών ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης επιχειρηματικών ιδεών σε θέματα 

ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, βασικής χρηματοδότησης, κατευθύνσεων επέκτασης των 

επιχειρηματικών ιδεών και διοικητικής υποστήριξης (π.χ. δημιουργία portals, ηλεκτρονικά one-stop shops, εφαρμογών 

διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, προϊόντων και help desks) 

Άξονας 
Προτεραιότητας 2: 
ΤΠΕ και Βελτίωση 
της Ποιότητας Ζωής 

 

Οι παρεμβάσεις 

που προτείνονται 

να υλοποιηθούν 

έχουν ως τελικό 

επωφελούμενο τον 

πολίτη στις 

περιφέρειες 

αμιγούς στόχου 

σύγκλισης.  

Η ωφέλεια του 

πολίτη σχετίζεται 

με όλες τις πτυχές

2.1: Βελτίωση της 

καθημερινής ζωής μέσω 

ΤΠΕ - Ισότιμη 

συμμετοχή των πολιτών 

στην Ψηφιακή Ελλάδα 

• Παρεμβάσεις αξιοποίησης τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 

• Ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση 

• Ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών – μουσείων – 

αρχείων και η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού 

αποθέματος 

• Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό, μέσω 

συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας – πολιτισμού αλλά και στον αθλητισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση των αθλητών 
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ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2.2: Ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών 

Δημόσιας διοίκησης για 

τον πολίτη 

•       Ανασχεδιασμός και πλήρης ψηφιακή διάθεση υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες 

• Ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη βελτίωση  της ενημέρωσης, της προβολής του εθνικού πολιτιστικού αποθέματος αλλά 

και την αξιοποίηση της μεγάλης διασποράς του Ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο μέσω της ενοποίησης 

υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων, ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. 

• Ολοκλήρωση υφιστάμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με σκοπό την αποτελεσματικότερη και διαφανή χρήση των 

ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε ( λ.χ μέσω portals, infokiosks) και η παροχή 

προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη (π.χ. πληροφόρηση ανάλογα με την επαγγελματική 

δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την μαθητική ή φοιτητική ιδιότητα, κ.α.) 

• Εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα 

προς τους πολίτες. 
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2. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 

 

Οι δράσεις του συγκεκριμένου  ΕΠ αφορούν τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους  που έχουν ως 

εξής: 

• Γενικός Στόχος Ι: Αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του 

ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης 

• Γενικός Στόχος ΙΙ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 

• Γενικός Στόχος ΙΙΙ: Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 

δημόσιας δράσης 

• Γενικός Στόχος ΙV: Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής 

 

Καθένας από τους τέσσερις (4) αυτούς γενικούς στόχους στην συνέχεια  οργανώνεται σε 

τρεις (3) άξονες προτεραιότητας σε αντιστοιχία προς τις τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών 

της χώρας. Δηλαδή σύμφωνα με:  

 

• Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο 

• Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική 

• Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο 

 

Συνολικά, το ΕΠ διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 

σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση. Στην συνέχεια αναφέρονται οι άξονες που 

αφορούν την περιφέρεια Αττικής στην οποία εντάσσεται ο Δήμος118. 

 

 
118ΥΠΟΙΟ (2007), ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης 2007-2013 



 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Βελτίωση των μηχανισμών σχεδιασμού και 

εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών 

• Ενίσχυση του σχεδιασμού, της παρακολούθησης, του 

συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

• Δράσεις Οργανωτικού και επιχειρηματικού ανασχεδιασμού της 

κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

• Δράσεις για την Ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας 

Άξονας IB : 
«Αναβάθμιση των δημοσίων 
πολιτικών, εκσυγχρονισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου και των 
δομών της δημόσιας διοίκησης» 

Αναβάθμιση της ποιότητας των 

δημοσίων πολιτικών μέσω του 

εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού 

πλαισίου και του ανασχεδιασμού 

δομών και διαδικασιών 

Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και 

της λογοδοσίας 

• Δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος προϋπολογισμού και 

δημοσιονομικής διαχείρισης 

• Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και 

του Συνηγόρου του Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειμένου 

να επέλθουν ρυθμιστικές και οργανωτικές αλλαγές που 

οδηγούν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς 

• Ενίσχυση  διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των 

κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και των οργανώσεων του τρίτου 

τομέα 

• Δράσεις αναβάθμισης της Διοικητικής ικανότητας των 

Δικαστηρίων   
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ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων 

 

 

• Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων βάση της 

εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006 

• Παρακολούθηση, συντονισμός και επίσπευση της 

ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών 

της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006 

• Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της 

δημόσιας δράσης 

 

Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης 

των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες 

υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων 

 

• Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν 

σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού 

κόστους για τις επιχειρήσεις. 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών 

αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν 

εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών 

και επιχειρήσεων 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών 

αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν 

εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση 

Άξονας Προτεραιότητας IΙΒ: 
«Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της δημόσιας 
διοίκησης» 

Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης 
Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των 

ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση 

μέσω διαρθρωτικών και αλλαγών 

• Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής 

επάρκειας των φορέων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη 

δημόσια διοίκηση 

• Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών στο 

σχεδιασμό της πολιτικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της 
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ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

δημόσιας διοίκησης 

Βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας και την 

υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών 

αλλαγών στη δημόσια διοίκηση 

• Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογή 

των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση 

• Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και 

της τεχνογνωσίας του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 

στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές119 

Βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών 

ισότητας 

• Δράσεις κωδικοποίησης και ενίσχυσης των μέτρων ισότητας 

• Δράσεις για την καταπολέμηση του ελλείμματος ισότητας 

• Δράσεις για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της πολιτικής της 

ισότητας στο σύνολο των δημόσιων πολιτικών 

Ενδυνάμωση των δομών παραγωγής 

πολιτικής και εφαρμογής μέτρων ισότητας 

• Δράσεις για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών 

και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων 

• Δράσεις για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης εφαρμογής της ισότητας 

των φύλων 

Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙΒ: 
«Ενσωμάτωση  των πολιτικών  
ισότητας σε όλο το εύρος της 
δημόσιας διοίκησης» 

Η ενδυνάμωση των πολιτικών 

ισότητας σε όλο το εύρος της 

δημόσιας δράσης 

Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο 

δημόσιο και κοινωνικό τομέα 

• Δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης του συνόλου της δημόσιας 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας 

των φύλων 

• Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς 

                                                 
119 λ.χ. στην ανάλυση των ενδεικτικών δράσεων αναφέρεται εδώ η κατάρτιση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης για στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό 
και την οργάνωση της παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων ή η κατάρτιση στελεχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της μεταναστευτικής, 
περιβαλλοντικής πολιτικής και θέματα πολιτικής προστασίας 
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ΑΞΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας120  

• Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) 

                                                                                                                                                                                                                                      
120 Ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Νόμος 3463/2006) προβλέπει ως νέα αρμοδιότητα των ΟΤΑ πρώτου βαθμού τη συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και βίας συνοικούντων προσώπων και παράνομης εμπορίας και διακίνησης (trafficking). Τα σχέδια μπορεί να υλοποιηθούν με τη συνεργασία των ΟΤΑ, 
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τόσο την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών όσο και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την εξάλειψη των διακρίσεων υπέρ των γυναικών θυμάτων βίας. 

 



 

 

3. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 
Ο κεντρικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007–2013, έχει ως εξής: 

« η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για 

την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής» 

 

Ο κεντρικός αυτός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναλύεται σε δύο 

επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους:  

• Στρατηγικός Στόχος 1: Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του 

ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων 

• Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού 

Οι δύο αυτοί Στρατηγικοί Στόχοι, με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε τέσσερις Γενικούς 

Στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι οποίοι αντιστοιχούν με τους Θεματικούς 

Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι συγκεκριμένοι 

θεματικοί άξονες προτεραιότητες συμπληρώνονται από έναν αρχικό άξονα 

προτεραιότητας που αναφέρεται ως «Συστημικές Παρεμβάσεις» και περιλαμβάνει το 

σύνολο των συστημικών παρεμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση και 

τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών μέσω των οποίων 

γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των 

δράσεων των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας. 

Ενδεικτικά στο πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι Συστημικές Παρεμβάσεις 

που προτείνονται συνολικά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας. 

 

Πίνακας 1 : Προγραμματιζόμενες Συστημικές Παρεμβάσεις 

 

1 
Αναπτυξιακή Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό 

των αναγκών της Αγοράς Εργασίας 

2 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

3 Εφαρμογή συστήματος Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης 

4 
Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων 

στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ και σε ολοκληρωμένες δράσεις 

5 
Ανάπτυξη και λειτουργία «Διαδικτυακής Πύλης» Σύζευξης 

Προσφοράς – Ζήτησης Εργασίας 
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6 Πιστοποιημένοι Φορείς 

7 
Αναβάθμιση του δικτυού των ΔΥΑ σε ενιαίο σύστημα κέντρων παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών - one stop shops 

8 

Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς εργασίας για την 

μείωση της αδήλωτης εργασίας και την αποτελεσματική εφαρμογή της 

νομοθεσίας κατά των διακρίσεων 

9 

Στήριξη του υπό σύσταση οργανισμού για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης 

και κοινωνικής προστασίας 

10 

Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού 

πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη 

διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας 

11 

Εκπόνηση θεσμικού κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου με σκοπό την 

προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος σχετικά με το Πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι» 

12 
Αναδιάρθρωση και επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του 

Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμΕΑ 

 

Πηγή: ΕΠ Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού  

 

 

Αναλυτικότερα, οι στρατηγικοί στόχοι και η εξειδίκευση τους σε θεματικούς άξονες 

προτεραιότητας έχει ως εξής: 

 

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος αναλύεται στους εξής γενικούς στόχους – άξονες 

προτεραιότητας : 

 

 Γενικός Στόχος 1/ΑΠ 2.1, 2.2, 2.3: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων 

 Γενικός Στόχος 2/ ΑΠ 3.1, 3.2, 3.3: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση 

 

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος αναλύεται στους εξής γενικούς στόχους – άξονες 

προτεραιότητας :  

 

234 



 

 

235 

                                                

 Γενικός Στόχος 3/ ΑΠ 4.1, 4.2, 4.3: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών 

 Γενικός Στόχος 4/ ΑΠ 5.1,5.2,5.3: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα 

της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

 

Οι συγκεκριμένοι άξονες προτεραιότητες αναφέρονται στο επιχειρησιακό ως 

θεματικοί άξονες προτεραιότητας και διαφοροποιούνται ανά χωρική αναπτυξιακή 

ενότητα. Συγκεκριμένα, οι Άξονες Προτεραιότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού  

Προγράμματος εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις τους στην ακόλουθη 

χωρική κλίμακα: 

 

1. Παρεμβάσεις στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, 

ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος 

2. Παρεμβάσεις στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κ. και Δ. 

Μακεδονία 

3. Παρεμβάσεις στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νοτίου Αιγαίου και 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι άξονες προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι αυτών 

καθώς και οι ενδεικτικές παρεμβάσεις τους με αναφορά στην περιφέρεια Αττικής και 

μόνο.121 

 

 
121 ΥΠΟΙΟ, (2007), ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου δυναμικού, 2007-2013 
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ΑΞΟΝΑΣ 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Α.Π.2: «Ενίσχυση της 

προσαρμοστικότητας 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και των 
επιχειρήσεων» 

2.2: Ενίσχυση της 

Προσαρμοστικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού και των 

Επιχειρήσεων στις Περιφέρειες 

Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ) 

ΑΤΤΙΚΗ, Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

πλαισίου Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, 

εργοδότες και 

αυτοαπασχολούμενους για τη 

βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και 

την αύξηση της συμμετοχής σε 

ενέργειες κατάρτισης. 

2. Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ 

και αύξηση της συμμετοχής σε 

ενέργειες κατάρτισης για τους 

εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ. 

3. Σχεδιασμός και εφαρμογή 

προγραμμάτων στους σχετικούς 

τομείς του ΕΚΤ από 

κοινωνικοοικονομικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών εταίρων, των  

αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και 

των επαγγελματικών 

οργανώσεων. 

4. Ανάπτυξη πολιτικών και 

υπηρεσιών για την πρόβλεψη 

και τη θετική διαχείριση των 

οικονομικών αλλαγών. 

Δράση 1: Υλοποίηση παρεμβάσεων που απορρέουν από την ανάπτυξη και 

εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 

Δράση 2: Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων  

Δράση 3: Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας 

Δράση 4: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων 

 

 

 

 

 

 

 

237 



 

 

 
ΑΞΟΝΑΣ 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Ειδικά για την περιφέρεια Αττικής έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

 Δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης εστιασμένες στους δυναμικούς κλάδους  που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα ιδίως των ΜΜΕ και στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, 

 Καινοτόμες παρεμβάσεις με σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής για την ενίσχυση πρωτοβουλιών προσαρμοστικότητας ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενίσχυσης της αστικής ανάπτυξης 
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ΑΞΟΝΑΣ 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
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Α.Π.3: «Διευκόλυνση 

της πρόσβασης στην 
Απασχόληση»  

3.2 Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση στις Περιφέρειες 

Στατιστικής 

Σύγκλισης (ΠΕΣΣ) ΑΤΤΙΚΗ, Κ. & Δ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1. Ενίσχυση της απασχόλησης 

των νέων μέσω ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης. 

2. Ενίσχυση της απασχόλησης 

των γυναικών μέσω 

ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης 

3. Ενεργοποίηση των μακροχρόνια 

ανέργων και των ατόμων από 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, που 

απειλούνται περισσότερο από 

τον  αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας 

4. Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών απασχόλησης 

1. Ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση με δράσεις για:  

Για τον ειδικό στόχο 1 προτείνονται :  

 Δράσεις προώθησης νέων στην απασχόληση (μαθητεία, πρακτικές 

ασκήσεις και τοποθετήσεις νέων στις επιχειρήσεις) 

 Δράσεις Προώθησης νέων στην επιχειρηματικότητα (start-ups) και στην 

Κοινωνική Οικονομία (Νέοι Επιχειρηματίες, ίδρυση κοινωνικών 

επιχειρήσεων κτλ). 

Για το ειδικό στόχο 2 :  

 Δράσεις προώθησης γυναικών  στην απασχόληση (τοποθετήσεις  στις 

επιχειρήσεις, συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών, στήριξη ΜΚΟ για την 

απασχόληση των γυναικών) 

 Δράσεις Προώθησης γυναικών στην επιχειρηματικότητα (start-ups) και 

στην Κοινωνική Οικονομία (Επιχειρηματίες, ίδρυση κοινωνικών 

επιχειρήσεων, κτλ) 

Για τον ειδικό στόχο 3 : 

 Δράσεις για την ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανεργών και των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. 

Για όλους τους στόχους προτείνονται:  

 Δράσεις προώθησης στην απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου 

 Ενίσχυση της Απασχόλησης στον Πολιτισμό 

 Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων βάσει στοχευμένης 

ηλικιακήςκαι κλαδικής προσέγγισης 

 Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας. 

2. Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην 

απασχόληση με δράσεις για (ιδιαίτερη έμφαση για την Αττική:  
 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  

 Κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού  
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 Α.Π.4:  «Πλήρης 
ενσωμάτωση του 
συνόλου του 
ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων 
ευκαιριών» 

Άξονας 4.2 : Πλήρης ενσωμάτωση 

του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών, στις Περιφέρειες 

Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ)) 

1. Προώθηση της κοινωνικής και 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης 

των ΕΚΟ 

2. Αξιοποίηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για την 

ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά 

εργασίας 

3. Βελτίωση της πρόνοιας για 

όσους χρήζουν βοήθειας 

• Ενεργοποίηση του ΕΣΥΚΠ - Διεύρυνση/Εμβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου 

• Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού (μετανάστες122, ΑΜΕΑ, άτομα με πολιτισμικές και 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ) με δράσεις: για την 

κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων, Ενίσχυση επιχειρήσεων για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων, τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 

ευάλωτες ομάδες 

•  Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων 

με δράσεις ενδεικτικά για : 

1. Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 

και συμβουλευτικής σε  θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής 

οικονομίας 

3. Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία 

των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ)  

4. Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

 

• Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας 
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Α.Π.  5: Εδραίωση της 
μεταρρύθμισης στον 
Τομέα της Ψυχικής 
Υγείας, Ανάπτυξη της 
Α’θμιας Φροντίδας 
Υγείας και προάσπιση 
της Δημόσιας Υγείας 
του πληθυσμού  

Άξονας 5. 2: Εδραίωση της 

μεταρρύθμισης στον Τομέα της 

Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 

Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 

πληθυσμού στις Περιφέρειες 

Στατιστικής Σύγκλισης (ΠΕΣΣ) 

1. Αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

σύμφωνα με τον Εθνικό 

σχεδιασμό και εδραίωση και 

ολοκλήρωση της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης 

 

2. Προώθηση ενός νέου 

λειτουργικού μοντέλου 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και βελτίωση της υγείας 

του πληθυσμού μέσω της 

πρόληψης των αιτιών 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, 

της προαγωγής της υγείας και 

της ενημέρωσης του 

πληθυσμού 

 

3. Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός των φορέων 

και των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας 

 Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο τομέα της Ψυχικής Υγείας 

 Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας  

Με δράσεις όπως :  

• Ανάπτυξη και ολοκλήρωση μονάδων ΠΦΥ και Δικτύου ΠΦΥ διασύνδεση 

ΠΦΥ με υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και Δημόσιας 

Υγείας  

• Δημιουργία Μονάδας Υποστήριξης των φορέων που εμπλέκονται στο 

σύστημα ΠΦΥ 

• Ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη 

τοπικών δικτύων ΠΦΥ 

•  Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και 

πιστοποίησης όλων των φορέων ή ατόμων που παρέχουν ΠΦΥ 

• Σχεδιασμός ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων στην ΠΦΥ με την ποσοτική 

και ποιοτική βελτίωσή του, καθώς και διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα  

• Αξιολόγηση της υπάρχουσας τεχνολογίας στην ΠΦΥ τόσο στο κτιριακό, 

όσο κυρίως στον εξοπλιστικό τομέα 

• Προγράμματα προαγωγής υγείας και πρόληψης σε επιλεγμένες ομάδες 

πληθυσμού 

•  Υποστήριξη της πληροφόρησης και της ενημέρωσης του πληθυσμού 

μέσω  ανάπτυξης σύγχρονων μέσων και συστημάτων πληροφορικής 

τεχνολογίας 

 

 Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού με δράσεις όπως : 

• Παροχή υποστήριξης για ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων 

ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δημόσιας 

υγείας 

• Δράσεις διασύνδεσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

ά ί βάλλ
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Α.Π.1. «Προστασία 
Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & 
Αστικές Μεταφορές – 
Αντιμετώπιση 
Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 1 είναι η συμβολή του - μέσα κυρίως από τη 

χρηματοδότηση πρότυπων και καινοτομικών έργων – στη μείωση της 

ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας 

και 

αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η σημασία των έργων 

που θα χρηματοδοτηθούν δεν κρίνεται τόσο από το ύψος της 

εγκατεστημένης ισχύος τους όσο από τον καινοτομικό χαρακτήρα τους, 

τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και τον επιδεικτικό 

προσανατολισμό που θα έχουν. 

1. Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο 

και ευρύτερο δημόσιο τομέα 

2. Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης 

ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά 

έργα 

3. Προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 

ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού 

ενεργειακού δυναμικού 

4. Μείωση της έντασης της ενεργειακής 

κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς 

με υψηλό ενεργειακό κόστος 

λειτουργίας 

5. Στήριξη της αυτονομίας και της 

ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού στο 

Άγιο Όρος με την χρήση των ΑΠΕ 

6. Προώθηση βιώσιμων λύσεων για τις 

αστικές μεταφορές της Θεσσαλονίκης 

Ενδεικτικές κατηγορίες 

πράξεων: 

 

1. Έργα αξιοποίησης τοπικού 

ενεργειακού δυναμικού για 

εξοικονόμηση ενέργειας 

στον οικιστικό τομέα και 

στην ύπαιθρο 

2.  Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ 

από φορείς του δημόσιου 

και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα 

3. Επέκταση Μετρό 

Θεσσαλονίκης έως 

Καλαμαριά 

Στρατηγικός Στόχος ΕΠ: Η Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 124                    
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Α.Π. 2. «Προστασία και 
Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων» 

Γενικός στόχος του ΑΠ 2 είναι η – σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας – αποτελεσματική προστασία 

της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Οδηγίας 91/271 καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού 

επαρκούς σε ποσότητα και ποιότητα σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, σε 

τουριστικές περιοχές της χώρας και σε περιοχές με οξυμένα προβλήματα 

λειψυδρίας. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται μια σημαντική 

ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση 

της ελκυστικότητας των περιφερειών της χώρας ως τόπων προσέλκυσης 

επενδύσεων και κατοικίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται η δημόσια 

υγεία και η βιοποικιλότητα. 

1. Συνολική κάλυψη των αναγκών των 

οικισμών Γ’ προτεραιότητας (κατά την 

Οδηγία 91/271) σε πλήρως λειτουργικές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με 

την δημιουργία όπου απαιτείται και της 

απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών 

δικτύων 

2. Βελτίωση της ποιότητας των 

επιφανειακών υδάτων της χώρας και 

ιδιαίτερα των ακτών 

κολύμβησης και των ποταμών και λιμνών 

που κινδυνεύουν από ευτροφικά 

φαινόμενα - 

προστασία υγροτόπων 

3. Κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό 

επιλεγμένων περιοχών της χώρας που 

αποτελούν γνωστούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Κέρκυρα, Χαλκιδική, 

Κυκλάδες – Δωδεκάνησα) 

Επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων

Ενδεικτικές κατηγορίες 

πράξεων: 

1.  Έργα κατασκευής 

εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων και 

δικτύων αποχέτευσης σε 

οικισμούς 

Γ’ Προτεραιότητας κατά την 

Οδηγία 91/271 

2. Έργα ολοκλήρωσης 

εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων και 

αποχετευτικών δικτύων, η 

υλοποίηση των οποίων 

ξεκίνησε με πόρους της 

περιόδου 2000 - 2006 ή 

και προηγούμενων 

προγραμματικών 

περιόδων. 

3 Έργα προστασίας και
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Α.Π.3. «Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού 
Κινδύνου» 
 
 

 

Γενικός στόχος του ΑΠ 3 είναι η ενίσχυση των υποδομών πρόληψης και 

αντιμετώπισης περιβαλλοντικού κινδύνου ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για 

την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών καθώς και για 

την προσέλκυση επενδύσεων 

1. Συμβολή στην κάλυψη αναγκών για 

υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας 

σε μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της 

χώρας όπου εμφανίζονται συχνά 

πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα τελευταία 

χρόνια π.χ Αττική, Πάτρα κλπ) 

2. Ανάκτηση περιοχών από την υποβάθμιση 

που προκαλεί η συχνή εμφάνιση 

πλημμυρικών

1. Κατασκευή 

αντιπλημμυρικών και 

συνοδών έργων 
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Α.Π. 4. «Προστασία 
Εδαφικών Συστημάτων – 
Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων» 
 

Γενικός στόχος του ΑΠ 4 είναι η διασφάλιση της προστασίας της 

δημόσιας υγείας, των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων 

από τη ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών 

στερεών αποβλήτων. Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού 

συνίσταται σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα έργων, παράπλευρων 

δράσεων και θεσμικών παρεμβάσεων ώστε να υλοποιηθούν 

αποτελεσματικά οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι προβλέπουν γενικά ένα συνδυασμό 

μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης, ολοκληρωμένης διαχείρισης του βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος και ασφαλούς διάθεσης των υπόλοιπων στερεών αποβλήτων 

σε ΧΥΤΥ.  Ανάμεσα στις αναγκαίες παράπλευρες δράσεις πρώτη 

προτεραιότητα είναι η επέκταση και ολοκλήρωση της Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών, Αποβλήτων Συσκευασιών και ειδικών 

ρευμάτων υλικών (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

αυτοκίνητα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, συσκευασίες, 

χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, συσσωρευτές και μπαταρίες, 

μπάζα κλπ) με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (υπόχρεοι φορείς) με 

βάση τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα και σε συνέργια 

με τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν τα απαραίτητα 

έργα ώστε να διασφαλιστεί συνολικά σε εθνικό επίπεδο η εκτροπή από 

1. Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της 

χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

2. Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών  

διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 

και προώθηση της περιφερειακής 

ανάπτυξης με τη βελτίωση της 

ελκυστικότητας των περιφερειών ως 

τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και 

κατοικίας 

3. Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την 

περίοδο 2000 -2006 

4. Επίτευξη των εθνικών στόχων για 

διαχείριση βιοαποδομήσιμου κλάσματος 

αστικών στερεών αποβλήτων και 

ανακύκλωσης 

5. Προστασία δημόσιας υγείας και ποιότητας 

εδαφικών συστημάτων και υπόγειων 

υδροφορέων 

Ενδεικτικές κατηγορίες 

πράξεων:  

1. Κατασκευή εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων 

(Σταθμοί Μεταφόρτωσης, 

Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Αποβλήτων / 

Υπολειμμάτων, 

Ολοκληρωμένες 

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης 

Αποβλήτων, Μονάδες 

Κομποστοποίησης) 

σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους 

Περιφερειακούς 

Σχεδιασμούς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων 

2. Έργα αποκατάστασης 

χώρων ανεξέλεγκτης 

διάθεσης στερεών 

αποβλήτων 



 

 

5. ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

Σ  

Α.Π.1:  
« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΩΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» 

Ενίσχυση της Έρευνας, της 

Τεχνολογίας και της 

Καινοτομίας σε όλους τους 

κλάδους ως βασικού 

παράγοντα για την 

αναδιάρθρωση της ελληνικής 

οικονομίας και την μετάβαση 

στην οικονομία της γνώσης 

«Γνώση-Αριστεία» 

• Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων Ε&Α 

• Δράση συνεργασίας παραγωγικών και Ε&Τ φορέων 

«Συνεργασία»                     

• Δράση Ενίσχυσης Νέων  και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων             

• Διεθνής Συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογία 

• Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψης μελλοντικών αναγκών 

• Θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης και 

Θεματικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης με στόχο την 

δημιουργία φυσικών ή/και δικτυακών πόλων ή/και Κέντρων 

Αριστείας 

• Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών έντασης γνώσης 

(clusters) μονοεπιστημονικής ή/και πολυεπιστημονικής 

προσέγγισης σε πεδία αιχμής που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

• Προώθηση της πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές Ε&Τ υποδομές, 

περιλαμβανομένων των υποδομών των διεθνών Ε&Τ 

Οργανισμών 

• Επιστήμη και Κοινωνία 

• Ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών σε 

περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις διεθνείς 

εξελίξεις και τις ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας 

Το 60% των πόρων 

του Άξονα 

κατευθύνεται σε 3 

Περιφέρειες: Κρήτη, 

Δυτική Ελλάδα και 

Θεσσαλία 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

«Αξία» 

• Δημιουργία /ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (ΠΠΚ).    

 Ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης ως χώρου συνεχούς ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, έρευνας και τεχνολογίας, και 

καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και προσέλκυσης 

καινοτόμων πρωτοβουλιών και ενδεχομένως αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών σε άλλες περιφέρειες.        

• «Επιβράβευση»           

Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας.               

• Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 

έχουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης.          

  

Οριζόντιες δράσεις 
• Μελέτες Τεχνικής Βιωσιμότητας (Technical Feasibility Studies) 

και υποστήριξης προετοιμασίας προτάσεων           
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

Οι δράσεις 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

• Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, 

εξειδίκευσης νέων ερευνητών κλπ. που θα περιλαμβάνονται σε 

μεγάλες παρεμβάσεις ή δράσεις που συνδυάζουν διάφορα 

χρηματοδοτικά σχήματα όπως στο πλαίσιο της δράσης 

Θεματικών δικτύων Ε&Α, της δράσης δημιουργίας περιφερειακών 

πόλων καινοτομίας κλπ    

• Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

στον τομέα της έρευνας 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  
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Α.Π.2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της 

εξωστρέφειας, η αναβάθμιση 

του παραγωγικού ιστού της 

χώρας, η αύξηση των 

παραγωγικών επενδύσεων και 

των εισροών Ξένων Άμεσων 

Επενδύσεων και γενική 

ποιοτική αναβάθμιση των 

προσφερόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών σε όλους τους 

τομείς και κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας που 

καλύπτονται από το 

Πρόγραμμα 

Δράσεις ενίσχυσης 

επιχειρήσεων για τον 

εκσυγχρονισμό και 

την αναβάθμισή τους 

• Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη 

παραγωγικών επενδύσεων 

Συλλογικά Επιχειρηματικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηματικών 

συσπειρώσεων και δικτυώσεων Πιλοτικές δράσεις 

αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων Ενίσχυση των 

επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών, με 

έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της παρουσίας 

των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς 

αγορές 

• Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον 

εκσυγχρονισμό – αναδιάταξη του τουριστικού τομέα 

• Στοχευμένες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης 

δραστηριοτήτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων του εμπορικού 

τομέα και των υπηρεσιών, με έμφαση στην ενίσχυση 

επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος 

και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές 

• Απόκτηση επιχειρηματικής αριστείας και σύνδεσή της με τη 

διάχυση καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες 

• Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού, 

τόνωση του  θεσμού των χορηγιών, ενίσχυση του τομέα του 

σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. ενίσχυση των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών στους τομείς των οπτικοακουστικών  μέσων και 

του κινηματογράφου, με στόχο την τόνωση της εθνικής 

παραγωγής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, στο πλαίσιο 

της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής προσπάθειας) και 

συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε 

Οι πόροι του Άξονα 

είναι πιο 

ισοκατανεμημένοι 

στις 8 Περιφέρειες 

(60% των πόρων σε 

4 Περιφέρειες) 

αντανακλώντας την 

υιοθέτηση μιας 

στρατηγικής που 

στοχεύει στην 

συνολική ενίσχυση 

της 

επιχειρηματικότητας, 

της εξωστρέφειας 

και της αναβάθμισης 

προς προϊόντα και 

υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης 

αξίας 



 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

 

Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα 

Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας 

• Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με 

περιορισμένη σήμερα επιχειρηματικότητα και σε περιοχές που 

πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία (δράσεις «μη-

ενισχύσεων»)  

• Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού και 

επιχειρηματικότητας σε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες (νέα 

επιχειρηματικότητα) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Συμπληρωματικές 

δράσεις για τον 

εμπλουτισμό, την 

αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων και την 

αύξηση της 

κινητικότητας του 

ανθρώπινου 

δυναμικού, θα 

υλοποιηθούν με 

χρήση της 

ρήτρας του 10% 

(χρηματοδότηση 

παρεμβάσεων 

αναβάθμισης του 

ανθρώπινου 

δυναμικού, που 

παρουσιάζουν 

συνάφεια ή/ και 

συνέργια με τις άλλες 

δράσεις του Άξονα 

• Ειδικά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού νέων 

επιχειρήσεων, των οποίων η δημιουργία χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα 

• Συνεχιζόμενη κατάρτιση επαγγελματιών – εργαζομένων 

εμπλεκόμενων άμεσα ή έμμεσα στους τομείς παρέμβασης του 

Προγράμματος  

• Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές – εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού και σύνδεση με 

την παραγωγική διαδικασία 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Αναβάθμιση και 

απλούστευση του 

κανονιστικού 

πλαισίου, με 

υποστήριξη των 

επενδύσεων 

• Αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών 

προς τις επιχειρήσεις και ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής 

ενδοϋπηρεσιακής ανταλλαγής εγγράφων  

• Καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και 

ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 

• Προώθηση θεσμών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών 

μεταξύ επιχειρήσεων (Alternative Dispute Resolution). 

• Χαρτογράφηση των αγορών για την εξακρίβωση τυχόν ύπαρξης 

μονοπωλιακών – ολιγοπωλιακών καταστάσεων και 

εναρμονισμένων πρακτικών 

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και προώθηση 

Α.Π.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
– ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Βελτίωση του θεσμικού 

περιβάλλοντος 

και των υποστηρικτικών 

δομών, υποδομών, 

μηχανισμών και εργαλείων για 

την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητα, η 

ενδυνάμωση του 

ανταγωνισμού και η 

προστασία του καταναλωτή. 

• Ανάπτυξη ενός ενιαίου και δικτυακού συστήματος δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, 

παραγωγής στρατηγικής πληροφόρησης σε ζητήματα αγορών, τεχνολογικής διαμεσολάβησης και 

προώθησης και διάχυσης της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν υφιστάμενες δομές όπως 

ΚΕΤΑ, Παρατηρητήριο ΜΜΕ, Επιμελητήρια, Παρατηρητήριο Ποιότητας, Εθνικό Συμβούλιο 

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) κλπ., θα ανασυγκροτηθούν και θα αναπτυχθούν νέες 

(όπως Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Βιομηχανίας – ΗΠΑΒΙ για την υποστήριξη της νέας 

βιομηχανικής πολιτικής), Γραφεία Καινοτομίας / Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών ενημέρωσης 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς στα παραπάνω πεδία και στη λογική του “one 

stop shop”. 

Το 38% των πόρων 

του Άξονα 

κατευθύνεται προς 

τις Περιφέρειες 

Δυτικής Ελλάδας και 

Κρήτης, όπου 

προβλέπονται 

σημαντικές 

παρεμβάσεις 

αναβάθμισης 

τουριστικών 

υποδομών, 

διαφοροποίηση 

τουριστικών 

προϊόντων και 

πολιτισμού. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Επιχειρηματικά 

Σχέδια ίδρυσης, 

εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης της 

λειτουργίας των 

σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών 

εργαλείων, 

αξιοποιώντας και την 

πρωτοβουλία 

JEREMIE 

• Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων κλπ 

• Venture Capital 

• Business Angels και Mentoring 

• Μικροπίστωση 

• Δημιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (seed 

capital), με στόχο τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών μέσων στην 

εφαρμογή της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και 

πολιτικής καινοτομίας 

• Δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

• Επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή δικτύων 

• Εκσυγχρονισμός 

των επιχειρηματικών 

υποδομών και 

υποστήριξη των 

επενδύσεων 

• Επιχειρηματικά Σχέδια επέκτασης ή δημιουργίας νέων 

«Επιχειρηματικών Πάρκων» (Βusiness Parks 

• Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π. 

• Δημιουργία εξειδικευμένων βιομηχανικών, εμπορικών και 

τουριστικών υποδομών με ενδεχόμενη συμμετοχή δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 

• Υποδομές Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Υποστήριξη Υποδομών Ποιότητας 

• Υποστήριξη Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων 

• Υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation) 

• Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αναβάθμισης 

περιοχών με μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση 

• Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών για ανάπτυξη 

παραδοσιακών και ειδικών / εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 

αξιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Δράσεις για την 

ενίσχυση της 

προστασίας του 

καταναλωτή και την 

βελτίωση των 

μηχανισμών 

εποπτείας της αγοράς 

• Δημιουργία υποδομών στους Φορείς Πιστοποίησης και αρμόδια 

εργαστήρια για τον εργαστηριακό έλεγχο και την πιστοποίηση 

προϊόντων 

• Εκσυγχρονισμός των θεσμών στήριξης και των μηχανισμών 

παρακολούθησης του εμπορικού τομέα 

• Δράσεις για την 

ανάδειξη – προβολή 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

• Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική 

προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοποίηση 

τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών 

• Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης της «τοποθέτησης» των 

ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα με συλλογικό τρόπο, που 

συμβάλλουν στην οργανωμένη προβολή συστημάτων ΜΜΕ, στη 

συμμετοχή σε δίκτυα, στην ενίσχυση της παρουσίας των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές και 

στην ανταλλαγή εμπειριών 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Συμπληρωματικές 

δράσεις για τον 

εμπλουτισμό, την 

αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων και την 

αύξηση της 

κινητικότητας του 

ανθρώπινου 

δυναμικού, θα 

υλοποιηθούν με 

χρήση της ρήτρας του 

10% (χρηματοδότηση 

παρεμβάσεων 

αναβάθμισης του 

ανθρώπινου 

• Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του 

καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας, 

την προστασία του περιβάλλοντος, την αλλαγή της ενεργειακής 

συμπεριφοράς κλπ 

• Δράσεις κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, εξειδίκευσης 

ερευνητών και άλλων ομάδων σε θέματα π.χ. μεταφοράς 

τεχνολογίας κλπ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

A.Π.4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

Ολοκλήρωση του ενεργειακού

συστήματος της χώρας και 

ενίσχυση της αειφορίας 

• Δράσεις προώθησης 

της χρήσης του 

Φυσικού Αερίου 

• Διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα 

με την ανάπτυξη  δικτύων διανομής σε νέες περιοχές, με τη 

συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 

• Επέκταση του Εθνικού συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, 

καθώς και αύξηση της δυναμικότητας και της ευστάθειας αυτού 

• Επέκταση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων υποδομών 

υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου 

• Διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου με γείτονες χώρες, για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας 

στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. 

Το 80% των 

πόρων κατευθύνεται 

σε τέσσερις 

Περιφέρειες: 

Ήπειρο, Δυτική 

Ελλάδα, 

Πελοπόννησο 

και Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Δράσεις 

ολοκλήρωσης – 

εκσυγχρονισμού του 

ηλεκτρικού δικτύου 

της χώρας 

• Διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, 

προκειμένου αφενός να αντιμετωπισθούν προβλήματα επάρκειας 

ηλεκτρικής ισχύος και αφετέρου να αυξηθεί η διείσδυση των 

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές  

• Κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης με γείτονες χώρες για τη 

διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας, αναβαθμίζοντας 

ταυτόχρονα το ρόλο της χώρας στα ηλεκτρικά συστήματα των 

χωρών της ΝΑ Ευρώπης 

• Κατασκευή κέντρων υψηλής τάσης για την απρόσκοπτη 

τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του 

Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστάθειάς του,  

• Ενίσχυση και επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς και του 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

• Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής 

τάσης, με στόχο την ανάπτυξη ορθολογικής τιμολογιακής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Δράσεις για την 

διείσδυση των 

ανανεώσιμων πηγών 

και για την 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

• Επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα, 

• Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής 

απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

• Ενεργειακές επενδύσεις σε δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία) και 

γενικότερα στον δημόσιο και οικιακό τομέα 

• Ειδικές δράσεις αξιοποίησης βιομάζας 

• Ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα 

• Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών 

• Οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη της προώθησης των ΑΠΕ 

και ΕΞΕ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Σ  

• Δράσεις ενίσχυσης 

ειδικών επενδύσεων 

στον τομέα του 

πετρελαίου, στο 

πλαίσιο της 

προστασίας του 

περιβάλλοντος, με 

έργα που αφορούν 

στην μετεγκατάσταση 

δεξαμενών 

πετρελαίου στην 

περιοχή της Αττικής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ

Σ  

• Δράσεις για την 

ορθολογική διαχείριση 

Φυσικών πόρων 

• Στην ανακύκλωση νερού σε βιομηχανικές μονάδες, με στόχο την 

εξοικονόμηση 

νερού και την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, 

• Στην ποιοτική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 

ελληνικών μεταλλευτικών 

και λατομικών επιχειρήσεων, σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, 

για την προστασία 

του περιβάλλοντος, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και 

τεχνολογιών. 

• Σε οριζόντιες δράσεις, που αφορούν κυρίως τη δημιουργία 

γεωχωρικών υποδομών 

μεγάλης κλίμακας και γενικότερα θα συμβάλλουν στην 

ορθολογική αξιοποίηση των 

ενεργειακών και ορυκτών πρώτων υλών της χώρας. 



 

6. ΕΠ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Η αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών, υλοποιείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με βάση δύο κύριους 

στρατηγικούς 

στόχους: 

1. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της 

χώρας με την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών κατά προτεραιότητα, 

καθώς και με την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών σε Εθνικό / Περιφερειακό 

επίπεδο (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών μεταφορικών 

υποδομών), με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία του συστήματος 

μεταφορών. 

2. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος 

μεταφορών, με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης, με 

έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους μετακινήσεων, με τη βελτίωση της 

ασφάλειας των μεταφορών και με την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της 

συνολικής προστιθέμενης αξίας του συστήματος. 

 

Οι κύριοι αυτοί στρατηγικοί στόχοι αναλύονται στη συνέχεια σε έξι γενικούς στόχους που 

αναφέρονται στα εξής:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (α): Η βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας 

των περιοχών της χώρας, μέσω της ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου 

συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεών του με τις κύριες πύλες της χώρας (μεθοριακοί 

σταθμοί και λιμάνια), καθώς και της ανάπτυξης του λοιπού Εθνικού και Περιφερειακού 

Οδικού Δικτύου, με ταυτόχρονη μέριμνα για την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών 

στις οποίες θα αναπτυχθούν τα οδικά δίκτυα. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (β):Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου με 

προτεραιότητα στο Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο υψηλής ταχύτητας, και η ανάπτυξη 

των διατροπικών (συνδυασμένων) μεταφορών, με υποστήριξη στις μεταφορικές υποδομές 

που επιδρούν θετικά στο περιβάλλον. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (γ): Η βελτίωση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών με την 

ανάπτυξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση 

και τις ανάγκες για μεταφορά εμπορευμάτων. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ): Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών μεταφορών έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις σε αστικούς ιστούς, η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του βαθμού ασφαλείας των αεροπορικών 

μεταφορών.  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ε):Η ανάπτυξη των αστικών μεταφορικών υποδομών και του 

συστήματος αστικών συγκοινωνιών των μεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των 

αστικών μετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των αστικών δημόσιων 

συγκοινωνιών με έμφαση στη μείωση των σχετικών χρονοαποστάσεων και των συνολικά 

εκπεμπόμενων αέριων ρύπων από αυτές, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη κινητικότητα στον 

αστικό ιστό. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (στ): Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της 

ασφάλειας του συστήματος μεταφορών με έμφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της 

διαχείρισης της οδικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, η ενίσχυση 

της περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμένων, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών 

διαχείρισης των ατυχημάτων και των μέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.  

 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

διαμορφώνονται διακριτοί τομείς παρέμβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε 

«Άξονες Προτεραιότητας». Βέβαια για την τελική διαμόρφωση των αξόνων 

προτεραιότητας έπρεπε να ληφθούν υπόψιν τα εξής:  

• η εσωτερική διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να προκύπτει 

«με βάση μόνο θεματικά κριτήρια και όχι χωρικά», 

• κάθε γενικός στόχος του Προγράμματος συνιστάται να συναρτάται με ένα Άξονα 

προτεραιότητας, 

• τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται τόσο από το Ε.Τ.Π.Α. και από το 

Ταμείο Συνοχής πρέπει να έχουν «διακριτούς θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας 

για κάθε Ταμείο ΕΠ.  

Οι ενότητες αυτές είναι: α) οδικές μεταφορές, β) σιδηροδρομικές & διατροπικές μεταφορές, 

γ) θαλάσσιες μεταφορές, δ) αεροπορικές μεταφορές, ε) αστικές μεταφορές και στ) 

ασφάλεια μεταφορών. 

Ο συνολικός αριθμός των Αξόνων Προτεραιότητας (Α.Π.) Προτεραιότητας (Α.Π.) 

προκύπτει με τη διαμόρφωση δύο Ομάδων Αξόνων, μία για κάθε ένα από τα δύο Ταμεία 

χρηματοδότησης του ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ αντίστοιχα. Και οι δύο ομάδες περιλαμβάνουν 

Άξονες Προτεραιότητας που σχετίζονται με τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και 

συνδυασμένες, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές. 

Επιπλέον, στην Ομάδα ΕΤΠΑ περιλαμβάνεται μία πρόσθετη θεματική υποομάδα με την 

Ασφάλεια Μεταφορών και με την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής των Α.Π. της 

Ομάδας ΕΤΠΑ, ενώ στην Ομάδα ΤΣ περιλαμβάνονται δύο πρόσθετες θεματικές υπο-

ομάδες, μία Αστικών Μεταφορών και μία Διαχείρισης Δικτύων Μεταφορών και Τεχνικής 

Υποστήριξης της Εφαρμογής των Α.Π της Ομάδας ΤΣ. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω διαμορφώθηκαν τελικά οι άξονες του ΕΠ ως εξής:  
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΠΑ 
ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

2ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

7ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

8ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ: ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ ΑΞΟΝΩΝ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΑΣ ΙΒ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

13ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

  

Όπως είναι εμφανές από την παραπάνω ανάλυση, ο άξονας που σχετίζεται άμεσα  με το 

χώρο της Αττικής είναι άξονας ΙΑ για τις αστικές μεταφορές. Η αναφορά εδώ ενδεικτικών 

παρεμβάσεων του συγκεκριμένου άξονα πραγματοποιείται καθώς θεωρείται ότι συμβάλλει 

στην αναπτυξιακή διαδικασία συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα προγραμματίζονται να εκπονηθούν τα εξής μεγάλα 

έργα που θα αλλάξουν το προφίλ των αστικών μεταφορών της Αττικής. 

• ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙ), ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΧΑΪΔΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ«ΕΛΑΙΩΝΑ» 

• ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)  

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 (ΗΣΑΠ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ) 

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α/Δ-ΣΚΑ-ΤΡΕΙΣ 

ΓΕΦΥΡΕΣ) 

• ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΑΣΑ.125 

 



7. ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  
 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου  Παιδείας δεν  ενδιαφέρει άμεσα την 

τοπική αυτοδιοίκηση καθώς οι χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις του μέσω του ΕΚΤ 

αφορούν κυρίως την αναβάθμιση του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης όσο και της 

δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας με στόχο την ενίσχυση 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών υποδομών 

εξάλλου μέσω του ΕΤΠΑ έχει ενσωματωθεί στα πλαίσια των ΕΠ των Περιφερειών 

της χώρας.  Η ανάλυση του συγκεκριμένου ΕΠ είναι περιορισμένη  και απλά 

ενδεικτική για να διαφωτίσει τι προωθείται από την υλοποίηση του συγκεκριμένου ΕΠ 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αναμένεται να επηρεάσει το 

ανθρώπινο δυναμικό κάθε τοπικής κοινωνίας. 

Συνεπώς συνοπτικότατα, το  ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται 

σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:  

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» 

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας» 

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». 

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή 

της έρευνας και της καινοτομίας»126 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Δομή ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 

Αρίθμηση Α.Π. 
 

Τίτλος Άξονα Προτεραιότητας 
 

Α.Π.1 
Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης 

Α.Π.2 
Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
Α.Π.3 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
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προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

Α.Π.4 

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης 

Α.Π.5 

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου 

Α.Π.6 

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου  

Α.Π.7 
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης 

Α.Π.8 
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

Α.Π.9 
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

Α.Π.10 
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας 

στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης 

Α.Π.11 
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας 

στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

Α.Π.12 
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας 

στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

Α.Π.13 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης 

Α.Π.14 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

Α.Π.15 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 
ΠΗΓΗ: ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 

Παράρτημα 5 
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Άξονες Προτεραιότητες Επιχειρησιακού Σχεδίου Νομαρχίας Πειραιά και ανάλυση 
αυτών σε μέτρα  
 

 

 

 

 

 



 

 

ΆΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1.1. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

2.1. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.2  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 

1.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 2.3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.4. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ 

1.5 ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1.6 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

1.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΠΙΟΥ 

2.7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ) 

1.8. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

1.9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ 

(ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) 

 

1.10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

1.11 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

1.12. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

1.13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ (Λ.Χ. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ. 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ). 

4.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑ (λ.Χ. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΛ) 
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3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ 4.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ (λ.χ. οριζόντια δικτύωση 

των γραφείων διασύνδεσης κτλ) 

3.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 

4.3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (λ.χ. 

εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση) 

3.5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

 

4.5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (λ.χ. ηλεκτρονική 

διάδοση προγράμματων).  

ΑΞΟΝΑΣ 5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

5.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  6.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

5.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΜΕΝΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ  6.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

5.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ (λ.χ. Ενημέρωση και 

Ευαισθητοποίηση για τις σχετικές 

προτεραιότητες του Γ’ ΚΠΣ ή η 

ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης χρηστών για το 

σύστημα μεταφορών και για το οδικό 

δίκτυο.  

6.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ (λ.χ. Μητρώο Επιχειρήσεων). 

5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (λ.χ 

Πάρκα Κυκλοφοριακής  αγωγής) 

 

5.5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

(λ.χ. «ευφυείς μεταφορές» 

 

ΑΞΟΝΑΣ 7 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 8 ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

7.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

8.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ λ.χ καθορισμός ζωνών 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων εμπορίου και 

υπηρεσιών 

7.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

8.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

λ.χ  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και τεχνικής βοήθειας σε ΜΜΕ ή δημιουργία 

Κέντρου Υποστήριξης ΜΜΕ 
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7.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8.3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ λ.χ. 

καταγραφή αναγκών κατάρτισης 

εργαζόμενων και επαγγελματιών  

7.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

8.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ λ.χ. διοργάνωση 

συναντήσεων και ημερίδων  

7.5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ (λ.χ. μόνιμο FORUM 

ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών 

σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση) 

8.5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ (λ.χ δράσεις δικτύωσης με 

επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς 

φορείς κα) 

7.6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

(λ.χ. χρήση ΤΠΕ για ενημέρωση των 

τουριστών  

8.6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (λ.χ 

προβολη  του εμπορικού κόσμου) 

 8.7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ λ.χ  εγκατάσταση 

ψηφιακών χαρτών εύρεσης επιχειρήσεων 

στα ΚΕΚ  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 9 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 10 ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ – 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 

9.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ λ.χ αναβάθμιση 

ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 

10.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ λ.χ 

Κατασκευή και βελτίωση λιμενικών 

υποδομών σε υπάρχουσες και νέες 

ιχθυόσκαλες  δηλαδή  στο Δήμο 

Κορυδαλλού 

9.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ λ.χ. 

δημιουργία θερμοκοιτίδων ΜΜΕ σε κάθε 

δήμο  

10.2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

9.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

λ.χ. κατάρτιση και ειδίκευση στις ΤΠΕ 

και προώθηση του e-learning 

10.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΜΕΑ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

9.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

10.4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ λ.χ. 

σχέδιο δράσης για την ενίσχυση και στήριξη 

της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 

9.5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ λχ. 10.5. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
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ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους 

στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ λ.χ. εκσυγχρονισμό και  

διαφοροποίηση της παραγωγής στον 

αλιευτικό και ιχθοκαλλιεργητικό κλάδο 

9.6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ λ.χ.  Διαχείριση και 

Logistics Αλυσίδων Παραγωγής  ή 

συστήματα Παράδοσης την Κατάλληλη 

στιγμή (just on time delivery)  ή 

ανάπτυξη και Σχεδιασμός Νέων 

Προϊόντων 

10.6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ λ.χ. διοργάνωση 

Συναντήσεων, Ημερίδων, Συνεδρίων, 

Εκθέσεων 

 10.7. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, λ.χ. 

Δράσεις απευθείας ενίσχυσης νέων 

αγροτών και νέων αλιέων για την χρήση 

νέων τεχνολογιών στις εκμεταλλεύσεις 

 10.8  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 11 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
 

ΑΞΟΝΑΣ 12 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

11.1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

–ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

12.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

11.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

12.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ– 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

11.3. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 12.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

11.4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ λχ. δράσεις 

πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

Γυναικών για την Απασχόληση, την 

Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική 

Ένταξη 

12.4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

11. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

λ.χ. αξιοποίηση προγραμμάτων 

διείσδυσης των Η/Υ σε όλες τις ομάδες 

του 

ΟΕΠ 

12.5. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 

11.6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ λ.χ. προώθηση της 

τηλε-εργασίας 

2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ όπως 

μελέτες οριζόντιων θεμάτων για την 

βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

 

11. 7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ λ.χ. κοινωνική 

επιχειρηματικότητα  

 

  

ΑΞΟΝΑΣ 13 ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 

13.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

13.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

13.3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

13.4  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,   

13.5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
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Εισαγωγή  
 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη ουσιαστική επεξεργασία των στατιστικών 

στοιχείων της ΕΣΥΕ από την Επιστημονική Ομάδα (Απογραφή 1991,2001) για το Δήμο 

Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σκοπός 

της παρούσας φάσης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και η 

παρουσίαση των πρώτων χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις μεταβολές που 

επήλθαν την τελευταία δεκαετία. Για την παρουσίαση των συμπερασμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες αντλώντας δεδομένα από παρελθούσες 

απογραφές αλλά και μέσω της συγκριτικής παρουσίασης αντίστοιχων στοιχείων με τα 

ευρύτερα χωρικά και διοικητικά επίπεδα στα οποία εντάσσεται η περιοχή μελέτης. 

 

Η επεξεργασία των στοιχείων ουσιαστικά διενεργείται σε δύο επίπεδα: το πρώτο 

αναφέρεται στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης ενώ το δεύτερο 

στο εσωτερικό περιβάλλον του ΟΤΑ. 

 

Επίσης, για την αποτελεσματικότερη μεθοδολογικά προσέγγιση, σύμφωνα άλλωστε και 

με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαίσιο για την κατάρτιση των ΕΠ αλλά και 

του οδηγού της ΕΕΤΑΑ  η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε 

σε τέσσερις βασικές  κατηγορίες τις οποίες είναι: 

 

Α) Γενικά Δημογραφικά Στοιχεία 

Β)Περιβάλλον 

Γ)Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

Δ) Κοινωνική Ανάπτυξη 

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης ομαδοποιημένη με την 

παραπάνω φιλοσοφία. 
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Α. Γενικά Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 
 
Στο παρόν τμήμα της εργασίας, επιχειρείται η διερεύνηση της πληθυσμιακής μεταβολής 

κυρίως κατά το διάστημα της δεκαετίας 1991-2001. 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.  

 

 

Α.1. Πληθυσμιακή και Ιστορική Εξέλιξη της Περιοχής του Κορυδαλλού 
 

Αν και τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη οικισμών στην Αττική ανάγονται στη 

Μεσολιθική και ακόμα πιο πίσω στη Νεολιθική εποχή (δηλαδή 5000 ή 7000 π.Χ.), η 

κατοίκηση στην περιοχή που καταλαμβάνει σήμερα ο Δήμος Κορυδαλλού πρέπει να 

εντατικοποιήθηκε τον 7ο - 6ο αιώνα π.Χ. καθώς δεν υπάρχουν ευρήματα παλαιότερης 

χρονολόγησης. Για πρώτη φορά το τοπωνύμιο Κορυδαλλός εμφανίζεται τον 6ο αιώνα 

π.Χ. κατά τη μεταρρύθμιση που επιχείρησε ο Κλεισθένης το 508 π.Χ. Η Αττική 

χωρίστηκε σε 3 περιφέρειες : Το Άστυ, τα Μεσόγεια και τα Παράλια. Ο πληθυσμός 

χωρίστηκε σε 10 φυλές και σε 30 τριττύες. Κάθε φυλή περιείχε τρεις τριττύες, μία σε κάθε 

περιφέρεια. 

 

Η κάθε φυλή είχε επίσης 10 Δήμους οι οποίοι στο σύνολό τους ήταν 1001. Ανάμεσα σε 

αυτούς αναφέρεται και ο Δήμος Κορυδαλλού αλλά η ακριβής τοποθεσία του αποτελεί 

αντικείμενο διαφωνίας των ιστορικών. Περισσότερο υποθετικά παρά με βεβαιότητα, οι 

περισσότεροι συγκλίνουν στο ότι βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω και 

ήταν ένας από τους πολλούς οικισμούς που περιέκλειε η περιοχή του ένθεν της Ιεράς 

Οδού και του Κηφισού ως την είσοδο του Πυθίου2. 

 

Μετά την κλασσική εποχή και τα Ελληνιστικά χρόνια η Αττική αρχίζει να παρακμάζει. Ο 

πληθυσμός μειώνεται και η πόλη αναμορφώνεται σταδιακά σε ένα απλό τοπικό 

διοικητικό κέντρο. Ενδείξεις για τη συνέχιση της ζωής στην περιοχή του Κορυδαλλού δεν 

υπάρχουν κατά τα Ρωμαϊκά και Βυζαντινά χρόνια. Οι λιγοστές πηγές που υπάρχουν 

                                                 
1 Σύμφωνα με νεώτερες πηγές ανέρχονται σε 178 ή 174.  
2 Το σημερινό Δαφνί. 
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αναφέρουν, πως η αβεβαιότητα αυτών των χρόνων ώθησε τους κατοίκους των μικρών 

οικισμών γύρω από την Αθήνα να συσπειρωθούν μέσα από τα τείχη του αστικού 

κέντρου που σαφώς παρείχαν μεγαλύτερη προστασία και σιγουριά για επιβίωση. Η 

Αθήνα σβήνει και καταλήγει μια ασήμαντη επαρχιακή κωμόπολη3 στην αχανή Βυζαντινή 

αυτοκρατορία. Ακολουθεί η Φραγκοκρατία, όπου οι κάτοικοι γίνονται δουλοπάροικοι και 

η σύντομη κυριαρχία των Καταλανών 4, κατά τη διάρκεια της οποίας η Αττική εντάσσεται 

στο βασίλειο της Αραγωνίας. Έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά, χορηγείται 

φορολογική απαλλαγή σε Έλληνες ή Αλβανούς που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στην 

Αττική, προκειμένου να ενισχυθεί πληθυσμιακά η ταλαιπωρημένη περιοχή. Έτσι ένα 

σημαντικό ποσοστό Αλβανικού πληθυσμού (Αρβανίτες) εγκαθίσταται στην Αθήνα και 

στους γύρω οικισμούς από αυτή τη εποχή και μετά. 

 

Η Τουρκοκρατία αρχίζει στα 1456 και χαρακτηρίζεται από μεγάλες αυξομειώσεις του 

πληθυσμού λόγω εσωτερικής μετανάστευσης. Οι μεγάλες εκτάσεις γης είχαν περιέλθει 

στα χέρια Τούρκων γαιοκτημόνων5, οι οποίοι δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την 

ευδαιμονία και την άνετη επιβίωση των λοιπών κατοίκων. 

 

Νέο Ελληνικό κράτος 
Η απελευθέρωση βρίσκει την Αττική ρημαγμένη από τον αγώνα της επανάστασης. Η 

αναδιοργάνωση ήρθε αργά και κυρίως μετά την απόφαση για μεταφορά της 

πρωτεύουσας στην Αθήνα. Τεράστιες εκτάσεις αγοράστηκαν ήδη από το 1831 «έναντι 

πινακίου φακής» από Τούρκους ιδιοκτήτες που προέβλεπαν την επερχόμενη αλλαγή 

στη διακυβέρνηση του τόπου.  

 

Οι περιοχές που αποτελούσαν την μείζονα ζώνη του Πειραιά δεν διαφοροποιήθηκαν. Η 

έκταση που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Κορυδαλλού ανήκε στην οικογένεια Κουτσικάρη, 

ενός από των πρώτων οικιστών της περιοχής, πιθανότατα Αρβανίτικης καταγωγής. 

Απόγονος αυτής της οικογένειας ο Εμμανουήλ Κουτσικάρης διαδραμάτισε σημαίνοντα 

ρόλο στα κοινά κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του Νέου Ελληνικού κράτους. Η 

ίδια οικογένεια θα δώσει το όνομά της στην περιοχή (Κουτσικάρι) που στην πρώτη 

απογραφή του 1870 αριθμούσε μόλις 36 κατοίκους κυρίως αγρότες – κολίγους. Η 

περιοχή του Κορυδαλλού υφίσταται ως προάστιο της Αθήνας από  τότε.   
                                                 
3 Διοικητικά συμπεριλαμβάνεται στο θέμα « το προς Βορράν του Ισθμού» 
4 1311-1381 μ.Χ. 
5 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του Χατζή Αλή Χασεκή ο οποίος κατείχε το 1/5 των γαιών της Αττικής. 
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Η μεγάλη αλλαγή στην ανάπτυξη του Δήμου έρχεται μετά τη Μικρασιατική καταστροφή 

του 1922. Χιλιάδες προσφύγων έρχονται να κατοικήσουν στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά. Ο Κορυδαλλός, που συνεχίζει να αναφέρεται ως Κουτσικάρι6, παρουσιάζει στην 

απογραφή του 1928, 2429 κατοίκους. Ακόμα όμως δεν είναι πυκνοκατοικημένος και 

θεωρείται ως μία από τις καλύτερες εξοχές των Αθηνών. Το ιδιαίτερα ξηρό κλίμα και η 

χαμηλή τιμή των οικοπέδων συντέλεσαν, ώστε πολύ γρήγορα να κατοικηθεί η περιοχή 

και να αρχίσουν να παρουσιάζονται τα πρώτα «αστικά» προβλήματα σε ύδρευση, 

διαχείριση των ομβίιων και καθαριότητα. 

 

Το 1931 αποσπάται από το Δήμο Αθηναίων και υπάγεται στο Δήμο Πειραιά. Το 1934 με 

το Π.Δ. 18/18-01-1934 καθορίζονται τα όρια της «Κοινότητας Κορυδαλλού» που αποκτά 

πλέον διοικητική αυτοτέλεια. Το ίδιο έτος εκλέγεται και το πρώτο Κοινοτικό συμβούλιο.  

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες (οικονομική δυσπραγία, περιορισμένες αρμοδιότητες, 

πολιτική αστάθεια κλπ) το συμβούλιο προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και στο 

μέτρο που δύναται προχωρεί σε έργα τοπικής αλλά μείζονος σημασίας για τους 

κατοίκους. Έμφαση δόθηκε στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης, την κατασκευή οδών 

και την καθαριότητα.  

 

Το 1940 πραγματοποιείται η γενική απογραφή του πληθυσμού. Ο Κορυδαλλός 

παρουσιάζει θεαματικότατη αύξηση φτάνοντας τους 9690 κατοίκους. Μετά το τέλος του 

Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου και τα δεινά που επέφερε η Γερμανική κατοχή, η Κοινότητα 

προσπαθεί να ορθοποδήσει και να συνδράμει ως αρωγός στα πάμπολλα 

συσσωρευμένα προβλήματα επιβίωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι την περίοδο 1940 – 46 

εμφανίζει σημαντική αύξηση πληθυσμού (14.360 κατ.), γεγονός που οδηγεί στην 

αναγνώρισή της σε Δήμο με το Ν.Δ. 107/1946. 

 

Οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές έλαβαν χώρα το 1951, όπου και ανέδειξαν το νέο 

Δημοτικό συμβούλιο. Ο Δήμος, πλέον, Κορυδαλλού εγκαινιάζει μια νέα εποχή και 

πορεύεται με τις κοινές τύχες των Δήμων του λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα των Δυτικών 

συνοικιών. Εμφανή είναι τα προβλήματα υποδομών που εντείνονται από την αθρόα 

συρροή του κόσμου προερχόμενου από την επαρχία. Επιπλέον οι περιορισμένες 

οικονομικές και διοικητικές δυνατότητες επιδεινώνουν την κατάσταση. Είναι η εποχή που 

η αυτοδιοίκηση λογίζεται ως παρακλάδι της κεντρικής εξουσίας και η τελευταία απόληξη 
                                                 
6 Η περιοχή υπάγεται στο Δήμο Αθηναίων. 
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του συγκεντρωτικού κράτους. Παρά της δυσκολίες, σταδιακά τα προβλήματα 

αμβλύνονται όπου είναι δυνατόν και ο Δήμος αρχίζει να δείχνει τα πρώτα σημάδια 

τοπικού σχεδιασμού και αυτόνομης πολιτικής μέσα από συντονισμένες προσπάθειες 

Δημοτικής αρχής και δημοτών. 

 

Το οικιστικό και δημογραφικό άλμα συνεχίζεται αμείωτο. Στην απογραφή του 1961 ο 

Δήμος αριθμεί 31.199 κατοίκους δείχνοντας τάση για υπερδιπλασιασμό τα επόμενα 

χρόνια. Οι υποδομές σε οδικό δίκτυο και συγκοινωνίες είναι αισθητά βελτιωμένες. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης διατηρήθηκε και τις επόμενες δεκαετίες με αμείωτη ένταση με 

αποτέλεσμα τέσσερις δεκαετίες μετά ο πληθυσμός να έχει υπερδιπλασιαστεί (σύμφωνα 

πάντα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ το 2001, ανέρχεται σε 67.456 

κατοίκους). Αντίστοιχη εικόνα ανάπτυξης εντοπίζεται και στους τομείς της οικονομικής 

και κοινωνικής δραστηριότητας, του πολιτισμού, αλλά και των υποδομών, χωρίς να 

παραγνωρίζεται η εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής κλπ  
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Α.2. Εξέλιξη Συνολικού Πληθυσμού 
 
Η μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού7 του Κορυδαλλού σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή της ΕΣΥΕ το έτος 2001 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6,76% σε σχέση 

με την αντίστοιχη απογραφή του 1991. Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός το 2001 

σε απόλυτες αριθμητικές τιμές ανέρχεται σε 67.456 άτομα αυξημένος κατά 4.272 άτομα 

από τον πληθυσμό του 1991 (63.184 άτομα). Ο μόνιμος πληθυσμός το 2001 σύμφωνα 

με την ίδια πηγή ανέρχεται σε 70.710 άτομα. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1. 

 Μεταβολή Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού 1991-2001 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Σύνολο Αρρένες Θήλεις

63.184

30.983 32.201

67.456

33.472 33.984

1991
 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
 
Η ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού ουσιαστικά ταυτίζεται 

σχεδόν απόλυτα με την ανάλογη ποσοστιαία αύξηση που παρουσίασε ο πραγματικός 

πληθυσμός της ευρύτερης περιφέρειας Αττικής και είναι της τάξης του 6,77%. Αναφορικά 

με τα δύο φύλα εμφανίζεται μια σχετικά ανισόρροπη αύξηση, με τον ανδρικό πληθυσμό 

να παρουσιάζει εντονότερες αυξητικές τάσεις και με ποσοστό αύξησης 8,03%  ενώ ο 

γυναικείος πληθυσμός να υπολείπεται, με αύξηση της τάξης του 5,54%. Σε απόλυτες 

τιμές ο πραγματικός ανδρικός πληθυσμός του Δήμου Κορυδαλλού το 2001 

                                                 
7  Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ η έννοια του Πραγματικού Πληθυσμού υποδηλώνει το σύνολο των ατόμων τα 

οποία βρίσκονταν στα όρια της επικράτειας την ώρα 0:00 Σαββάτου προς Κυριακή την ημέρα της 

απογραφής. Ως τόπος απογραφής του πραγματικού πληθυσμού θεωρείται ο τόπος διανυκτέρευσης κατά 

την παραπάνω ώρα.  Διαφέρει από το νόμιμο που ορίζεται στη βάση του Δήμου η της Κοινότητας όπου 

κάποιος ανήκει καθώς και από το μόνιμο που ορίζεται στη βάση του τόπου μόνιμης η συνήθους διαμονής 

του απογραφόμενου 
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διαμορφώνεται σε 33.472 άτομα ενώ ο γυναικείος σε 33.984 άτομα. Ο ανδρικός 

πληθυσμός το 1991 αποτελεί το 49,04% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού ενώ το 

2001 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 49,62% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 

του 0,58%. Για το γυναικείο πληθυσμό αντίστοιχα, παρατηρούμε μια μείωση της τάξης 

του 0,58% επί του συνολικού πραγματικού πληθυσμού με αποτέλεσμα το 50,96% το 

1991 να διαμορφώνεται το 2001 σε 50,38%.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. 

Πραγματικός πληθυσμός Δήμου Κορυδαλλού 1991-2001 σε απόλυτους αριθμούς 
 

 Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

1991 63.184 30.983 32.201 

2001 67.456 33.472 33.984 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
 

Η μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού, σε απόλυτες τιμές, που παρουσιάζεται στο 

Δήμο Κορυδαλλού συγκριτικά με το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο δεν εμφανίζει 

αξιοσημείωτες  αποκλίσεις, κυμαινόμενη σε παρόμοια ποσοστά αύξησης με αυτά των 

προαναφερθέντων δυο επιπέδων. Η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού το 2001 σε 

επίπεδο χώρας είναι της τάξης του 6,86% σε σχέση με το 1991 ενώ αντίστοιχα αυτή της 

περιφέρειας παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6,77%. Παρόμοια αύξηση με αυτήν της 

περιφέρειας που αγγίζει το 6,76% καταγράφεται και στο Δήμο Κορυδαλλού. 

 Αναλογικά με την αύξηση του πραγματικού πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο κατά το 

διάστημα 1991-2001 ο αντίστοιχος πληθυσμός του Δήμου Κορυδαλλού εμφανίζεται 

σταθεροποιημένος με  οριακή μείωση της τάξης του 0,0006%. 

 

Εξετάζοντας τις απογραφές από το 1951 έως και το 2001 σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΣΥΕ, δημιουργείται συνολικότερη  εικόνα της  πληθυσμιακής εξέλιξης στο Δήμο 

Κορυδαλλού. Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτών των 

απογραφών.    
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.2. 
 Εξέλιξη Πληθυσμού στο Δήμο Κορυδαλλού 1951-2001 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1951 - 2001) 
 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.3. 

 Ποσοστιαία Πληθυσμιακή μεταβολή στο Δήμο Κορυδαλλού ανά δεκαετία 
98,09%

56,03%

26,46%
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1951 - 2001) 

 

Όπως αναδεικνύεται και από τα παραπάνω διαγράμματα η πληθυσμιακή εξέλιξη που 

παρατηρούμε στο Δήμο Κορυδαλλού εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη τη δεκαετία 1951-

1961 με τον πληθυσμό να διπλασιάζεται ενώ εξακολουθεί να παραμένει σημαντική με 

ηπιότερους όμως ρυθμούς και την επόμενη δεκαετία όπου παρουσιάζει  αύξηση της 

τάξεως του 56%.  Τη δεκαετία που ακολουθεί (1971-1981) παρότι εξακολουθεί να 

σημειώνεται αύξηση η οποία μάλιστα είναι σημαντικού μεγέθους και πιο συγκεκριμένα 

σε ποσοστό που ξεπερνά το 26% είναι εμφανή η τάση εξασθένισης η οποία μάλιστα 
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γίνεται πολύ περισσότερο αντιληπτή τις δύο επόμενες δεκαετίες  1991 και 2001 κατά τις 

οποίες παρά το γεγονός ότι η μεταβολή παραμένει θετική διακρίνουμε τάσεις 

σταθεροποίησης του πληθυσμού με αύξηση  της τάξεως του 3,29% και του 6,09 για το 

1991 και το 2001 αντίστοιχα. 

 

Ο πληθυσμός του Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής της 

ΕΣΥΕ του 2001, ανέρχεται σε 67.456 άτομα. Κατά το ίδιο έτος ο πληθυσμός του Δήμου 

αποτελεί το 14,47% του πληθυσμού του ηπειρωτικού τμήματος της Νομαρχίας Πειραιά 

(Πίνακας  που ακολουθεί). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.2. 
Πληθυσμός & Έκταση Δήμων Ηπειρωτ. Τμ. Ν. Πειραιά 

∆ Η Μ Ο Ι 2001 % Συνόλου ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ Τ. ΧΛΜ. 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 76.102 16,33% 7,601 10012,1 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 175.697 37,70% 10,865 16170,9 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 15.060 3,23% 4,524 3328,9 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 12.944 2,78% 1,725 7503,8 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 67.456 14,47% 4,324 15600,4 

∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 93.086 19,97% 6,649 14000,0 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25.720 5,52% 14,729 1746,2 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡ. ΤΜ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 466.065  50,417 9244,2 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.964.020  131957,4 83,1 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή  2001) 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2001, ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος 

της Νομαρχίας μετά το Δήμο Πειραιά με πληθυσμό 175.697 (37,7% επί του συνόλου) 

τον Δήμο Νίκαιας με πληθυσμό 93.086 (20% επί του συνόλου)και το Δήμο Κερατσινίου 

με πληθυσμό 76.102 (16,33 επί του συνόλου). Ακολουθεί ο Δήμος Περάματος με 25.720 

κατοίκους (5,5%), ο Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη με 15.060 κατοίκους (3,2%) και τέλος, ο 

Δήμος Δραπετσώνας με 12.944 κατοίκους (2,8%). 
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Το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής8 του πραγματικού πληθυσμού για τη δεκαετία 1991-

2001 είναι 0,66% ανά έτος.  

 

Δεδομένης της διαφοροποίησης9 του πραγματικού πληθυσμού όπως καταγράφεται την 

ημέρα της απογραφής από την ΕΣΥΕ, με τη μεθοδολογία που έχει ήδη προαναφερθεί,  

και του πληθυσμού που διαμένει στα όρια του Δήμου, επιχειρήθηκε με να 

προσεγγίσουμε το πραγματικό μέγεθος μελετώντας τον αριθμό των ηλεκτροδοτούμενων 

κατοικιών 10  όπως αυτές καταγράφονται στο ΤΑΠ του Δήμου. Σε πρώτο επίπεδο 

διακρίναμε μια αρκετά σημαντική διαφοροποίηση με τον αριθμό των επίσημα 

καταγεγραμμένων νοικοκυριών από την ΕΣΥΕ. Το μέγεθος που προκύπτει από την 

έρευνα της ΕΣΥΕ  υπολείπεται σημαντικά αυτού των ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών 

όπως καταγράφονται στο αρχείο του ΤΑΠ 11 .  Έτσι λοιπόν ενώ το έτος 2001 

απογράφηκαν 22.167 νοικοκυριά,  το 2005 ο αριθμός των ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών 

ήταν 27.103 κατοικίες. Πρόκειται για μια διαφορά της τάξεως των 4936 νοικοκυριών. Αν 

στην υπόθεση εργασίας που κάνουμε χρησιμοποιήσουμε το μέσο αριθμό μελών 

νοικοκυριού όπως προκύπτει από την απογραφή του 2001 και είναι 2,8 άτομα τότε 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ένα αρκετά σημαντικό μέγεθος που διαμένει στο 

Δήμο Κορυδαλλού (τής τάξεως των 13820 ατόμων) δεν καταγράφεται στον πραγματικό 

πληθυσμό της απογραφής.  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκε για τις δύο επόμενες 

δεκαετίες 2011 και 2021 ο πραγματικός πληθυσμός προβλέπεται να προσεγγίσει τους 

74387,5 και 82267,4 κατοίκους αντίστοιχα. 

 

 

                                                 
8 Το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του πραγματικού πληθυσμού προκύπτει από τον τύπο  

ρ=[(Π2001/Π1991)^1/10] -1 (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ17) 
9 Είναι σύνηθες το φαινόμενο μεγάλο μέρος του πληθυσμού των αστικών κέντρων να  μετακινούνται την 

ημέρα της απογραφής στις περιοχές της καταγωγής τους ώστε να απογραφούν εκεί. 
10 Βασική Υπόθεση εργασίας που γίνεται είναι ότι στην πλειοψηφία τους, οι ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες 

κατοικούνται και από κάποιο νοικοκυριό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός της τάξης 

των 4868 κατοικιών που εμφανίζονται να είναι κενές η πλειοψηφία αυτών, με  δεδομένο ότι η περιοχή του 

Κορυδαλλού αποτελεί κατά κόρον τόπο πρώτης κατοικίας είναι πιθανότερο να μην ηλεκτροδοτούνται ως εκ 

τούτου πολλές εξ΄αυτών δεν θα περιλαμβάνονται στη λίστα του ΤΑΠ 
11 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4. 
Πρόβλεψη  Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού 
y = -4,4199x6 + 137,4x5 - 1660,5x4 + 9981,3x3 - 32344x2 + 64544x - 25038

R2 = 0,9937

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

1951 1961 1966 1971 1981 1991 2001 2011 2021

Πληθυσμός Poly. (Πληθυσμός)

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1951 - 2001) 

 
Επιπλέον, σχετικά με την προαναφερόμενη πρόβλεψη θα πρέπει να με βάση τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στο ΓΠΣ του Δήμου  για την εντός σχεδίου έκταση, να αναφερθεί 

ότι ο υπόλοιπος για δόμηση θεσμοθετημένος Σ.Δ., δημιουργεί πληθυσμιακό μέγεθος 

25.406 ατόμων, ενώ στα προς οικιστική χρήση τμήματα της εκτός σχεδίου περιοχής, 

σύμφωνα με την προκαθορισμένη πυκνότητα πληθυσμού, αναμένεται μια αύξηση του 

πληθυσμού του μεγέθους των 2.110 ατόμων.  

 

Συνολικά ο προβλεπόμενος πληθυσμός (με βάση την εξάντληση του Σ.Δ.) ανέρχεται σε 

27.516 άτομα, υποδηλώνοντας ότι ο Δήμος Κορυδαλλού μπορεί να αντέξει (67.456 + 

27.516 =) 94.972 άτομα. 

 

Σχετικά με την πυκνότητα πληθυσμού12 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. 

 

Οι τιμές της μέσης μικτής πυκνότητας (συντελεστής ένδειξης αντιστοιχίας κατοίκων ανά 

έκταση), υπολογίστηκε με βάση το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου της τελευταίας 

                                                 
12 Όπως περιγράφεται στο Α΄τεύχος του ΓΠΣ Κορυδαλλού 
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απογραφής (ΕΣΥΕ 2001) και της συνολικής έκτασης του Δήμου (εκτός των φυλακών), 

ανά Πολεοδομική Ενότητα. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα επί συνόλου εκτάσεως 294,40 Ηα και                  

64.330 ατόμων, η μέση μικτή πυκνότητα για το Δήμο Κορυδαλλού ανέρχεται σε 218,51 

κατ./Ηα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.3. 
Πυκνότητα Πληθυσμού ανά Πολεοδομική Ενότητα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ       
ΕΚΤΑΣΗ (Ηα) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2001 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ Μ.Μ. 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(κατ./Ηα) 

 1 2 3 (= 2 ÷ 1) 

1 24,8 7.121 287,13 

2 30,20 8.881 294,07 

3 24,70 7.282 294,81 

4 32,00 8.444 263,87 

5 26,00 4.291 165,03 

6 26,50 5.014 189,20 

7 33,30 3.268 98,13 

8 29,80 5.651 189,63 

9 28,10 5.549 197,47 

10 39,00 8.829 226,38 

ΦΥΛΑΚΕΣ & 

ΛΑΤΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
25,97 - - 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

87,25 3.126 35,82 

ΣΥΝΟΛΟ 407,62 67.456 165,48 

ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Κορυδαλλού 
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Όσον αφορά την αναλογία εντός των Πολεοδομικών Ενοτήτων, παρατηρείται 

αυξομείωση και πιο συγκεκριμένα : 

Αύξηση στις Πολεοδομικές Ενότητες 2, 3, 6, 7, 8 και μείωση στις Πολεοδομικές Ενότητες 

1, 4, 5, 9, 10. 

 

Από τα  Διαγράμματα  που ακολουθούν (Α.5.1 & Α.5.2) γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η 

σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού, αναφορικά με το 

φύλο, παρουσιάζει μια σχετική ισορροπία με τον ανδρικό πληθυσμό να αποτελεί το 

49,62% του συνόλου και το γυναικείο το υπόλοιπο 50,38%. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5.1. 
Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου 

Κορυδαλλού ανά Φύλο 1991 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5.2. 
Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου 

Κορυδαλλού ανά Φύλο 2001 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

50,96%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
49,04%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η ΑΝΔΡΩΝ

49,62%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η ΓΥΝΑΙΚΩΝ

50,38%

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991 - 2001) 

 

Στην περιφέρεια Αττικής η διαφορά στη σύνθεση του πληθυσμού μεταξύ των δύο φύλων 

διαφοροποιείται,  με το γυναικείο φύλο να υπερτερεί με 3,76% επί του ανδρικού, 

καταλαμβάνοντας το 51,83% επί του συνόλου. Σε εθνικό επίπεδο ο γυναικείος 

πληθυσμός εξακολουθεί να υπερτερεί του ανδρικού με 50,5% επί του συνολικού 

πληθυσμού ενώ ο ανδρικός διαμορφώνεται στο 49,5% υπολειπόμενος 1 εκατοστιαίας 

μονάδας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4. 
Ποσοστιαία Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού 2001 ανά φύλο στα επίπεδα Χώρας, 

Αττικής και Κορυδαλλού 
 Άρρενες% Θήλεις% 

ΧΩΡΑ 49,50% 50,50% 

ΑΤΤΙΚΗ 48,17% 51,83% 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 49,62,% 50,38% 
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 2001) 

 
 
Στο διάγραμμα Α.6. αποτυπώνεται με τον πιο εμφανή τρόπο το φαινόμενο της 

υπογεννητικότητας και της σημαντικής μείωσης του παιδικού πληθυσμού (στις ηλικιακές 

ομάδες 0-14 ετών), το οποίο μάλιστα αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα έντονο στο Δήμο 

Κορυδαλλού συγκριτικά τόσο με την περιφέρεια Αττικής όσο και συνολικά σε σχέση με 

τη χώρα. 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.6. 
Ποσοστιαία Μεταβολή Πραγματικού Πληθυσμού 1991-2001 ανά Ηλικιακή Ομάδα 

 

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0-4
ετών

5-9
ετών

10-14
ετών

15-19
ετών

20-24
ετών

25-29
ετών

30-34
ετών

35-39
ετών

40-44
ετών

45-49
ετών

50-54
ετών

55-59
ετών

60-64
ετών

65-69
ετών

70-74
ετών

75-79
ετών

80-84
ετών

85
ετών
και
άνω

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 2001) 
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Ο δείκτης γήρανσης13 στο Δήμο Κορυδαλλού παρουσιάζει κατά την τελευταία δεκαετία 

μια συνεχή αυξητική τάση, γεγονός που καταδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα 

υπογεννητικότητας  το οποίο απεικονίζεται με το χαρακτηριστικότερο τρόπο στο 

Διάγραμμα Α.4 της πληθυσμιακής πυραμίδας του 1991-2001. 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 95,6 ηλικιωμένους το 

2001 εμφανίζοντας σημαντική αύξηση της τάξης των 43,9 ηλικιωμένων ανά 100 παιδιά. 

Το γεγονός αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό εάν παρατηρήσουμε την πληθυσμιακή 

μείωση που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο διάστημα  στις ηλικιακές ομάδες 0-14 ετών 

και την παράλληλη αύξηση των ηλικιακών ομάδων που ανήκουν στις κατηγορίες άνω 

των 65 ετών. 

 

Η μείωση που καταγράφεται από την τελευταία απογραφή του 1991 στο Δήμο 

Κορυδαλλού στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες των 0-4, 5-9 και 10-14 ετών είναι της 

τάξεως  του -14,26% για την πρώτη, -26,89% για τη δεύτερη ενώ στην τρίτη το ποσοστό 

αγγίζει το -30,62%. Το ανάλογο ποσοστό μεταβολής για τις συγκεκριμένες ηλικιακές 

ομάδες στην περιφέρεια Αττικής το 2001 παρουσιάζει ελαφρότερη μείωση σε σχέση με 

εκείνη του Δήμου Κορυδαλλού της τάξης του -3,3%, του -18,8% και του -26,2% 

αντίστοιχα.  Σε σχέση με τη μεταβολή του συνολικού πραγματικού πληθυσμού μεταξύ 

των δύο απογραφών του 1991 και 2001 η μεταβολή των τριών ηλικιακών αυτών ομάδων 

εξακολουθεί να είναι αρνητική για το 2001 με ποσοστά της τάξεως του -1,09% , -2,17% 

και -2,78%.  Την ίδια στιγμή ο δείκτης γήρανσης στην περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2001 παρουσιάζεται σαφώς υψηλότερος από αυτόν του Κορυδαλλού με 

105,9 ηλικιωμένους να αντιστοιχούν σε 100 παιδιά από 68,4 που ήταν το 1991 

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Στο επίπεδο της Χώρας ο δείκτης γήρανσης το 

2001 διαμορφώνεται σε 110 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξης του 35,4% από το 1991 όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων ήταν αντίστοιχα 71 

άτομα. Τα αίτια του συγκεκριμένου φαινόμενου φυσικά συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με 

τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες και τους τρόπους ζωής: τις δυνατότητες των 

                                                 
13 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  (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ41)                                    
Αριθμός ατόμων (0-14) 
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ζευγαριών να επωμισθούν τα οικονομικά βάρη της ανατροφής των παιδιών, τις 

αντιλήψεις τους για το ρόλο της οικογένειας, τη συμβολή του κράτους κλπ14. 

 

Σημαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί ο δείκτης ξάρτησηςε

                                                

15  μέσω του οποίου 

εκφράζεται ποσοτικά η αντιστοιχία των θεωρουμένων ως εξαρτημένων μελών του 

πληθυσμού ως προς τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στην εργάσιμη ηλικία. Το 

ποσοστό αυτό για το 2001 είναι της τάξης του 38,9%. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 

άτομα εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) αντιστοιχούν 38,9 άτομα που χαρακτηρίζονται ως 

εξαρτώμενα. Για το έτος 1991 ο ίδιος δείκτης στον Κορυδαλλό διαμορφώνεται στα 44,8 

εξαρτημένα άτομα. Στην Περιφέρεια Αττικής στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας  

αντιστοιχούν  41,7 οικονομικά εξαρτημένα άτομα  ενώ στο επίπεδο της χώρας 46,8. Από 

τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο δείκτης εξάρτησης στον 

Κορυδαλλό είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν σε εθνικό επίπεδο όπως επίσης 

ελαφρά χαμηλότερος από εκείνον στο επίπεδο της Περιφέρειας.  

 

Το 2001, ο Δήμος Κορυδαλλού συγκαταλέγεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τη 

συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 0-14 στο σύνολο του πληθυσμού με ποσοστό της 

τάξεως του14,34%, στο ηπειρωτικό τμήμα της Νομαρχίας Πειραιά (το μέσο ποσοστό 

στην οποία είναι 14,32%, ). Οι δυο Δήμοι με στοιχεία που υπολείπονται του Κορυδαλλού 

είναι ο Δήμος Δραπετσώνας με 13,74% και ο Δήμος Πειραιά  με 13,15%. Οι υπόλοιποι 

Δήμοι παρουσιάζουν θετικότερη εικόνα, με το Δήμο Περάματος στο 16,83%, το Δήμο 

Κερατσινίου  στο 15,72%, τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 15,10%,  και τη Νίκαια  14,62%.  

 

 Οι παραγωγικές πληθυσμιακές ομάδες (15-64 ετών) στο συνολικό πληθυσμό 

συμμετέχουν κατά το 2001  υψηλότερα, σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο (71,95% 

έναντι 68,12%), αλλά και σε σύγκριση με το ηπειρωτικό τμήμα της Νομαρχίας (70,2%). 

Από τους Δήμους της Νομαρχίας, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής είναι στο Δήμο 

Κορυδαλλού με 71,95% και το χαμηλότερο στο Δήμο Δραπετσώνας με 67,58%. 

 
14 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Μ. 2000: σ77  
15 Δείκτης εξάρτησης εκφράζει την αντιστοιχία των  θεωρουμένων ως εξαρτημένων μελών του πληθυσμού (ηλικιακές 
ομάδες0-14 και 65 και άνω) ως προς τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στην εργάσιμη ηλικία (15-64 ετών) 
Υπολογίζεται από τη  σχέση      ΔΕ= Αριθμός ατόμων (0-14)+( 65 και άνω)     (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ41) 
                                                                       Αριθμός ατόμων (15-64) 
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Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για να διαπιστωθεί ο βαθμός ανανέωσης των 

παραγωγικών ηλικιών αποτελεί ο δείκτης αντικαταστάσεως 16  ο οποίος εμφανίζει την 

αναλογία των ατόμων τα οποία πρόκειται να αποσυρθούν από την παραγωγική 

διαδικασία (ηλικίες 60-65 ετών) σε σχέση με τα άτομα  που πρόκειται  να ενταχθούν 

στον παραγωγικό πληθυσμό (ηλικίες 10-14 ετών). Για το Δήμο Κορυδαλλού η τιμή του 

δείκτη το 2001 διαμορφώνεται στις  102 μονάδες, δηλαδή για κάθε 100 άτομα που 

πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, πρόκειται να εισαχθούν στον παραγωγικό πληθυσμό 

102 άτομα. Ο δείκτης αντικαταστάσεως στο σύνολο της χώρας εμφανίζεται χαμηλότερος 

από του Κορυδαλλού με 91,44 μονάδες. 

 

Η πυραμίδα ηλικιών του πληθυσμού (Διάγραμμα Α.7.) εμφανίζει ευκρινώς την ηλικιακή 

και την κατά φύλο σύνθεση καθώς και την εξελικτική πορεία γήρανσης του πληθυσμού. 

Στην περίπτωση που η μορφή της πυραμίδας είναι τριγωνική τότε καταδεικνύει ότι η 

σύσταση του πληθυσμού είναι νεανική17. Αντίθετα, μια πυραμίδα όπως στο παραπάνω 

διάγραμμα που εμφανίζει τη σύνθεση του πληθυσμού του Κορυδαλλού με λεπτή βάση 

και σχετικά διογκωμένες τις παραγωγικές ηλικίες αντιστοιχεί σε γηράσκοντα πληθυσμό.  

 

                                                 
16  Ο δείκτης αντικαταστάσεως τους παραγωγικού (Ιαντικ.) πληθυσμού εμφανίζει κατά πόσο ο 

εξερχόμενος, λόγω γήρανσης, παραγωγικός πληθυσμός αντικαθίσταται από τον νεανικό πληθυσμό που 

εισέρχεται στις παραγωγικές ηλικίες.  
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17 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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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7. 
Ηλικιακή Πυραμίδα Δήμου Κορυδαλλού (Πραγματικός Πληθυσμός 1991-2001) 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Στο Διάγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να διακρίνουμε την ποσοστιαία μεταβολή του 

πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα κατά το διάστημα της δεκαετίας 

1991-2001.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.8. 
Ποσοστιαία  Μεταβολή  Πραγματικού Πληθυσμού 1991-2001 Δήμου Κορυδαλλού Ανά 
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 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 

 
Παρατηρώντας το παραπάνω Διάγραμμα (Α.8.) διαπιστώνουμε ότι η ποσοστιαία 

μεταβολή του πληθυσμού και των δύο φύλων παρουσιάζει μια ομοιόμορφη, 

διαφορετικής έντασης, κίνηση ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες 20 έως 40 ετών όπου ο 

ανδρικός πληθυσμός εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σε σχέση με το γυναικείο. Το 

γεγονός αυτό πιθανώς να ενισχύεται από την αθρόα εισροή μεταναστών των 

συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι ανήκουν κυρίως στο ανδρικό φύλο. 

Σημαντική επίσης αύξηση της τάξης του 49,14% παρουσιάζει ο ανδρικός πληθυσμός 

στην ηλικιακή ομάδα των 75-79 ετών έναντι αύξησης του γυναικείου με ποσοστό της 

τάξης του 29%. Το μοναδικό σημείο στο οποίο καταγράφεται μεγαλύτερο ποσοστό 

αύξησης του γυναικείου πληθυσμού έναντι του ανδρικού είναι από τις ηλικιακές ομάδες 

των 80 ετών και άνω.  
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Α.3. Κατοικία-Νοικοκυριά 
Στο τμήμα της έκθεσης που ακολουθεί, επιδιώκεται η ανάλυση στοιχείων της απογραφής 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) των ετών 1991 και 2001 τα οποία 

αναφέρονται στην κατάσταση των κατοικιών του Δήμου Κορυδαλλού και στη σύνθεση 

των νοικοκυριών τους. Επιχειρείται επίσης η διαχρονική συσχέτιση των στοιχείων 

ανάμεσα στα προαναφερθέντα έτη, τόσο στο Δήμο όσο και μεταξύ Δήμου και ευρύτερων 

χωρικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα, δίδεται έμφαση στην ανάλυση στατιστικών στοιχείων 

σχετικά με τον αριθμό δωματίων, το μέγεθος και αριθμό των μελών των νοικοκυριών, 

τους φορείς ιδιοκτησίας και τις ανέσεις των κανονικών κατοικιών ανά έτος απογραφής 

και γεωγραφική περιφέρεια. 

 

Οι κανονικές κατοικίες στο Δήμο Κορυδαλλού αυξήθηκαν στη δεκαετία 1991 -2001 

από 24.467 το 1991 σε 27.178 κατοικίες το 2001, με ποσοστό αύξησης 11,08%. Το 

παρακάτω Διάγραμμα Α.9. παραθέτει το ποσοστό του αριθμού των δωματίων επί του 

συνόλου των κανονικών κατοικιών 18  του Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με τις 

απογραφές των ετών 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ. Η στατιστική επεξεργασία έδειξε πως 

κατά το έτος 2001, το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών (42,26%) διαθέτει 4 δωμάτια. 

Ακολουθούν οι κατοικίες 3 δωματίων με ποσοστό 27,65% και με μικρή διαφορά έπονται 

οι μεγάλες κατοικίες άνω των 5 δωματίων με ποσοστό 22,27% επί του συνόλου των 

κατοικιών. Παρατηρείται επίσης ουσιαστική μείωση των κατοικιών με 2 δωμάτια (από 

13,75% το 1991 σε 6,9% το 2001) και αύξηση των κατοικιών με 4 και 5 δωμάτια (από 

36,16% το 1991 σε 42,26% το 2001 και από 16,71% το 1991 σε 22,27% το 2001 

αντίστοιχα). 

                                                 
18 Είναι η μόνιμη και αυτοτελής κατασκευή, η οποία αποτελείται από ένα, τουλάχιστον κανονικό δωμάτιο και 
προορίζεται για κατοικία ενός νοικοκυριού.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9. 
Ποσοστιαία κατανομή κανονικών κατοικιών ανά αριθμό δωματίων στο Δήμο Κορυδαλλού 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 

 
Το Διάγραμμα Α.10. παρέχει ενδείξεις κατακόρυφης αύξησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο Δήμο Κορυδαλλού κατά τη δεκαετία 1991-2001. Συγκεκριμένα, ο 

αριθμός των δωματίων επαγγελματικής χρήσης σε κανονικές κατοικίες 

υπερδιπλασιάστηκε παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης 146,9% (από 81 δωμάτια το 1991 

σε 200 δωμάτια το 2001). Ο ρυθμός της συγκεκριμένης αύξησης δεν φαίνεται τόσο 

εντυπωσιακός εάν συγκριθεί το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύουν οι επαγγελματικές 

κατοικίες (0,09%) με το αντίστοιχο ποσοστό των κανονικών κατοικιών (99,91%) στο 

σύνολο των κατοικιών.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.10. 
Σύνολο δωματίων για επαγγελματικούς σκοπούς σε κανονικές κατοικίες στο Δήμο 

Κορυδαλλού 
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50

100
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200

1991 2001

81
200

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Από το Διάγραμμα που ακολουθεί (Α.11.), παρατηρούμε πως το έτος 2001 

απογράφηκαν 22.167 νοικοκυριά ενώ το 1991 ο αριθμός των νοικοκυριών ήταν 19.635. 

Υπήρξε δηλαδή αύξηση τόσο στον αριθμό νοικοκυριών (κατά 12,9%) όσο και στον 

αριθμό των μελών τους (κατά 5,3%). Η αναλογία μελών ανά νοικοκυριό το 1991 ήταν 3 : 

1 σε σύγκριση με την απογραφή του 2001 όπου η αναλογία ήταν μικρότερη και 

συγκεκριμένα  2,8 : 1. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.11. 

Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες 

1991
2001

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

ΜΕΛΗ

59.432 62.585

19.635 22.167
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ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
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ΠΙΝΑΚΑΚΕΣ Α.5.1. & Α.5.2. 
Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες στο Δήμο 

Κορυδαλλού ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του 

νοικοκυριού 

Απογραφή ΕΣΥΕ, 1991 Απογραφή ΕΣΥΕ, 2001 
 Νοικοκυριά Μέλη  Νοικοκυριά Μέλη 

Σύνολο 19.635 59.432 Σύνολο 22.167 62.585 
1 δωμάτιο 403  1 δωμάτιο 182  
2 δωμάτια 2.589  2 δωμάτια 1.534  
3 δωμάτια 6.035  3 δωμάτια 6.023  
4 δωμάτια 7.073  4 δωμάτια 9.328  
5 δωμάτια 2.823  5 δωμάτια 4.036  
6 και άνω 
δωμάτια 712  6 και άνω 

δωμάτια 1.064  

Νοικοκυριά με 
1 μέλος 2.522 2.522 Νοικοκυριά με 1 

μέλος 3.913 3.913 

1 δωμάτιο 248  1 δωμάτιο 107  
2 δωμάτια 719  2 δωμάτια 673  
3 δωμάτια 926  3 δωμάτια 1.543  
4 δωμάτια 480  4 δωμάτια 1.167  
5 δωμάτια 129  5 δωμάτια 341  
6 και άνω 
δωμάτια 20  6 και άνω 

δωμάτια 82  

Νοικοκυριά με 
2 μέλη 4.696 9.392 Νοικοκυριά με 2 

μέλη 5.754 11.508 

Νοικοκυριά με 
3 μέλη 4.732 14.196 Νοικοκυριά με 3 

μέλη 5.347 16.041 

Νοικοκυριά με 
4 μέλη 5.719 22.876 Νοικοκυριά με 4 

μέλη 5.339 21.356 

Νοικοκυριά με 
5 μέλη 1.490 7.450 Νοικοκυριά με 5 

μέλη 1.315 6.575 

Νοικοκυριά με 
6 και άνω μέλη 476 2.996 Νοικοκυριά με 6 

και άνω μέλη 499 3.192 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
 
 
Το Διάγραμμα Α.12 καταδεικνύει πως τα μέλη των νοικοκυριών κατοικούν κυρίως σε 

κατοικίες 4 και 3 δωματίων και σε μικρότερο ποσοστό σε κατοικίες 2 και 5 δωματίων. 

Συγκεκριμένα το έτος 1991, το 66,7% των νοικοκυριών διέμεναν σε κατοικίες με 3 και 4 

δωμάτια και το 27,6% των νοικοκυριών διέμεναν σε κατοικίες με 2 και 5 δωμάτια. 

Συγκριτικά με το έτος 1991, το έτος 2001 σημειώνεται ποσοστιαία αύξηση των 

νοικοκυριών τα οποία διέμεναν σε 1,4 και 5 δωμάτια και αντίστοιχα μείωση των 

ποσοστών των νοικοκυριών τα οποία διέμεναν σε 2 και 3 δωμάτια.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.12. 
Ποσοστό νοικοκυριών ανά αριθμό δωματίων στο Δήμο Κορυδαλλού 

1 2 3 4 5 6

8.20% 7%

27.20%
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18.20%

4.80%2%
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14.30%

3.70%0%
5%

10%
15%
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25%
30%
35%
40%
45%

Ποσοστό 
νοικοκυριών

Αριθμός δωματίων ανά κατοικία

Έτος 1991

Έτος 2001

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 

 
 

Μεγαλύτερη μείωση της στέγασής νοικοκυριών παρατηρείται σε κατοικίες με 2 δωμάτια, 

καθώς από 13,2% το 1991 διαμορφώνεται σε 7% το 2001. Η μεγαλύτερη αύξηση της 

στέγασης τους εντοπίζεται στις κατηγορίες των 4 και 1 δωματίων 6,1 και 6,2 εκατοστιαίες 

μονάδες αντίστοιχα. 
 
Σχετικά με τη μεταβολή του αριθμού των μελών των νοικοκυριών κατά τη δεκαετία 1991-

2001, το Διάγραμμα Α.13 παρουσιάζει τα νοικοκυριά με 1 μέλος να εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση με 55,1%, ακολουθούν τα νοικοκυριά με 2 μέλη με 

22,5%, τα νοικοκυριά με 3 μέλη (13%) και τα νοικοκυριά με 6 και άνω μέλη (4,8%). 

Αντίθετα, μείωση παρουσιάζουν τα νοικοκυριά με 5 μέλη (-11,7%) και αυτά με 4 μέλη (-

6,6%) (βλ. επίσης Πίνακες Α.5.1, Α.5.2 και Α.6).  

 

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν με τα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό μελών των νοικοκυριών του Δήμου (Πίνακας Α.6) το έτος 2001, 

στα οποία αναδεικνύεται πως η πλειοψηφία των νοικοκυριών του Δήμου Κορυδαλλού 

αποτελείται από διμελή (26,2%), τριμελή (23,9%) και τετραμελή (23,8%) νοικοκυριά τα 

οποία αθροιστικά αποτελούν την πλειοψηφία των νοικοκυριών του Δήμου (73,9%). 

Ακολουθούν τα μονομελή νοικοκυριά (17,8%) και με μικρά ποσοστά τα 5μελή (5,9%), τα 

6μελή (1,7%), και τα άνω των 7 μελών νοικοκυριά με ποσοστά μικρότερα του 1%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6 
Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών στο Δήμο Κορυδαλλού 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 2001) 

Σύνολο Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών 

Νοικοκυριά Μέλη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & 
άνω 

22.776 64.179 4.069 5.959 5.434 5.430 1.349 397 94 28 7 9 

 

Συμπερασματικά υποστηρίζεται ότι παρά τη σημαντική μείωση των πολυμελών 

νοικοκυριών και αύξηση των ολιγομελών κατά την τελευταία δεκαετία (Διάγραμμα Α.14), 

στο δημογραφικό προφίλ του Δήμου εξακολουθούν να κυριαρχούν τα πολυμελή 

νοικοκυριά. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.13 

Ποσοστιαία Μεταβολή των νοικοκυριών ανά αριθμό μελών κατά τη δεκαετία 1991 -  2001 

στον Δήμο Κορυδαλλού 

1 2 3 4 5 6
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 

 
Αναφορικά με τα μονομελή νοικοκυριά (Πίνακες Α.5.1 και Α.5.2), αξιοσημείωτη είναι η 

μείωση της διαμονής τους σε κατοικίες με 1 δωμάτιο (από 9,8% το 1991 σε 2,8% το 

2001) και σε κατοικίες με 2 δωμάτια (από 28,5% το 1991 σε 17,2% το 2001). Αντίθετα, 

αύξηση παρουσιάζει η διαμονή μονομελών νοικοκυριών σε κατοικίες με 4 δωμάτια (από 
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19% σε 29,9% την αντίστοιχη περίοδο), σε κατοικίες με 5 δωμάτια (από 5,1% σε 8,7%) 

και σε 6 και άνω δωμάτια (από 0,7% σε 2,1%). Η διαμονή σε μεσαίας χωρητικότητας 

κατοικίες των 3 δωματίων, η οποία και συγκεντρώνει την προτίμηση της πλειοψηφίας 

των μονομελών νοικοκυριών, παρουσιάζει μικρή αύξηση (από 36,7% σε 39,4%).  

 

Το Διάγραμμα Α.13 σε συνδυασμό με το Διάγραμμα Α.9 παρέχουν ενδείξεις για πιθανή 

βελτίωση της εισοδηματικής κατάστασης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 1991-2001 

καθώς παρότι αυξάνονται τα μονομελή νοικοκυριά και μειώνονται τα πολυμελή, 

παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των μεγάλων κατοικιών.  
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Χρήση και Φορέας Ιδιοκτησίας Κατοικιών 
 

Ο Πίνακας Α.7 περιλαμβάνει τον αριθμό κατοικιών ανά είδος και φορέα ιδιοκτησίας στον 

Δήμο Κορυδαλλού κατά τα έτη 1991 και 2001. Ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου 

των 24.405 κανονικών κατοικιών ήταν κενές το 1991 (4.868 κατοικίες, ποσοστό 20%). 

Ποσοστό 80% επί του συνόλου (19.537 κατοικίες), καταλαμβάνεται από κατοικούμενες 

κατοικίες και συγκεκριμένα  σε απόλυτες. Για το έτος 2001, ο αριθμός των κενών 

κατοικιών παρουσιάζεται σε παρόμοια με το 1991 επίπεδα (5.042 κατοικίες, ποσοστό 

18,6% επί του συνόλου). Το ποσοστό των κατοικούμενων κατοικιών το ίδιο έτος (2001) 

κινήθηκε και αυτό σε αντίστοιχα επίπεδα (22.107 κατοικίες, ποσοστό 81,4%).   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.7 
Κανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες στο Δήμο Κορυδαλλού 

1991 και 2001) 
Είδος Κατοικίας 

Κανονικές κατοικίες 

Φορέας Ιδιοκτησίας 
Κανονικών 
κατοικιών Γεωγραφική 

Περιοχή Σύνολο 

Σύνολο Κατοικούμενες Κενές 

Μη 
κανονικές 
κατοικίες 

Κανονικές 
κατοικίες 
μέσα σε 

Συλλογικές 
κατοικίες 

Ιδιώτης 
ή ΝΠΙΔ 

Δημόσιο 
ή ΝΠΔΔ 

1991 Πραγματικός Πληθυσμός 
Δήμος 

Κορυδαλλού 
1991 

24.469 24.405 19.537 4.868 2 62 24.254 151 

2001 Πραγματικός πληθυσμός 
Δήμος 

Κορυδαλλού 
2001 

27.181 27.149 22.107 5.042 3 29 26.986 163 

Μεταβολή 
1991-2001 

(%) 
11,08% 11,24% 9,5% 3,6% 50% -53,23 11,3% 7.9% 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 
 

Κατά τη δεκαετία 1991-2001 σημειώνεται αύξηση των κατοικιών που ανήκουν σε ιδιώτες 

και ΝΠΙΔ κατά 11,3% (Πίνακας Α.7). Μικρότερη αύξηση κατά 7,9% παρατηρήθηκε και 

στην ύπαρξη κτιρίων ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ ή Δημοσίου Φορέα. Η Δημόσια ιδιοκτησία 

αντιπροσωπεύει τόσο το 1991 όσο και το 2001 το 0,6% της συνολικής ιδιοκτησίας. Ένα 

μεγάλο ποσοστό του συνόλου των 24.405 κανονικών κατοικιών ήταν κενές το 1991 

(4.868 κατοικίες, ποσοστό 19,95%). Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβανόταν από 

κατοικούμενες κατοικίες και συγκεκριμένα 19.537 κατοικίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν  

ποσοστό 80,05% επί του συνόλου. Το έτος 2001, οι κενές κατοικίες μειώνονται ελαφρός, 

ως ποσοστό επί του συνόλου (ποσοστό 18,57%), σε σύγκριση με το 1991.  
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Ανέσεις κατοικιών 
 

Ο Πίνακας Α.8 περιλαμβάνει τον αριθμό των κανονικών κατοικιών ανάλογα με τις 

ανέσεις που διέθεταν, τα έτη των απογραφών 1991 και 2001. Η πλειονότητα των 

παραπάνω κατοικιών διέθεταν τις βασικές ανέσεις. Συγκεκριμένα, κουζίνα διέθετε το 

99,9% και το 99,8% των κατοικιών το 1991 και 2001 αντίστοιχα, λουτρό ή ντούς διέθετε 

το 98,7% και το 99,5% των κατοικιών το 1991 και 2001 και κεντρική θέρμανση είχε 

εγκατασταθεί στο 61,8% και 75,3% των κατοικιών το 1991 και 2001 αντίστοιχα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.8 
Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν ανά χωρική ενότητα 

(Απογραφή ΕΣΥΕ, 1991 και 2001) 

1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός 

Γεωγραφική 
Περιοχή Σύνολο 

με 
κουζίνα 

με 
λουτρό ή 
ντους 

με 
κεντρική 
θέρμανση Σύνολο 

Με 
κουζίνα 

Με 
λουτρό ή 
ντους 

με 
κεντρική 
θέρμανση 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 24.467 24.447 24.150 15.130 27.178 27.124 27.052 20.468 
Ποσοστό επί 
του συνόλου 
των κατοικιών 100% 99,92% 98,70% 61,84% 100% 99,8% 99,54% 75,31% 

Μεταβολή 
1991-2001 (%)     + 10,9% + 12% + 35,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 4.651.902 4.602.936 4.181.671 1.885.048 5.465.167 5.400.908 5.254.300 3.072.967 

Ποσοστό επί 
του συνόλου 
των κατοικιών 100% 98,95% 89,89% 40,52% 100% 98,82% 96,14% 56,23% 

 
 
ΑΤΤΙΚΗ 

 
 

1.596.796 

 
 

1.594.425 

 
 

1.571.327 

 
 

1.081.749 

 
 

1.828.805 

 
 

1.821.284 

 
 

1.815.10 

 
 

1.395.641 
Ποσοστό επί 
του συνόλου 
των κατοικιών 100% 99,85 98,4% 67,74% 100% 99,59% 99,27% 76,31% 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Η βελτίωση των ανέσεων στις κανονικές κατοικίες κατά την αναφερόμενη δεκαετία είναι 

έκδηλη καθώς παρατηρείται αύξηση των κατοικιών με εγκατάσταση κεντρικής 

θέρμανσης κατά 35,3% το έτος 2001 σε σχέση με το έτος αναφοράς 1991, αύξηση των 

κατοικιών τα οποία διαθέτουν λουτρό ή ντους κατά 12% και αυτών που διαθέτουν 

κουζίνα κατά 10,9%. Η κατακόρυφη αύξηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 
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ενδέχεται να συνεισφέρει στην περαιτέρω αύξηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

οξειδίων του άνθρακα και αζώτου επιβαρύνοντας έτσι και στη μόλυνση της ατμόσφαιρας 

την τελευταία δεκαετία. 

Συγκριτικά με τα υπόλοιπα χωρικά επίπεδα, η κατάσταση βασικών ανέσεων κανονικών 

κατοικιών στο Δήμο Κορυδαλλού δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Εξαίρεση 

αποτελεί  το ποσοστό της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης όπου ο Δήμος υπερτερεί 

κατά 19 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το σύνολο της Χώρας. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό των κατοικιών με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο σύνολο των 

κατοικιών του Δήμου είναι 75,3%, αισθητά αυξημένο σε σχέση με το σύνολο της Χώρας 

(56,23%) αλλά παρόμοιο με το αντίστοιχο της Περιφέρειας Αττικής (76,31%). Στο 

σύνολο της Χώρας και την Αττική, τα ποσοστά των νοικοκυριών που διέθεταν κουζίνα το 

έτος απογραφής 2001 ήταν 98,2%, και 99,6% αντίστοιχα. Ο Δήμος Κορυδαλλού 

παρουσίασε ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του 99,8% (Πίνακας Α.8). 
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Α.4. Αξιολόγηση Βασικών Πληθυσμιακών Στοιχείων 
 
 Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός το 2001 σε απόλυτες αριθμητικές τιμές 

ανέρχεται σε 67.456 άτομα αυξημένος κατά 4.272 άτομα από τον πληθυσμό του 1991 

ο οποίος ήταν 63.184 άτομα. Σε σχέση με το 1991, η αύξηση του πραγματικού 

πληθυσμού στο Δήμο Κορυδαλλού το 2001 είναι της τάξης του 6,76%, ενώ αντίστοιχα 

εκείνη στο επίπεδο της Περιφέρειας αγγίζει το 6,77%. Στο επίπεδο της χώρας 

καταγράφεται αύξηση της τάξης του 6,86%.  

 Στο Δήμο Κορυδαλλού κατά το διάστημα της δεκαετίας 1991-2001 παρουσιάζεται 

κατακόρυφη αύξηση του δείκτη γήρανσης, ο οποίος ουσιαστικά εκτοξεύεται με 

αποτέλεσμα ενώ το 1991 στα 100 παιδιά να αντιστοιχούν 51,7 ηλικιωμένοι, το 2001 ο 

αντίστοιχος αριθμός των ηλικιωμένων να ανέρχεται σε 95,6 άτομα, εμφανίζοντας 

σημαντική αύξηση της τάξης των 43,9 ηλικιωμένων ανά 100 παιδιά. Παρόλα αυτά 

εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της Περιφέρειας Αττικής 

(105,9 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά) αλλά  και από αυτόν της Χώρας (110 ηλικιωμένοι 

ανά 100 παιδιά).  
 Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου ανά φύλο, ο ανδρικός πληθυσμός 

το 1991 αποτελεί το 49,04% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, ενώ το 2001 το 

ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 49,62% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 

0,58%. Για το γυναικείο πληθυσμό, παρατηρούμε μια μείωση της τάξεως του 0,58% 

επί του συνολικού πραγματικού πληθυσμού με αποτέλεσμα το 50,96% που 

καταγράφηκε το 1991 να διαμορφώνεται το 2001 σε 50,38%. 
 Ο δείκτης εξάρτησης  εμφανίζεται να είναι της τάξης του 38,9% επί των ατόμων 

εργάσιμης ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15-64 

ετών) αντιστοιχούν 38,9 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Ο 

αριθμός των ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερος από 

τον αντίστοιχο σε εθνικό επίπεδο και ελαφρά χαμηλότερος από αυτόν της Περιφέρειας. 

 Ο δείκτης αντικαταστάσεως για τον Δήμο Κορυδαλλού το 2001 διαμορφώνεται στις102 

μονάδες, δηλαδή για κάθε 100 άτομα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, πρόκειται 

να εισαχθούν στον παραγωγικό πληθυσμό 102 άτομα. Ο δείκτης αντικαταστάσεως στο 

σύνολο της χώρας εμφανίζεται χαμηλότερος από του Κορυδαλλού με 91,44 μονάδες. 

Το στοιχείο αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο και αναδεικνύει μια θετική δυναμική 

αναφορικά με την ύπαρξη παραγωγικών ηλικιών. 

36 
 



 Η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού και των δύο φύλων παρουσιάζει μια 

ομοιόμορφη κίνηση με εξαίρεση τις ηλικιακές ομάδες 20 έως 40 ετών όπου ο ανδρικός 

πληθυσμός εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σε σχέση με το γυναικείο. Το 

γεγονός αυτό πιθανώς να ενισχύεται από την αθρόα εισροή μεταναστών των 

συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι ανήκουν κυρίως στο ανδρικό φύλο. 
 
Βασικές Τάσεις Κατοικίας / Νοικοκυριών του Δήμου Κορυδαλλού  
 Η αμιγής κατοικία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών ενώ 

παρατηρείται ουσιαστική μεγέθυνση της παρουσίας των επαγγελματικών κατοικιών 

κατά την εξεταζόμενη δεκαετία.  

 Παρά τη σημαντική μείωση των πολυμελών νοικοκυριών προς όφελος των ολιγομελών 

την ίδια δεκαετία, στο δημογραφικό προφίλ του Δήμου εξακολουθεί να κυριαρχεί η 

πολυμελής οικογένεια η οποία έχει προτίμηση σε κατοικίες με μεσαίο / μεγάλο αριθμό 

δωματίων.  

 Όσον αφορά στον αριθμό των κτιρίων Δημόσιου χαρακτήρα, αυτός παρότι αυξήθηκε 

σε απόλυτες τιμές, το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των κατοικιών είναι δραματικά 

μειωμένο κατά την εξεταζόμενη δεκαετία 

 Εν γένει, το προφίλ του Δήμου Κορυδαλλού όσον αφορά στον τομέα κατοικία / 

νοικοκυριά, είναι παρόμοιο με τις άμεσες και ευρύτερες περιφέρειες στις οποίες 

εντάσσεται γεωγραφικά (σύνολο χώρας, Αττική) με εμφανή εξαίρεση το ποσοστό 

εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης όπου ο Δήμος Κορυδαλλού υπερτερεί σε σχέση 

με το σύνολο των κατοικιών της χώρας κατά 19 εκατοστιαίες μονάδες, εμφανίζοντας 

παράλληλα παρόμοια ποσοστά με αυτά της Περιφέρειας Αττικής. 
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Β. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο Δήμο Κορυδαλλού 19 

 
Στο παρόν κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού 

παρουσιάζεται η υφιστάμενης κατάσταση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στα 

όρια του υπό μελέτη Δήμου και τα αποτελέσματα της επίδρασης των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων. 

 

 

Β.1. Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος Δήμου Κορυδαλλού 

 
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 ο κύριος 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). 

 
                                                 
19 Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικαιροποιημένου ΓΠΣ του Δήμου Κορυδαλλού 
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Β.1.2. 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.1.2.1. 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. 

 

Η χλωρίδα20 της ευρύτερης περιοχής του όρους Αιγάλεω περιλαμβάνει περίπου 1.000 

είδη, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι: 

 

Abies cephalonica, Pinus nigra, Pinus hallepensis, Pinus britia, Pinus pinea, Cupvessus 

seruperviveus, Juniperus oxycedvus, Juniperus covumunis,Ceratonia siliqua, Quercus 

ithaburensis, Quercus ilex, Quercus qubescens, Quercus coccifera, Cercis siliquastrum, 

olea oleaster, phillyrea media, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, calycotome vilosa, 

Pinus amygdaliformis, Phlomir fruticosa, Poterium spinosum, Corydothymus capitatus, 

Bolanthus graecus, Campanula celsii parnesia, Centaurea pentelica, Cerastium 

candidissimum, Colchicum triphyllum, Consolida tenuissima, Conuolulus boissieri 

parnassicus, Crocus laevigatus, Dianthus serratifolius serratifolius, Fraxinus angustifolia 

                                                 
20 Α Φάση ΓΠΣ Δήμου Κερατσινίου 
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oxycarpa, Fritillaria obliqua, Gagea villosa, Helianthemum hymettium, Hieracium 

heldreichii, Iberis pruitii, Ivula verbascifolia methanea, Iris sintenisii, Lilium 

chalcedonicum, Linum leucanthum, Malcolmia graeca, Malosorbus florentina, 

Onobrychis ebenoides, Onosma erectum, Paeonia mascula hellenica, Papaver 

albiflorum, Paronychia albanica, Physospermum conrubiense, Scabiosa hymettia, Silene 

spinescens, Stachys spruneri, Thlaspi bulbosum, Thymus parnassicus, Tulipa hageri, 

Tulipa orphanidea, Tulipa undulatifolia, Verbascum boissieri. 

 

Στην περιοχή που περιλαµβάνουν τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Κορυδαλλού, η 

βλάστηση που υφίσταται, εµφανίζεται έντονα υποβαθμισμένη. Η παρουσία της 

ιδιαιτέρως τον τελευταίο αιώνα είχε να αντιπαλέψει: 

 

- Την έντονη ανθρώπινη παρουσία, που μεταφράζεται σε πίεση για κοπή καυσόξυλου. 

- Την αλόγιστη βόσκηση 

Η σύνθεσή της αποτελείται από είδη πολύ ανθεκτικά σε πιέσεις, σχετικά εύκολα 

αναγεννώµενα (κυρίως από τα πρέµνα), φυτά πολύ ολιγαρκή και δυνάµενα να 

επιβιώσουν στο δυσµενέστατο οικότοπο. 

∆ένδρα µε την τυπική τους µορφή δεν υπάρχουν στην περιοχή. Στα καλύτερα σηµεία 

εµφανίζουν δενδρώδη µορφή η αγριλιά (Olea oleaster), το πουρνάρι (Querqus coccifera) 

και το φιλίκι (Philyrea media), ενώ στην ευρύτερη περιοχή σαν µεµονωµένο δένδρο 

εµφανίζεται η πεύκη (Pinus halepensis). 

 

Η χαλέπιος πεύκη από λίγες µικρές συστάδες που υπάρχουν στη γύρω περιοχή, 

φαίνεται ότι κάλυπτε παλαιότερα όλη την περιοχή αυτή. Οι αναδασώσεις που 

επιχειρήθηκαν µε το είδος αυτό δεν απέδωσαν στο γυµνό ασβεστολιθικό έδαφος, αφού 

οι φυτεύσεις πραγµατοποιήθηκαν σε µικρές τεχνικές κοιλότητες και χωρίς συστηµατικό 

πότισµα, µε αποτέλεσµα τα φυτά να µην αναπτύσσονται (νανισµός πεύκων) αλλά και σε 

πολλές περιπτώσεις να καταστρέφονται εξαιτίας της προαναφερόμενης αλόγιστης 

βόσκησης. Τη φυσική βλάστηση από το είδος αυτό εκτόπισαν οι πιέσεις. Το ίδιο περίπου 

συνέβη και µε τη βαλανιδιά (Querqus macrolepis), η οποία εµφανίζεται σαν µεµονωµένο 

δένδρο στην γύρω περιοχή. Στη θαµνώδη βλάστηση βρίσκουµε το χρυσόξυλο (Rhus 

cotinus) µε την ασφάκα (Phlomis fruticosa) που έχουν συνήθως παρόµοια µορφή και τη 

γκορτσιά (Pirus amygdaliformis) µε τον κέδρο (Juniperus phoenicea) που κατά κανόνα 

έχουν δενδρώδη µορφή. Το χρυσόξυλο είναι σηµαντικό φυτό για την εικόνα του τοπίου 
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αφού τα κόκκινα φύλλα του το φθινόπωρο δίνουν χρώµα στο χώρο. Φυσικά η µορφή του 

είναι κακοποιηµένη, όπως και αυτή της ασφάκας, η οποία κυρίως εµφανίζεται σε 

υποβαθµισµένα εδάφη. Η γκορτσιά πολύ δύσκολα αναγνωρίζεται, όπως και το κέδρο, το 

οποίο συνήθως αντικαθιστά την πεύκη σε υποβαθµισµένα εδάφη. Στην ποώδη 

βλάστηση, το πιο συνηθισµένο φυτό είναι η αφάνα (Poterium spinosum) ενώ συχνά 

βρίσκουµε και το θυµάρι (Corydothymus capitatus) µε την κρεµύδα (Urginea maritima). 

Πιο σπάνια βρίσκουµε το κυκλάµινο (Cyclamene neapolitanum), το καντηλάκι (Ballota 

acetabulosa) και τον ασφόδελο (Asphodelus sp.). Από τα αναρριχώµενα, οι πιο 

σηµαντικές παρουσίες είναι από το σπαράγγι (Asparagus acutifolius) και η κάπαρη 

(Caparis spinosa). Από τα υπόλοιπα ποώδη, αξιόλογη παρουσία έχουν η λαγoουρά 

(Lagurus ovatus), οι βορβοί (Muscari comosum) και το αγκάθι (Cirsium acarna). Τα πιο 

σηµαντικά είδη που συναντάµε στην περιοχή της µμελέτης και στην αμέσως γειτονική 

περιοχή, µε τη µορφή τους και τη συχνότητά τους, είναι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 
Σηµαντικότερα είδη χλωρίδας στην άµεση περιοχή της µελέτης 

 
ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δήμου Κερατσινίου 
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Ειδική βλάστηση συναντάµε στα µπάζα που υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Εκεί 

βρίσκουµε συνήθως την κάπαρη, την πικραγγουριά (Ecbalium elaterium) και το 

γαϊδουράγκαθο (Onopordum myriacanthum). Σύµφωνα µε την κατάταξη της Αττικής σε 

οικολογικές µονάδες, που έκανε το 1976 ο Γεώργιος Μαυροµµάτης, η περιοχή που 

εξετάζουμε ανήκει στην κατηγορία 1. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι λοφώδεις περιοχές µε 

ασβεστολιθικό υπόθεµα από σκληρό ασβεστόλιθο, που ανήκουν στο έντονο 

θερµοµεσογειακό κλίµα. Τα εδάφη της µονάδας αυτής είναι αβαθή, σκελετικά από terra-

rossa στα οποία παρατηρείται έκπλυση του CaCO3 και παρουσιάζουν ελαφρά όξινη έως 

ουδέτερη αντίδραση, δηλ. ph 6,5-7. Η καλύπτουσα φυσική βλάστηση χαρακτηρίζεται 

από τα είδη:  

Ceratonia siliqua, Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Olea oleaster, Teucrium 

polium, Prasium majus, Trifolium angustifolium, Stipa bromoides, Dactylis glomerata, 

Rhamnus graecus. Σε περίπτωση πολύ ισχυρής υποβάθµισης, οι εκτάσεις αυτές 

καλύπτονται από φρύγανα, την Phlomis fruticosa, και µόνο σε κολλούβια όπου οι 

εδαφικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες µπορούν να αναπτυχθούν συστάδες από Pinus 

halepensis. 

 

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 (κυρίως θηλαστικά και ανώτερα αρπακτικά -γύπες, 

αετοί, κ.λ.π). 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 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.  
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Στην ευρύτερη περιοχή (συµπεριλαµβανοµένης και της Πάρνηθας) έχουν καταγραφεί τα 

ακόλουθα είδη σπονδυλωτών ζώων: 

 

Ερπετά: Albepharus kitaibelli, Anguis fragilis, Chalcides ocellatus, Coluber najadum, 

Elaphe quatorlineata, Elaphe situla, Lacerta trilineata, Podarcis erhardii, Podarcis 

muralis, Testudo graeca, T. hermanni, T. marginata, Typhlops vermicularis, Vipera 

ammodytes. 

 

Πτηνά: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Alectoris graeca, Apus apus, Apus melba, 

Apus pallidus, Asio otus, Athene noctua, Bubo bubo, Buteo buteo, Calandrella 

brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, 

Carduelis chloris, Carduelis spinus, Certhia brachydactyla, Certhia familiaris, Cinclus 

cinclus, Circaetus gallicus, Coccothraustes coccothraustes, Columba livia, Columba 

oenas, Columba palumbus, Corvus corax, Corvus corone, Corvus monedula, Cuculus 

canorus, Delichon urbica, Dentrocopos major, Emberiza calandra, Emberiza cia, 

Emberiza cinclus, Emberiza citrinella, Emberiza hortulana, Emberiza melanocephala, 

Erithacus rubecula, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Fringilla 

coelebs, Fringilla montifringilla, Galerida cristata, Garrulus geandarius, Gyps fulvus, 

Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius cullurio, Lanius minor, Lanius senator, Loxia 

curvirostra, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Melanocorypha calandra, Monticola 

saxatilis, Monticola solitarius, Motocilla alba, Motocilla cinerea, Moticilla flaua, 

Muscicapa striata, Oenanthe hispanica, Oenanthe oenanthe, Otus scops, Parus ater, P. 

caerulus, P. lugubris, P. major, P. montanus, Passer domesticus, Passer montanus, 

Pernis apivorus, Petronia petronia, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, 

Pica pica, Picus viridis, Prunella modularis, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Regulus 

ignicapillus, Regulus regulus, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Serinus serinus, Sitta 

neumayer, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Strix aluco, Sturnus vulgaris, 

Sylvia atricapilla, S. cantillans, S. melanocephala, S. ruepelli, Troglodytes troglodytes, 

Turdus iliacus, T. merula, T. philomelos, T. pilaris, T. torquatus, T. viscivorus, Tyto alba. 

 

Θηλαστικά: Apodemus flavicollis, Apidemus mystacinus, Apodemus sylvaticus, Cervus 

elaphus, Crocidura leucodon, Dryomys nitedula, Eptesinus serotinus, Lepus europaeus, 

Martes foina, Meles meles, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Nyctalus leisleri, 
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Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus savii, Pitymys savii, Plecotus auritus, Sciurus 

vulgaris, Sciurus etruscus, Tadarida teniotis, Talpa caeca, Vulpes vulpes. 

 
 
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 νέο 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.   
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Β.1.3. Κλίµα21 – Μετεωρολογικά Δεδοµένα 

 

Η παρακάτω αναφορά και επεξεργασία, βασίζεται στον Μετεωρολογικό Σταθµό του 

Πειραιά και της Ελευσίνας. Τα δεδοµένα από τους σταθµούς αυτούς δεν έχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και θεωρούνται προσεγγιστικά ώστε να παρατεθούν, 

επειδή είναι οι πλησιέστεροι, στην περιοχή µελέτης.  

 

Β.1.3.1. Θερµοκρασία 
Στον Πίνακα Ι.Β.2 παρατίθενται τα µετεωρολογικά στοιχεία των παρατηρήσεων του 

σταθµού Πειραιά και αφορούν την περίοδο 1951 –2001. Σύµφωνα µε αυτά, η µέση 

ετήσια θερµοκρασία είναι 18,3°C η µέση µεγίστη 29,7°C και η µέση ετήσια ελαχίστη 

θερµοκρασία 15,0°C . Αντίστοιχα στοιχεία παρατηρήσεων του Μ.Σ Ελευσίνας (1951-

2001,) όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι.Β.2, δίνουν για την περιοχή της Ελευσίνας: µέση 

ετήσια θερµοκρασία 18,1°C, µέση µεγίστη 30,1°C και µέση ετήσια ελαχίστη θερµοκρασία 

15,1°C. 

 

                                                 
21  Α΄φάση  ΓΠΣ του Δήμου  Κερατσινίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 
Μετεωρολογικά-Κλιµατικά Στοιχεία Σταθµού Πειραιά για την χρονική 

περίοδο 1951-2001. 

 
ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθμός Πειραιά 1951-2001. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3 

Μετεωρολογικά-Κλιµατικά Στοιχεία Σταθµού Ελευσίνας για την χρονική 
περίοδο 1951-2001. 

 
ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθμός Ελευσίνας 1951-2001. 
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Β.1.3.2. Άνεµοι 
Οι επικρατέστεροι άνεµοι στην περιοχή είναι οι Βόρειοι και οι Νότιοι µε ποσοστό 29,3% 

και 10,9% αντίστοιχα (Σταθµός Ελευσίνας: 1961 – 2001). Η νηνεµία εµφανίζεται ετησίως 

µε ποσοστό 38,0%.  

 

Οι µήνες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά άπνοιας είναι ο Νοέµβριος (50,34%) και ο 

∆εκέµβριος (47,7%). Από πλευράς εντάσεως, επικρατέστερες τιµές ανέµων είναι αυτές 

των 3 Beaufort (ποσοστό 22,83%) µε ακόλουθες εντάσεις 4 Beaufort (ποσοστό 15,1%) 

και 2 Beaufort (ποσοστό 14,15%). 
 
Β.1.3.3. Βροχοπτώσεις 
Η περιοχή που εξετάζεται, εισέρχεται, από κλιµατική άποψη, στη µεσογειακή περιοχή 

στην οποία το κλίµα είναι του τύπου "εύκρατο θερµό υπό-τροπικό", και ως εκ τούτου 

χαρακτηρίζεται από ένα καλοκαίρι µε κυκλοφορία υπό- τροπικού και θερµού - ξηρού 

αέρα και από ένα χειµώνα µε κυκλοφορία µαζών, σχετικά δροσερού αέρα της εύκρατης 

ζώνης, της οποίας οι βαροµετρικές υφέσεις φέρνουν άφθονες βροχοπτώσεις. 

Συγκεκριµένα το βροχοµετρικό καθεστώς του τµήµατος αυτού χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία µίας µακριάς βροχερής περιόδου, που εκτείνεται από την εποχή του 

φθινοπώρου µέχρι το χειµώνα, και από µία ξηρή περίοδο χαρακτηριστική των 

ανοιξιάτικων µηνών και ακόµα περισσότερο, των θερινών. 

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί, στο οποίο αναφέρεται η εξέλιξη των βροχοπτώσεων 

κατά την περίοδο 1963-2001, που καταγράφτηκαν στον βροχοµετρικό σταθµό του 

Πειραιά, παρατηρείται ότι το 90% των τιµών κυµαίνεται σε ένα διάστηµα που 

περικλείεται ανάµεσα στα 200 και στα 600 mm, οι ακραίες τιµές του οποίου 

αντιπροσωπεύονται από ένα µέγιστο, καταγεγραµµένο το 1955, των 740,4 mm (δεν 

περιλαµβάνεται στο διάγραµµα) και ένα ελάχιστο, καταγεγραµµένο το 1989, των 170,4 

mm και που η µέση ετήσια τιµή είναι ίση µε 420,0 mm.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 
Πορεία των βροχοπτώσεων στην περίοδο 1963 – 2001 

 
 

ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθµός Πειραιά 1963-2001. 
 
Η µέση µηνιαία πορεία των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, που αναφέρεται 

στο ακόλουθο διάγραµµα, παρουσιάζει ακρότατα στο µήνα Νοέµβριο (65,3mm) και ένα 

ελάχιστο στο µήνα Αύγουστο (8,1mm). 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 
Μέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθµός Πειραιά 1963-2001 
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Β.1.3.4. Υγρασία 
 
Η υγρασία της ατµόσφαιρας είναι σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών, 

όπως και για τη δυσφορία που προκαλεί µια υγρή ατµόσφαιρα. Η µέση σχετική υγρασία 

που κατέγραψε ο σταθµός Ελευσίνας (1951-2001) είναι: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4 

Μέση σχετική υγρασία ανά μήνα σε ποσοστό (%) 

Ιανουάριος  72,5 

Φεβρουάριος  70,7 

Μάρτιος  68,0 

Απρίλιος  61,9 

Μάιος  54,4 

Ιούνιος  47,4 

Ιούλιος  43,6 

Αύγουστος  45,0 

Σεπτέµβριος  53,3 

Οκτώβριος  63,3 

Νοέµβριος  71,4 

∆εκέµβριος  73,4 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ  60,4 
ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθμός Ελευσίνας 1951-2001. 

 

Από τις παραπάνω τιµές συµπεραίνεται ότι την καλοκαιρινή περίοδο, 5-6 µήνες για κάθε 

σταθµό, η σχετική υγρασία κατεβαίνει σε πολύ χαµηλά επίπεδα µε αποτέλεσµα να 

υποφέρει η βλάστηση, όµως η ξερή ατµόσφαιρα κάνει πιο υποφερτή τη ζέστη. 
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Β.1.3.5. Οµβροθερµικό ∆ιάγραµµα22 

 
Το σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζει το οµβροθερµικό διάγραµµα σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Ελευσίνας. 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 
Οµβροθερµικό διάγραµµα 

 

 
 

ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθμός Ελευσίνας 1951-2001. 
 
 
Τοποθετώντας αυτά τα δεδοµένα στο διάγραµµα του Emberger κατά Μαυροµάτη (1980) 

για την Ελλάδα, παρατηρείται ότι η περιοχή της µελέτης εµπίπτει στον ηµίξηρο µε 

χειµώνα θερµό βιοκλιµατικό όροφο. 

 

                                                 
22 Οι Gaussen και Bagnauls έχουν απεικονίσει σε ένα διάγραµµα, που καλείται "οµβροθερµικό", την πορεία 

µήνα προς µήνα, της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας σε °C και του µέσου µηνιαίου ύψους βροχής σε mm. Το 

διάγραµµα αυτό έχει στην τετµηµένη τους µήνες του έτους και στις τεταγµένες (δύο), στη δεξιά τις µηνιαίες 

βροχοπτώσεις (P, mm) και στην αριστερή τις µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες (T, °C) σε κλίµακα διπλάσια των 

βροχοπτώσεων, δηλαδή P = 2T. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις καµπύλες βροχόπτωσης και 

θερµοκρασίας µεταξύ των δύο σηµείων των τοµών δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. 

Υψηλότερες θερµοκρασίες έχουν ως αποτέλεσµα υψηλότερες απώλειες από την εξάτµιση και τη διαπνοή. 
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Β.1.3.6. Μικροκλίµα 

 
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 έχουν 

έλλειψη φυτεµένων χώρων πράσινου µέσα στον οικιστικό ιστό. Από φωτοερµηνεία 

αεροφωτογραφιών µε σκοπό την καταγραφή του ποσοστού πρασίνου εντός του 

οικιστικού ιστού, προκύπτουν πολύ χαµηλά ποσοστά υλοποιηµένου πρασίνου 

(φυτεµένοι χώρο).  

 
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. 
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Β.1.4. Γεωλογική Δομή – Στοιχεία Σεισμικότητας 
 

Γεωλογική Δομή  

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. 

 

Από το Νεοπαλαιοζωϊκό μέχρι το Ανωτ. Ιουρασικό αρχίζει μια συνεχής ασβεστολιθική - 

δολομιτική ιζηματογένεση. Η ιζηματογένεση της σειράς αυτής, διακόπτεται από την 

παλαιοκιμμερική ορογένεση, όπου δυνάμεις με γενική διεύθυνση Β-Ν δημιούργησαν 

άξονες πτύχωσης (ευρύτερη περιοχή), κύρια ρήγματα με γενική διεύθυνση Α-Δ και 

δευτερεύοντα με γενική διεύθυνση Β-Ν. Τέτοια ρήγματα με ανάλογο προσανατολισμό 

έχει η περιοχή μελέτης. 

 

Η τεκτονική δράση συνεχίζεται με μικρότερη ένταση μέχρι την οροφή του κατώτερου 

Κρητιδικού όπου ολοκληρώνεται η δημιουργία των οφιολίθων. Παράλληλα έχει 

δημιουργηθεί ήδη το παλαιοανάγλυφο του Κατ. Κρητιδικού. Την περίοδο αυτή καθοδικές 

κινήσεις βυθίζουν τμήματα της ανατολικής ζώνης χαρτογράφησης και αρχίζει η 

ιζηματογένεση του Αν. Κρητιδικού, με τα σύνδρομα φαινόμενα συγκέντρωσης 

μικροκοιτασμάτων σιδήρου. Ο κύκλος αυτός της ιζηματογένεσης διακόπτεται από την 

Πυρηναϊκή ορογένεση που εκδηλώνεται με τεκτονικά φαινόμενα στα ανωκρητιδικά 

στρώματα και ανάδυση της ευρύτερης περιοχής. 

 

Ο τρίτος κύκλος ιζηματογένεσης αφορά τους νεογενείς σχηματισμούς, σε περιβάλλον 

αβαθών λιμών - λιμνοθαλασσών. 

 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις συνιστούν τον νεότερο μανδύα, ο οποίος καλύπτει τους 

προϋπάρχοντες σχηματισμούς σε πεδινές και ημιπεδινές περιοχές. Προέρχονται από 

την αποσάθρωση και διάβρωση των σχηματισμών που ήδη είχαν δημιουργηθεί και 

κυρίως των ασβεστολίθων. 
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Στοιχεία σεισμικότητας 

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. Αντιθέτως τέτοια ρήγματα 

υπάρχουν στα όρια του Λεκανοπεδίου, όπως είναι το ρήγμα στο Θριάσιο Πεδίο στα 

δυτικά, το ρήγμα στις Αφίδνες το οποίο μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους έωςκαι 6,4 

βαθμών, (οριοθετεί προς Βορράν τη λεκάνη απορροής του Κηφισού ποταμού και άρα το 

βόρειο όριο του Λεκανοπεδίου) και το ρήγμα του Διονύσου για το οποίο ακόμη δεν 

γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, πέραν του ότι χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς 

ολίσθησης, δηλαδή δίνει σεισμούς ανά μερικές χιλιάδες χρόνια». 

Στην Αττική οι Δήμοι Ανω Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης, 

Καματερού, Πετρούπολης, Νέας Φιλαδέλφειας, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Φυλής, 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Σαλαμίνας και Αίγινας καθώς και οι κοινότητες 

Θρακομακεδόνων, Καλάμου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Καπανδριτίου, που ανήκαν 

στη ζώνη του 0,16g, περνούν στη ζώνη του 0,24 g.  

Επίσης στην Αττική, οι Δήμοι Μαραθώνος, Γραμματικού, Ραφήνας, Σπάτων, Αρτέμιδας, 

Μαρκοπούλου, Καλυβίων, Κουβαρά, Κερατέας, Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Παλαιάς 

Φωκαίας και Λαυρεωτικής, από τη ζώνη του 0,12g που καταργείται, περνούν στη ζώνη 

του 0,16g. 
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ΧΑΡΤΗΣ Β.1 
Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

 
ΠΗΓΗ: ΟΑΣΠ 

 

Από τα δεδομένα του σεισμού της 09.09.1999, στην περιοχή της μελέτης (Γεωδυναμικό 

Ινστιτούτο), τιμές g δεν καταγράφηκαν, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της κύριας 

σεισμικής δραστηριότητας. Από το σχήμα επίσης που ακολουθεί, προκύπτει ότι το 

μέγεθος των μετασεισμών δεν υπερέβη το 4,5. 

 

ΧΑΡΤΗΣ Β.2 
Συνολική κατανομή των μετασεισμών για το χρονικό διάστημα 13 Σεπτ. –11 Νοεμβ. 1999 

 
ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δ. Κερατσινίου, Α’ Φάση, 2005 
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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 οποίες 

αναπτύχθηκαν και των σύνθετων αστικών συνθηκών εν γένει, που συγκροτούνται μέσα 

σε μια μεγαλούπολη. 
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Β.1.5. Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα του Δήμου Κορυδαλλού είναι η ατμοσφαιρική  

ρύπανση, ο κυκλοφοριακός θόρυβος, η διαχείριση των απορριμμάτων, η έλλειψη 

πρασίνου και η οικολογική υποβάθμιση του Όρους Αιγάλεω. 

 
ΧΑΡΤΗΣ Β.3 

Χάρτης της περιοχής Αττικής που εμφανίζονται οι θέσεις μέτρησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. 

 

 
ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆/νση ΕΑΡΘ, 2003 

 
 
Σύµφωνα µε την Έκθεση «Η Ατµοσφαιρική Ρύπανση στην Αθήνα» (2002), η κατάσταση 

της ρύπανσης του λεκανοπεδίου Αττικής έχει ως ακολούθως: Καπνός και σωµατίδια 
ΑΣ10: Ο καπνός δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε κανένα από τους σταθµούς της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Κατά συνέπεια, η ρύπανση από καπνό αξιολογείται ότι 

βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, για τις συνθήκες µιας µεγαλούπολης, όπως η Αθήνα. 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ10, παρουσιάζουν σηµαντικές υπερβάσεις των στόχων της 

νέας οδηγίας της Ε.Ε. στην πλειονότητα των σηµείων µέτρησης. Είναι από τους «νέους» 

ρύπους που άρχισαν να µετρώνται πρόσφατα σε επίπεδο ΕΕ και αποτελούν σηµαντικό 
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πρόβληµα για τις περισσότερες χώρες, ειδικά τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ρύπος αυτός αξιολογείται ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, υπάρχει όµως η 

δυνατότητα βελτίωσης ώστε να προσεγγίσουµε το στόχο της οδηγίας το 2005.  

 

∆ιοξείδιο του θείου (SO2): Το διοξείδιο του θείου, ενώ παλαιότερα  αποτελούσε 

σηµαντικό πρόβληµα, έχει ελαττωθεί σηµαντικά και δεν ξεπερνάει τα όρια (παλιά και 

νέα) σε καµία θέση µέτρησης, µε αποτέλεσµα  να µην αποτελεί σήµερα πρόβληµα για το 

λεκανοπέδιο της Αθήνας.  

 

∆ιοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Το διοξείδιο του αζώτου κατά το έτος 2002 δεν σηµείωσε 

υπέρβαση των ισχυόντων (παλιών) ορίων σε κανένα σταθµό από τους σταθµούς 

µέτρησης. Σε σχέση µε τις ενδεικτικές τιµές στόχους για το 2002 της νέας οδηγίας, 

υπήρξαν λίγες υπερβάσεις σε ορισµένους σταθµούς. Οι υπερβάσεις θα γίνουν 

σηµαντικές αν εξετασθούν σε σχέση µε τα όρια που θέτει σε ισχύ η νέα οδηγία από 1-1-

2010. Κατά συνέπεια, η ρύπανση από το ρύπο αυτό αξιολογείται ως σηµαντική, για τα 

επόµενα χρόνια, που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η νέα οδηγία και εποµένως πρέπει να 

ληφθούν από τώρα τα κατάλληλα µέτρα.  

 

Οζον (Ο3):Το όζον δεν παρουσίασε κατά το 2002 υπέρβαση των ορίων συναγερµού, 

όµως υπήρξαν υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης του κοινού και του ορίου προστασίας 

της υγείας. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική θέση και 

τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας (µεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερµοκρασίες, 

συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό του όζοντος) και παρουσιάζονται σε όλες τις 

νότιες χώρες της Ε.Ε. Κατά συνέπεια η ρύπανση και από το ρύπο αυτό αξιολογείται ως 

σηµαντική. 

 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Το µονοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται σε χαµηλά 

επίπεδα, δεν ξεπερνάει τους στόχους της νέας οδηγίας για το 2002 και ουσιαστικά δεν 

αποτελεί πρόβληµα για την Αθήνα. 

 

Μόλυβδος (Pb): Ο µόλυβδος βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα και δεν αποτελεί 

πρόβληµα. 
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Βενζόλιο: Συγκρίνοντας τις µέσες ετήσιες τιµές συγκέντρωσης του βενζολίου στην 

Αθήνα, προκύπτει ότι η συγκέντρωση του βενζολίου κυµαίνεται σε επίπεδα µεγαλύτερα 

από την ενδεικτική οριακή τιµή για το έτος 2002, (10 µg m-3). Επισηµαίνεται ότι η 

συγκέντρωση του βενζολίου στην Αθήνα είναι συγκρίσιµη µε τη συγκέντρωση του 

βενζολίου σε άλλες αστικές περιοχές της ΕΕ. Η Αθήνα µειονεκτεί ως προς τις άλλες 

περιοχές της Ευρώπης λόγω του ζεστού κλίµατος, το οποίο ευνοεί την εξάτµιση των 

πτητικών ενώσεων όπως είναι το βενζόλιο. 

 

Η διαχρονική µεταβολή των µέσων ετήσιων τιµών των ρύπων για τα έτη 1991 – 2002, 

για το Σταθµό Πειραιά παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5 
∆ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιμών των ρύπων 

 
ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός Σταθµός Πειραιά 1991-2002 
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Οι πηγές ρύπανσης της ατµόσφαιρας, στην άµεση και την ευρύτερη περιοχή της 

Μελέτης είναι, οι δραστηριότητες µεταφορών, οι οποίες περιλαµβάνουν, οδικές 

µεταφορές και κυκλοφορία οχηµάτων, η κεντρική θέρµανση, ο χώρος της περιοχής των 

πρώην λατομείων καθώς και οι έμμεση ρύπανση που προκαλείται από την περιοχή του 

Θριάσιου πεδίου. 

Η Κεντρική Θέρµανση συµµετέχει στην ατµοσφαιρική ρύπανση ανάλογα µε τον τύπο, 

την ηλικία και την ισχύ του θερµικού συγκροτήµατος, το είδος του καυσίµου και την 

ποιότητα συντήρησης της εγκατάστασης. Η περιοχή του ∆ήµου Κορυδαλλου, λόγω της 

πυκνής δόµησης έχει υψηλή κατανάλωση ντήζελ στις εγκαταστάσεις κεντρικής 

θέρµανσης.  

 

Β.1.5.1. 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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6 
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 

Ταξιαρχών – Δημητρακοπούλου (Γρ. Λαμπράκη – Πλατείας Ελευθερίας) 36.500 0,6 
ΠΗΓΗ: Α ΄φάση 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 φορτηγών που έχουν καταγραφεί 

είναι ιδιαίτερα ψηλά για περιοχές κατοικίας.Στη συνέχεια δίνεται το ποσοστό 

φορτηγών σε κύριες αρτηρίες του Δήμου Κορυδαλλού : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.7 
Ποσοστό φορτηγών στις κύριες αρτηρίες του Δήμου Κορυδαλλού 

Γρηγορίου Λαμπράκη 12% 

Σουρή 14% 

Ερεχθείου 27% 

Μπουμπουλίνας 15% 

Ποταμού 21% 

Μικράς Ασίας 13% 

ΠΗΓΗ: Α ΄φάση ΓΠΣ Κορυδαλλού 
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Β.1.5.2. Τα Παλαιά Λατομεία 

 
Έκταση περίπου 700 στρ. καταλαμβάνουν τα παλαιά Λατομεία. Η ενιαία λατομική ζώνη 

καλύπτει  μία  έκταση 350 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 320 ανήκουν διοικητικά στο 

Δήμο Κορυδαλλού, ενώ τα 30 στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας. Η λατομική ζώνη βρίσκεται στο 

βόρειο τμήμα του Δήμου, μεταξύ του οικισμού Σχιστού και του Άνω Κορυδαλλού, έχει 

αναπτυχθεί κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της οδού Ποταμού και είναι 

χαρακτηρισμένη  ως δασική και αναδασωτέα περιοχή ενώ σημαντικό τμήμα της 

περιοχής αποτελεί το χώρο εγκατάστασης του αθλητικού κέντρου του Δήμου 

Κορυδαλλού. 

 

Οι εξορύξεις επί σειρά δεκαετιών έχουν κατακερματίσει τον ορεινό όγκο δημιουργώντας 

ένα αφιλόξενο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν μετά τη διακοπή 

λειτουργίας των λατομείων ενέτειναν αυτό το χαρακτήρα και έχουν προκαλέσει μη 

αντιστρεπτές μεταβολές στο τοπίο. Δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός οχλουσών 

ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων (αμμοβολές, καύση καλωδίων, βαφές, διαλύτες κλπ). Στη 

συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώθηκαν μάνδρες οικοδομικών υλικών, συνεργεία 

αυτοκινήτων, σιδηρουργεία και σταθμός απορριμματοφόρων. Η μορφολογία της 

περιοχής με τα απότομα πρανή και τις ρεματιές επέτρεψε στον προκαλούμενο από τις 

δραστηριότητες αυτές θόρυβο, να απλώνεται σε μεγάλη απόσταση υποβαθμίζοντας 

περιοχές κατοικίας του Δήμου. Επίσης, ο χαρακτήρας αυτής της ζώνης οχλουσών 

δραστηριοτήτων οδήγησε στην απομόνωση του οικισμού του Σχιστού από τον υπόλοιπο 

Κορυδαλλό. 

 

Η απαλλοτρίωση του χώρου και η κατασκευή του αθλητικού κέντρου αναμένεται να 

επιδράσει καθοριστικά στην αναμόρφωση ολόκληρης της περιοχής αλλά και του Δήμου 

συνολικότερα. Έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση περιοχής 120 στρεμμάτων, ενώ έχει 

υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή δύο ανοιχτών γηπέδων 

(ποδοσφαίρου) και ενός κλειστού. Οι καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών 

οφείλονται στην παράταση της αποβολής των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

παράνομα στην περιοχή, με δικαστική απόφαση, οι οποίες αναμένεται να 

απομακρυνθούν εντός του Οκτωβρίου του 2008. 
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Β.1.5.3. 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. 
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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.1.6. Ηχητικές Οχλήσεις 
Κύριες πηγές θορύβου στην περιοχή είναι η κυκλοφορία των οχηµάτων. Σύµφωνα µε το 

ΦΕΚ 395Β της 19-6-1992, 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. 

 

Όσον αφορά στο ακουστικό περιβάλλον, οι Υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού 

συνεργάζονται με το Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης για τον καθορισμό ζωνών θορύβου στους Δήμους 

αρμοδιότητας του ΣΔΠΔΑ (Δ.Κ., 2004ε). 
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Β.2. Υφιστάμενη Κατάσταση Πολεοδομικού Ιστού του Δήμου Κορυδαλλού 
 
Β.2.1. Πολεοδομική Οργάνωση 
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. 

 

ΧΑΡΤΗΣ Β.4 

Οι πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Κορυδαλλού 

 
ΠΗΓΗ: 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  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.8 
Έκταση, πληθυσμός και πυκνότητα ανά Π.Ε 

Αριθμός Π.Ε. Έκταση Π.Ε. (Hα) Πληθυσμός 2001 
Πυκνότητα 

(κατ/Ηα) 

1 24,8 7.121 287,13 

2 30,2 8.881 294,07 

3 24,7 7.282 294,81 

4 32 8.444 263,87 

5 26 4.291 165,03 

6 26,5 5.014 189,2 

7 33,3 3.268 98,13 

8 29,8 5.651 189,63 

9 28,1 5.549 197,47 

10 39 8.829 226,38 

Σύνολο 294,4 64.330 218,51 

ΠΗΓΗ: 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. 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ, ο προβλεπόμενος πληθυσμός ανά Π.Ε θα αυξηθεί τα επόμενα 

χρόνια στις πολεοδομικές ενότητες 5,7,8 και 11.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.9 
Προβλεπόμενος πληθυσμός επεκτάσεων 

Π.Ε. 

ΝΕΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΧΩΡΟΚΑΤΑΝΟΜ
Η ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
Π.Ε. (Ηα) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2001 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ατ/Ηα 

 1 2 3 4=(2+3) 5(4:1) 

1 19,29 6.901 - 6.901 357,75 

2 30,20 8.881 - 8.881 294,07 

3 24,70 7.282 - 7.282 294,81 

4 32,00 8.444 - 8.444 263,87 

5 52,30 4.291 1.578 5.869 112,22 

6 44,51 5.234 - 5.234 117,59 

7 52,63 3.268 1.160 4.428 84,13 

8 30,50 5.651 42 5.693 186,65 

9 41,57 5.549 - 5.549 133,48 

10 39,00 8.829 - 8.829 226,38 

11 40,92 - 2.456 2.456 60,00 

ΣΥΝΟΛΟ 407,62 64.330 5.236 69.566 170,66 

ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού 2004 
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Β.2.2. 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%. 
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Β.2.3. 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  με 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. 

 

Β.2.3.1. 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 με μεγάλο ανάπτυγμα δόμησης 

και μάλιστα σε περιοχές κατοικίας. 
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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.2.3.2. 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 

ενδυμάτων23. 

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.2.3.3. 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). 

                                                 
23 Αναλυτικά σε σχέση με τους κλάδους, στην ενότητα της Τοπικής Οικονομίας 
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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 παρατηρείται 

στον Κάτω Κορυδαλλό γύρω από τις πλατείες και ιδιαίτερα από τις πλατειές 

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. 
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Β.3. Φυσιογνωμία Αστικού Χώρου – Οικιστικό Απόθεμα 
 
Β.3.1. Κοινωνική Υποδομή 

 
Εντοπίστηκε ήδη η εξάπλωση της κατοικίας και των λοιπών ιδιωτικών χρήσεων 

χωρίς ταυτόχρονη δέσμευση επιφανειών για κοινωνικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα 

τη μεγάλη έλλειψη αντίστοιχων λειτουργιών (Κοινωνικού εξοπλισμού και Ελεύθερων 

χώρων πρασίνου), τόσο απόλυτα ως εξοπλισμός 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 απαριθμώνται 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), 

Κολοκοτρώνη, Μερκάτη και οι πλατείες Γληνού, 28 Οκτωβρίου ,25 Μαρτίου, 

Καραϊσκάκη στο Σχιστό Κορυδαλλού. 

 

 Η έκταση των Κοινόχρηστων χώρων ανά πολεοδομική ενότητα του Δήμου Κορυδαλλού 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

72 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β.10 
Έκταση Κοινόχρηστων Χώρων ανά Πολεοδομική Ενότητα 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ   Π.Ε. 

 
ΕΚΤΑΣΗ Κ.Χ. 

1 0,93 

2 0,60 

3 1,22 

4 0,92 

5 0,37 

6 0,08 

7 0,72 

8 0,58 

9 1,20 

10 0,26 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
7,27 

ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού, 2004 
 
Σήμερα 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: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.11 

Έκταση Κοινωνικών Υποδομών ανά Εξυπηρέτηση 

 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

 

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 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
- 

 
- 

 
0,09

 
0,28

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,34 

 
0,12 

 
0,83 

 
5. 

 
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 
ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού, 2004 
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Β.3.2. 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 πρόσφατη απομάκρυνση των γυναικείων 

φυλακών από την πόλη του Κορυδαλλού, το μεγαλύτερο τμήμα της καλυπτόμενης 

έκτασης πρόκειται να αποδοθεί από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου στην 

οποία και ανήκει ο χώρος στο Δήμο του Κορυδαλλού. Για την αξιοποίηση της 

έκτασης στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός χώρου πρασίνου και αναψυχής έχει 

ανατεθεί από τον Δήμο Κορυδαλλού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας. 

Η άδεια κατεδάφισης έχει ήδη εγκριθεί και το ποσό επιβαρύνει το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης. Για την έκταση που υπολείπεται και περιλαμβάνει τα κτίρια του 

νοσοκομείου και του ψυχιατρείου ο Δήμος επιδιώκει την ένταξη τους στο ΕΣΥ και τη 

μετατροπή τους σε κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου.  

 

Β.3.3. Οχλούσες Χρήσεις  
Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται κατά κύριο λόγο οι χρήσεις από την περιοχή των 

πρώην λατομείων, οι οποίες όμως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

απομάκρυνσης προβλέπεται να διακοπούν. 

 

Β.3.4. 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. 
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Β.3.5. Τεχνικές Υποδομές 
 
Β.3.5.1. Μεταφορές 
Μεγάλος 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. 

 

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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.12 
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 

ΠΗΓΗ: 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. Για την περιοχή του 

Δήμου Κορυδαλλού αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για το πρωτεύον οδικό 

δίκτυο οι σημαντικότεροι δρόμοι από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.13 
Σημαντικότεροι δρόμοι από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου 

  

Οδός 

 

ΗΜΗΚ 

 

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 

Ταξιαρχών – Δημητρακοπούλου (Γρ. Λαμπράκη – Πλατείας Ελευθερίας) 36.500 0,6 

ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού,2004 

 

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.    (Γ.Π.Σ. 1985) 

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. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.14 

Ποσοστό φορτηγών στις κύριες αρτηρίες του Δήμου Κορυδαλλού 
Γρηγορίου Λαμπράκη 12% 

Σουρή 14% 

Ερεχθείου 27% 

Μπουμπουλίνας 15% 

Ποταμού 21% 

Μικράς Ασίας 13% 

ΠΗΓΗ: ΓΠΣ Δήμου Κορυδαλλού,2004 
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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. 

 

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. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε ο ΟΑΣΑ το Φθινόπωρο του 2006 σε 

ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου, αναφορικά 

με τις μετακινήσεις και τις περιοχές προορισμού του πληθυσμού του λεκανοπεδίου. 

Τα σχετικά στοιχεία που προέκυψαν για την περιοχή του Κορυδαλλού είναι τα εξής : 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 

Μετακινήσεις από Κορυδαλλό προς άλλους Δήμους της Αττικής 

18,90%

14,90%

14,10%13,70%

38,40%
Κορυδαλλό 
(ενδοδημοτικά)
Αθήνα

Νίκαια

Πειραιά

Υπόλοιπο Δήμων Αττικής

 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Μετακινήσεων ΟΑΣΑ: Προορισμοί Ταξιδιών κατοίκων Δ. Κορυδαλλού 
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Όπως απεικονίζεται και στο παραπάνω διάγραμμα το 19% των μετακινήσεων του 

πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού πραγματοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, 

ένα ποσοστό που αγγίζει το  15% κατευθύνεται προς Αθήνα ενώ ποσοστό της 

τάξεως του 14,1% προς Νίκαια και 13,7% προς Πειραιά. Το υπόλοιπο 38,4% 

μετακινείται προς τους υπόλοιπου Δήμου της Αττικής. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.5 
Κατανομή Μετακινήσεων από Κορυδαλλό προς άλλες περιοχές της Αττικής 

54,69%
39,72%

3,19% 2,40%
Δήμους Νομαρχίας 
Πειραιά

Δήμους Νομαρχίας 
Αθηνών

Δήμους Νομαρχίας Ανατ 
Αττικής

Δήμους Νομαρχίας Δυτ 
Αττικής

 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Μετακινήσεων ΟΑΣΑ: Προορισμοί Ταξιδιών κατοίκων Δ. Κορυδαλλού 

 

Όπως είναι εμφανές και από το παραπάνω διάγραμμα ο κύριος όγκος των μετακινήσεων 

πραγματοποιείται με κατεύθυνση τους Δήμους της Νομαρχίας Πειραιώς σε ποσοστό που 

αγγίζει το 55%. Ακολουθούν οι μετακινήσεις με προορισμό τους Δήμους της Νομαρχίας 

Αθηνών με ποσοστό της τάξεως του 39,72% ενώ στη συνέχεια οι Δήμοι της Νομαρχίας 

Ανατολικής Αττικής και οι Δήμοι της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής αποτελούν τον 

προορισμό για μόλις το 3,19% και 2,4% του πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού 

αντίστοιχα. 

 

Αστικές Συγκοινωνίες 
Η πόλη του Κορυδαλλού αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αστικού ιστού του 

μητροπολιτικού κέντρου της Αττικής. Μοναδικό μέσο αστικών συγκοινωνιών για την 

εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού αποτελούν τα αστικά λεωφορεία. Οι αστικές 

λεωφορειακές γραμμές εξυπηρετούν τις αστικές μετακινήσεις και τη διασύνδεση με 
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ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας. Οι γραμμές που διέρχονται 

από το Δήμο Κορυδαλλού  από και προς όλες τις κατευθύνσεις είναι οι εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.15 

Δίκτυο Αστικών Συγκοινωνιών Κορυδαλλού 

750 ΣΤ. ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ  

806 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΤΟΠΙΚΗ)  

807 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ- ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ(ΤΟΠΙΚΗ)  

809 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α(ΚΥΚΛΙΚΗ)  

810 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)  

814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  

827 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Γ΄ΝΕΚΡΟΤ.-ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)  

828 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ-Γ΄ΝΕΚΡΟΤ.(ΚΥΚΛΙΚΗ)  

830 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)  

831 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ  

860 Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΓΕΝ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΣΧΙΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  

Α17 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  

Β17 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  

Γ18 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ (Μέσω ΓΡ .ΛΑΜΠΡΑΚΗ)  

ΠΗΓΗ: www.oasa.gr  

 
 
Β.3.5.2. Μετρό  

 
Στις 7 Ιουνίου 2006, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ προκήρυξε Διαγωνισμό 

(προϋπολογισμού 570 εκ. ευρώ) για την κατασκευή της περαιτέρω επέκτασης της 

Γραμμής 3 του Μετρό, η οποία θα ξεκινάει από τον Σταθμό ΧΑΪΔΑΡΙ και θα 

καταλήγει στον Πειραιά, διαθέτοντας 7 νέους Σταθμούς και συνολικό μήκος 8,2 χλμ.  

Η επέκταση αυτή θα εξυπηρετεί τόσο τα δυτικά προάστια του Λεκανοπεδίου (Αγία 

Βαρβάρα, Νίκαια, Κορυδαλλός) όσο και τον Πειραιά, ο οποίος πλέον θα διαθέτει 4 

νέους σύγχρονους Σταθμούς Μετρό. Στις 26 Ιουνίου 2007 ολοκληρώθηκε η πρώτη 

φάση του Διαγωνισμού και προεπιλέχθηκαν όλοι οι υποψήφιοι που είχαν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον. Η επέκταση θα  είναι υπόγεια και θα έχει αφετηρία το σταθμό ΑΙΓΑΛΕΩ 

(Γραμμή Μοναστηράκι – Αιγάλεω) και το προγραμματισμένο τέρμα το σταθμό 

Πειραιά των ΗΣΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την υλοποίηση αυτής της επέκτασης 

προς Πειραιά (Πειραιάς – Α/Δ Ελ.Βενιζέλος) η Γραμμή 3 θα έχει συνολικό μήκος 50 

χλμ. (από τα οποία τα 28,4 χλμ υπόγεια) και θα συνδέει το Λιμάνι με το Αεροδρόμιο. 

Η επέκταση αυτή αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά 160.000 επιβάτες. 
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http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+750&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+806&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+807&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+809&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+810&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+814&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+827&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+828&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+830&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+831&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+860&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+%C117&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+%C217&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/bus_stop.asp&route_id=+%C318&rvariant_id=1&medium=0
http://www.oasa.gr/


 
ΧΑΡΤΗΣ Β.4 

Επέκταση Μετρό 

 
ΠΗΓΗ: www.ametro.gr  

 

Η επέκταση του δικτύου Μετρό δομένα στις μετακινήσεις των 

ατοίκων του Κορυδαλλού. Η χωροθέτηση της νέας στάσης στην καρδιά του 

24   δημιουργεί νέα δε

κ

Κορυδαλλού, στην πλατεία Ελευθερίας, θα δημιουργήσει μια σημαντική πίεση στην 

προσβασιμότητα, από τους μελλοντικούς πελάτες του δικτύου. Η πρόκληση από τη 

χωροθέτηση της στάσης αυτής είναι η δημιουργία κανόνων στην κίνηση και στη 

στάθμευση των οχημάτων, που οι επιβάτες τους θα είναι και οι χρήστες του Μετρό. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις από τη μεγάλη κυκλοφορία και τη συνεχή 

αναζήτηση χώρου στάθμευσης γύρω από την πλατεία Ελευθερίας θα λειτουργήσει 

επιβαρυντικά για την περιοχή  επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπως παρουσιάστηκε από την 

Αττικό Μετρό, τα έργα κατασκευής στην πλατεία Ελευθερίας ήταν προγραμματισμένα να 

ξεκινήσουν την άνοιξη του 2008. Όμως ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από την εταιρεία 

καθώς έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ενωση προσφυγή που κατέθεσαν τεχνικές 

εταιρείες. Η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό 

στα Δυτικά Προάστια με κατάληξη τον Πειραιά είναι σχεδιασμένη να γίνει εντός του 

Νοεμβρίου του 2008. 

                                                 
24 Σύμφωνα με την επεξεργασία που έγινε για την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Κορυδαλλού, (Θ. 

Βλαστός, 2006) 
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Στο νέο έργο περιλαμβάνεται τροποποίηση της τεχνικής λύσης του τερματικού 

Σταθμού της Γραμμής στην Ευαγγελίστρια, καθώς ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε 

 Δήμος Κορυδαλλού ανήκει στην περιοχή αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και η ύδρευση του 

 πρόγραμμα δράσης του φορέα. Το νερό προέρχεται από τους 

υ υδρεύεται απευθείας από το δίκτυο 

ς ΕΥΔΑΠ και ένα τμήμα από υδατοδεξαμενές (συνδεδεμένες με το κεντρικό 

περιπτώσεις έχουν καταγραφεί προβλήματα 

άρκειας κατά τους θερινούς μήνες, λόγω χαμηλής πίεσης του νερού. 

 στις 

εοεντασσόμενες περιοχές, έργο το οποίο ενώ έχει δημοπρατηθεί και έχει οριστεί 

καθάρτων :  καλύπτει επαρκώς το 90% του Δήμου, ενώ δεν 

αλύπτει την εκτός σχεδίου περιοχή (Σχιστό Κορυδαλλού) που εξυπηρετείται από 

ο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο της 

ΕΥΔΑΠ. Οι αγωγοί ακαθάρτων  καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή της Ψυττάλειας 

δεκτές τις αντιρρήσεις του Μητροπολίτη Πειραιά σχετικά με την όχληση του 

Γηροκομείου Πειραιά κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Όλα τα παραπάνω 

προβλήματα  αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις τουλάχιστον 

μιας διετίας στην ολοκλήρωση του έργου.  

 

Β.3.5.3. Ύδρευση 
Ο

εναρμονίζεται με το

ταμιευτήρες του Μόρνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα, και πρόσφατα από τον νέο 

ταμιευτήρα του Ευήνου. Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις, σε περίπτωση 

μη επαρκούς παροχής από τους ταμιευτήρες. 

 

Σύμφωνα με την καταγραφή, τμήμα του Δήμο

τη

δίκτυο). Η ύδρευση του εκτός εγκεκριμένου σχεδίου τμήματος γίνεται από κρουνούς 

που έχει εγκαταστήσει η ΕΥΔΑΠ. 

 

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες 

επ

 

Επίσης, διαπιστώνεται πρόβλημα σχετικά με την επέκταση του δικτύου

ν

ανάδοχος δεν υλοποιείται εξαιτίας οικονομικών οφειλών του Δήμου στην ΕΥΔΑΠ. 

 

Β.3.5.4. Αποχέτευση 

 
- Αποχέτευση α
κ

βόθρους και την περιοχή Άνω Κορυδαλλός.  

Όπως και στην πλειοψηφία των ΟΤΑ του λεκανοπεδίου για την αποχέτευση των 

λυμάτων του Κορυδαλλού, χρησιμοποιείται τ
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αφού προηγηθεί ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας 

Λυμάτων της Ψυττάλειας 

 

- Αποχέτευση όμβριων : διαπιστώνεται πρόβλημα δεδομένου ότι από 

σχετικό δίκτυο καλύπτονται μόνο ορισμένοι κεντρικοί οδικοί άξονες. Το τμήμα του 

ήμου Κορυδαλλού κάτω από την Λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη καλύπτεται με σχετική 

γειας δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας για την περιοχή 

υ Κορυδαλλού. Τα κύρια προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι δύο: 

 Διανομής της ΔΕΗ στο Σχιστό Κορυδαλλού αποτελεί 

 των κατοίκων 

. Η ύπαρξη δικτύων υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές, 

εριοχή του κάτω Κορυδαλλού.  Μέσω 

υ 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. 

Δ

επάρκεια από  δίκτυο συνολικού μήκους 3600 μέτρων ενώ για τον άνω Κορυδαλλό 

είναι ήδη ενταγμένο το έργο της κατασκευής δικτύου συνολικού μήκους 3700 

μέτρων, το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τη Νομαρχία. Συμπληρωματικά, 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο αγωγός που διέρχεται από τη Γρηγορίου Λαμπράκη 

είναι περιορισμένης διατομής.  

 

Β.3.5.5. Ηλεκτρική ενέργεια 
Στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέρ

το

1. Η λειτουργία του κέντρου

κεντρικού ενδιαφέροντος θέμα για την πόλη του Κορυδαλλού κυρίως αναφορικά 

με τις ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στην υγεία

της περιοχής. Σύμφωνα μάλιστα και με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου 

της Επικρατείας αναφορικά με την έλλειψη εκπόνησης κατ ελάχιστον 

περιβαλλοντικής έκθεσης, η κατασκευή του κέντρου ουσιαστικά χαρακτηρίζεται 

παράνομη. 

2. Τα εναέρια δίκτυα υψηλής τάσης (150.000 volt.) που διέρχονται πάνω από 

κατοικημένες περιοχές. Δίκτυα υψηλής τάσης εντοπίζονται σε ένα μικρό τμήμα 

του Σχιστού

μακροπρόθεσμα θεωρείται ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. 

Υφίσταται απόφαση  για την υπογειοποίηση του συγκεκριμένου δικτύου η οποία 

όμως προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί. 

 

Β.3.5.6. Φυσικό Αέριο 
Το δίκτυο του φυσικού αερίου αναπτύσεται στην π

το
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Όσον αφορά την οικιακή χρήση, σύμφωνα πάντα µε υπολογισμούς της εταιρίας 

ιρήσεις, αυτή φαίνεται περισσότερο 

 περιορίζει τη μόλυνση του 

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. 

Όσον αφορά την χρήση του φυσικού αερίου σε επιχε

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

περιβάλλοντος (σε σχέση µε το πετρέλαιο και το μαζούτ). 
 

ΧΑΡΤΗΣ Β.5 
Δίκτυο Φυσικού Αερίου στην Πόλη του Κορυδαλλού 

 
ΠΗΓΗ: ΕΠΑ 

 
Β.3.5.7. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής μελέτης είναι επαρκής. Ειδικότερα, η 

χρήση της κινητής τηλεφωνίας α  τελευταία χρόνια με γεωμετρικούς 

ρυθμούς σε εθνικό επίπεδο αναδεικνύοντας το κινητό τηλέφωνο ως ένα από τα 

σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας. Βέβαιως, σύμφωνα με μελέτη της ΕΕΤΤ, η χρήση 

υξάνεται τα
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του κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικία του 

• την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδύκτιο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

 

και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών 

υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές 

 ρυθμό και κόστος που 

ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, 

πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση 

                                                

χρήστη25.   

Οι νέες εξελίξεις  στο χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως είναι οι ευρυζωνικές υποδομές, 
παρουσιάζουν αξιόλογη ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης.  Η έννοια της 

Ευρυζωνικότητας περιλαμβάνει26 με την ευρεία της χρήση, το προηγμένο, εφικτό και 

καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον 

αποτελούμενο από: 

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 

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

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 

της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής 

 
25 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήση υπολογιστών, internet και κινητής τηλεφωνίας στον 
Ελληνικό πληθυσμό, e-business Forum, www.ebusinessforum.gr 
26 Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΥΔ του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 
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ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη 

συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

e. 

 

Στην περιοχή μελέτης εκτός του ΟΤΕ ο οποίος διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο και είναι σε θέση 

να πρoσφέρει συνδέσεις ευρείας ζώνης έως και 24 Mbps, ιδιόκτητο δίκτυο αντίστοιχου 

εύρους διαθέτουν και σημαντικοί πάροχοι του Ελληνικού χώρου όπως είναι οι: Forthnet, 

Tellas, HOL, Vodafon,  On telecom, Vivodi και εντός του Σεπτεμβρίου η NetOn

 
Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου που διεξήχθη στο Δήμο 

Κορυδαλλού τον Ιούλιο του 2004 σχετικά με την προσβασιμότητα του πληθυσμού που 

διαμένει στην περιοχή του Δήμου προέκυψε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 24% έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε χώρο.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Β.6 
Ποσοστιαία κατανομή των ερωτώμενων σύμφωνα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

71%

5%

24%
Ναι Όχι Δεν Απάντησαν

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα έτος μετά στην Αττική τα αντίστοιχα ποσοστά27 

αγγίζουν το 31,8%  του πληθυσμού. Το 2007, για την περιφέρεια, το ποσοστό αυξάνεται 

σημαντικά και υπερβαίνει το 41%. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν, αναγωγικά, να 

υποθέσουμε ότι και σ κτύου κυμαίνονται σε 

αρόμοια επίπεδα με αυτά της Αττικής. 

                                                

την περιοχή μελέτης οι χρήστες του διαδι

π

 
27 www.observatory.gr 
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Β.4. Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος του Δήμου Κορυδαλλού  
Λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εξεταζόμενη 

περιοχή και των επακόλουθων προκλήσεων για την αειφόρο ανάπτυξή της, κρίθηκε 

σκόπιμη η παρουσίαση των αδυναμιών και των μελλοντικών δυνατοτήτων  αυτής.   

 

Αδυναμίες / Απειλές :  
Κίνδυνος υποβάθμισης και καταστροφής του δασυλλίου του Σχιστού έκτασης 

11.528 στρεμμάτων  του όρους Αιγάλεω. Τα μέτρα αντιμετώπισης αφορούν στις 

ακόλουθες δράσεις (Δ.Κ., 2004δ):  

1. Πρόγραμμα πυρασφάλειας το οποίο περιλαμβάνει α) τον καθαρισμό του 

δασυλλίου δυο φορές τον χρόνο από προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού ή/και του 

ΑΣΔΑ. Κάθε χρόνο  ο Δήμος Κορυδαλλού προχωράει στον καθαρισμό του από ξερά 

χόρτα ενώ το 2003 και το 2006 ο ΑΣΔΑ προσέφερε άτομα για τον καθαρισμό του σε 

όλη του την έκταση. Η φύλαξη του χώρου πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό 

του ΑΣΔΑ το έτος 2003 και από τότε και στο εξής η φύλαξη πραγματοποιείται από 

προσωπικό του Δ. Κορυδαλλού β) συνεργασία του Δήμου Κορυδαλλού με τον 

ΑΣΔΑ  και με το Υπουργείο Γεωργίας (Διεύθυνση Αναδασώσεων) για την υλοποίηση 

της Προγραμματικής Σύμβασης σχετικά με τα έργα σε ορεινές περιοχές του Δ. 

Κορυδαλλού. Τα έργα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δράσεις αντιπυρικής 

προστασίας του Δασυλλίου και δασοκομικούς χειρισμούς γ) Περιπολία υδροφόρας 

του Δήμου όλο το καλοκαίρι. 

2. Πρόγραμμα αναδάσωσης το οποίο περιλαμβάνει την α) αγορά από ιδιώτες, 

φύτευση και συντήρηση 65.000 – 70.000 δενδρυλλίων τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τη δενδροφύτευση κοινόχρηστων χώρων β) κατασκευή ποτιστικής δεξαμενής γ) 

συνεργασία με τον ΑΝΔΗΠ για την φύτευση των ορεινών όγκων του όρους Αιγάλεω 

δ) συνεργασία με τον ΑΣΔΑ με προσφορά εργατών και φυτών για εφαρμογή 

δράσεων αναδάσωσης. 

3. Αισθητική υποβάθμιση της περιοχής. Τα μέτρα αντιμετώπισης αφορούν στην 

κατασκευή έργων αναψυχής, την ανάπλαση χώρων του ορεινού όγκου, σε 

διαμορφώσεις εκτάσεων, και το φωτισμό χώρων. 

4. Ένταση των οικιστικών πιέσεων οι οποίες αντιμετωπίζονται με σχεδιαστικές 

ασκήσεις θεσμικού χαρακτήρα (εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής 

Ανάπτυξης, ένταξη εκτάσεων σε Γ.Π.Σ.). 
                                                 

 μέτρα. 28 115.000 τετραγωνικά
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5. Παράνομη και ανεξέλεγκτη βοσκή αιγοπροβάτων. Η συμμετοχή του 

Δασαρχείου κρίνεται απαραίτητη στην εξάλειψη του φαινομένου.     

 

Ευκαιρίες / Δυνατότητες: 
1. Ύπαρξη φυτοκοινότητας Χαλεπιού Πεύκης στο Δασύλλιο του Σχιστού, η 

 της οποίας κρίνεται απαραίτητη. 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης νέων 

α εδάφη σύμφωνα με το εδαφοκλιματικό προφίλ του 

νική Σχολή, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και 

στα αθλήματα της αναρρίχησης, 

περιοχής του Σχιστού. Η συγκεκριμένη 

πρόταση εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο σενάριο ανάπτυξης εξαιτίας της μη 

προστασία και διατήρηση

2. Επιτυχής εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη 

συμμετοχή σχολείων του Δήμου Κορυδαλλού στη φύτευση του όρους Αιγάλεω. Ο 

συνδυασμός αναδάσωσης και 

επιτυγχάνεται με την προσφορά βασικού φυτικού υλικού από τον ΑΣΔΑ. 

3. Εκπόνηση και εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Προστασίας και 

Αναβάθμισης του Όρους Αιγάλεω και του Δασυλλίου Σχιστού. Οι δράσεις αυτές 

μπορούν να συνδυαστούν με μια σειρά παράλληλων παρεμβάσεων όπως η πιθανή 

ένταξη των δράσεων του Σχεδίου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προστασίας του 

Περιβάλλοντος, η προβλεπόμενη ένταξη της υπάρχουσας οικιστικής περιοχής στο 

Γ.Π.Σ., η κατασκευή αθλητικών κέντρων στην Περιοχή Λατομείων, οι προτάσεις του 

Διαδημοτικού Διαχειριστικού Σχεδίου του όρους Αιγάλεω από τον ΑΣΔΑ και οι 

κατευθύνσεις προγραμματισμού του Προγράμματος ΑΘΗΝΑ SOS. 

4. Δυνατότητα δημιουργίας κέντρου Βιολογικής καλλιέργειας στο Βοτανικό 

Κήπο το οποίο θα αναλάβει την καλλιέργεια αρωματικών φυτών (ξηρικά με μικρές 

απαιτήσεις σε νερό και γόνιμ

όρους Αιγάλεω), την προώθηση καλλιεργητικών μεθόδων και έρευνας βιολογικής 

γεωργίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την ίδρυση διαδημοτικού κέντρου 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με έμφαση στην υγιεινή διατροφή. Οι οικονομικές 

προοπτικές ενδέχεται να είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα στην περίπτωση όπου 

αναζητηθεί και επιτευχθεί συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 

όπως η Ανώτατη Γεωπο

το ΤΕΙ Αθήνας. 

5. Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών αθλητισμού στην περιοχή του 

Σχιστού. (και ιδιαίτερα της νεολαίας του Δήμου) 

πεζοπορίας, ορεινής ποδηλασίας  και με παράλληλο προσανατολισμό του τριτογενή 

τομέα (π.χ. αναψυκτήριο, καταστήματα πώλησης ειδών αναρρίχησης). Έτσι δύναται 

να επιχειρηθεί μια ήπια ανάπτυξη της 

88 
 



ύπαρξης κατάλληλης υποδομής στο παρόν στάδιο ανάπτυξης. Το χρηματοδοτικό 

μέρος της ανάπτυξης της περιοχής θα μπορούσε να υποβοηθηθεί τόσο με την 

ρήση νέων τεχνολογιών  (π.χ. χρήση ΙΝΤΕRΝΕΤ) για την προσέλκυση χρηστών 

εων  όσο και με την ενσωμάτωση των αθλητικών 

αψυχής και προστασίας 

χ

των αθλητικών εγκαταστάσ

προγραμμάτων στις εκπονούμενες μελέτες του ΑΣΔΑ. 

6. Δυνατότητα χρηματοδότησης των παρεμβάσεων αν

του όρους Αιγάλεω από τα έσοδα που θα προέλθουν από τις παραπάνω 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.  

 

Συμπεράσματα 
Τα διοικητικά όρια του Δήμου Κορυδαλλού περιλαμβάνουν τμήμα του ορεινού όγκου 

του όρους Αιγάλεω μέρος του οποίου καταλαμβάνεται από μια ζώνη απολύτου 

προστασίας και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος29 (ζώνη Α). Ο ορεινός 

όγκος δέχεται οικιστικές πιέσεις μέρος των οποίων αντιμετωπίζονται με την ένταξη 

τμήματος αυτού σε ζώνες ήπιας οικιστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης κοινωνικού και 

πολιτιστικού εξοπλισμού (ζώνες Η και Β αντίστοιχα) (Γ.Π.Σ., 2004). Ο στόχος των 

θεσμοθετημένων αυτών παρεμβάσεων, είναι ο συνδυασμός του χαρακτηρισμού 

αυτών των περιοχών με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων ώστε η περιοχή 

 

ων 

ών 

 

ου 

νες 

 σε οικιστικές ενότητες με αυξημένο δείκτη πληθυσμιακής 

ικο 

του Σχιστού και ο παρακείμενος φυσικός χώρος να αποτελέσει διαδημοτικό / εθνικό 

πόλο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων αναψυχής.  

 

Η επιχειρούμενη ένταξη τμήματος του όρους Αιγάλεω στο σχέδιο πόλης του Δήμου

Κορυδαλλού (μέσω του Γ.Π.Σ.) θα αυξήσει στατιστικά την αναλογία των κοινόχρηστ

και κοινωφελών χώρων ανά κάτοικο. Η χωρική κατανομή όμως των χώρων αυτ

συγκεντρώνεται σε περιαστικές χρήσεις. Η στρατηγική του ΕΠ σε αυτόν τον τομέα

επικεντρώνεται στο πληθυσμιακά επιβαρημένο οικιστικό τμήμα του πολεοδομικού όγκ

προωθώντας την αύξηση της αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο στις πυκνοκατοικημέ

περιοχές (με έμφαση

πυκνότητας) καθώς η αναλογία κοινόχρηστων χώρων (αστικού πράσινου ) ανά κάτο

είναι της τάξης του 1.95  m2  πράσινο/ κάτοικο.  

 

                                                 
29 Επίσης ζώνες Ζ3: περιοχή υπαγόμενη στο Διομήδειο Βοτανικό Κήπο,  Β: περιοχή περιαστικού πρασίνου
με λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσε

 
ων 

και Η: περιοχή ήπιας οικιστικής ανάπτυξης 
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Η πρόκληση συνεπώς στον τομέα κοινόχρηστων / κοινωφελών χώρων είναι διττή. Α

τη μια μεριά επιχειρείται η ανάδειξη του όρους Αιγάλεω και ειδικότερα της περιοχής 

Σχιστού σε διαδημοτικό πόλο έλξης αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυχής οι οπο

θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Η πολιτική α

επιβάλλει, εκτός από μέτρα προστασίας του φυσικο

πό 

του 

ίες 

υτή 

ύ περιβάλλοντος, τη δημιουργία 

 το 

 η 

/ οικιστικό τμήμα του Δήμου για τη χωροθέτηση νέων 

κοι  χώρων ανά οικιστική ενότητα /γειτονιά και η σύνδεσή τους διαμέσου 

μων με το όρος Αιγάλεω και την περιοχή Σχιστού.  

ιότητα θα πρέπει λοιπόν να δοθεί 

ια αυτόν το σκοπό στους ευαίσθητους τομείς της συγκοινωνιακής υποδομής, της 

υποδομών και τη σύνδεση της αναπτυσσόμενης περιοχής με αστικά κέντρα και με

αστικό συγκρότημα του Δήμου Κορυδαλλού. Από την άλλη μεριά, είναι απαραίτητη

εξεύρεση χώρων στο αστικό 

νόχρηστων

πράσινων διαδρό

 

Η μέχρι πρότινος υποβαθμισμένη περιοχή του Σχιστού και των Λατομείων μπορεί 

να αποτελέσει ένα πρώτης τάξεως παράδειγμα ανάπλασης μιας περιοχής μέσω της 

αναβάθμισης του φυσικού και ανθρωπογενούς της περιβάλλοντος για την τόνωση 

της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Για να καταστεί όμως η περιοχή αυτή 

διαδημοτικός πόλος αθλητισμού και αναψυχής αλλά και για την υλοποίηση μέτρων 

αναβάθμισης του τοπικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να συνδεθεί χωρικά τόσο με το 

υπόλοιπο δημοτικό διαμέρισμα και τους ελεύθερους χώρους του όσο και με τα 

κέντρα επιρροής του όπως ο Πειραιάς, η Αθήνα αλλά και οι γειτονικοί Δήμοι 

υπερτοπικής σημασίας (Αιγάλεω, Νίκαια). Προτερα

γ

δημιουργίας πράσινων διαδρόμων, αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος στις 

ζώνες προστασίας και στη δημιουργία κοινωνικών υποδομών στις προς ένταξη 

οικιστικές ζώνες.  

90 
 



Γ. Υφιστάμενη Κοινωνική Σύνθεση και Κοινωνικές Υποδομές στο Δήμο 
 
 Η μεθοδολογία επεξεργασίας των στοιχείων επιδιώκει να παρουσιάσει μια σειρά από 

κοινωνικούς δείκτες, το έτος 2001, να καταδείξει τις πιθανές μεταβολές τους τη δεκαετία 

1991-2001 καθώς και να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές του Δήμου με τα αντίστοιχα 

στοιχεία του πληθυσμού ευρύτερων χωρικών επιπέδων, όπως της Περιφέρειας Αττικής 

αλλά και του συνόλου της Χώρας.  

 

Η καταγραφή περιλαμβάνει το κοινωνικό προφίλ των κατοίκων του Δήμου με σκοπό να 

εντοπισθούν κοινωνικές ομάδες- στόχοι οι οποίες απαιτούν ειδική κοινωνική μέριμνα, 

αθώς και τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές30 (πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός, 

τις 

τα 

ίναι 

της 

κής 

ς 

ική 

την 

κες 

κη 

ονομικά αδυνάτων και των ομάδων με ειδικές ανάγκες. Τέλος, η 

κοινωνική δικαιοσύνη αναφέρεται σε στόχους και αρχές που κάνουν πιο δίκαιη και 

σύμφωνη με τις ανάγκες κατανομή πόρων και ευκαιριών (περιορισμός φτώχειας) και 

εφαρμογή κανόνων κράτους δικαίου στις δημόσιες δράσεις.    

 

Για τον εντοπισμό των μειονεκτικών ομάδων που αντιμετωπίζουν συνθήκες κοινωνικού 

αποκλεισμού, απαραίτητη κρίνεται η συλλογή στοιχείων βάση συγκεκριμένων 

κατευθύνσεων. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης. Οι δείκτες 

αυτοί βοηθούν τόσο στην αποτίμηση της κατάστασης (υφιστάμενη κατάσταση, τον  

                                                

κ

αθλητισμός) που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή μελέτης για να αντιμετωπίσει 

κοινωνικές ανάγκες της περιοχής. Για τις υποδομές αυτές, καταγράφονται 

προβλήματα και οι δυνατότητες τους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω ε

αποτέλεσμα της επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ του 2001, 

έρευνας πεδίου στο Δήμο Κορυδαλλού, των συνεντεύξεων με τα στελέχη της κοινωνι

πολιτικής του Δήμου και τέλος των δευτερογενών στοιχείων που αφορούν στι

υπάρχουσες υπηρεσίες κοινωνικής ανάπτυξης.  

 

Ειδικότερα, η κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής διέπεται από τρεις αρχές : κοινων

συνοχή, κοινωνική μέριμνα και κοινωνική δικαιοσύνη. Η πρώτη αρχή αναφέρεται σ

ανάγκη ένταξης μειονεκτικών ομάδων ή ομάδων που αντιμετωπίζουν συνθή

κοινωνικού αποκλεισμού. Η έννοια της κοινωνικής μέριμνας αναφέρεται στην ανάγ

ενίσχυσης των οικ

 
30 Εκτός των δομών του Δήμου για τις οποίες γίνεται λόγος στην αντίστοιχη ενότητα των εσωτερικών 
δομών 
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εντοπισμό προβλημάτων, την ιεράρχηση και επιλογή δράσεων) όσο και στη 

υστηματική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής και αποδοτικότητας των μέτρων 

σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού  β. 

την κοινωνική ανάπτυξη  (μορφωτικό επίπεδο, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οργάνωση 

σ

πολιτικής (Local Habitat Agenda 2002).  

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται και σχολιάζονται συμπερασματικά τα αποτελέσματα από τις 

μεταβολές των δεικτών την τελευταία δεκαετία 1991-2001. Οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται α. 

σ

της τοπικής κοινωνίας), γ. κοινωνική υποδομή (εκτός των δομών του Δήμου).    
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Γ.1.  Κοινωνική Σύνθεση και κπαιδευτικό Επίπεδο ληθυσμού   

Γ.1.1.Οικογενειακή Κατάσταση  

Ε Π

ύμφωνα με τα στοιχεία για την Οικογενειακή Κατάσταση όπως αυτά αποτυπώνονται 

 ν ο

 33.373 

τομα, οι άγαμοι 19.474 άτομα ενώ οι χήροι-διαζευγμένοι είναι 8.426 άτομα.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1 
Ποσοστιαία σύνθεση πραγματικού πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά κατηγορία 

οικογενειακής κατάστασης το έτος 2001 

 
Σ

κατά την απογραφή του 2001 στο Δήμο Κορυδαλλού 31 , το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού κατατάσσεται στην κατηγορία τω  έγγαμων, καταλαμβάνοντας ένα ποσ στό 

της τάξης του 54,47% επί του συνολικού πληθυσμού (βλ. Διάγραμμα Γ.1). Ακολουθεί η 

κατηγορία των άγαμων που αποτελεί το 31,78% του πληθυσμού και έπεται η κατηγορία 

των χήρων ή διαζευγμένων με 13,75%. Σε απόλυτες τιμές οι έγγαμοι αριθμούν

ά

Άγαμοι
31,78%

Έγγαμοι
54,47%

Χήροι ή 
Διαζευγμένοι

13,75%

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφή 2001) 

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο Διάγραμμα Γ.2 που ακολουθεί, τα αντίστοιχα 

ποσοστά σύνθεσης του πληθυσμού ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης στο 

επίπεδο της Χώρας είναι 56,3% για τους έγγαμους, 33,1% για τους άγαμους και 10,6% 

για τους χήρους-διαζευγμένους. Στην Περιφέρεια Αττικής, τα αντίστοιχα ποσοστά 

διαμορφώνονται σε 53,2%, 34,7% και 12,1% αντίστοιχα. Συνολικά, οι αποκλίσεις που 

παρατηρούνται σε σχέση με τον Κορυδαλλό δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία με 

                                                 
31Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ οι ηλικίες για τη σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού στη σχετική κατηγορία  

ξεκινούν από τα 8 έτη. 
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εξαίρεση την κατηγορία των χήρων- διαζευγμένων όπου στο Δήμο του Κορυδαλλού 

εμφανίζονται σαφώς υψηλότερα ποσοστά και κυρίως σε σχέση με το επίπεδο της 

Πο

Χώρας.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.2 
σοστιαία σύνθεση πραγματικού πληθυσμού ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης σε 

επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και Χώρας το έτος 2001. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

100%

70%

80%

90%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

33,09% 34,66% 32,30%

13,30%10,62% 12,12%

56,30% 53,22% 54,40%

Χήροι ή Διαζευγμένοι

Εγγαμοι

Άγαμοι

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφή 2001) 

 

 

Σημαντική δια  τρίτη κατηγορία 

των χήρων και διαζευγμένων όπου τα ποσοστά αύξησης είναι υπερδιπλάσια των άλλων 

φοροποίηση παρουσιάζει ο Κορυδαλλός αναφορικά με την

υπερκείμενων χωρικών επιπέδων, γεγονός το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.3 
Ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά κατηγορία 

οικογενειακής κατάστασης κατά τη δεκαετία 1991-2001 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Χώρα Αττική Κορυδαλλός

13,29% 11,37% 9,96%
4,22% 3,64% 2,58%

29,55% 32,13%

65,64%

Άγαμοι

Έγγαμοι

Χήροι Διαζευγμένοι

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Ιδιαίτερη σημασία παρόλα αυτά έχει η επιμέρους εξέταση της ποσοστιαίας μεταβολής 

1991-2001 της οικογενειακής κατάστασης ανά ηλικιακές ομάδες στον Δήμο Κορυδαλλού 

(βλ. Διάγραμμα Γ.4). Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την τρίτη 

κατηγορία. Παρατηρείται σημαντική αύξηση των διαζυγίων στις ηλικίες 20 έως και 44 

ετών με ιδιαίτε  παρουσιάζουν 

ποσοστά αύξησης της τάξης του 789% και 287% αντίστοιχα32.  

 

                                                

ρη ένταση στις ηλικιακές ομάδες 20-24 και 25-29 οι οποίες

 
32 Η  ΕΣΥΕ εντάσσει τις δύο ομάδες, χήρων- διαζευγμένων, σε μια κατηγορία μη καθιστώντας έτσι ευκρινή τη 

συμμετοχή κάθε μιας εξ’ αυτών στο γενικό σύνολο. Ωστόσο,  το ποσοστό αύξησης των χήρων σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να έχει τέτοιο μέγεθος που να επιδρά ουσιαστικά στη διαμόρφωση του γενικού 

συνόλου αφού δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.4 
Ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμου Κορυδαλλού ανά κατηγορία 

ς κατάστασης και ανά ηλικιακές ομάδες κατά τη δεκαετίαοικογενειακή  1991-2001 

-16,64%

24,30% 54,36% 60,22% 49,60%
35,74%

-25,23% -37,96% -24,98% -0,45%

2,33%
47,51%

-37,50%

788,89%

287,29%
160,00%

56,85%
26,45%

-100%
0%

100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
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900%

Οκτ-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65 και άνω

Άγαμοι Έγγαμοι Χήροι ή Διαζευγμένοι

10-19

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα στοιχεία όπως εμφανίζονται στο Διάγραμμα Γ.5 

 οποίο απ

 

στο  ομάδων του 

ραγματικού πληθυσμού ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης. Παρατηρούμε ότι η 

Οικογενειακή κατάσταση πραγματικού  του Δήμου Κορυδαλλού το έτος 

2001 ανά ηλικιακή ομάδα. 

 
 

 
 
 
 

ν Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 

οτυπώνεται η ποσοστιαία σύνθεση των επιμέρους ηλικιακών

π

μέγιστη τιμή των έγγαμων εμφανίζεται στην ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών, ενώ 

αποτελούν σημαντικό μέρος στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών. Όπως είναι φυσικό ο 

μέγιστος αριθμός των χήρων-διαζευγμένων εμφανίζεται στις ηλικιακές ομάδες άνω των 

65 όπου αυξάνεται και ο αριθμός των θανάτων.  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.5 
πληθυσμού

 
 
 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείω

0%

Ποσοστιαία Σύνθεση Πληθυσμού ανά Οικογενειακή Κατάσταση στο 
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Γ.1.2. Ομοδημότες, Ετεροδημότ
 
Από 001, 

παρατηρούμε ότι στο Δήμο Κορυδαλλού, το 62,88% του πληθυσμού ή σε απόλυτους 

αριθμούς 42.416 άτομα είναι ομοδημότες, το 31,16% ή 21.018 άτομα είναι ετεροδημότες 

ενώ το 5,96% του πληθυσμού ή 4.022 άτομα είναι αλλοδαποί. Στην Περιφέρεια και στο 

σύνολο της Χώρας, το 60% και 71% του πληθυσμού αντίστοιχα εντάσσονται στην 

κατηγορία των ομοδημοτών, το 30% και 22% του πληθυσμού αντίστοιχα είναι 

ετεροδημότες και τέλος το 10% και το 7% του πληθυσμού αντίστοιχα είναι αλλοδαποί.     

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.6 

Ποσοστιαία σύνθεση πραγματικού πληθυσμού του Δήμου ανά ομοδημότες, 

 

Η συγκριτική 

ιάγραμμα Γ.7, 

χέση με την

Αισθητή είναι 

οσοστό των 

ώρα αγγίζει 

περβαίνει το

υγκέντρωση αλλοδαπών στο Δήμο Κορυδαλλού δεν είναι ιδιαίτερα ψηλή.  

ναφορικά με τους ετεροδημότες και τους ομοδημότες, παρατηρούμε ότι στο Δήμο 

Κορυδαλλού κα α με αυτά της 

ες, Αλλοδαποί  

 το Διάγραμμα Γ.6, σχετικά με τη σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού το 2

ετεροδημότες, αλλοδαπούς, το έτος 2001. 

31%

6%

63%

ΟΜΟΔΗΜΟΤΕΣ

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασ . (Απογραφή 2001) 

ανάλυση της σ  όπως παρουσιάζεται στο 

υποδεικνύει ότι η σύνθεση στο Δήμο Κορυδαλλού  διαφοροποιείται σε 

 αντίστοιχη σύνθεση όχι μόνο της Περιφέρειας αλλά και της Χώρας. 

η διαφορά στο ποσοστό των αλλοδαπών. Παρότι στην Περιφέρεια, το 

αλλοδαπών κυμαίνεται στο 10 % του πραγματικού πληθυσμού και στη 

το 7,27% του πληθυσμού, στο Δήμο το αντίστοιχο ποσοστό μόλις που 

 μισό (5,96%) αυτού της Περιφέρειας. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι η 

ία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε

ύνθεσης του πληθυσμού

Δ

σ

π

Χ

υ

σ

 

Α

ταγράφονται, με πολύ μικρή διαφορά, ποσοστά αντίστοιχ

ΕΤΕΡΟΔ ΜΟΤΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
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Περιφέρειας. Η διαφορά παρουσιάζεται μεγαλύτερη όταν τα ποσοστά του Κορυδαλλού 

υγκριθούν με τα αντίστοιχα της Χώρας. Η διαφορά αυτή είναι περίπου της τάξεως του 

  

σ

8% και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη συγκέντρωση του πληθυσμού της Περιφέρειας 

της Χώρας στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής με την ταυτόχρονη διατήρηση των 

εκλογικών δικαιωμάτων του στον τόπο γέννησής του.     

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.7 
Ποσοστιαία σύνθεση πραγματικού πληθυσμού ανά Περιφέρεια, Χώρα και Δήμο
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.8 
 Μεταβολή πρα  ομοδημότες, 

ετεροδημότες και αλλοδαπούς 

γματικού πληθυσμού του Δήμου τη δεκαετία 1991-2001 ανά
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Σχετικά με τη μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού και της σύνθεσής του αναφορικά 

με ομοδημότες, ετεροδημότες και αλλοδαπούς κατά τη δεκαετία 1991-2001 στο Δήμο 

Κορυδαλλού, παρατηρούμε τα εξής :   

 

α. Αύξηση του πληθυσμού κατά 6,76%. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού ακολουθεί τους 

ίδιους ρυθμούς αύξησης της Περιφέ τοιχο χρονικό διάστημα (6,77%). 

  

β.  Αύξηση των ομοδημοτών κατά 14,02% και ταυτόχρονη μείωση των ετεροδημοτών 

κατά 15,24%. Η μεταβολή αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με τις αντίστοιχες 

μεταβολές στη Περιφέρεια (5,26% και –12,16% αντίστοιχα). Ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση, παρουσιάζεται συνολικά μια πτωτική τάση του πληθυσμού των 

ετεροδημοτών και  αντίστροφα μια ανοδική τάση των ομοδημοτών.  

 

γ. Αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών κατά 238,84%. Η υψηλή αυτή αύξηση των 

αλλοδαπών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στο σύνολο της Χώρας την τελευταία 

δεκαετία. Ωστόσο, παρόλο τον υψηλό βαθμό αύξησης των αλλοδαπών στο Δήμο 

ορυδαλλού, το ποσοστό αύξησης παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με το ποσοστό 

αύξησης των

 

ρειας κατά το αντίσ

Κ

 αλλοδαπών στην Περιφέρεια (307,67%).     
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Γ.1.3. Βασικά Στοιχεία Οικονομικών Μεταναστών 
Ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών, σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος 

αλλοδαπών33 ανέρχεται σε 4275 άτομα. Η επεξεργασία των στοιχείων επικεντρώθηκε 

τις εξής πληθυσμιακές μεταβλητές: σ

 

 Φύλο 
 Οικογενειακή κατάσταση 
 Εκπαίδευση 
 Επάγγελμα 
 Χώρα Γέννησης 
 Ηλικία 
 Θρήσκευμα 

   
Στο διάγραμμα Γ.20 παρουσιάζεται η ποσοστιαία σύνθεση του πληθυσμού των 

αλλοδαπών ανά φύλο. Οι άνδρες είναι 2486 άτομα (58,15%) ενώ οι

  

 γυναίκες είναι 1789 

1,84%). Παρατηρούμε δηλαδή, τον ανδρικό πληθυσμό να κυριαρχεί  επί του συνόλου 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.20 
Ποσοστιαία σύνθεση αλλοδαπών ανά φύλο 

(4

του πληθυσμού των μεταναστών. Το στοιχείο αυτό ερμηνεύεται λογικά από το γεγονός 

ότι πολλοί από τους μετανάστες στα πρώτα στάδια της μετακίνησης τους (ή και σε πιο 

μόνιμη βάση με την προσδοκία της επιστροφής) αφήνουν συνήθως τις οικογένειες τους 

στην πατρίδα τους.  

 

58,15%

41,85%

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
  

ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008 

 

                                                 
33 Τμήμα Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού Δεκέμβριος 2007 
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Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των αλλοδαπών στον Δήμο Κορυδαλλού (βλ. 

χή

νίζει ποσοστό 2,60% (101 άτομα), ενώ η κατηγορία 

 χήρων 1,01% (39 άτομα), ποσοστά που αθροιστικά κάνουν 3,61% την στιγμή που 

Κορυδαλλού το αντίστοιχο ποσοστό είναι 13, 30 %. Στις υπόλοιπες δυο 

ων τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 52,23% και 44,16% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.21 
Οικογενειακή κατάσταση των αλλοδαπών ως ποσοστό επί του συνόλου 

διάγραμμα Γ.21), παρατηρείται, συγκριτικά με τον πληθυσμό του Δήμου (βλ. διάγραμμα 

Ι.Γ.2), μια τελείως διαφορετική εικόνα στους ρους ή διαζευγμένους και στους άγαμους. 

Η κατηγορία  των διαζευγμένων εμφα

των

στο Δήμο 

κατηγορίες έγγαμων και άγαμ

αντίστοιχα. 

 

44,16%

52,23%

1,01%2,60%

ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ
 

ΠΗ 08 

 

Οι αλλοδαποί που διαμένουν στο Δήμο είναι κυρίως οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι 

δεν διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των αλλοδαπών, 

όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα Γ.22, θεωρείται χαμηλό παρουσιάζοντας μεγάλα 

ποσοστά αποφοίτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (21,47% και 

33,22% αντίστοιχα).  

ΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 20
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.22 
Εκπαιδευτικό επίπεδο αλλοδαπών ως ποσοστό επί του συνόλου των αλλοδαπών στο 

Δήμο Κορυδαλλού 
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ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008 

 
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (21,17% ή 905 άτομα) των αλλοδαπών στο Δήμο 

Κορυδαλλού κατατάσσεται στους άνεργους, ενώ ακολουθούν με διαφορά δέκα περίπου 

εκατοστιαίων μονάδων, οι κλάδοι των οικοδόμων και των ανειδίκευτων εργατών με 

ποσοστά 11,04% και 10,74% αντίστοιχα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.23 
Ποσο λού στό αλλοδαπών ανά επάγγελμα στο Δήμο Κορυδαλ
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ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008 
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Ο κύριος όγκος των μεταναστών μα), έχει ως χώρα γέννησης την 

Α  

Κορυδαλλού, είναι η Ελλάδα με π εγονός που ερμηνεύεται ότι στην 

Ελλάδα μεγαλώνει ήδη η δεύτερη γενιά μεταναστών, τα παιδιά δηλαδή των οικογενειών 

που μετανάστευσαν στην Ελλάδα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.24 
Ποσοστό αλλοδαπών ανά χώρα γέννησης 

(52,61% η 2.249 άτο

λβανία. Δεύτερη ως χώρα γέννησης των μεταναστών που διαμένουν στο Δήμο

οσοστό 10,06%, γ

52,61%

3,60% 2,83%1,52%1,10%
4,96%

1,05%
5,96%

10,06%

1,38% 2,34%3,46%2,60%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

ΑΛ
ΒΑ
ΝΙ
Α

ΟΥ
ΚΡ
ΑΝ
ΙΑ

ΡΩ
ΣΙΑ

ΑΡ
ΜΕ
ΝΙ
Α

ΙΝ
ΔΙ
Α

ΠΑ
ΚΙ
ΣΤ
ΑΝ

ΓΕ
ΩΡ
ΓΙΑ

ΑΙ
ΓΥ
ΠΤ
ΟΣ

ΕΛ
ΛΑ
ΔΑ

ΜΟ
ΛΔ
ΑΒ
ΙΑ

ΜΠ
ΑΓ
ΚΛ
ΑΝ
ΤΕ
Σ

ΡΟ
ΥΜ
ΑΝ
ΙΑ

ΒΟ
ΥΛ
ΓΑ
ΡΙΑ

 
 

 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα Γ.25 η πλειοψηφία των αλλοδαπών (61% ή 2.614 

άτομα) προέρχεται από την Αλβανία, ενώ η αμέσως επόμενη χώρα προέλευσης είναι η  

Αίγυπτος έχει ποσοστό 6% (259 άτομα). 

 

ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.25 
Ποσοστιαία Σύνθεση του πληθυσμού των αλλοδαπών στον Δήμο Κορυδαλλού ανά 

Υπηκοότητα  
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ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008 

 
Όπως φαίνεται από την κατανομή των αλλοδαπών σε ηλικιακές ομάδες( διάγραμμα 

Γ.26), το 91% των αλλοδαπών είναι μέχρι 50 ετών. Επίσης το 32% είναι νέοι μέχρι 25 

ετών. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ένα προφίλ νεανικού παραγωγικού πληθυσμού. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.26 
Ποσ λού οστό ανά ηλικία των αλλοδαπών στο Δήμο Κορυδαλ
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ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008 
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Όσον αφορά, το θρήσκευμα τω ν Δήμο Κορυδαλλού, από το 

διά  ή 

1482 άτομα) είναι Χριστιανοί Ορθόδο τερη, ως κατηγορία θρησκείας είναι 

οι Μουσουλμάνοι με ποσοστό 16,09% (688 άτομα). Οι υπόλοιπες θρησκείες 

καταλαμβάνουν ποσοστά χαμηλότερα του 1,59%. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.27 
Ποσοστιαία σύνθεση αλοδαπών ανά θρήσκευμα 

ν αλλοδαπών στο

γραμμα Γ.27 διαπιστώνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών (34,67%

ξοι και ενώ δεύ
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 ΠΗΓΗ: Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Κορυδαλλού, 2008 
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Γ.1.4. Εκπαιδευτικό Επίπεδο Πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού  
 
Από τη μελέτη των Διαγραμμάτων Γ.9 και Γ.10  σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης34,  

παρατηρούμε ότι ο  απ φοιτοι μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης35  συνιστούν τον 

κύριο κορμό του πληθυσμού του Δήμου Κορυ

ι ό

δαλλού με ποσοστό 33% και 29% 

ντίστοιχα. Σε απόλυτες τιμές, οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης προσεγγίζουν τα 19.804 

άτομα ενώ οι απόφοιτοι στοι ης τα 17.861 άτομα. Τρίτοι 

κατατάσσονται, με ι της Γ’ τάξης του 

Γυμνασίου ενώ μικρότερα ποσοσ αντάμε στις επιμέρους κατηγορίες, εκείνων που 

δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση με 7% ή 4.388 άτομα, 

των αποφοίτων ανώτατων σχολών36 με 6,3% ή 3.863 άτομα και στους πτυχιούχους 

ανώτερων σχολών με 6% ή 3.722 άτομα. Τέλος Ιδιαίτερα μικρά ποσοστά είναι εκείνα 

των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων με ποσοστό 0,43% ή 262 άτομα, των πτυχιούχων 

ΤΕΙ με ποσοστό 2,55% ή 1.560 άτομα  και των αγραμμάτων με ποσοστό 2,62% ή 1.607 

άτομα. Η εικόνα αυτή δε διαφέρει ιδιαιτέρως από τα αντίστοιχα ποσοστά της Περιφέρειας 

Αττικής. Διαφοροποιήσεις ωστόσο παρουσιάζονται  στους πτυχιούχους ανώτατων 

σχολών και στους κατόχους μεταπτυχιακώ των στο όφοιτους της 

βασικής εκπαίδευσης 37 . Παρατηρούμε ότι ο Δήμος Κορυδαλλού εμφανίζει πολύ 

χαμηλότερα ποσοστά στους πτυχιούχους ανώτατων σχολών και στους κατόχους 

μεταπτυχιακών διπλωμάτων και μεγαλύτερα ποσοστά σε απόφοιτους της βασικής και 

στοιχειώδους εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι κατά το έτος 2001  ο 

πληθυσμός του Δή  επίπεδο από ότι 

ο αντίστοιχος πληθυσμός στην Περιφέρεια Αττικής.  

 
 
 

                                                

α

χειώδους εκπαίδευσ

ποσοστό 13,39 % ή 8.206 άτομα οι απόφοιτο

τά συν

 τόσο

ν διπλωμά  όσο και υς απ

μου  Κορυδαλλού διαθέτει χαμηλότερο εκπαιδευτικό

 
34 Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι ηλικίες για τη σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού στη σχετική κατηγορία  

ξεκινούν από τα 10 έτη. 
35  Η κατηγορία ‘απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης’ αναφέρεται στους απόφοιτους του δημοτικού 

σχολείου. Η κατηγορία ‘απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης’ αναφέρεται στους απόφοιτους του λυκείου και των 

τεχνικών-επαγγελματικών σχολών.       
36Η κατηγορία ‘απόφοιτοι ανώτερων σχολών’ ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά στους 

απόφοιτους τεχνολογικών, επαγγελματικών και εκκλησιαστικών σχολών. Για την εισαγωγή σε αυτές 

απαιτείται απολυτήριο ή ισότιμος τίτλος σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.      
37 Η βασική ή υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννεαετής και περιλαμβάνει το δημοτικό και το γυμνάσιο.  

106 
 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.9 
 2001 Εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματικού πληθυσμού Δήμου το έτος

29,15%

7,16% 2,62%
0,43%

6,30% 2,55%
6,07%

32,32%
13,39%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού -
Διδακτορικού Τίτλου
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως
Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες
γραφή και ανάγνωση)

  
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.10 
Εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματικού πληθυσμού Περιφέρειας το έτος 2001 

3,42%

6,38%

11,52%

24,50%

6,16% 2,17% 1,53% 11,31%

33,02%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ 

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών

Αποφ. Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυμν.

Απόφοιτοι Στοιχ.Εκπαιδ.

Δεν τελείωσαν Δημοτικό-
Γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Αγράμματοι

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Τα τρία παρακάτω Διαγράμματα Γ. ουσιάζουν με συνοπτικό τρόπο το 

εκπαιδευτ ρειας και 

Δήμου. Οι κατηγορίες εκπαιδευτικού επιπέδου ‘‘τελείωσαν τη Γ’ τάξη Γυμνασίου’’ και 

‘’απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαίδευσης’’ ενσωματώθηκαν στην κατηγορία ‘’απόφοιτοι 

Βασικής Εκπαίδευσης’’ ενώ οι κατηγορίες ‘’πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών’’ και 

‘’πτυχιούχοι ΤΕΙ’’ ενσωματώθηκαν στην κατηγορία ‘’πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ’’. Με τη μείωση 

αυτή των κατηγοριών διευκολύνεται η σύγκριση και η διεξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

Τα ποσοστά του Δήμου Κορυδαλλού δεν διαφέρουν πολύ από αυτά της Περιφέρειας 

αλλά και από αυτά της Χώρας. Ειδικότερα, ο Δήμος Κορυδαλλού με 43% προσεγγίζει τα 

ποσοστά της Χώρας αναφορικά με τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης (44%), ενώ 

σημαντικές δ  Δήμο οι 

πόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης αποτελούν το 43%, στην Περιφέρεια φτάνουν το 36%. 

Όσον αφορά στη Μέση Εκπαίδευσ  ο Δήμος με 32% προσεγγίζει το 

αντίστο ες το 

αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας (27%).  

 

Συγκρίνοντας τους πτυχιούχους ανώτερων σχολών, παρατηρούμε ότι ο πλυθησμός του 

Δήμου κυμαίνεται σε ποσοστά παρόμοια με εκείνα της Περιφέρειας (6%) τα οποία 

παρουσιάζονται αυξημένα κατά δύο μονάδες από τα αντίστοιχα της Χώρας (4%). 

Ωστόσο, σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται στα ποσοστά των πτυχιούχων ΑΕΙ –ΤΕΙ 

του Δήμου τόσο με τα αντίστοιχα ποσοστά της Χώρας όσο και με την Περιφέρεια. Στο 

Δήμο, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ αντιστοιχούν στο 9% του πληθυσμού ενώ στην Περιφέρεια 

στο 15% και στο σύνολο της Χώρας στο 11%. Επίσης, μεγάλη διαφορά παρουσιάζεται 

και στα ποσοστά κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, οι οποίοι στο 

Δήμο Κορυδαλλού αποτελούν το 0,43% του πληθυσμού,  στην Περιφέρεια το 1,53% και 

στο σύνολο 

 

Το ποσοστό εκείνων που δεν τελείωσαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση στο Δήμο (7%) είναι υψηλότερο κατά μία μονάδα από το αντίστοιχο της 

Περιφέρειας (6%) και χαμηλότερο κατά δύο μονάδες από το αντίστοιχο της Χώρας (9%). 

Τέλος, το ποσοστό των αγράμματων (2,62%) στο Δήμο δεν παρουσιάζει μεγάλες 

αποκλίσεις από την Περιφέρεια (2,17%) και βρίσκεται περίπου  μιάμιση μονάδα κάτω 

από το αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας (4%).         

11, Γ.12, Γ.13 παρ

ικό επίπεδο του πραγματικού πληθυσμού σε επίπεδο Χώρας, Περιφέ

ιαφορές παρουσιάζονται σε σύγκριση με την Περιφέρεια. Ενώ στο

α

η, παρατηρούμε ότι

ιχο ποσοστό της Περιφέρειας (33%), ενώ υπερβαίνει κατά 5 μονάδ

της Χώρας το 1%.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.11 
 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Δήμου Κορυδαλλού (2001) 

0,43%
8,85%

6,07%

32,32%42,54%

7,16%
2,62% Κάτοχοι Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού 

Τίτλου 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι Βασικής Εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και 
ανάγνωση) 

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.12 
Εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματικού πληθυσμού Χώρας (2001) 

Κάτοχοι  Μεταπτυχ ιακού - Διδακτορικού 
Τίτλου

Πτυχ ιούχο ι ΑΕ Ι-ΤΕ Ι 
1% 11%9% 4%

4%

Πτυχ ιούχο ι Ανωτέρων  Σχολών

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

27%
44%

Απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης 

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό  αλλ ά γνωρίζουν 
γραφή  και αν άγ νωση

Αγράμματο ι (μη γνωρίζον τες γραφή και 
ανάγ νωση)

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.13 
Εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματικού πληθυσμού Περιφέρειας (2001) 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού  - Διδακτορικού Τίτλου

2%6% 2% Πτυχιούχοι  ΑΕΙ-ΤΕΙ 15%

6% Πτυχιούχοι  Ανωτέρων Σχολών

33%

36%

Απόφοιτοι  Μέσης εκπαίδευσης

Απόφοιτοι  βασικής εκπαίδευσης 

Δεν  τελείωσαν το  Δημοτικ ό αλλά  γνωρίζουν 
γ ραφή και  ανάγνωση

Αγ ράμματοι  (μη  γ νωρίζοντες γραφή  και 
ανάγνωση )

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 
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Από τα Διαγράμμα

 

α. Η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά του 

αγράμματου πληθυσμού ενώ η ηλικιακή ομάδα 10-19 κατέχει  το μικρότερο ποσοστό. Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σταδιακή μείωση, μέσα στα επόμενα χρόνια, του 

ποσοστού των αγραμμάτων στο Δήμο.   

 

β. Στις ηλικιακές ομάδες 20-24 και 25-29, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι απόφοιτοι μέσης 

εκπαίδευσης της  οι 

πόφοιτοι της γ’ τάξης γυμνασίου με 11,60% και 14,80 % αντίστοιχα. Σε παρόμοια 

ποσοστά κινούνται και οι πτυχ χολών με 14,18% και 11,66% 

αντίστοιχα. Ω αγράφει μια 

αυξητική τάση του εκπαιδευτικού επιπέδου της νεότερης ηλικίας έναντι της μεγαλύτερης. 

Η τάση αυτή δεν ξεπερνά στις κατηγορίες ‘’πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών’’ και 

‘’απόφοιτοι της Γ΄ τάξης γυμνασίου’’ τις 3 εκατοστιαίες μονάδες ενώ η διαφορά είναι πιο 

σημαντική στην περίπτωση των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης η οποία φτάνει περίπου 

τις 9 εκατοστιαίες μονάδες.  

 

γ. Στις ηλικιακές ομάδες 30-44 και 45-64 κυριαρχούν οι απόφοιτοι μέσης και 

στοιχειώδους εκπαίδευσης. Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, οι απόφοιτοι μέσης 

εκπαίδευσης α ι οι απόφοιτοι 

στοιχειώδους εκπαίδευσης το 18,68% ενώ στην ηλικιακή ομάδα 45-64 τα αντίστοιχα 

ποσοστά κυμαίνονται στο 27% και Παρατηρούμε ότι η ηλικίες 30-44 

έχουν τα νολο του 

πληθυσμού ενώ οι ηλικίες 45-64 τα μεγαλύτερα ποσοστά σε απόφοιτους στοιχειώδους 

εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το επιχείρημα της προηγούμενης 

παραγράφου για βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της νεότερης ηλικιακής ομάδας 

έναντι της μεγαλύτερης.  

 

δ. Συγκρίνοντας τις κατηγορίες πτυχιούχοι ανώτατων σχολών και ανώτερων σχολών 

κατά ομάδες ηλικιών, παρατηρούμε μια στροφή των νεότερων ηλικιών προς τις 

ανώτερες σχολές. Ειδικότερα, οι ηλικίες 20 ως 29 συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά 

τα Γ.14 και Γ.15 παρατηρούνται τα εξής : 

 τάξεως του 56,84% και 45,39% αντίστοιχα και ακολουθούν

α

ιούχοι ανώτερων σ

στόσο μια σύγκριση των δύο αυτών ηλικιακών ομάδων κατ

ποτελούν το 41,94% της συνολικής ηλικιακής ομάδας κα

 

 44,15% αντίστοιχα. 

μεγαλύτερα ποσοστά των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης στο σύ
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σε ανώτερες σχολές και μικρότερα σε ανώτατες ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στις 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.14 
ηλικίες 30-64.         

Εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματικού πληθυσμού ανά ηλικία στο Δήμο το 2001 
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6000

10-19 ετών 20-24 ετών 25-

7000

29 ετών 30-44 ετών 45-64 ετών 65 ετών
και  άνω

8000 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού -
Διδακτορικού Τίτλου

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτ ιούχ ι Ανωτέρων Σχολώυχ ο ν

Απόφοιτοι Μέσης
εκπαίδευσης

Τελείωσαν τη Γ' τάξη
Γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό
αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες
γραφή και ανάγνωση)

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.15 
Ποσοστιαία σύνθεση των ηλικιακών ομάδων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (2001) 
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Κάτοχοι Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού 
Τίτλου

0
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Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαίδευσης

Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και 
ανάγνωση)10-19 

ετών
20-24 
ετών

25-29 
ετών

30-44 
ετών

45-64 
ετών

65 ετών 
και άνω

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. (Απογραφή 2001) 

Παρατηρώντας το Διάγραμμα Γ.16, είναι φανερό ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν συνολικά 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους άντρες. Ειδικότερα, στις κατηγορίες των 

αποφοίτων μέσης και βασικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι Γ’ γυμνασίου και στοιχειώδους 

εκπαίδευσης), η διαφορά αγγίζει τις δέκα εκατοστιαίες μονάδες. Για παράδειγμα, οι 

άντρες απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης είναι 10.471 και οι απόφοιτοι στοιχειώδου  

εκπαίδευσης 8 αι λιγότερες 

τάνοντας τον αριθμό 9.333 και οι απόφοιτες στοιχειώδους εκπαίδευσης περισσότερες 

φτάνοντας τον αριθμό 9.853. Εάν όψη το γεγονός ότι οι άντρες που 

δεν τ  οι 

γυναίκες αποτελούν σχεδόν το διπλάσιο αριθμό (2.720) γίνεται καλύτερα αντιληπτό το 

παραπάνω επιχείρημα. Διαφορές ωστόσο δεν παρουσιάζονται στις περιπτώσεις των 

πτυχιούχων ανώτατων σχολών και των πτυχιούχων ΤΕΙ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ς

.008 ενώ οι γυναίκες απόφοιτες μέσης εκπαίδευσης είν

φ

μάλιστα λάβουμε υπ

ελείωσαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση είναι 1.662 ενώ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.16 
Εκπαιδευτικό επίπεδο πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο στο Δήμο το 2001 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

177 85

1.968 1.895

846 714

2.038

1.684

10.471

9.333

4.514

3.692

8.008

9.853

1.668

2.720
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1.018
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Κάτοχοι
Μεταπτυχι ακού -
Δι δακτορι κού

Τί τλου

Πτυχι ούχοι
Ανωτάτων Σχολών

Πτυχι ούχοι  ΤΕΙ
(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχι ούχοι
Ανωτέρων Σχολών

Απόφοι τοι  Μέσης
εκπαί δευσης

Τελείωσαν τη Γ'
τάξη Γυμνασί ου

Απόφοι τοι
Στοι χειώδους
Εκπαι δεύσεως

Δεν τελείωσαν το
Δημοτι κό αλλά

γνωρί ζουν γραφή
και  ανάγνωση

Αγράμματοι  (μη
γνωρί ζοντες
γραφή και
ανάγνωση)

Αρρενες

Θήλεις

 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια 

δραματική μείωση της τάξης περίπου των 9 εκατοστιαίων μονάδων στους απόφοιτους 

της στοιχειώδους εκπαίδευσης και μείωση ερίπου κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες στην 

κατηγορία των ατόμων που τελείωσαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

όπως όμοια είναι η μείωση και στην κατηγορία των αγράμματων. Οι μεταβολές αυτές 

στοιχειοθετούν μια τάση βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού του 

Δήμου Κορυδαλλού. Συμπερασματικά, θ μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η 

διατήρηση αυτού του αυξητικού ρυθμού α μπορέσει να οδηγήσει στο μέλλον τη 

σύγκλιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του Δ  με το αντίστοιχο της Περιφέρειας. 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 

Εξετάζοντας το Διάγραμμα Γ.17 το οποίο καταγράφει τη σύνθεση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου την τελευταία δεκαετία στο Δήμο Κορυδαλλού, παρατηρούμε μια σημαντική 

αύξηση της τάξης των 4,5 εκατοστιαίων μονάδων (σχεδόν τετραπλασιασμός των 

αποφοίτων) στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών. Ακολουθούν οι απόφοιτοι μέσης 

εκπαίδευσης με αύξηση της τάξης των 4 εκατοστιαίων μονάδων καθώς και οι πτυχιούχοι 

ανώτατων σχολών με αύξηση 2 εκατοστιαίων μονάδων. 

π

α 

θ

ήμου
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Ποσοστιαία Σύνθεση πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο (1991 – 2001) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.17 
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Κάτοχοι  
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Ανωτάτων 
Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ  
(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι 
Ανωτέρων 
Σχολών

Απόφοιτοι 
Μέσης 

εκπαίδευσης

Τελείωσαν τη Γ' 
τάξη Γυμνασίου

Απόφοιτοι 
Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως

Δεν τελείωσαν 
το Δημοτι κό 

αλλά 
γνωρίζουν 
γραφή και  
ανάγνωση

Αγράμματοι (μη 
γνωρίζοντες  
γραφή και 
ανάγνωση)

0,23

4,25

1,28 0,94

27,96

12,93

38,82

9,05

4,53

0,43

6,30

2,55

6,07

32,32

13,39

29,15

7,16

2,62

1991 2001

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Από το Διάγραμμα που ακολουθεί (Γ.18) γίνεται αντιληπτό ότι ο ρυθμός βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του Δήμου υθεί αυτό της Περιφέρειας και της 

ισχυρότερη αυξητική πορεία του ν ανώτατης εκπαίδευσης καθώς 

και των πτυχιούχων ανώτερων σχολών.   Συνολικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

διαπιστώνεται μια ισχυρή ενδυνάμωση στη συμμετοχή του πληθυσμού σε όλα τα 

υψηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.18 

Μεταβολή του εκπαιδευτικού επιπέδου του πραγματικού πληθυσμού του Δήμου, της 

Περιφέρειας και της Χώρας από το έτος 1991 στο έτος 2001. 

 

 

 Κορυδαλλού ακολο

Χώρας. Παρατηρούμε, ωστόσο, μια συγκριτικά με την Περιφέρεια και τη Χώρα, 

αριθμού των πτυχιούχω
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Τελείωσαν τη Γ'
τάξη Γυμνασίου

Απόφοιτοι
Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως

Δεν τελείωσαν το
Δημοτικό αλλά
γνωρίζουν γραφή
και  ανάγνωση

Αγράμματοι  (μη
γνωρίζοντες γραφή
και  ανάγνωση)

1991/2001 Μεταβολή Κορυδαλλού

1991/ 2001 Μεταβολή Αττικής 

1991/2001 Μεταβολή Χώρας 

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Στο Διάγραμμα που ακολουθεί (Γ.19) παρατηρούμε ένα ισχυρό προβάδισμα των 

γυναικών σε σχέση με τους άντρες αναφορικά με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των γυναικών πτυχιούχων 

ανώτερων σχολών κατά 1364 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση 

των αντρών κατά 400 εκατοστιαίες μονάδες.  Σημαντική μείωση παρατηρείται στις 

κατηγορίες των αποφοίτων στοιχειώδους εκπαίδευσης, αυτών που δεν τελείωσαν το 

Δημοτικό αλλά γνωρίζουν ανάγνωση όπως και της κατηγορίας των αγραμμάτων. Με 

βάση αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η υφιστάμενη διαφορά του 

εκπαιδευτικού επιπέδου αντρών Διάγραμμα Γ.16) θα περιοριστεί 

ση
 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.19 
Ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού πληθυσμού ανά φύλο και κατηγορία εκπαίδευσης στο 

Δήμο Κορυδαλλού (1991 – 2001) 

και γυναικών (βλ. 

μαντικά τα επόμενα χρόνια έως και θα ανατραπεί.   
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
 

 

116 
 



Γ.2. Υφιστάμενες κοινωνικές υποδομές 38       
  
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές, με την ευρεία έννοια, 

υποδομές ανά πολεοδομική ενότητα της πόλης του Κορυδαλλού.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1 
Υποδομές για την εκπαίδευση 

Πολεοδομική 
Ενότητα 

Πληθυσμός 
(2001) 

Βρεφ/κοι 
σταθμοί 

Παιδικοί 
σταθμοί 

Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια Ι.Ε.Κ 

1η 7.121        

2 (το 1 

2η 8.881  

Κέντρο 

δ 3    ημιουργικής 2 

απασχόλησης 

ΑΜΕΑ 

3η 7.282  1 1   1 1 2

4η 8.444   5 4 1 1  

5η 4.291   1 1  1 (Τ.Ε.Ε)  

6η 5.014     1   

7η 3.268   2     

8η 5.651  1 
4 (το 1 ειδικό 

νηπ/γείο) 

3 

(το 1 

ειδικό 

Δημοτικό) 

2 1  

9η 5.549  

1 

(καλλιτεχνικό 

τμήμα 

1     

10η 8.829  1 4 3    

Π.Ε Φυλακών  

1 με τρία 

τμήματα 

 

2 2 2 
3 (το 1 

εσπερινό) 

4 (το 1 

εσπερινό) 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 64.330 3 8 22 19 8 8 1 

ΠΗΓΗ: Ίδια Έρευνα στις υπηρεσίες του Δήμου 

 

                                                 
38 Στη συγκεκριμένη ενότητα δεν περιλαμβάνονται όλες οι δομές οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Κορυδαλλού 

και οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα των εσωτερικών δομών 
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Επίσης, λειτουργούν:  

1 Δημόσια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) 

5 ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί και  

2 Νηπιαγωγεία.  

Τα ιδιωτικά σχολεία της περ ματικό παρά ανταγωνιστικό 

δ

 

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών υποδομών είναι ικανοποιητικός σε σχέση με τον 

πληθυσμό του Δήμου Κορυδαλλο φωνα και με τα προβλεπόμενα σταθερότυπα 

του ΧΩΔΕ  τον εξοπλισμό  όπως καταγράφονται στο ΓΠΣ Δήμου

Κορυδαλλού). Σε ορισμένες περι εις σχολικών εγκαταστάσεων καταγράφονται 

κτιριακά προβλήματα τα ποία η  Αρ  έχει εντοπίσει κ προσπαθεί να

αντιμε ει. τόσο, ούμε μια υπερσυγκέντρωση τω  εκπαιδευτικών

υποδομών σε κριμέν  πολεοδομικές ενότητες ( π.χ 5 πιαγωγεία και 4 δημοτικά

στην .Ε 4)  κ ικότερα στην περιοχή των φυλακών. Απ την άλλ , παρατηρείται η

απουσία εκπαιδευτικών υποδομών σε ολόκλη  ενότητες όπως για 

παράδειγμα τη  1. Συμπερασματικά, κρίν γκα ε μια ακαταν ή των

υπαρχόντων εκπαιδευτικών υποδομών στις πολεοδομικές ς της πόλης είτε, λόγω 

έλλειψης κτιριακής υποδομής, η ση, με μεταφορικά μέσα ή με  δημιουργία

ασφαλών σχολικών διαδρομών,  τη φοράς των μαθητών (δράση που βρίσκεται σε 

φάσ λοποίη πό το ).  Στην ανακαταν ή αυτή, θ  πρέπει α ληφθεί υπόψη

 περιοχών  θα γίνει εγκατάσταση νέου πληθυσμού κ  θα

δημιουργηθούν νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικές και γενικότερα σε κοιν  υποδο . 

 

Οι περιοχές αυτές, σύμφωνα  αναφέρονται στις 

 ενότητες γύρω από το Σχιστό ( Π.Ε 5, 7 και 11 για τις οποίες προβλέπεται 

αύξηση του πληθυσμού της τάξης 1.578, 1.160  και  2.456 κατοίκων αντίστοιχα).   

    

Θετικό στοιχείο είναι η λειτουργία ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων τα 

οποία στηρίζουν πάρα πολύ τους εργαζόμενους γονείς και ιδιαίτερα τις εργαζόμενες 

. Από τα 22 νηπιαγωγεία, τα 16 είναι ολοήμερα, ενώ τα 19 δημοτικά έχουν όλα 

1 Ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ),  

1 ιδιωτικό σχολείο (δημοτικό και γυμνάσιο),  

ιοχής επιτελούν ένα συμπληρω

ρόλο με τα ημόσια.  

ύ (σύμ

 της πόληςΥΠΕ  για   

πτώσ

ο Δημοτική χή αι  

τωπίσ Ωσ παρατηρ ν  

συγκε ες νη  

 Π αι ειδ  ό η  

ρες πολεοδομικές

εται αναν Π.Ε ία είτ

 ενότητε

αν ομ  

  διευκόλυν

ς μετα

  

η υ σης α Δήμο ομ α  ν   

η ανάπτυξη στις οποίες  αι άρα

μές

 

ωνικές

 με το ΓΠΣ του Δήμου Κορυδαλλού

πολεοδομικές

μητέρες

ολοήμερη λειτουργία.     
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Από το Σεπτέμβρη και την έναρξη της νεάς σχολικής χρονιάς επιλύθηκε το πρόβλημα 

οτελεί θετική εξέλιξη στο χώρο της 

ες εξεύρεσης νέων χώρων για την 

 αντιμετωπιστούν προβλήματα κτιριακού 

χει στην ενότητα της εσωτερικής οργάνωσης. 

, 

σωματείων ή άλλων οργανισμών, είναι έντονη στη κοινωνική ζωή του Κορυδαλλού. 

ς τον 

αθλητισμό ή επαγγελματικές και επιστημονικές ιδιότητες. Αποτελούν πολύτιμα 

της διπλοβάρδιας η  κατάργηση της οποίας, αν και απ

εκπαίδευσης, δημιούργησε παράλληλα ανάγκ

κατασκευή σύγχρονων κτιρίων, ώστε να

χαρακτήρα. 

 

Αναλυτική αναφορά για τις δομές κοινωνικού χαρακτήρα για των οποίων τη λειτουργία 

ευθύνη έχει ο Δήμος, υπάρ

 

Συμπληρωματικά, άλλοι Κεντρικοί Δημόσιοι Φορείς & Υποκαταστήματα τα οποία 

λειτουργούν στην περιοχή μελέτης είναι τα εξής: 

 
1. 2ο Γραφείο Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

2. ΙΚΑ – Παράρτημα – 1 Κατάστημα 

3. ΔΟΥ (Εφορεία) 

4. ΕΛΤΑ 

5. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

6. Επιθεώρηση Εργασίας 

7. Υποκαταστήματα όλων των Τραπεζών 

8. Αστυνομικό Τμήμα 

9. Τμήμα Τροχαίας 

10. Τμήμα Ασφάλειας 

11. Φρουρά Φυλακών  
 
 

Επιπλέον, η παρουσία των ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων, με μορφή συλλόγων

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 του

συλλογικά στοιχεία στον κοινωνικό και πνευματικό ιστό του Κορυδαλλού και ο Δήμος 

συνεργάζεται και συμμετέχει στην πραγμάτωση των στόχων τους, σε κάθε ευκαιρία. 

 

119 
 



Σήμερα στον Κορυδαλλό υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από συλλόγους, σωματεία 

και φορείς, και με ανάλογο πολιτισμικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο. 

Πιο συγκεκριμένα οι σύλλογοι αυτοί όπως καταγράφονται  είναι οι 

εξής: 

ομαδοποιημένοι

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 

 
ΑΚΑΣ Γ.3 

ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
Σ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ  

ΠΙΝ

ΣΥΛΛΟΓΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΩΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΝ/ΤΩΝ ΧΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 

 ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.4 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΛΠΙΔΑ" 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 
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ΣΥΛΛ.. "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" 

ΠΟΛΙΤ. ΟΙΚΟΛΟΓ.& ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ " ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ" 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΟΥ FAME 

ΠΟΛ/ΚΟΣ & ΜΟΡΦ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" 

ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

Π.Ε.Α.Ε.Α ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤ ΙΜΝΑ" ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΜΕΡ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν

Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΚΟΡ/ΛΟΥ 

ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.5 

Α.Ο. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  

Π.Α.Ε. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΣΥΛΛΟΓ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔ  /ΣΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ

Ο.Φ. ΕΡΜΗΣ  

Π.Α.Ο. ΔΥΝΑΜΙΣ 

Α.Π.Ο. ΑΕΤΟΣ 

Α.Ο. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 

Α.Ε.Ο. ΘΥΕΛΛΑ 

Α.Ο. "ΔΙΑΣ" ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Α.Π.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΑΠΟ ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Α.Ο. ΠΟΝΤΙΩΝ 
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Α.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

Γ.Σ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Γ.Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ 

Α.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 

Ν.Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ 78 

Α.Σ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ 

Α.Γ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΕΚΑΤΗ" 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Α.Γ.Σ. ΤΑΕ KWON - DO 

Α.Γ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ο.Δ.Κ. 

Α.Ο ΚΡΟΝΟΣ 

Α.Γ.Σ. Τ.Δ.Κ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ (SΗΟΤΟΚΑΝ) 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.6 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 
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Γ.3. νικής Σύνθεσης και Κοινωνικών Υποδομών39 
 

 Αξιολόγηση Κοινω

 Η ληθυσμού και των δύο φύλων παρουσιάζει μια 

ομοιόμορφη  με εξαίρεση τις ηλικιακές ομάδες 20 έως 40 ετών όπου ο 

ανδρικός  εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σε σχέση με το 

αυτό πιθανώς να ενισχύεται από την αθρόα εισροή 

κεκριμένων ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι ανήκουν κυρίως στο 

 ποσοστιαία μεταβολή του π
 κίνηση

 πληθυσμός

γυναικείο. Το γεγονός 

μεταναστών των συγ

ανδρικό φύλο. 

 
 οι ομοδημότες αποτελούν το 63% του πραγματικού 

πληθυσμού ποσοστιαία αυτή σύνθεση είναι 

αντίστοιχη του πληθυσμού της Περιφέρειας. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία στο 

ροδημοτών και μια ανοδική τάση των 

 

Στο Δήμο Κορυδαλλού, 

 και οι ετεροδημότες το 31%. Η 

Δήμο, παρουσιάζεται μια πτωτική τάση των ετε

ομοδημοτών.  

 τρωση αλλοδαπών σε σχέση με την 

ής και στη Χώρα. Το γεγονός ότι το ποσοστό του 

Δήμου  μικρότερο δε σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν απαιτούνται 

οργανωμένες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τη υπηρεσία αλλοδαπών 

νοι μετανάστες φτάνουν τους 4.275 αγγίζοντας το 

 χαρακτηριστικά των αλλοδαπών 

στον Δήμο είναι ότι: 

• Είναι σε μεγάλο ποσοστ

• Είναι εγκατεστ ς οικογένειές τους, ενώ 

ανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ οι απασχολούμενοι 

                                                

Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει μικρότερη συγκέν

αντίστοιχη στην Περιφέρεια Αττικ

 είναι συγκριτικά

 οι συγκεκριμένες ομάδες 

του Δήμου, οι καταγεγραμμέ

5,96% του πραγματικού πληθυσμού. Τα κυριότερα

 

ό άνδρες, 

ημένοι στον Δήμο μαζί με τι

παράλληλα έχουν πολύ μικρά ποσοστά διαζυγίων, 

• Εμφ

εργάζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες ή σε οικοδομικές εργασίες, 

 
39 Ορισμένα από τα συμπεράσματα αν ική προκύπτουν από την έρευνα 
πεδίου όπου διεξήχθη στο Δήμο Κορυδαλλού τον Ιούλιο του 2005 και η οποία είναι διαθέσιμη ολόκληρη 
στην αντίστοιχη ενότητα.   

αφορικά με την κοινωνική πολιτ
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• Προέρχονται ως επί το πλείστον από την Αλβανία, ενώ παράλληλα 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού τους αποτελεί η δεύτερη γενιά που 

έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. 

• και τέλος, σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 

ακολουθούν οι Μουσουλμάνοι.  

 

 Η μεταβολή των αγάμων στο Δήμο Κορυδαλλού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 

9,96% σε σχέση με το 1991, οι έγγαμοι παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση της τάξης 

ου 2,58% ενώ η κατηγορία των χήρων και διαζευγμένων παρουσιάζει μια 

υς-διαζευγμένους. Το σημαντικό στοιχείο είναι ο υπερδιπλάσιος 

ρυθμός αύξησης που παρατηρείται στην τρίτη κατηγορία των χήρων – διαζευγμένων 

τ

σημαντική αύξηση της τάξης του 65,64%. Στο επίπεδο της Χώρας, τα αντίστοιχα 

ποσοστά μεταβολής διαμορφώνονται σε 13,29%, 4,22% και 29,55%. Στο επίπεδο 

της Αττικής, παρατηρούμε επίσης μια θετική μεταβολή σε όλες τις κατηγορίες της 

τάξης του 11,37% για τους άγαμους, του 3,64% για τους έγγαμους και του 32,13% 

για τους χήρο

στον Κορυδαλλό, σε σχέση με το επίπεδο της Χώρας αλλά και με αυτό της Αττικής. 

Παρόμοια ποσοστά κατέδειξε και η έρευνα πεδίου η οποία εντόπισε την ύπαρξη 

ενός ποσοστού της τάξης του 11% μονογονεϊκών οικογενειών στο Δήμο. Φαινόμενο 

ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε τις συνέπειές του στην κοινωνική διάρθρωση 

και στις περαιτέρω ανάγκες που δημιουργούνται τόσο για κοινωνικές υποδομές όσο 

και υποστηρικτικές πολιτικές. 
 

 Οι απόφοιτοι μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης συνιστούν τον κύριο κορμό του 

πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού με ποσοστό 33% και 29% 

9% οι απόφοιτοι της Γ’ τάξης του 

την ά στους πτυχιούχους 

βασικής ύουν ότι ο 

πληθυσμός του Δήμου Κορυδαλλού διαθέτει χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από 

ότι η Περιφέρεια Αττικής χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι διαφοροποιήσεις είναι 

ιδιαίτερα υψηλές.  

αντίστοιχα. Ακολουθούν με ποσοστό 13,3

Γυμνασίου και με ποσοστό 11% οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών. Σε σύγκριση με 

 Περιφέρεια, ο Δήμος εμφανίζει πολύ χαμηλότερα ποσοστ

ανώτατων και ανώτερων σχολών και μεγαλύτερα ποσοστά σε απόφοιτους της 

 και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικν
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των

σχολών ια δραματική μείωση στους απόφοιτους της 

αλλά  μεταβολές αυτές στοιχειοθετούν μια 

ισχυρή τάση βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού του Δήμου 

Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρούμε στο Δήμο Κορυδαλλού, τετραπλασιασμό 

 πτυχιούχων ανωτέρων σχολών και διπλασιασμό των πτυχιούχων ανώτατων 

. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μ

στοιχειώδους εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που δεν τελείωσαν το δημοτικό 

 γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Οι

Κορυδαλλού.  

 

 Η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά του 

αγράμματου πληθυσμού ενώ η ηλικιακή ομάδα  10-19 κατέχει  το μικρότερο 

ποσοστό. Το γεγονός αυτός καταδεικνύει τη σταδιακή μείωση στα επόμενα χρόνια 

του ποσοστού των αγράμματων στο Δήμο. Επιπλέον, στην ηλικιακή ομάδα 20-29 

ετών κυριαρχούν οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης ενώ στην ηλικιακή ομάδα 30-64 

κυριαρχούν οι απόφοιτοι μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

 

 Οι γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους άντρες. 

Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν βελτιώσει κατά πολύ περισσότερο το 

εκπαιδευτικό τους επίπεδο συγκριτικά με το άλλο φύλο. Με βάση αυτά τα στοιχεία 

θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, η υφιστάμενη 

διαφορά του εκπαιδευτικού επιπέδου αντρών και γυναικών θα περιοριστεί 

σημαντικά. 

 

 Η μακρόχρονη διάρκεια της ανεργίας και η συνεχιζόμενη ποσοστιαία αύξησή της, 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού στο Δήμο Κορυδαλλού. Το 

ποσοστό ανεργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ανέρχεται σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο της  Περιφέρειας (10,93% στο Δήμο 

Κορυδαλλού το 2001 έναντι 9,71 % στην Περιφέρεια Αττικής). Σημαντικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είναι η ηλικία και το φύλο καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μελών του νοικοκυριού που βιώνουν την ανεργία είναι το 

παιδί και η μητέρα. Ειδικότερα, η γυναικεία ανεργία στο Δήμο παρά την καθοδική της 

τάση είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη στην Περιφέρεια καθ’ όλη την διάρκεια της 

δεκαετίας. Τα άτομα νεαρής ηλικίας έως 25 ετών και οι γυναίκες των ηλικιακών 

ομάδων 30 έως 64 ετών συγκριτικά με τους άνδρες της αντίστοιχης ηλικιακής 

ομάδας, αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην προσπάθεια ανεύρεσης 
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εργασίας. Επίσης, οι γυναίκες της ίδιας ομάδας αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των παλαιών ανέργων στο Δήμο. Επιπρόσθετα, το φαινόμενο  εντοπίζεται να 

πλήττει εντονότερα τις πληθυσμιακές ομάδες συγκεκριμένων πολεοδομικών 

ενοτήτων του Κορυδαλλού όπως στην ΠΕ 7 (περιοχή του  Σχιστού).  

 

 Αναφορικά με την κοινωνική σύνθεση του Δήμου Κορυδαλλού, και ειδικότερα με την 

ύπαρξη ειδικών ομάδων που έχουν ανάγκη τη χρήση κοινωνικών παροχών, 

παρατηρούμε ότι στο 12% των νοικοκυριών του Δήμου ζουν άτομα με ειδικά 

 

προβλήματα και στο 1,45% ευπαθή άτομα. Πιο συγκεκριμένα, στο 53% αυτών των 

νοικοκυριών ζουν ηλικιωμένα άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα, στο 31% άτομα με 

ειδικές κινητικές ανάγκες, και στο 16% άτομα διανοητικά καθυστερημένα. Στην 

κατηγορία των ευπαθών ομάδων, εντοπίζονται μετανάστες και ΡΟΜ. Όλες οι 

παραπάνω ομάδες, έχουν, κατά κύριο λόγο, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 

οικογενειακό εισόδημα το οποίο φτάνει στο όριο της φτώχιας.  

 Επιπρόσθετα, στο Δήμο εντοπίζεται ένα ποσοστό της τάξης του 16% ατόμων με 

οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.400 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το όριο της 
φτώχιας. Το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται ως ένα σημείο με το υψηλό ποσοστό 

ιδιοκατοίκησης που παρουσιάζεται στο Δήμο. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των 

κατοικιών, δηλαδή οι 26.968 κατοικίες ανήκουν ιδιοκτησιακά στα νοικοκυριά που 

κατοικούν μέσα.   
 

 Αναφορικά με την οργάνωση της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

συγκεντρώνει η αξιολόγηση της δράσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή 

και ακολουθεί σε σημασία η δράση των αθλητικών σωματείων και εκείνη της 

εκκλησίας, ενώ σχετικά σημαντική αναδεικνύεται και η δράση των πολιτιστικών 

συλλόγων. Τα αποτελέσματα κυρίως αναδεικνύουν τη σημασία κάποιων 

παραδοσιακά ισχυρών για τον ελληνικό χώρο φορέων, των οποίων η δράση είχε 

εξέχουσα σημασία για τις τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, αναδεικνύεται και το έλλειμμα 

δράσης σημαντικών φορέων για τις ανάγκες μιας σύγχρονης τοπικής κοινωνίας, 

όπως αυτές των επιστημονικών συλλόγων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των 

οικολογικών συλλόγων κλπ. 
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 Τέλος, η περιοχή του Σχιστού και Άνω Δεξαμενής αποτελεί την υποβαθμισμένη 

περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού. Η περιοχή αυτή συγκεντρώνει πολλαπλά  

κοινωνικά προβλήματα όπως υψηλά επίπεδα φτώχιας και ανεργίας, άτομα με ειδικά 

προβλήματα, (14% του πληθυσμού ανήκουν σε ΑΜΕΑ, μετανάστες, ΡΟΜ, 

ονογονεϊκές οικογένειες, ναρκομανείς), τα οποία συνδυάζονται με περιορισμένες 

τική αναβάθμιση της 

περιοχής. 

μ

υποδομές κοινωνικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το επιχειρησιακό σχέδιο για την 

ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη της περιοχής Άνω Δεξαμενής –Σχιστού (με μια 

σειρά δράσεων όπως η δημιουργία παιδικής χαράς, η επάνδρωση του πολυκέντρου 

κοινωνικών υπηρεσιών, η δημιουργία  δύο μονάδων υποστήριξης ΑΜΕΑ, και δύο 

μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι, μία μονάδα υποστήριξης ανέργων, συμβουλευτικές 

δράσεις για την απασχόληση και η ψηφιοποίηση του Κιν/φικού αρχείου 

Κορυδαλλού) σε συνδυασμό με την εκπόνηση του ΓΠΣ (ήπια ανάπτυξη της 

περιοχής και πρόβλεψη κοινοχρήστων χώρων) και τη δημιουργία του αθλητικού 

κέντρου στα Λατομεία θέτουν τις προϋποθέσεις για τη μελλον

 

 Παρατηρούμε μια υπερσυγκέντρωση των εκπαιδευτικών υποδομών σε 

συγκεκριμένες πολεοδομικές ενότητες ( π.χ 5 νηπιαγωγεία και 4 δημοτικά στην Π.Ε 

4)  και ειδικότερα στην περιοχή των φυλακών.  

 

Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού και η κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου οδηγούν 

το συμπέρασμα ότι η κοινωνία του Δήμου Κορυδαλλού απαρτίζεται από μια 

ριξής τους. 

 

σ

πληθώρα διαφορετικών κατηγοριών ειδικών ομάδων πληθυσμού, χωρίς όμως η 

ποσοστιαία συμμετοχή τους στο σύνολο του Δήμου να ξεπερνά σε υπερβολικό 

αριθμό τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής. Μικρές 

διαφοροποιήσεις εντοπίζονται κυρίως στα ποσοστά των διαζευγμένων με παιδιά, 

στα χαμηλά εισοδήματα, στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και τέλος στην ανεργία, 

τα οποία εμφανίζονται υψηλότερα από την Περιφέρεια  Αττικής. Από τα παραπάνω, 

γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των  υφισταμένων 

κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και να δοθούν συγκεκριμένες προτεραιότητες σε 

ομάδες- στόχους για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες 

πολιτικές προστασίας και υποστή
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Δ. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 
 

Στο παρόν τμήμα της έκθεσης επιδιώκεται μια πρώτη προσπάθεια ανάλυσης της 

κατανομής των οικονομικά ενεργών (Οικονομικός Ενεργός Πληθυσμός-ΟΕΠ) 40  στο 

σύνολο του Δήμου κατά κλάδο απασχόλησης, κατά θέση στο επάγγελμα και κατά φύλο 

καθώς και οι όποιες μεταβολές των αντιστοίχων δεικτών τα έτη (1991 & 2001). Ένας 

άλλος καίριος δείκτης που αναλύεται στη συνέχεια, μέσω του οποίου αναδεικνύονται οι 

τάσεις της τοπικής οικονομίας, είναι ο δείκτης της ανεργίας. Συγκεκριμένα καταγράφεται 

το συνολικό ποσοστό ανεργίας και η μεταβολή του τα έτη 1991 και 2001. Ειδική έμφαση 

δίνεται στην ανεργία των γυναικών και στην ανεργία των νεαρών ατόμων επιδιώκοντας 

τον εντοπισμό ομάδων του τοπικού πληθυσμού που βιώνουν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα εισόδου στο χώρο της απασχόλησης.  

 

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τις απογραφές 

πληθυσμού και κατοικιών της ΕΣΥΕ για τα έτη 1991 και 2001. Επίσης, πραγματοποιείται 

πλήρης  των παραπάνω δεικτών με την περιφέρεια και το  σύνολο της Χώρας. 

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δε διασταυρώνονται με αναλυτικά στοιχεία από άλλες 

 συσχέτιση

πηγές (όπως πχ. στοιχεία ΟΑΕΔ για την ανεργία ή Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ) ή τα 

στατιστικά στοιχεία του Δήμου.  

 

                                                 
40 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός χαρακτηρίζεται για την απογραφή πληθυσμού  :  

1)  απασχολούμενοι  που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες α) οι απασχολούμενοι 10 ετών και άνω 

δήλωσαν ότι εργάζονται με σκοπό το κέρδος ή την αμοιβή ή ακόμη ως άμισθοι βοηθοί στη

οικογενειακή επιχείρηση εφόσον εργάζονται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3 του κανονικού ωραρίο

περισσότερο από 90 μέρες το χρόνο και επομένως εργάστηκαν πάνω από 15 ώρες 

προηγουμένη εβδομάδα από την απογραφή και

προηγουμένη εβδομάδα εργάστηκαν λιγότερο 

που 

ν 

υ ή 

την 

 β) άτομα που απάντησαν ότι  εργάζονται αλλά την 

από 15 ώρες ή καθόλου (άρα στο ΟΕΠ εντάσσονται 

και  οι μερικώς απασχολούμενοι και οι εποχικώς απασχολούμενοι).  

2) Οι άνεργοι : άτομα ηλικίας 10 ετών και πάνω που δηλώνουν ότι ζητούν εργασία 

128 
 



Δ.1. Η Εξέλιξη και τα Χαρακτηριστικά του Δείκτη Δραστηριότητας41 του 
 Κορυδαλλού  (Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός ). 

 ο

 διαφοροποίηση  προηγουμένη δεκαετία

Δήμου
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής (1991),  οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

(Ο.Ε.Π) του Δήμου, ανέρχεται σε 21.482 άτομα ήτοι 34,5 % του συνολικού πραγματικού 

πληθυσμού του. Το 2001, ο Ο.Ε.Π στον Κορυδαλλό ανέρχεται στα 26.876 άτομα ή στο 

39.8 % του πραγματικού πληθυσμού, παρουσιάζοντας μία σχετική αύξηση 5,3 

εκατοστιαίων  μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το 1991, ο οικονομικά 

μη ενεργός πληθυσμός 42   είναι 32.147 άτομα δηλαδή το 50,8% του πραγματικού 

πληθυσμού, ενώ το 2001 φτάνει το ποσοστό 50,9% του πραγματικού πληθυσμού, 

παρουσιάζοντας ελάχιστη σε σχέση με την   (βλ. 

διάγραμμα Δ.1 & Δ.2). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.1 
Οικονομικά ενεργός και μη οικονομικά  ενεργός πληθυσμός 1991-2001 στο Δήμο σε 

απόλυτα μεγέθη 

1991
2001
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

                                                 
41 Η σχέση του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού του ΟΤΑ ως προς το συνολικό πληθυσμό του, αποτελεί το 

δείκτη δραστηριότητας (Α) η τιμή του οποίου ερμηνεύει το ποσοστό του πληθυσμού που διατίθεται να 

συμμετάσχει σε οικονομικές δραστηριότητες. 
42 Οικονομικώς μη ενεργοί χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την ΕΣΥΕ τα άτομα ηλικίας από 10 έως και 65 ετών 

αν εργασία.  και άνω που δήλωσαν κατά την ημέρα της απογραφής ότι δεν εργάζονται και ούτε ζητούσ
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Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου 

παρουσιάζει συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση έναντι του μη οικονομικά ενεργού 

ληθυσμού. Παρά την αύξηση αυτή, βασικό χαρακτηριστικό της απασχόλησης στο Δήμο  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.2 
Διαχρονική εξέλιξη (1991-2001) του ΟΕΠ  μη οικονομικώς ενεργός πληθυσμός ως 

συμμετοχή στον πραγματικ ριφέρειας και του Δήμου. 

π

Κορυδαλλό εξακολουθεί να αποτελεί το χαμηλό ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο ΟΕΠ 

του Δήμου έναντι του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η συγκεκριμένη σχέση 

υφίσταται εδώ και δεκαετίες (βλ. ΤΑΠ Κορυδαλλού 1990, σελ. 30) και αποτελεί μείζον 

πρόβλημα του Δήμου. Εξάλλου, παρότι το ποσοστό του ΟΕΠ του Δήμου επί του 

πραγματικού πληθυσμού  από το 1971 και μετά αυξάνεται (1971: 30,8%, 1981: 31,3%, 

1991: 34,5% & 2001: 39,8%), εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από αυτό της 

Περιφέρειας Αττικής (49,1%) (βλ. διάγραμμα Δ.2).     

 

και

ό πληθυσμό της Πε

19
91

 Π
ΕΡ
ΙΦ
ΕΡ
ΕΙΑ

19
91

 Ο
ΤΑ

 

20
01

 Ο
ΤΑ

 

20
01

 Π
ΕΡ
ΙΦ
ΕΡ
ΕΙΑ

% ΟΕΠ 

49,6% 50,8% 50,9%60%

46,1%38,3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

34,5% 39,8% 47,6%

% ΟΕΠ % ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Ως ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας43 του Δήμου, το 1991 ο ΟΕΠ ανέρχεται 

στο 40% (στο σύνολο των 53.629 ατόμων), ενώ το 2001 το συγκεκριμένο οσοστό  

φτάνει το 44% (πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας 61.273 άτομα), παρουσιάζοντας μια 

σχετική αύξηση 4 εκατοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η τιμή 

αυτή αντιπροσωπεύει και τον επονομαζόμενο δείκτη δραστηριότητας44. 

 

Αντίστοιχα, για τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό του Δήμου, το 1991 ο μη ΟΕΠ 

φτάνει στο  60% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας ενώ το 2001 μειώνεται στο 56% του 

ίδιου πληθυσμού παρουσιάζοντας μικρή όμως διαφοροποίηση σε σχέση με τη 

προηγουμένη δεκαετία (βλ. διάγραμμα Δ.1 & Δ.2).  

π

 

Η περαιτέρω ανάλυση της κατά φ  του Δήμου Κορυδαλλού στα 

έτ . 

Ο ανδρι αλύτερο 

ποσοστό του ΟΕΠ του Δήμου ενώ ο γυναικείος πληθυσμός υπολείπεται σε ποσοστό 

37,6% το 2001. Ωστόσο, η διαχρονική εξέλιξη του γυναικείου πληθυσμού ως ποσοστού 

του ΟΕΠ παρουσιάζει θετική αύξηση κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες σε αντίθεση 

με τον  ανδρικό πληθυσμό που μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα (βλ. διάγραμμα Δ.3).     
 

                                                

 

ύλο σύνθεσης του ΟΕΠ

η 1991 & 2001 αναδεικνύει την υπεροχή του ανδρικού φύλου στη σύνθεση του ΟΕΠ

κός πληθυσμός με ποσοστό 62,4% εξακολουθεί να αποτελεί το μεγ

 
43 Ο προσδιορισμός του πληθυσμού της εργάσιμης ηλικίας βασίζεται στον καθορισμό ενός κατώτατου ο υ 

ηλικίας σύμφων  όριο που 

ποκλείει τους ηλικιωμένους από τον υπολογισμό του συγκεκριμένου πληθυσμού, συνήθως όμως, 

σύμφωνα με τους επίσημους ορισμούς το διάστημα του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας είναι ανοικτό προς τα 

πάνω. Εδώ ο αριθμός του πληθυσμού της εργάσιμης ηλικίας υπολογίστηκε ως άθροισμα των δύο βασικών 

κατηγοριών του, του ΟΕΠ και μη ΟΕΠ στο Δήμο τα δύο συγκεκριμένα έτη.  
44 Η σχέση του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού του ΟΤΑ ως προς το συνολικό πληθυσμό του(άνω των 10 

ετών), αποτελεί το δείκτη δραστηριότητας (Α) η τιμή του οποίου ερμηνεύει το ποσοστό του πληθυσμού 

που διατίθεται να συμμετάσχει σε οικονομικές δραστηριότητες. 44 

ρίο

α με ό,τι επικρατεί σε κάθε χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις ορίζεται και ανώτατο

α

100Χ
ΠΣ

Ο
=Α

ςληθυσμςυνολικ
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όό
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.3 
Ποσοστό του ΟΕΠ ανά φύλο  στο Δήμο Κορυδαλλού 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

ιαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς ο ανδρικός πληθυσμός 

αποτελεί το 36,35% στο σύνολο του μη ΟΕΠ της Περιφέρειας  ενώ ο γυναικείος το 

63,75%.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.4 
Ποσοστό του μη  ΟΕΠ ανά φύλο  στο Δήμο Κορυδαλλού 1991 & 

2001

 

Στο σύνολο του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού, οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό. Το 1991, οι γυναίκες αποτελούν την κύρια πληθυσμιακή ομάδα 

στο σύνολο του μη οικονομικώς ενεργού πληθυσμού με ποσοστό 66,8 % έναντι 33,15% 

των ανδρών. Το 2001, το ποσοστό των γυναικών μειώνει τη συμμετοχή του στο 

συγκεκριμένο σύνολο κατά περίπου 6% μονάδες καταγράφοντας το ποσοστό του 

60,74% έναντι 39,36% των ανδρών (βλ. διάγραμμα Δ.4). Τα αντίστοιχα ποσοστά δεν 

δ
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001)  
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Η κατά ηλικία ανάλυση του μη ενερ ς επιτρέπει να βγάλουμε ορισμένα 

χρήσιμα συμπερ ενεργοποιήσιμου 

πληθυσμού» (βλ. Σακέλλης, Γ: 1993). 

 

 Παρατηρούμε ότι το 2001, σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες μετά την ηλικία των 

τριάντα οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στο μη ενεργό 

πληθυσμό του Δήμου. Οι ηλικιακές ομάδες των νέων γυναικών πριν τα τριάντα 

παρουσιάζουν παρόμοια ή μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στο μη ΟΕΠ έναντι των 

ανδρών (βλ. διάγραμμα Δ.5). Παράλληλα, ενδιαφέρον αποτελεί ότι και για τα δύο φύλα 

(ιδιαίτερα όμως για τις γυναίκες), τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στο μη ΟΕΠ 

εμφανίζοντα .   

γού πληθυσμού μα

άσματα για το μέγεθος του «μη ενεργού αλλά 

ι στις ηλικιακές ομάδες 30-44 ετών, 45-64 ετών και 65 ετών και άνω

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.5 
Ποσοστό του μη  ΟΕΠ ανά φύλο και ηλικία  στο  Δήμο Κορυδαλλού  το 2001 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
 

Συμπερασματικά, οι ηλικιακές ομάδες των 30-64 ετών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους 

(30-55)αποτελούν την ακμή της παραγωγικής ικανότητας των ατόμων, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μη ΟΕΠ όπου κυρίως συμμετέχουν οι γυναίκες.   
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Δ.2. Η Εξέλιξη και τα Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης στο Δήμο 
 

Το σύνολο των απασχολουμένων σε απόλυτους αριθμούς στο Δήμο Κορυδαλλού 

νέρχεται το 1991 σε 19.237 άτομα ενώ το 2001 σε  23.939 άτομα. Ωστόσο, η απόλυτη 

Απασχόλησης στο σύνολο του ΟΕΠ στο Δήμο, Περιφέρεια Αττικής και Σύνολο Χώρας 

α

αριθμητική αύξηση αναιρείται εάν εξετάσουμε τη μεταβολή του συνόλου των 

απασχολουμένων ως ποσοστό του ΟΕΠ στην εξεταζόμενη περίοδο. Η μεταβολή αυτή 

είναι αρνητική της τάξης των 0,9 εκατοστιαίων  μονάδων. Μεγαλύτερη αρνητική τάση 

παρουσιάζει η μεταβολή της Απασχόλησης τόσο στην Περιφέρεια όσο και στο σύνολο 

της Χώρας (1,28 και 3,05% αντίστοιχα) ,(βλ. διάγραμμα Δ.6). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.6 
% 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
 

έβαια, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, τονίζεται ότι σημειώθηκε 

 

ς απασχόλησης στο Δήμο ήταν μικρότερη από αυτή της Χώρας την εξεταζόμενη 

ερίοδο, εκτιμάται ότι ανάλογη θετική πορεία της απασχόλησης αναμένεται και σε 

ίπεδο Δήμου.  

 

 

Β

σημαντική αύξηση της απασχόλησης και του ποσοστού συμμετοχής στην απασχόληση 

σε επίπεδο Χώρας ανατρέποντας την πτωτική τάση της απασχόλησης των 

προηγούμενων ετών. Από τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μείωση

τη

π

επ
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Δ.2.1. Η Εξέλιξη της Απασχόλησης και η Δομή της ανά Φύλο και Ηλικία 
Όπως απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί, η εξέλιξη της απασχόλησης ανά φύλο 

α υ μ

ιθμός αυτός ανέρχεται στις 

8.672 γυναίκες απασχολούμενες το 2001.   

 

Απασχόληση ανά φύλο 1991-200 Κορυδαλλού σε απόλυτα μεγέθη 

ο

 είναι μικρότερο του αντιστοίχου ποσοστού  της Περιφέρειας (36,23% 

αντι 39,38% το 2001), (βλ. διάγραμμα Δ.8). 

στις δύο δεκαετίες ακολουθεί τις παρακάτω τάσεις:   

 

Πρώτον, η συμμετοχή των ανδρών στην απασχόληση αυξάνεται σε πόλ τους αριθ ούς 

και υπερτερεί σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών.  

 

Δεύτερον, η συμμετοχή των γυναικών σε απόλυτους αριθμούς παρουσιάζει αύξηση στην 

δεκαετία 1991-2001 καθώς από 5.700 γυναίκες το 1991, ο αρ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.7 
1 στο Δήμο 

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Η συμμετοχή της Απασχόλησης ανά φύλο τ  2001 στο Δήμο Κορυδαλλού αναδεικνύει 

επίσης την υπεροχή του ανδρικού πληθυσμού στο σύνολο των απασχολουμένων, 

υπεροχή που ξεπερνάει μάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό της περιφέρειας (63,7% έναντι 

60,2%). Αντίθετα, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο σύνολο των 

απασχολουμένων
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.8 
Ποσοστό συμμετοχής στην Απασχόληση  ανά φύλο 2001 στο Δήμο Κορυδαλλού και την 

Περιφέρεια Αττικής (ως ποσοστό στο σύνολο των απασχολουμένων το 2001) 
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 2001) 

 
Ειδικότερα, η περαιτέρω ανάλυση της εξέλιξης της απασχόλησης κατά φύλο και ηλικία 

στο Δήμο Κορυδαλλού αποκαλύπτει ότι η εξέλιξη της ανδρικής απασχόλησης στη 

διάρκεια της δεκαετίας παρουσιάζει πτωτική τάση ως ποσοστό του συνόλου των 

απασχολουμένων κατά 6,73 εκατοστιαίες μονάδες. Η πτωτική αυτή τάση της ανδρικής 

απασχόλησης παρατηρείται κατά κύριο λόγο στις ηλικίες 30-44 ετών και καλύπτεται 

σχεδόν εξολοκλήρου από την είσοδο των γυναικών στην απασχόληση στην αντίστοιχη 

ηλικιακή ομάδα (βλ. διάγραμμα Δ.9).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.9 
Η μεταβολή της απασχόλησης ανά φύλο και ηλικία στο Κορυδαλλό (ως ποσοστιαία 

μεταβολή στο σύνολο των απασχολουμένων). 
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 Πη 1) 
 

γή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 200

Το φαινόμενο της ανόδου της γυναικείας απασχόλησης εξηγείται από την αύξηση της 

συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στον ΟΕΠ κατά τη δεκαετία του 1991-2001.  
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Δ.3. Η Διάρθρωση του Ο α και Κλάδο Οικονομικής 
Δρ
 
Το κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Αττικής είναι η τριτογενοποίηση της 

παραγωγής καθώς από το 1981 και μετά, το μεγαλύτερο μέρος των απασχολουμένων 

συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα παραγωγής. 

 

 Ανάλογη εξέλιξη παρουσιάζεται και στο Δήμο Κορυδαλλού καθώς σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες δεκαετίες 45 , η απασχόληση στο Δήμο συγκεντρώνεται πλέον στον 

τριτογενή τομέα παραγωγής ενώ ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει διαχρονικά 

συνεχιζόμενη κάμψη (βλ. διάγραμμα Δ.10). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.10 
Ποσοστό της απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο 

ΕΠ κατά Τομέ
αστηριότητας  

0,40%

21,60%

78,00%

 0,50%

16,50%

83,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1991 2001

α' γενής 
β' γενής 
γ' γενής 

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Στη συνέχεια, αναλύεται η Απασχόληση του ΟΕΠ του Κορυδαλλού κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας (βλ. πίνακα Δ.1).  

 

                                                 
45 Σύμφωνα με το ΤΑΠ Δ. Κορυδαλλού, το 1971 το ποσοστό  των απασχολουμένων στο δευτερογενή τομέα 

φτάνει το 52,4% ενώ στην συνέχεια μειώνεται φτάνοντας το 1981, το 44, 6%  ενώ το 1991 είναι  το 21,60% 

και το 2001 το 16,50% . 
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Το μεγαλ τερο μέρος του ΟΕΠ του ληθυσ ού το 2001 απασχολείται στους εξής 

βασικούς κλάδους:  

ύ π μ

.Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών, είδη 

τ

οστό 11,27%) 

. Νέοι δυναμικοί κλάδοι που δεν δύνανται να καταταγούν στους υφιστάμενους κλάδους 

κό εμπόριο, στην επισκευή οχημάτων και 

μοτοσικλετών, στις μεταποιητικές βιομηχανίες και στον κλάδο των μεταφορών, 

αποθήκευσης και επικοινωνιών ημαντικά στους κλάδους των 

χρημα  και 

στους νέους δυναμικούς κλάδους.  

 

Οι μεταβολές της Απασχόλησης του ΟΕΠ του Δήμου Κορυδαλλού κατά τη δεκαετία 

1991-2001 εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο των νέων μη δυναμένων να καταταγούν σε 

κάποιο κλάδο απασχόλησης, των μεταποιητικών βιομηχανιών (οι οποίες κατά κύριο 

λόγο είναι μικρής κλίμακας μεταποιητικές μονάδες), στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 

στους ενδιαμέσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα εστιατόρια. Ο πρώτος 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή, εμφανίζοντας μείωση της απασχόλησης 

στο συγκεκριμένο κλάδο της τάξης των 5,60 εκατοστιαίων μονάδων. Ελάχιστα μικρότερη 

μείωση της απασχόλησης εμφανίζεται στον κλάδο των μεταποιητικών βιομηχανιών. 

Ακολουθούν με οριακές μειώσεις οι κλάδοι ορυχεία-λατομεία, μεταφορές, αποθήκευση 

και επικοινω  

των χρηματοπι τωτικών

 

, το κύριο χαρακτηριστικό της Απασχόλησης στον Κορυδαλλό είναι η 

αύξηση του ποσοστού του ΟΕΠ που απασχολείται στο εμπόριο, στην εστίαση και στους 

διαφόρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

1

προσωπικής και οικιακής χρήσης (20,94 % ως ποσοστό ου συνόλου του ΟΕΠ το 2001) 

2. Μεταποιητικές βιομηχανίες  (σε ποσοστό 16,58%) 

3. Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες (σε ποσ

4

(σε ποσοστό 8,70%).  

 

Συγκριτικά με την Περιφέρεια, ο Κορυδαλλός το 2001 παρουσιάζει υπερσυγκέντρωση 

της Απασχόλησης στο χονδρικό και λιανι

, ενώ υστερεί σ

τοπιστωτικών οργανισμών, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας καθώς

νίες, δημόσια διοίκηση κτλ.  Αντίθετα, σημαντική αύξηση της απασχόλησης

παρουσιάζουν οι κλάδοι του εμπορίου,  σ  υπηρεσιών, των 

εστιατορίων και των λοιπών υπηρεσιών.  

 

Συμπερασματικά
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Δ.3.1. Ανάλυση του
 

 ΟΕΠ ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας και Φύλο  

 τους κλάδους απασχόλ σης

 

 συγκεντρώνεται το 22,37% του 

 της μεταποίησης με 

 , η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση (βλ. Πίνακα Δ.2).  

 

κλάδος λεί

χόλησης στους εξεταζόμενους κλάδους επηρεάζουν 

 τη γυναικεία απασχόληση έναντι της ανδρικής. Για παράδειγμα, στον 

η

ου

Εξετάζοντας η  κατά φύλο, διαπιστώνονται ορισμένες βασικές 

διαφορές μεταξύ της απασχόλησης ανδρών και γυναικών. Ο κατεξοχήν κλάδος της

απασχόλησης των γυναικών είναι το εμπόριο όπου

συνόλου των απασχολουμένων γυναικών ενώ ακολουθεί ο κλάδος

ποσοστό 12,40%, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με ποσοστό 10,24%, οι 

νέοι κλάδοι παραγωγής

 

Η απασχόληση του ανδρικού πληθυσμού συγκεντρώνεται και αυτή στον κλάδο του 

εμπορίου και της μεταποίησης. Ακολουθεί ο κλάδος των μεταφορών, επικοινωνιών και 

αποθήκευσης,  που απασχο  συγκριτικά τους περισσότερους άνδρες έναντι 

των γυναικών.  

 

Οι αρνητικές μεταβολές της απασ

περισσότερο

κλάδο της μεταποίησης, η γυναικεία απασχόληση από το 1991 έως το 2001 μειώνεται 

κατά 5,74 εκατοστιαίες μονάδες έναντι των 4,54 μονάδων της ανδρικής απασχόλησης. 

Παράλληλα και στους νέους δυναμικούς κλάδους  αρνητική μεταβολή της γυναικείας 

απασχόλησης (-9,71%) είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε σύγκριση με την ανδρική.  

Αντίθετα, η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο του εμπορί  και στον κλάδο των 

εστιατορίων συνοδεύεται από την ιδιαίτερη αύξηση της συμμετοχής των γυναικών έναντι 

των   ανδρών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.1 
ύ και % Απασχόλησης 2001 κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο Κορυδαλλο

στην Περιφέρεια Αττικής και % Μεταβολή της Απασχόλησης  στη δεκαετία 1991-2001 στο 

Δήμο Κορυδαλλού(ως ποσοστό επί του συνόλου του ΟΕΠ) 

 
Κλάδοι παραγωγής 

% Απασχόλησης 
2001 

% Μεταβολή 
απασχόλησης 

μεταξύ 1991-2001 

% Απασχόλησης 
στην Περιφέρεια 

Αττικής 
Γεωργία κτηνοτροφία θήρα 

και δασοκομία, αλιεία 0,34% 0,08% 1,28% 

Ορυχεία και λατομεία 0,08% -0,06% 0,09% 

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος φυσικού αερίου 

και νερού 
0,60% -0,03% 0,71% 

Μεταποιητικές Βιομηχανίας 16,58% -5,34% 13,44% 
Κατασκευές 6,58% 0,78% 7,91% 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο επισκευή 

αυτοκινήτων οχημάτων 20,94% 2,34% 16,54% μοτοσικλετών και ειδών 
προσωπικής και οικιακής 

χρήσης 

Ξενοδοχεία -εστιατόρια 5,07% 2,02% 4,78% 

Μεταφορές αποθήκευση και 
επικοινωνίες 11,27% -0,13% 8,13% 
Ενδιάμεσοι 

χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί, διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας 

7,74% 2,67% 11,55% 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8,36% -0,04% 8,28% 

Εκπαίδευση 5,08% 1,16% 5,56% 
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 3,71% 0,43% 4,94% 

Λοιπές υπηρεσίες 4,94% 1,71% 6,48% 

Νέοι, Μη δυνάμενοι να 8,70% -5,60% 10,29% καταταγούν κατά κλάδο 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.2 

% Απασχόλησης 2001 κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο  στο Δήμο 

Κορυδαλλού & % Μεταβολή της Απασχόλησης ανά φύλο  στη δεκαετία 1991-2001 στο 

Δήμο Κορυδαλλού(ως ποσοστό επί του συνόλου της κάθε ομάδας φύλου) 

 
Κλάδοι 

παραγωγής 

% 
Απασχολουμένων 
Γυναικών επί του 
συνόλου του 

απασχολουμένων 
γυναικών 2001 

% απασχολουμένων 
Ανδρών επί του 
συνόλου των 

απασχολουμένων 
ανδρών 2001 

% Μ
% 

Μεταβολήεταβολή 
Απασ

 
Απασχόλησης χόλη

Ανδρών 1991- σης 
2001 Γυναικών 

1991-2001 
Γ

κτηνο
και δασοκομία 0,34% 0,34% 0,03% 

εωργία 
τροφία θήρα 

, 
αλιεία 

0,19% 

Ορυχεία και 0,02% 0,12% -0,06% -0,04% λατομεία 
Παροχή 

ηλεκτρ
ρεύματος
αερίο

0,29% 0,79% -0,05% 09% ικού 
φυσικού  

υ και νερού 
0,

Μεταποιητικές 12,40% 19,10% -4,54% -5,Βιομηχανίας 74% 
Κατασκευές 0,92% 9,99% 1,68% 0,61% 
Χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο 
επισκευή 

αυτοκινήτων 
οχημάτων 

μοτοσικλετών και 
ειδών 

προσωπικής και 
οικιακής χρήσης 

22,37% 20,08% 2,05% 2,53% 

Ξεν
εσ 5,88% 4,58% 1,53% 2,84% οδοχεία -
τιατόρια 

Μεταφορές 
5,31% 14,86% -0,03% 1,αποθήκευση και 

επικοινωνίες 
55% 

Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτι

οργ
διαχείριση 

π

10,24% 6,24% 1,99% 37% 
κοί 

ανισμοί, 

ακίνητης 
εριουσίας 

3,

8,12% 8,51% 0,03% ΔΗΜΟΣΙΑ -0,10% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Εκπαίδευση 9,11% 2,66% 0,58% 1,14% 
Υγεία και 6,56% 1,99% 0,30% -0,17% κοινωνική μέριμνα 

Λοιπές υπηρεσίες 8,33% 2,90% 0,41% 3,45% 
Νέοι, Μη 

δυνάμενοι να 10,12% 7,85% -3,92% -9,71% καταταγούν κατά 
κλάδο 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Δ.3.2. Η Εξέλιξη του ΟΕΠ κατά Θέση στο Επάγγελμα  
 

Η ανάλυση της απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό του ΟΕΠ του Δήμου Κορυδαλλού το έτος 2001 απασχολείται με τη μορφή 

μισθωτής εργασ ο οσ ι ερ

για ς λογ  ένα σ οστό υ

δ ηλ άγ   στο ο απα

(διά  Δ.11). σοστά δεν διαφοροποιούνται σημαντικά  σ

π  και μισθωτοί αποτε  74% του Ο  οι εργ ι 

για ς λογαριασμό κυμαίνονται στο 9%. Ο Δήμος Κορυδαλλού σε σχέση με τη 

Περ  παρουσιάζει διαφοροποίηση κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες στην κατηγορία 

ν.  

ΔΙΑΓΡΑΜ  
σχολο  κατά θέση στο λμα ως ποσ υ συνόλ

ΟΕΠ του Κορυδαλλού το 2001 

ίας (74%), ακολουθ

αριασμό (8%) και

ώσει θέση στο επ

  Τα αντίστοιχα πο

ύν οι εργοδότες με π

ημαντικό ποσ

γελμα ή ήταν νέοι

οστό 12%, ο

 των απασχολο

 χώρ

γαζόμενοι 

μένων δεν 

σχόλησης 

ε επίπεδο 

 δικό του

ύναται να δ

γραμμα

εριφέρειας όπου εδώ οι λούν το ΕΠ ενώ αζόμενο

 δικό του

ιφέρεια

των εργοδοτώ
 

ΜΑ Δ.11
Ποσοστό Απα υμένων  επάγγε οστό το ου του 

12%
8%

1% 5%

74%

Εργοδότες
Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό
Μι οίσθωτ
Σ ούντα & μη αμειβόμενα μέληυμβοηθ
Δ σαν επάγγελμ ιε δήλω α & νέο

 
ΠΗΓΗ: ξεργασία στοιχείω .Ε.  (Απογρα ) 

Ε καετίας,  χόληση με τη μ  μισθωτή ίας παρ ι 

την  θετική μεταβολή στο Δήμο. Η θετική αυτή μεταβολή είναι της τάξης των 

8,74 εκατοστ ουσιάζει και 

 κατηγορία των εργοδοτών με αύξηση όμως που είναι χαμηλότερη έναντι της 

προηγουμένης κατηγορίας. Όλες οι άλλες κατηγορίες παρουσιάζουν αρνητική μεταβολή 

Ιδία επε ν Ε.Σ.Υ φή 2001
 

ντός της δε

 υψηλότερη

η απασ ορφή της ς εργασ ουσιάζε

ιαίων μονάδων από το 1991 έως το 2001. Θετική μεταβολή παρ

η
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από  το 1991 έως το 2001, με τη μεγαλύτερη να την εμφανίζει η κατηγορία των 

Δ

εργαζόμενων για δικό τους λογαριασμό (βλ. διάγραμμα Δ.12). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ .12 
Ποσοστιαία μεταβολή απασχολουμένων κατά θέση στο επάγγελμα ως ποσοστό του 

συνόλου ΟΕΠ του Κορυδαλλού 1991-2001 

2,67%

-7,78%

8,74%

-0,51%

-3,12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

% Μεταβολή της Απασχόλησης ανά θέση στο επάγγελμα

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Δ.4. Ο Δείκτης Ανεργίας και η Εξέλιξη του  
 

Στην παρούσα παράγραφο επιδιώκεται η αποτύπωση των τάσεων εξέλιξης της ανεργίας 

στην περιοχή του Δήμου Κορυδα σοστό ανεργίας αποτελεί πλέον 

δο ε 

κατά κύριο λόγο τη μα την εμμονή του παρά 

τις όποιες θεσμικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπισή του (Πετρινιώτη, Ξ : 1998).  

 

Η μακρόχρονη διάρκεια της ανεργίας και η συνεχιζόμενη ποσοστιαία αύξησή της 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ανάλυσης του φαινομένου στο Δήμο Κορυδαλλού. 

Το έτος 1981, οι άνεργοι αποτελούσαν το 6,2% του ΟΕΠ46, ποσοστό που παρουσιάζει 

σταθερή αύξηση φτάνοντας στο 10.03% του ΟΕΠ το 1991 και το 10,93 % το 2001. Η 

αύξηση του ποσοστού της ανεργίας ήταν πιο έντονη μεταξύ των ετών 1981 και 1991 

έναντι των ετών 1991 και 2001 (βλ. Διάγραμμα Δ.13). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.13 
Η εξέλιξη του ποσοστού της ανεργίας 1981-2001 στο Δήμο 

λλού. Το υψηλό πο

μικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Με την έννοια δομικό σηματοδοτούμ

κρόχρονη διάρκεια του φαινομένου όσο και 

1981
1991

2001

6,2%

10,03%
10,93%

0

2

4

6

8

10

12

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1981, 1991, 2001) 

 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη της ανεργίας στο Δήμο Κορυδαλλού ακολουθεί την τάση εξέλιξης 

της Περιφέρειας Αττικής. Και στις δυο περιπτώσεις παρουσιάζεται αύξηση της ανεργίας. 

Εντούτοις, το ποσοστό της ανεργίας στο  Δήμο Κορυδαλλού και για τα δύο έτη (1991, 

2001) παραμένει υψηλότερο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, το 2001, 

                                                 
46 βλ. στοιχεία για την Ανεργία ΤΑΠ Κορυδαλλού 1990, σελ. 40 
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το ποσοστό ανεργίας της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 9,71% έναντι 10,93% του 

ήμου Κορυδαλλού. Συγκρίνοντας το ποσοστό της ανεργίας του Δήμου το 2001 με αυτό 

ς στο α’ 

ίμηνο του 2008 έχει μειωθεί φτάνοντας το ποσοστό των 8,3 εκατοστιαίων  μονάδων.  

 Σύνολο Χώρας 1991 & 2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

                                                

Δ

του συνόλου της Χώρας (11,13%), παρατηρούμε ότι η ανεργία στο Δήμο εμφανίζεται 

οριακά χαμηλότερη (0,2%) σε σχέση με αυτήν της χώρας. (βλ. διάγραμμα Δ.14). Τα 

στοιχεία αναφορικά με την ανεργία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε επίπεδο χώρας, έχουν 

διαφοροποιηθεί σημαντικά από την συγκεκριμένη περίοδο αφού σύμφωνα με τα 

τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ 47 , η ανεργία στο σύνολο της Χώρα

τρ

 

Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν την εκτίμηση για αντίστοιχη μείωση και στην περιοχή 

μελέτης αφού δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος διαφοροποίησης. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.14 
Ποσοστό Ανεργίας σε Κορυδαλλό, Περιφέρεια και

10,03%
11,13%

 
47 www.statistics.gr 

10,93% 8,43%
9,71%

8,09%

0%

5%

10%

15%
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146 
 



Δ.4.1. Ανεργία και φύλο  
 

Το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών είναι αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό 

ανεργίας των ανδρών τόσο το 1991 όσο και το 2001 (βλ. διάγραμμα Δ.15). Το έτος 2001 

το ποσοστό ανεργίας του γυναικείου πληθυσμού του Δήμου ήταν 14,1% έναντι 8,9%  

του ανδρικού. Διαχρονικά, το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας παρουσίασε μια σχετική 

μείωση το 2001 έναντι του 1991, ενώ η ανδρική ανεργία εμφανίζεται αυξημένη το 2001 

έναντι του 1991. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.15 

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Σε σύγκριση με την Περιφέρεια Αττικής και τη Χώρα (βλ. πίνακα Δ.3), παρατηρούμε ότι 

 ποσοστό της γυναικείας ανεργίας στο Δήμο Κορυδαλλού είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο της Περιφέρειας και τη Χώρα τα συγκεκριμένα έτη (15,4% έναντι 12,3%, 12% 

το 1991 ενώ το 2001 14,1% έναντι 11,4%, 13,4% αντίστοιχα).  

 

Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών πλησιάζει το αντίστοιχο ποσοστό της 

Περιφέρειας και για τα δύο εξεταζόμενα έτη. Ιδιαίτερα δε το έτος 2001, το ποσοστό 

ανεργίας των ανδρών στο Δήμο (8,9%) είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο ποσοστό 

ανεργίας της Περιφέρειας (8,5%) ενώ υπολείπεται του αντίστοιχου της χώρας.  
 

Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο 1991 & 2001 στο Δήμο Κορυδαλλού 

15,4% 14,1%

0 
5 

10
15
20

8,9%

το

7,5% 

Άνδρες

Γυναίκες 

1991 2001

Άνδρες Γυναίκες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.3 
 ανεργίας και εξέλιξη της στον Κορυδαλλό, την Περιφέρεια και Δημογραφική Διάσταση της

το Σύνολο της Χώρας (ως ποσοστό του ΟΕΠ κάθε ομάδας) 

 1991 2001 
% ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 15,4 % 14,1 % 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 12,3 % 11,4 % 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 12 % 

 13,4 % 

% ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ  
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  7,5 % 8,9 % 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  8,5 % 6,4 % 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9,7 % 6,2 % 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Τόσο στο Δήμο Κορυδαλλού όσο και στην Περιφέρεια, το ποσοστό της ανεργίας των 

γυναικών παρουσιάζε  αρνητική τά ξύ 1991 & 2001. Εντούτοις, παρά την 

παρατηρούμενη μείωση της γυναικείας ανεργίας μεταξύ 1991 & 2001 στον Κορυδαλλό, 

η ίδα μεταξύ άνεργων ανδρ ι γυναικών παραμένει μεγάλη.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των άνεργων ως ποσοστό επί του 

συνόλου των ανέργων, το οποίο αγγίζει το 48,21 91, ενώ ανέρχεται στο 48,69% 

το 2001. Η ξη του συγκεκριμένου ποσοστού κατά τη δεκαετία 1991-2001 

αναδεικνύει θετική μεταβολή της τάξης περίπου των 0,5 εκατοστιαίων μονάδων ενώ το 

αντίστοιχο ποσοσ ανδρών είναι ισόποσα . Αυξάνεται δηλαδή η 

συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο των ανέργων σε αντίθεση με αυτήν ν ανδρών 

 την ίδια

μεταβλήθηκε θετικά 

 0,6 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που καταδεικνύει ότι μόνο το 0,1% των 

στο

ι οριακή ση μετα

ψαλ ών κα

γυναικών 

% το 19

 εξέλι

τό των  αρνητικό

 τω

κατά  χρονική περίοδο (βλ. διάγραμμα Δ.16).  

 

Αυτό το ποσοστό αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον εάν το συγκρίνουμε με το ποσοστό 

των γυναικών στο σύνολο των οικονομικώς ενεργών. Όπως είδαμε, η αύξηση του 

γυναικείου φύλου στον ΟΕΠ του Δήμου κατά τη δεκαετία 1991-2001 

κατά

γυναικών που εισήλθαν στην αγορά εργασίας  εν λόγω χρονικό διάστημα βρήκαν 

εργασία. 
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ΔΙ 6 ΑΓΡΑΜΜΑ Δ.1
Ποσοστό ανέργων επί του συνόλου των ανέργων ανά φύλο 1991 & 2001 στο Δήμο 

Κορυδαλλού 

51,79%

48,21%

51,31%

48,69%

48%
49%
50%
51%
52%

46%
47%

1991 2001

Άρρενες Θήλεις 
 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Αντίθετα, η σύγκριση των αντίστοιχων ποσοστών στους άνδρες αναδεικνύει ένα τελείως 

διαφορετικό συμπέρασμα. Στο σύνολο των ανέργων οι άνδρες έχουν σαφώς υψηλότερο 

ποσοστό συμμετοχής φτάνοντας το 2001 το 51,31%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο 

ανδρικός πληθυσμός αποτελεί την πλειοψηφία του ΟΕΠ του Δήμου. Σε αντιδιαστολή τα 

δύο ποσοστά αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας και παρά τη μείωση της 

συμμετοχής των ανδρών στο ΟΕΠ, οι άντρες καταφέρνουν να μειώσουν τη συμμετοχή 

τους στο σύνολο των ανέργων από 51,79%  το 1991 σε 51,31% το 2001 (βλ. διάγραμμα 

Δ.16).  
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Δ.4
 
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων  ανάπτυξη και απασχόληση (2005-

2008) καθώς και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 2007-2013 διαπιστώνεται ότι παρά την πρόοδο για τον περιορισμό της 

ανεργίας των νέων, η ανεργία στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στα άτομα νεαρής ηλικίας 

15-24 ετών, ιδιαίτερα δε στα νεοεισερχόμενα στην απασχόληση  άτομα (άτομα χωρίς 

εργασιακή εμπειρία) και στις γυναίκες. Στην συνέχεια, εξετάζεται το ποσοστό της 

ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα στον Κορυδαλλό και η αντίστοιχη μεταβολή του τα έτη 

1991 & 2001.  

 
Η παράθεση των ποσοστών ανεργίας (ως ποσοστό του ΟΕΠ) ανά ομάδα ηλικιών και 

της μεταβολής τους στα δύο εξεταζόμενα έτη αναδεικνύει ότι οι νέοι είναι περισσότερο 

ευάλωτοι στ εργίας των 

έων μέχρι 19 ετών αυξάνεται από 36,43% το 1991 σε 45,37% το 2001, μεταβαλλόμενο 

.2.  Ανεργία και Ηλικία 

 για την

ην ανεργία από τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Το ποσοστό αν

ν

κατά 8,94 εκατοστιαίες μονάδες. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 

παρατηρείται  στην ηλικιακή ομάδα των 20-24 ετών αγγίζοντας το 22,17% το 2001. 

Βέβαια, η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι η μόνη που παρουσιάζει αρνητική μεταβολή κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας, γεγονός που εν μέρει ενδέχεται να οφείλεται στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των  πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας των νέων (βλ. 

διάγραμμα Δ.17).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.17 
ν ανεργίας στο Δήμο ανά ομάδα ηλικιών 1991-2001 Συσχέτιση ποσοστώ

36,43%

22,29%

45,37%

22,17%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

11,32% 6,00% 5,24%
0,90%

12,59%
7,37% 7,11%

0%
5%

0,00%
10-19 ετών 20-24 25-29 30-44 45-65 65+

% Ανεργίας 1991 % Ανεργίας 2001

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Το έτος 2001, στις ηλικιακές ομάδες 25-29 και 30-44 τα ποσοστά νεργίας αγγίζουν το 

12,59% και 7,37% αντίστοιχα παρουσιάζοντας επίσης θετική μεταβολή σε σχέση με το 

1991, 1,27 % και 1,38% (βλ. Διάγραμμα Δ.18). Σημείο απειλής για την κοινωνική 

σύνθεση ου Δήμου αποτελεί το αυξανόμενο ποσοστό της ανεργίας ων ατόμων της 

ηλικιακής ομάδας 45 έως 64 ετών το οποίο μεταβλήθηκε από 5,24% το 1991 σε 7% το 

2001.   

  α

τ τ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.18 
Μεταβολή % Ανεργίας ανά ομάδα ηλικίας στο Δήμο 1991 & 2001 

8,94%

-0,12%

1,27% 1,38% 1,87%

-0,90%-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

10-19 ετών 20-24 ετών 25-29 ετών 30-44 ετών 45-64 ετών 65+ ετών

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Σε γενικές γραμμές, η διαχρονική  & 2001 του ποσοστού ανεργίας 

ανά ηλικ ιξη των 

αντίστοιχων ποσοστών της Περιφέρειας. Η μόνη διαφορά έγκειται στο μεγάλο ποσοστό 

αύξησης της ανεργίας των νέων στο Δήμο έναντι της Περιφέρειας τη συγκεκριμένη 

περίοδο (βλ. διάγραμμα Δ.19).   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.19 
Διαχρονική Μεταβολή (1991-2001) % ανεργίας ανά ομάδα ηλικίας 

εξέλιξη μεταξύ 1991

ιακή ομάδα δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με την εξέλ

8,94%

-0,12%

1,27%
0,46%

1,68%

3,07%3,04% 3,33% 3,29%

-0,90%

1,87%1,38%1,01%

3,69%

-0,57%
-2%

0%

2%

4%

6%

15,00%

-1,59%

5,72%

-4%

8%

10%

12%

14%

16%

10-19 ετών 20-24 ετών 25-29 ετών 30-44 ετών 45-64 ετών 65+ ετών
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΩΡΑ

 
ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία ραφή 1991, 2001) 

 

Περαιτέρω ανάλυση του ποσοστού ανεργίας των βασικών ηλικιακών ομάδων και ανά 

φύλο στο Δήμο Κορυδαλλού (βλ. Διάγραμμα Δ.20) αποκαλύπτει  ότι:  

 

- οι νέοι άνδρες μέχρι 24 ετών δυσκολεύονται σαφώς περισσότερο από τις γυναίκες να 

βρουν εργασία .  

- αντίθετα το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών της ίδιας ηλικιακής ομάδας (μέχρι 24 

ετών) παρουσιάζει  καμία ή αρνητική μεταβολή μεταξύ 1991 και 2001.  

- οι άνεργες γυναίκες των ηλικιακών ομάδων 30 έως 64 ετών αυξάνονται διαχρονικά σε 

σχέση με τους άνδρες των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων. Ιδιαίτερα δε, οι γυνα ες 

 στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογ

ίκ
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ηλικίας άνω των 44 ετών παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας τους 

το 2001 σε σχέση με το 1991. 

 

 Η διαπίστωση της μείωσης του ποσοστού ανεργίας των νέων γυναικών δεν αναιρεί την 

ύπαρξη της ψαλίδας μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης. Αντίθετα, 

ναδεικνύει ότι τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας 

απασχόλησης περιορίζονται στις ν ντίστοιχες όμως πολιτικές πρέπει 

να αναπτυχ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.20 
Ποσοστιαία μεταβολή ανεργίας 1991-2001 ανά φύλο και ομάδες ηλικιών στο Δήμο 

Κορυδαλλού (ως ποσοστό του ΟΕΠ κάθε ομάδας) 

α

έες μόνο γυναίκες. Α

θούν για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.    

18,55%

9,08%
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ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Δ.4.3. Νέοι και Παλαιοί άνεργ
 

οι 

ι νέοι άνεργοι48 (βλ Πίνακα Δ.4) δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση στον 

απώλεια θέσεων εργασίας. Η 

μηνεία αυτή στηρίζεται στο συλλογισμό ότι μία κρίση της παραγωγής μπορεί να 

εκφραστεί ενδεχομένως με πάγωμ και απολύσεις προσωπικού. Από 

την ρεί 

να χρησιμεύσει ως γασίας  στο Δήμο 

σε σύγκριση δε και με την Περιφέρεια όπου το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται 

(Πετρινιώτη, Ξ: 1998).   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.4 
Νέοι και Παλαιοί Άνεργοι ως % του συνόλου των ανέργων στο Δήμο και στη Περιφέρεια 

1991-2001 

 1991 2001 

Ο

Κορυδαλλό μεταξύ των ετών 1991 και 2001 σε αντίθεση δε με την Περιφέρεια όπου 

μειώνονται σημαντικά, κατά περίπου 5 εκατοστιαίες μονάδες. Από την άλλη μεριά οι 

«παλαιοί άνεργοι»49  τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια εμφανίζουν αυξητική τάση 

ανάμεσα στα δύο εξεταζόμενα έτη. Η αύξηση του ποσοστού των παλαιών ανέργων ως 

ποσοστό του συνόλου των ανέργων ερμηνεύεται ως 

ερ

α των προσλήψεων 

 άλλη μεριά η σημασία του ποσοστού των «νέων» στο σύνολο των ανέργων μπο

ένδειξη της αδυναμίας δημιουργίας νέων θέσεων ερ

%  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 50,46% 54,07% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 50,13% 55,57% 

%  ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  

 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  45,94% 45,93% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  49,87% 44,43% 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

                                                 
48 Οι «νέοι άνεργοι» σύμφωνα με τους ορισμούς της ΕΣΥΕ είναι αυτοί που εισέρχονται για πρώτη φορά στην 
αγορά εργασίας. 
49 Ως «παλαιοί άνεργοι» δηλώνονται οι άνεργοι που είχαν απασχόληση σε αντίθεση με τους νέους που 
εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. 
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Η περαιτέρω ανάλυση των παλαιών ανέργων σε φύλο και ομάδα ηλικιών επιβεβαιώνει 

ανάλυσης καθώς εμφανίζει ότι:  

αλαιών Ανέργων στο Δήμο ανά φύλο και ηλικία ως ποσοστό στο 

σύνολο των παλαιών ανέργων 

τα συμπεράσματα της μέχρι τώρα 

 

-οι γυναίκες των ηλικιακών ομάδων 30-64 ετών πλήττονται περισσότερο από την 

οικονομική κρίση καθώς το ποσοστό τους στο σύνολο των παλαιών ανέργων 

μεταβάλλεται θετικά κατά 5,40 εκατοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, οι άνδρες της ηλικιακής 

ομάδας 30-44 ετών παρουσιάζουν μείωση κατά -3,93 εκατοστιαίων μονάδων ενώ οι 

άνδρες της ηλικίας 45-64 ετών παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου μία εκατοστιαία 

μονάδα.  

-οι νέες γυναίκες με εργασιακή εμπειρία έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε θέσεις 

εργασίας από ότι οι άνδρες της ίδιας ηλικίας.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.21 
Ποσοστιαία μεταβολή Π

-0,80%
10-19 ε

-1-0,87%-2%
,79% -1,99%

0,99%

%

-2,97%

0,64%

40% 5,40%

0,00%

-6%
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6%

τών 20-24 ετών 25-29 ετών ν 45-64 ετώ + ετών

-3,93%

-0,09

5,

-4%

0%

30-44 ετώ ν 65

Άνδρες Γυναίκες 

 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 

 

Η εξειδίκευση της ανάλυσης των «νέων ανέργων» κατά φύλο και ομάδα ηλικιών (βλ. 

Διάγραμμα Δ.22) ενισχύει το επιχείρημα ότι το ποσοστό της ανεργίας για τις νεαρές 

γυναίκες (μέχρι 24 ετών), και μάλιστα αυτές που εισέρχονται για πρώτη φορά στο χώρο 

, μειώνεται τα εξεταζόμενα έτη. Η μείωση του ποσοστού των νέων ανέργων 

εικνύει ότι παρά την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττει 

 δε 

εργασίας

γυναικών αναδ

το Δήμο, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης για νεαρές γυναίκες σε αντίθεση
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με τους άνδρες. Το δεδομένο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την προσπάθεια που 

πραγματοποιείται από το γυναικείο φύλο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού του 

ιπέδου.  

  

επ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.22
Ποσοστιαία μεταβολή των νέων ανέργων ανά φύλο και ομάδα ηλικιών 1991-2001 ως 

ποσοστό στο σύνολο των νέων ανέργων 

4,20%
6%
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-7,66% -7,22%

1,10%

3,35%

-10%

-8%

-6%

-2%

0%

4%

10-19 ετών 20-24 25-29 30-44 45-64 

-4%

Άρρενες Θήλεις 

ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.  (Απογραφή 1991, 2001) 
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Δ.5. Η Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Περιοχή του Δήμου 
 
Δ.5.1. Γενικά Στοιχεία και Διάρθρωση ανά Τομέα Παραγωγής των Επιχειρήσεων 
στο Δήμο Κορυδαλλού 

 
Στην  

λειτουργούν στα όρια του γραμμές, η μορφή των 

επιχειρήσεων αυτών (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, κ.τ.λ), ο κλάδος δραστηριοποίησής τους, ο τζίρος 

τους καθώς και η μεταβολή των παραπάνω χαρακτηριστικών της επιχειρηματικότητας τα 

έτη 1995 και 2000. Αξιολογούνται επίσης, οι τάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της τοπικής οικονομίας και 

παρουσιάζονται οι απόψεις των επιχειρηματιών για την τόνωση της επιχειρηματικότητας 

στην περιοχή του Κορυδαλλού.  

 

Για τη συγκεκριμένη καταγραφή χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του Μητρώου 

Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ τα έτη 1995 και 2000 καθώς και η συλλογή ποιοτικών στοιχείων 

με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων (50 συνολικά) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στα όρια 

του Δήμου Κορυδαλλού. Οι συγκεκριμένες δομημένες συνεντεύξεις στόχευαν μέσω ενός 

ερωτηματολο ήσεων, τις 

δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και το ρόλο του ΟΤΑ στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας στην περιοχή, τη συμβολή σχετικών προγραμμάτων (ΕΟΜΜΕΧ, 

ΟΑΕΔ…) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τέλος τις προτάσεις τους για την 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.   

 

Νομική Μορφή και τζίρος των Επιχειρήσεων στον Κορυδαλλό 

Οι καταγεγραμμένες, στο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ, επιχειρήσεις του 

Κορυδαλλού, είναι στην πλειοψηφία τους ατομικές επιχειρήσεις καθώς το 1995, το 

82.14% αυτών ανήκει στη συγκεκριμένη μορφή, ποσοστό  που το 2000 αυξάνεται κατά 

περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες (87.75%).  Ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες 

σε ποσοστό 12.22% το 1995 και 8.07% το 2000 (βλ. πίνακα 2.3.1).  

Η συγκεκριμένη νομική μορφή των επιχειρήσεων υποκινεί έμμεσα το χαρακτηρισμό τους 

ως κατά κύριο λόγο Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 

 παρούσα παράγραφο καταγράφεται το δυναμικό των επιχειρήσεων που

 Κορυδαλλού. Αναλύεται, σε βασικές 

γίου να καταγράψουν τα προβλήματα των τοπικών επιχειρ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.5 
Επιχειρήσεις του Δήμου Κορυδαλλού ανά νομική μορφή επιχειρήσεων 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων

1995 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

2000 

% % 
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων 

1995 2000 

ΑΕ 21 17 0.83% 0.49% 

ΕΠΕ 38 34 1.50% 0.99% 

ΕΕ 54 35 2.13% 1.02% 

ΟΕ 310 278 12.22% 8.07% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 2083 3023 82.14% 87.75% 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 14 31 0.55% 0.90% 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 11 0.35% 0.32% 

ΣΥΜΠ 3 0.00% 0.09% ΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ 0 

ΜΚΟ 3 0 0.12% 0.00% 

ΣΥΝΕΤ Σ .ΑΙΡΙ ΜΟΣ 1 0 0.04% 0 00% 

ΛΟΙΠΕΣ 3 13 0.12% 0.38% 

ΣΥΝΟΛΟ 2536 3445 100.00% 100.00% 

ΠΗΓΗ:  Ιδία Επεξεργασία Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 1995 & 2000 

 

Η συσχέτιση της νομικής μορφής των επιχειρήσεων με το τζίρο των επιχειρήσεων το 

2000, δείχνει ότι ο μέγιστος τζίρος που δηλώνουν οι προσωπικές επιχειρήσεις είναι τα 

10.000.000 δρχ ενώ ο ελάχιστος είναι 20.943 δρχ. Η μέση τιμή του τζίρου των 

προσωπικών επιχειρήσεων του Κορυδαλλού κυμαίνεται λοιπόν γύρω στα 3.000.000 

δρχ. 

 

Τα συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Κορυδαλλού υποδηλώνουν έμμεσα 

ν στοιχείων για το απασχολούμενο 

ροσωπικό καλύπτεται εν μέρει με τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε εκπροσώπους 

ν συλλογικών οργάνων των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών. 

όμως, όπως τονίστηκε, το χαρακτηρισμό τους ως Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ,  ως κριτήρια ορισμού τίθενται είτε 

ο αριθμός των απασχολούμενων, είτε τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα 

του κύκλου εργασιών. 

 

Η μέση τιμή του τζίρου είναι ενδεικτική αλλά όχι απόλυτη για την υιοθέτηση του 

συγκεκριμένου ορισμού. Η έλλειψη στατιστικώ

π

τω
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Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχε το 80% των επιχειρήσεων ανήκουν 

στην κατ από 10 

παράρτημα μό είγματος) ε  εκείνες οι επιχειρήσεις 

χολούν απ α δ ρί  

Επιχειρήσεων. Παράλληλ η έρευνα τη ek Public Opinion (2002) στ ριοχή 

του Σχιστού παρουσίασε  ποσοστό που ξεπερνά το 85% π ών  επιχειρήσεων (0-

9 άτομα).  

 

, από το δείγμα συνεντεύξεων  ποσοστό δηλώνεται  ο 

 απασχολείται στις  και α ποσοστό  ότι  

έλη της οικογένειας στη επιχείρηση. 

απάνω στοιχεία συνηγορούν ο χαρακτηρ  πλειο των 

επιχειρήσεων του Κορυδαλλού ως ΜΜΕ οικογενειακού κυρ ακτήρα.  

ία, πάνω από  

ηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς απασχολούν λιγότερο 

άτομα (βλ. 

που απασ

2). Λίγες (4% 

ό 50-249 άτομ

νο του δ

, ανήκουν δηλα

ίναι

ή στην κατηγο α των Μεσαίων

ην πεα και ς Gre

ολύ μικρ

Επίσης των , σε  61.5%   ότι

ιδιοκτήτης  επιχειρήσεις  έν  20% δηλώνει  απασχολεί

και μ ν 

Όλα τα παρ στ ισμό της ψηφίας 

ίως χαρ
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Δ.5.2. Διάρθρωση των Επιχειρήσεων ανά Κλάδο Παραγωγής 

Εμφανής  είναι η τριτογενοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Κορυδαλλό, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ για το 2000, καθώς το 

75.14% των επιχειρήσεων κατατάσσονται σε κλάδους του τριτογενή τομέα της 

παραγωγής, 22.18% των επιχειρήσεων στο δευτερογενή τομέα παραγωγής, 0.06% στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής και τέλος 1.91% δε δύναται να ταξινομηθούν.  

 

Δ.5.2.1. Επιχειρήσεις ανά Κλάδο  του Τριτογενή Τομέα Παραγωγής 
 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
Το εμπόριο αποτελεί τον κλάδο του τριτογενή τομέα που αναπτύσσει τη μεγαλύτερη 

 1475 ή το 

2.69% του συνόλου των επιχειρήσεων στο Δήμο. Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη 

της εμπορικής δραστηριότητας, παρατηρείται αύξηση του απόλυτου αριθμού των 

εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων (από 888 

καταστήματα το 1978, σε 1080 το 1984, 1278 το 1995 και 1475 το 2000).  Εξάλλου και οι 

υφιστάμενες χρήσεις γης των ισογείων στην περιοχή του Κορυδαλλού αναδεικνύουν ως 

επικρατέστερη χρήση ισογείων μετά την κατοικία, το εμπόριο με ποσοστό 9.33% . 

 

Από τους επιμέρους κλάδους του εμπορίου (χονδρικό – λιανικό εμπόριο), η κυριαρχία 

του λιανικού εμπορίου είναι σαφής. Το 2000, τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου 

αποτελούν το 75.6% των εμπορικών καταστημάτων του Δήμου. Βέβαια, η διαχρονική 

ανάλυση εξέλιξης του λιανικού εμπορίου δεν παρουσιάζει την ίδια δυναμική με τα 

προηγούμενα χρόνια.    

 

Ο Κορυδαλλός όμως συνεχίζει να θεωρείται ως κέντρο λιανικού εμπορίου καθώς ο 

λόγος κατοίκων/εμπορικό κατάστημα εμφανίζεται καθοδικός στην εικοσαετία. Η 

συγκεκριμένη δυναμική υποδηλώνει ότι αναλογούν περισσότερα καταστήματα λιανικού 

εμπορίου ανά κάτοικο του Κορυδαλλού.    

 

 

δραστηριότητα στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2000, τα 

καταστήματα εμπορίου στον Κορυδαλλό φτάνουν σε απόλυτους αριθμούς τα

4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.6 
πόλυτος αριθμός και Επιχειρήσεις Δήμου Κορυδαλλού ανά κλάδο δραστηριοποίησης (α

ποσοστιαία κατανομή στο σύνολο των επιχειρήσεων) τα έτη 1995 και 2000 

ΚΛΑΔΟΣ 
Αριθμός  (%) 
Επιχειρήσεων 

1995 

Αριθμός (%) 
Επιχειρήσεων 

2000 

Άγνω 66 (1.91%) στος Κλάδος 3 (0.12%) 

ΓΕΩΡ Α, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 0 (0%) 2 (0.06%) ΓΙ

ΜΕΤΑ .96%) 470 (13.60%) ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 430 (16

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 166 (6.55%) 320 (9.26%) 

ΠΑΡΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1 (0.04 %) 1 (0.03%) ΓΩΓΗ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΝΕΡΟΥ &

ΧΟΝΔ 2.69%) ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1298 (51.18%) 1475 (4

ΞΕΝΟ .16%) ΔΟΧΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 175 (6.90%) 213 (6

ΜΕΤΑ .15%) ΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 196 (7.73%) 247 (7

ΕΝΔΙ 38%) ΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 5 (0.20%) 13 (0.

ΔΙΑΧΕ

ΔΡΑΣ

ΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
156 (6.11%) 440 (12.74%) 

ΔΗΜΟ

ΑΣΦΑ
7%) 

ΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΛΙΣΗ 
2 (0.08%) 6 (0.1

ΕΚΠΑ 20 (0.58%) ΙΔΕΥΣΗ 10 (0.39%) 

ΥΓΕΙΑ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 7 (0.30%) 12 (0.35%)  ΚΑ

ΑΛΛΕΣ

ΚΟΙΝΩ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

9%) 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

 

87 (3.43%) 169 (4.8

ΕΤΕΡ 3%) ΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 0 (0.0%) 1 (0.0

ΣΥΝΟ 5 ΛΟ 2536 345

ΠΗΓΗ:  Ιδία Επεξεργασία Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 1995 & 2000 

ν

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 της 

 

Η επιμέρους ανάλυση των στοιχείων, ανά τετραψήφιο κωδικό της ΣΤΑΚΟΔ, αναδεικνύει 

ότι ο μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτω  λιανικού εμπορίου, δραστηριοποιείται το 2000 

στο χώρο της ένδυσης και του εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων. 
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οδού Βασ. Σοφίας που εντοπίζεται  Ελευθερίας και της οδού 

Α

 

Ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου στον Κορυδαλλό, δεν εμφανίζ ητα

ηγούμενων ετών. Το έτος 1995, οι επιχειρήσεις χονδρικού ελ

13% των συνολικών επιχειρήσεων του κλάδου λιανικού – χονδρικο ορίου ενώ τ

ούν το 17% (αύξηση περίπου τεσσάρων ποσοστιαίων   

ή (-8.49%) που παρατηρείται στη

 μεταξύ των ετών  2000 

 εμφανίζει

δυναμική αυτή συσχετίζεται άμεσα με τι το δ

ντων (κρίση του τομέα ξηση

 τριτογενή τομέα:

 μεταξύ της πλατείας

θηνάς, όπως και η ίδια η οδός Αθηνάς κυριαρχείται επίσης από εμπορικές χρήσεις.  

ει τη στασιμότ

εμπορίου αποτ

ύ εμπ

  των 

ούν το 

ο 

προ

2000 ξεπερν μονάδων).

 

Η αρνητική διαχρονική μεταβολ  δραστηριοποίηση των 

εμπορικών επιχειρήσεων του Δήμου Κορυδαλλού  1995 και θα 

πρέπει να συσχετιστεί με τη μικρότερη δυναμική που  ο κλάδος κυρίως του 

λιανικού εμπορίου. Η ς εξελίξεις σ ιεθνή 

κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών προϊό ) και την αύ  του 

παραεμπορίου στην Ελλάδα.   

 

Άλλοι κλάδοι του  

ύτερη αύξηση

ιχειρήσεων (μεταξύ 1995-2000), είναι ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

ν επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (από 6.11% το 1 .74%

ται τρίτος το 2000, στη συνολική κατάτα ιχειρήσ

ταποιητικές μονάδες παραγωγής. 

ψήφιο κω ΑΚΟΔ

 που ασχολούνται με «την έρευνα και ανάπτυξη» καθώς και οι επιχειρήσεις 

δραστηριότητες σχετικές με την πληροφορική» αυξάνονται.  Βέβαια, αριθμητικά

υπερέχ ρονται 

υνήθως σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αρχιτεκτόνων / μηχανικών και συναφείς 

έταρτος κλάδος, στη συνολική κατάταξη των επιχειρήσεων, κατατάσσεται ο κλάδος των 

σ

ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στην περιοχή θα πρέπει να συσχετιστεί με τον 

Ο κλάδος του τριτογενή τομέα παραγωγής, με τη μεγαλ

των επ

 δραστηριοποίησης 

και άλλω 995 σε 12 ). Ο 

συγκεκριμένος κλάδος έρχε ξη των επ εων 

ανά κλάδο, μετά το χονδρικό-λιανικό εμπόριο και τις με

Ενδιαφέρον αποτελεί ότι στην επιμέρους ανάλυση ανά δι

επιχειρήσεις

δικό της ΣΤ ,  οι 

με «  

ει η κατηγορία των  «άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» που αναφέ

σ

δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών , λογιστικές υπηρεσίες κτλ. που κατά 

κύριο λόγο ανήκουν στον κλάδο των προσωπικών επιχειρήσεων.  

 

Τ

«μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνίας» με ποσοστό 7.15% το 2000. Οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τον Κορυδαλλό και ανήκουν στο συγκεκριμένο 

κλάδο είναι κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.  Η 
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υπερ-τοπικό χαρακτήρα της Γρ. Λαμπράκη και τη διασύνδεση της περιοχής με το Λιμάνι 

του Πειραιά και τη βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου – Ελευσίνας. Η δυναμική του 

υγκεκριμένου όμως κλάδου στα δύο εξεταζόμενα έτη μειώνεται οριακά.  

ι όχι σε 

νοδοχειακές μονάδες). Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται κατά κύριο 

 στα δύο έτη εμφανίζεται οριακά μειωμένη αλλά αποτελεί 

ημείο αιχμής για την ανάπτυξη της απασχόλησης στην περιοχή. 

σ

 

Ο πέμπτος, σε σειρά κλάδος, στην κατάταξη του συνόλου των επιχειρήσεων του 

Κορυδαλλού, είναι ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια κα

ξε

λόγο στον πόλο της Πλατείας Ελευθερίας, τον κεντρικό πόλο ανάπτυξης της πόλης   και 

η ελκτικότητά τους θεωρείται ότι ξεπερνά τα όρια του Δήμου (εκτείνεται και προσελκύει 

καταναλωτές των συγκεκριμένων υπηρεσιών από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά). 

Παράλληλα, επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου συγκεντρώνονται στην πλατεία Μέμου και 

αποτελούν πόλο έλξης για τις νοτιοανατολικές πλευρές της πόλης. Η δυναμική του 

συγκεκριμένου κλάδου ανάμεσα

σ

 

Θετική διαχρονική μεταβολή (1.46%),  παρουσιάζουν, ανάμεσα στα δύο εξεταζόμενα έτη 

και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία «άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών  κοινωνικού 

χαρακτήρα», δηλαδή  κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 

επιχειρήσεις πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 

Δ.5.2.2. Μεταποίηση 
Η δυναμική της Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας στον Κορυδαλλό περιορίζεται διαχρονικά. Το 

1984 τα βιοτεχνικά καταστήματα αποτελούν το 36,5% (βλ. ΤΑΠ Δ. Κορυδαλλού 1990) 

του συνόλου των καταστημάτων στο Δήμο, το 1995 το 16,96%  ενώ τέλος το 2000 το 

13.60%. Βέβαια ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά 

κλάδο δραστηριοποίησης των Επιχειρήσεων του Κορυδαλλού.  

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη καταγραφή των επιχειρήσεων του 2000, οι κύριοι κλάδοι 

βιομηχανικής – βιοτεχνικής δραστηριότητας στον Κορυδαλλό είναι οι βιοτεχνίες ένδυσης, 

ειδών διατροφής, η κατασκευή επίπλων και η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων. Οι 

παραπάνω κλάδοι αντιπροσωπεύουν συνολικά το 63% του συνόλου των βιοτεχνικών 

μονάδων της περιοχής. Όσον αφορά  στην εξέλιξη των παραπάνω κλάδων, 
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παρατηρείται ότι ο κλάδος ειδών διατροφής παρουσιάζει οριακή μείωση στα δύο έτη ενώ 

αντίθετα, οι κλάδοι της ένδυσης (2% μεταβολή), των επίπλων (2.41%) και των 

μεταλλικών κατασκευών (μεταβολή 4.32%) παρουσιάζουν σχετική ανάπτυξη μεταξύ των 

ύο εξεταζόμενων ετών.  

τ μ τ μ

ενικά, οι μικρομεσαίες 

ιοτεχνικές επιχειρήσεις κατέχουν σημαντική θέση στον Κορυδαλλό αλλά και στην 

ο

( ι

χ. άνοιγμα της 

ινεζικής αγοράς με φτηνά προϊόντα κ.τ.λ), και τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

χαμηλή τεχνολογική υποδομή και έλλειψη πληροφόρησης τις 

δ

 

Οι υπόλοιποι κλάδοι ης εταποιη ικής δραστηριότητας στον Κορυδαλλό ε φανίζουν είτε 

σταθερότητα είτε σημαντική μείωση ανάμεσα στα δύο εξεταζόμενα έτη. Εξαίρεση 

αποτελούν οι κλάδοι κατασκευής μηχανών γραφείων, ηλεκτρικών μηχανών και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς παρουσιάζουν έστω και οριακή αύξηση στο ίδιο 

χρονικό διάστημα. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων βιοτεχνικού χαρακτήρα στον Κορυδαλλό είναι 

το μικρό μέγεθός τους, το οποίο αναδεικνύεται από την υφιστάμενη νομική μορφή των 

βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής. Το 80.85% των επιχειρήσεων στην περιοχή είναι 

προσωπικές επιχειρήσεις, κύρια δε οικογενειακού χαρακτήρα. Γ

β

Ελλάδα γενικότερα. Οι μικρές αυτές επιχειρήσεις παρουσιάζουν πλεονεκτήματα (π.χ. 

αντοχή στις οικονομικές διακυμάνσεις, κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς κ.τ.λ)  που 

υποβοηθούν και αναπαράγουν τη λειτουργία τ υς. Από την άλλη πλευρά, η κλαδική 

εξειδίκευση τους σε παραδοσιακούς κλάδους της βιοτεχνίας ένδυση-υπόδηση, τρόφ μα) 

σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις στους συγκεκριμένους κλάδους (π.

κ

αντιμετωπίζουν όπως 

κάνουν ευάλωτες στον ανταγωνισμό .  
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Δ.5.3.  Διάρθρωση ανά Κλάδο Παραγωγής των Επιχειρήσεων το Έτος 2003 

 

Στην συνέχεια αναλύεται η διάρθρωση ανά κλάδο παραγωγής των επιχειρήσεων στο 

ήμο Κορυδαλλού. Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης επιχειρήσεων 

τον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων που συνιστούν 

Δ

για το 2003 στο Δήμο Κορυδαλλού είναι το «λιανικό εμπόριο»  (31,52%), οι «άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες» (11,26%), οι «κατασκευές» (10,71%), και το «χονδρικό 

εμπόριο» (8,24%).   

Δ.5.3.1. Μεταποίηση 
 

Σ

τη Μεταποιητική Βιομηχανία του Δήμου Κορυδαλλού: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.7 

Μεταποιητικές επιχειρήσεις Δήμου Κορυδαλλού 

 (% ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων στο τομέα της μεταποίησης) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κατασκευές 426 46,46% 

Κατασκευή ειδών ένδυσης· κατεργασία και βαφή 
γουναρικών 107 11,67% 

Κατασκευή επίπλων· λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 73 7,96% 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 66 7,20% 

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 61 6,65% 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
35 3,82% και φελλό, εκτός από τα έπιπλα· κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών 
ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας, 32 3,49% 

ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων 

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 24 2,62% 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 21 2,29% 
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17 1,85% 
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας 
και μέσων πληροφορικής 

Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από 
χαρτί 9 0,98% 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 9 0,98% 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 8 0,87% 

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 8 0,87% 

Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και 
οπτικών οργάνων, κατασ 5 0,55% κευή ρολογιών κάθε είδους 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες 4 0,44% 

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντω  ν 3 0,33% 

Παραγωγή βασικών μετάλλων 2 0,22% 

Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, 2 0,22% τηλεόρασης και επικοινωνιών 

Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου καυσίμων  και πυρηνικών 1 0,11% 

Κατασκευή μηχανών  και ηλεκτρονικών  γραφείου
υπολογιστών 1 0,11% 

Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων κα ύμενων οχημάτων ι ημιρυμουλκο 1 0,11% 

Ανακύκλωση 1 0,11% 

Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 1 0,11% 
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία,  Έρευνα Επιχειρήσε ΕΣΥΕ 2003 ων, 

Οι δραστη  τομέα, στο σύνολο της περι μελέτης, ριότητες του μεταποιητικού οχής 

ε γούν 917 επιχειρήσ οποίες ίναι αρκετά σημαντικές. Στην περιοχή λειτουρ εις, οι 

αποτελού πιχειρήσεων στο Δήμο Κορυδαλλού το 2003. ν το 23,05% του συνόλου των ε

Οι τομέα που εμφανίζονται στην περιοχή βασικές δραστηριότητες του μεταποιητικού 

μελέτης αφορούν κατ' αρχάς τις Κατασκευές (46,46%), ατασκευή ε νδυσης-η Κ ιδών έ

κατεργασία και βαφή γουναρικών (11,67% του μεταποιητικού κλάδου)  και τέλος η 

Κατασκευές επίπλων – λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. (7,96%

 

).  
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Δ.5.3.1
 

.1. Ενέργεια 

Σύμφωνα με ας Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ (έτος 2003), στον τα στοιχεία της Έρευν

κ ού Αερίου και Νερού δε χουν λάδο της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικ ν υπάρ

επιχειρήσεις οι οποίες ν στηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. 

 

Δ
 

α δρα

.5.3.1.2. Κατασκευές 

Ο  ιδια ρα ανεπτυγ αφού  κλάδος των κατασκευών στην περιοχή, είναι ίτε μένος, 

υπάρχουν 426 επιχειρήσεις και ο κλάδος αποτελεί τον τρίτο μετά το λιανικό εμπόριο 

κα ς, κλάδ δραστηριο ς των ι τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητε ο ποίηση

επ ή δραστηριότητα θα πρέπει να ιχειρήσεων της περιοχής. Η κατασκευαστικ

συσχετιστεί και με  δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου  την οικοδομική  Κορυδαλλού

(βλ. σ ιείται για τη κοδομική δραστηριότητα τη συνέχεια ανάλυση που πραγματοπο ν οι

στην περιοχή του Δήμου). 
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Δ.5.3.2. Επιχειρήσεις στους Κλάδους  του Τριτογενή Τομέα Παραγωγής 
Στην περιοχή μελέτης, όπως είδαμε αναπτύσσονται σημαντικές δραστηριότητες του 

τριτογενή τομέα, οι οποίες αφορούν πληθώρα επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα η διάρθρωση τους ανά κλάδο παραγωγής 

σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων για το 2003  έχει ως εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.8 

Επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα παραγωγής του Δήμου Κορυδαλλού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων  , 
οχημάτων και μοτοσυκλετών· επισκευή ειδών ατομικής 

και οικιακής χρήσης
1254 41,54% 

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 448 14,84% 

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από 
το εμπόριο αυτοκινήτων οχη 328 10,86% μάτων και μοτοσυκλετών 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 247 8,18% 
Χερσαίες μεταφορές. Μεταφορές μέσω αγωγών 187 6,19% 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 132 4,37% 

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 108 3,58% οχημάτων και μοτοσυκλετών· 
Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 

86 2,85% δραστηριότητες· δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 68 2,25% δραστηριότητες
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 36 1,19% 

Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία 20 0,66% 
Εκπαίδευση 20 0,66% 

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 17 0,56% 
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 15 0,50% 

Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς 
10 0,33% χειριστή· εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής 

χρήσης
Υδάτινες μεταφορές 9 0,30% 

Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες 9 0,30% ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
Έρευνα και ανάπτυξη 9 0,30% 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική 8 0,26% ασφάλιση 
Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την 4 0,13% υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

Δραστηριότητες οργανώσεων με μέλη μ.α.κ. 3 0,10% 
Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 1 0,03% 

ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία,  Έρευνα Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 2003 
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Δ.5.3.2.1. Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 
 
Ο τομέας του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, χωρίς μεταποίηση, κάθε τύπου 

αγαθών, π  περιλα άνε αι την παροχή υπηρ ιών συναφών με την πώληση ου μβ ι κ εσ

εμπορευμάτων, εί αι ο σημαντικότερος στην περιοχή με έτης, αφού αριθμεί 1.690 ν λ

επιχειρήσεις που αποτελούν το 55,98% του συνόλου των επιχειρήσεων που ανήκουν 

στον τριτογενή τομέα. Στον πίνακα που κολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες α

επιχειρήσεων που συνιστούν τον Κ δρικού και Λιανικού Εμπορίου του λάδο του Χον

Δήμου Κορυδαλλού: 

 
 
ρίου  Κορυδαλ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.9
Επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπο  Δήμου λού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ  ΕΩΝ

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών· επισκευή ειδών ατομικής και 

οικιακής χρή
1254 

σης 

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός   από
το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μ 32οτοσυκλετών 8 

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών· 108 

ΠΗΓΗ: Έρευνα Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 1 
 
Το ση  λιανικού πορίου ενώ υθεί το 

χονδ είς αυτοί κ ι ανήκουν άδους 

με το μεγ  ενώ για το ικό εμπόρι ο ρόλο 

διαδραματίζε επιχειρήσεων, άρα μέση τιμή τ  είναι 

μικρ ου χονδρικού εμπορίου στο οποίο 

συγκεν  τη δυναμική του συγκεκριμένου 

κλάδου στην περ υδαλλού. 

 200

μαντικότερο μερίδιο κατέχει ο κλάδος του  εμ  ακολο

ρικό εμπόριο. Σε κάθε περίπτωση και οι τρ λάδο στους κλ

αλύτερο τζίρο στην περιοχή και λιαν ο καίρι

ι ο μεγάλος αριθμός των  η ζίρου θα

ή δεν ισχύει το ίδιο για το κλάδο τ

τρώνονται 328 επιχειρήσεις αναδεικνύοντας

ιοχή του Δήμου Κορ
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Αναλυτικότερα:  

Λοιπό λιανικό εμπόριο 

Στον τομέα του λοιπού λιανικού εμπορίου, δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης 

1.254 επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει το συγκεκριμένο τομέα ως τον πιο μεγάλο 

του τριτογενή, αφού οι επιχειρήσεις του αποτελούν το 41,54% επί του συνόλου του 

συγκεκριμένου τομέα. 

 

Λοιπό χονδρικό εμπόριο 

 συγκεκριμένος τομέας αποτελείται από 328 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 

10,86% του τριτογενή τομέα στην περ αλλού. 

 

Εμπόριο Αυτοκινήτων και κ

Ο

ιοχή της Κορυδ

αυσίμων 

Οι 108 επιχειρήσεις   του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν

το 3, στό α  το 58% του συνολικού τομέα παραγωγής. Από τον ποσο υτό εξάγεται

συμπέρασμα, πως στο Δή ρχει ένας μεγάλος αριθμός εκθέσεων και μο Κορυδαλλού υπά

συνεργ μέρος των κατοίκων με είων αυτοκινήτων, ο οποίος και απορροφά ένα μεγάλο 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Δ.5.3
 
Ο κλάδος των Ξενοδο  μελέτης αριθμεί 247 

ή σ ι ε
ι κ

.2.2. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 

χείων και Εστιατορίων στην περιοχή

επιχειρήσεις, εκ των οποίων το σύνολο είναι συναφές με τον τομέα της εστίασης και όχι 

των καταλυμάτων. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί το σημαντικό ποσοστό του 8,18% 

του τριτογενή τομέα. 

 

Δ.5.3.2.3. Μεταφορές, Αποθ κευ η & Επικο νωνί ς 
Στον τομέα των Μεταφορών, Αποθήκευση κα  Επι οινωνιών δραστηριοποιούνται 299 

επιχειρήσεις (το 9,90% του τριτογενή τομέα), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.10 
φορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών Δήμου Κορυδαλλού Επιχειρήσεις μετα

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χερσαίες μεταφορές. Μεταφορές μέσω αγωγών 187 

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές 
δραστηριότητες· 86 δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 17 

Υδάτινες μεταφορές 9 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 2003 

 

Αναλυτικότερα στο τομέα των χερσαίων μεταφορών  υπάρχουν 187 επιχειρήσεις που 

 εμπορευμάτων.  αφορούν κυρίως την οδική μεταφορά

Στον τομέα των βοηθητικών και συναφών μεταφορικών δραστηριοτήτων, καταγράφονται 

86 επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία τους ασχολείται με την αποστολή εμπορευμάτων, με την 

προετοιμασία ή εκτέλεση αυτών, την παραλαβή τους, την έκδοση μεταφορικών 

εγγράφων ή φορτωτικών, την οργάνωση αποστολών και εκτελωνισμών. Ανάμεσά τους 

δεν περιλαμβάνονται εταιρείες ιδιωτικού ταχυδρομείου. 

το τομέα των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιώνΣ , δραστηριοποιούνται 17 επιχειρήσεις 

στο Δήμο Κορυδαλλού. 

Στον τομέα των υδάτινων μεταφορών δραστηριοποιούνται 9 επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν να κάνουν με τις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές, στις οποίες  

περιλαμβάνονται η μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, η λειτουργία σκαφών 

εκδρομών, οι μεταφο

 

ρές με ρυμούλκηση και η ενοικίαση πλοίων και σκαφών και οι 

εταφορές μέσω υδάτινων οδών. μ
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Δ.5.3.2.4. Διαχείριση ακίνητης περ ιρηματικές δραστηριότητες 
Στον των 

επιχειρηματικών δραστηριοτ  523 επιχειρήσεις (το 17, ιτογενή 

τομέα), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

 

Επ ι επιχειρηματικών 
υδαλλού 

ιουσίας - Επιχε
τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκμισθώσεων και 

ήτων υπάρχουν 32% του τρ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.11 
ιχειρήσεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεων κα

δραστηριοτήτων Δήμου Κορ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 448 
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 36 

Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία 20 
Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή· εκμίσθωση 10 ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 

Έρευνα και ανάπτυξη 9 
ΠΗΓΗ: Έρευνα Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 2003 

 

Στις λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες καταγράφονται 448 επιχειρήσεις που 

καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα: 

ν συμβουλών (όπως αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, επιβλέψεις, 

ιστικών συμβουλών. 

• επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικά με τη φωτογραφία, τη γραμματεία και 

μετάφραση και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (γραφιστική, είσπραξη 

λογαριασμών κλπ). 

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και 

άλλων χώρων. 

• επιχειρήσεις εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού. 

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαφήμισης. 

• επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (π.χ. μετρήσεις 

καθαρότητας νερού, υγιεινής τροφίμων κ.ο.κ.). 

• δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 

παροχής τεχνικώ

έργα μηχανικού, κλπ) 

• επιχειρήσεις με νομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα με δραστηριότητες 

λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου, παροχής φορολογικών συμβουλών, 

έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων της κοινής γνώμης και παροχής 

επιχειρηματικών και διαχειρ
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Δ.5.3.2.5. Ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες πα οχής υπηρεσιών 
 

Ο συγκεκριμένος τομέας στον Δήμο Κορυ

ρ

δαλλού αριθμεί 203 επιχειρήσεις (το 6,72% του 

ιτογενή τομέα), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: τρ

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.12 

Ψυχαγωγικές και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών  
επιχειρήσεις Δήμου Κορυδαλλού 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 132 

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες 68 

Δρα α.κ. στηριότητες οργανώσεων με μέλη μ. 3 

ΠΗΓΗ: Έρευνα Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 2003 

 

μΟ το έας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών είναι αρκετά αναπτυγμένος, 

αφού δραστηριοποιούνται 132 επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούνται ως κουρεία,  

τομέας των ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών 

γραφεία τελετών και επιχειρήσεις άλλων γενικών δραστηριοτήτων. 

 

Ακολουθεί στη συνέχεια, ο 

δραστηριοτήτων στο Δήμο Κορυδαλλού που  αριθμεί 68 επιχειρήσεις οι οποίες 

απασχολούνται με, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία (π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις) και άλλες υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και με τα τυχερά παιχνίδια 

και τα στοιχήματα (π.χ. πρακτορεία ΟΠΑΠ). 

 

Στον τομέα άλλων οργανώσεων  δραστηριοποιούνται 3 πολιτικές οργανώσεις στην 

περιοχή μελέτης μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται ακόμα εκτός των πολιτικών 

ικό οργανώσεων, οι δραστηριότητες νεολαίας που συνδέονται άμεσα με κάποιο πολιτ

κόμμα. 
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Δ.6. Οικοδομική Δραστηριότητα στο Δήμο Κορυδαλλού  

χεια η εξέλιξη της 

οικοδομικής δραστηριότητας στο Δήμο Κορυδαλλού.  

Μεταξύ των ετών 2000-2007 η έκδοσ ς αδειών στην περιοχή μελέτης έχει 

αυξηθεί κατά 3,29%. 

 Δ.23 
Η εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στο Δήμ

σε απόλυτους αριθμούς (2000-2007) 

 

Με βάση  τις Στατιστικές σειρές Οικοδόμησης ανά Δήμο και Κοινότητα που εκδίδει η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, διερευνάται στην συνέ

η πάσης φύσεω

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ο Κορυδαλλού  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

213 230
264

234
247

343

24

100

150

250

200

300

350

5
220

0

50

 

 του 23,94%.  

η συγκεκριμένη χρονική καμπύλη εμφανίζει σημαντική ανάκαμψη μεταξύ των ετών 

 343 

διετία

 με μια πληθώρα παραγόντων σχετικών με την οικοδομή. 

Σε κάθε περίπτωση η οικοδομική δραστηριότητα αναδεικνύεται ως σημαντική πηγή 

δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης με αυξητικές τάσεις διαχρονικά. Ενδιαφέρον 

αποτελεί στην συνέχεια η εξέταση του είδους της έκδοσης οικοδομικών αδειών και εάν 

ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία στοιχείων από Στατιστικές σειρές Οικοδόμησης 2000-2007, ΕΣΥΕ 
 

Η μεταβολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών αναδεικνύει ότι:  

- η τριετία 2000 έως και το 2002 παρουσιάζει αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας 

στην περιοχή μελέτης που φτάνει το ποσοστό

-  

2003 και 2005, όπου ο απόλυτος αριθμός οικοδομικής δραστηριότητας φθάνει στο 

υψηλότερο σημείο για την εξεταζόμενη οχταετία με εκδόσεις αδειών, ενώ 

παρουσιάζει σημαντική κάμψη της τάξεως του 36% την επόμενη , στοιχείο που 

συνδέεται
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πρόκειται για έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, γεγονός που θα επιβεβαιώσει το εύρος 

αι το χαρακτήρα της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης. 

α
λλού 2000-2007 

κ

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.13 

Εξέλιξη οικοδομικών αδειών συνολικά και νά είδος οικοδομικής άδειας (και ποσοστιαία 
κατανομή ανά έτος )στο Δήμο Κορυδα

Έτος 
 2000 2001 

% 
Μεταβολή 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-

2007 
Σύνολο αδειών 213 230 264 234 247 343 245 220 3,29% 

70 83 93 74 75 137 73 55 -21,43% Νέες 
Οικοδομές 32,86% 36,09% 35,23% 31,62% 30,36% 39,94% 29,80% 25,00%  

40 52 66 37 48 39 54 48 20,00% Προσθήκες 18,78% 22,61% 25,00% 15,81% 19,43% 11,37% 22,04% 21,82%  
10 7 9 12 18 3 17 21 300,00% Επισκευές 4,69% 3,04% 3,41% 5,13% 7,29% 0,87% 6,94% 9,55%  
40 50 52 44 50 77 47 31 -22,50% Κατεδαφίσεις 18,78% 21,74% 19,70% 18,80% 20,24% 22,45% 19,18% 14,09%  
5 4 4 5 4 4 6 6 20,00% Νομιμοποιήσεις 2,35% 1,74% 1,52% 2,14% 1,62% 1,17% 2,45% 2,73%  
43 31 32 49 41 67 36 45 4,65% Αναθεωρήσεις 20,19% 13,48% 12,12% 20,94% 16,60% 19,53% 14,69% 20,45%  
4 3 8 11 10 16 11 13 225,00% Τροποποιήσεις 1,88% 1,30% 3,03% 4,70% 4,05% 4,66% 4,49% 5,91%  

ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία στοιχείων από Στατιστικές σειρές Οικοδόμησης 2000-2007, ΕΣΥΕ 

 

Από

ικοδομικών αδειών στην περιοχή για την ανέγερση νέων οικοδομών. Την ίδια αρνητική 

φίσεων στην περιοχή το 

Οι τρέχουσες τιμές 

γοράς για τα ορισμένα οικόπεδα ενδεχομένως κυμαίνονται λίγο παραπάνω, τιμή που 

αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα της περιοχής ως προορισμού κατοικίας. Οι 

 τον πίνακα Δ.11 προκύπτει ότι από το 2000 έως το 2007 μειώνεται η έκδοση 

ο

μεταβολή παρουσιάζει και το ποσοστό μεταβολής των κατεδα

οποίο αγγίζει τις -22,50 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Το κόστος γης και κατοικίας είναι σχετικά από τα υψηλότερα στην  ευρύτερη περιοχή του 

ηπειρωτικού τμήματος της Νομαρχίας του Πειραιά. Αναλυτικότερα, οι αντικειμενικές αξίες 

του οικόπεδου κυμαίνονται ανάλογα με την ζώνη από 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

μέχρι και 1400 ευρώ, σε παράλληλη δηλαδή πορεία με το γειτονικό Δήμο Νικαίας ο 

οποίος παρουσιάζει αντικειμενικές αξίες από 850 έως 1400 ευρώ. 

α

συσχετίζεται με την θέση του οικοπέδου και την δυνατότητα εκμετάλλευσης του, 

φτάνοντας μερικές φορές την ανώτερη τιμή των 2000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε 

κάθε περίπτωση όμως είναι υψηλότερες τιμές από τους όμορους Δήμους 
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αντικειμενικές αξίες του Κορυδαλλού και των Δήμων του ηπειρωτικού τμήματος της 

Νομαρχίας Πειραιά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.14 

Αντικειμενικές αξίες οικοπέδων 

ΔΗΜΟΣ ιστ   Ελάχιστη τιμή Μέγ η τιμή

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 750 1000 

ΚΕΡΑΤΣ Υ 750 1050 ΙΝΙΟ

ΝΙΚΑΙΑΣ 850 1400  

ΠΕΙΡΑΙΩ 1000 3100 Σ 

ΚΟΡΥΔΑ  900 1400 ΛΛΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑ Ε 750 1350 Ν  ΡΝΗ ΝΤ  Η

Π Π

Οι  

ετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή  χωροθέτησης τους και τον περιβάλλοντα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.15 

Χαρα
οικοδό

Η ΥΓΗ: ΟΙΟ 

 

τιμές των νέων κατοικιών 50  κυμαίνονται από 2200 ευρώ ως 2700 ευρώ το

τ

χώρο (δίκτυα κοινωνικών υποδομών). 

Για τις κατοικίες 30 ετίας οι τιμές ανέρχονται σε 1200 -1500 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ 

για αυτές 10 ετίας οι τιμές κυμαίνονται σε 1800-2000 ευρώ το τετραγωνικό. 

 

Εξέλιξη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων οικοδόμησης στο Δήμο Κορυδαλλού 

κτηριστικά 
μησης/Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ων οικοδομών 70 83 93 74 75 137 73 55 Σύνολο νέ
Σύνολο ορόφων 291 341 414 285 268 584 314 213 

Μέσος αρ 3,9 ιθμός ορόφων 4,2 4,1 4,5 3,9 3,6 4,3 4,3 
Σύνολο νέων κατοικιών 370 419 566 382 417 664 418 335 
Νέες κατοικίες με 1-2 

δ 45,97% ωμάτια 19,73% 24,34% 21,38% 25,92% 34,05% 41,11% 38,76% 

Νέες κατοικίες με 3+ 
δ 54,03% ωμάτια 80,27% 75,66% 78,62% 74,08% 65,95% 58,89% 61,24% 

ΠΗ Η: Ιδία Επεξεργασία σ οιχείω  από Στατιστικές σειρές Οικοδ μησης 2000-2007, ΕΣΥΕ 

                                                
Γ τ ν ό   

 
50 Στοιχεία τιμών από κτηματομεσιτικό γραφείο της περιοχής Μελέτης. 
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Σε σχέση με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικοδόμησης στην περιοχή μελέτης 

που έχουν να κάνουν με τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής παρατηρούνται σύμφωνα 

με τον παραπάνω πίνακα τα εξής: 

 

• Το σύνολο των  οικοδομές μειώνεται, 

αναδεικνύοντας μια ελαφριά της τοικίες των 4 

οροφών και κάτω στην περιοχή μελέτης.  

• Το π κιών με τρία δωμάτια είναι μεγα  σε σχέση με τις 

κατοι , με σαφή όμως  για μείωση α ς διαφοράς. 

Συμπερα αθώς ο μέσος αριθμός ών διαχρονικ νεται, από 4,2 το 

2000, το 2007 για τις νέες οικοδομές είναι 3,9, και αντίστοιχα μειώνεται ο αριθμός 

δωματίω ύεται τάση για μο οικίες με λιγότερα δωμάτια στην 

οικοδόμη

 

Οι τιμές ενοικίων θεωρούνται σχετικά υψηλές για τα δεδομένα της περιοχής και 

διακυμαίνονται ως εξής ανάλογα με τ ατοικίας: 

Δυάρια Τριάρια Τεσσάρια και 

ορόφων διαχρονικά στις νέες

τάση της ακίνη αγοράς για κα

οσοστό των κατοι λύτερο

κίες με 2 δωμάτια  τάση υτής τη

σματικά, κ  οροφ ά μειώ

ν αναδεικν νοκατ

ση της περιοχής.  

ο μέγεθος της κ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.16 
Διακύμανση ύψους ενοικίων στην περιοχή μελέτης 

Είδος Γκαρσονιέρες άνω 
Κατώτερη τιμή 220 250 350 500 
Ανώτερη τιμή 320 370 570 - 

ΠΗΓΗ: Τιμές έτους 2007 από κτημ σιτικό γραφείο της περιοχής 

 

 

ατομε
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την παράγραφο αυτή παρουσιάζονται εν συντομία τα κυριότερα υλοποιούμενα και 

την 

χρη

Κορ

και ς

χωρ ι  κοινωνικές δομές (βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

Βρεφονηπιακοί κλπ), έργα που αφορούν την προώθηση της Κοινωνίας της πληροφορίας 

 παράταση της απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων του 3ου ΚΠΣ  δίνει την 

δυνατότητα στον Δήμο να ολοκ α που εκτελούνται ακόμη. Πιο 

συγκεκριμένα στοι αίσιο του Γ ΚΠΣ 

εμφα  στον ουθε

 

 

Δ.7. Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις, Χαρακτηριστικά της Τοπικής Οικονομίας 
και το Πρότυπο της Ανάπτυξης στην Περιοχή Μελέτης  
 
Σ

σχεδιαζόμενα έργα από το Δήμο που συμβάλλουν με διάφορους τρόπους είτε έμμεσα 

είτε άμεσα στη τοπική οικονομία και την ανάπτυξη ειδικότερα της περιοχής του Δήμου 

Κορυδαλλού. 

 

Αναλυτικότερα, ο Δήμος έχει καταφέρει να αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό 

ματοδότηση στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Η συγκεκριμένη  δραστηριότητα του Δήμου 

υδαλλού στο 3ο ΚΠΣ αποτυπώνεται με εντάξεις έργων  τα οποία αφορούν τεχνικές 

 κοινωνικές υποδομές όπως αναπλάσεις και δίκτυα αποχέτευση , διαμόρφωση 

ών αναψυχής πρασίνου κα

καθώς και μέσω της συμμετοχής του στην κοινοτική πρωτοβουλία Equal.   

 

Η

ληρώσει τα έργ

χεία για τα έργα που εντάθηκε ο Δήμος στο πλ

νίζονται πίνακα που ακολ ί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.17 

Εντα  Δ. λ ωςγμένα ΕΡΓΑ Κορυδαλ ού Αττικής έ  30.4.2007 
Ε.Π Πράξη (ΤϊτΛος Εργου) Π/Υ 

Ενταγμένων 
Έργων

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Δαπάνες Τελικός δικαιούχος ΗΜΕΡΟΝΗΝ 
ΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗ Γ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανακατασκευή Πλατείας Ελευθερίας 1.038.885 657.790 631.430 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 22/2/2005 316 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΙΝΕ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
2.713.996 2.261.004 775.144 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4/8/2004 390 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Π.Ε.Π. Ανακατασκευή οδού Μ. Ασίας 692.590 674.838 295.001 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛ ΟΥ Λ 14/3/2003 301 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Π.Ε.Π. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δημιουργία Μονάδας Βοήθεια στο σπίτι στο Δ' 

ΚΑΠΗ Κορυδαλλού 
155.950 155.950 143.456 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛίΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΪΚΟΙΝ0ΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛ ) ΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ

11/6/2002 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δημιουργία Μονάδας Βοήθεια στο σπίτι στο Γ" 
ΚΑΠΗ Κορυδαλλού 

155.950 155.950 130.607 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

27/1/2003 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΟΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης έργων, 
πολιτισμού,ανάπτυξης, π ροβολής,επι κοινωνίας 

Κορυδαλλού για τη λειτουργία νέας δομής "Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωπένων" 

238.650 238.650 202,099 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

7/7/2003 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή 13ης οδού περιοχής 
Δεξαυενης. 

318.444 302.522 288.262 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11/2/2004 301 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Π.Ε.Π. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
Επιχορήγηση Δημοτ. Επιχ. Έργων & Πολιτ. Ανάπτ. 

Προβολής Επικοινωνίας Κορυδαλλού για τη 
λειτουργία νέας δομής Βοήθεια οτο Σπίτι στο Ε' 

ΚΑΠΗ 

132.707 132.707 129.699 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛ1ΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡ ΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΒ Σ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

3/11/2003 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Νομαρχίας 
Πειραιά & Νήσων - Δημοτική Επιχείρηση Έργων 
Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής Επικοινωνίας 
Κορυδαλλού -Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση. 

2.600 2.600 - ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛ1ΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟ80ΛΗΣ-ΕΠΙΚ0ΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

30/4/2007 327 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣ 
ΗΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
"ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ" ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

36.977 36.977 19.910 ΔΗΜ ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ . 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟ 
ΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

12/11/2004 351 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 



Ε.Π Πράξη (Τίτλος Εργου) Π /Υ  
Ενταγμένων 
Έονων

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Δαπάνες Τελικός δικαιούχος ΗΜΕΡΟΝΗΝ 
ΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗ Γ ΚΑΤΗ Γ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ

ΔΕΞΑΜ ΔΗΜΟΥ ΕΝΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

104.889 104.889  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
19/10/2004 327 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΝ Σ -ΗΜΕΡΩΣΗ
Ε Σ ΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗ

ΗΣ 
Π.Ε.Π. 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΡΛ ΚΗΣ ΣΗ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ   ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ 
ΔΕΞΑΜΕΝΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

34.963 4.963 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ3  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
19/10/2004 320 ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΠΣ   ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΣ ΑΝΩ ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

92.250 92.250 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18/2/2005 349 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕ ΜΕΝΗΣ ΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔ ΕΡΓΩΝ ΑΛΛΟΥ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝ

588.600 56  1.600 370.656 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1/2/2005 349 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 
υδάτων οδού Ποταμοϋ-Δερβενακίων 

97.593 89.786 68.763 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20/6/2006 30  7 ΕΡΓΑ 
ΑΠ ΗΣ -ΟΧΕΤΕΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ -

ΑΝ ΚΑ ΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙ

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών 
ακαθάρτων   -  Επέκταση δικτύου ύόρευοης - 
Κατασκευή   κλιμακωτών πείοδοόυων Άνω 

ΔείαυενπΓ

953.581  - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10/1/2007 316 Α  -ΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Επε τού κτααη δικτύου ύδρευσης περιοχής Σνισ 152.359   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - 30/4/2007 30  6 ΕΡ Ν ΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩ

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-
ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 10ΟΥ Δ.Σ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

548.750 373.150 209.129 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 21/7/2005 316 ΑΝΑΠΛΑ  ΣΗ -
Α Η ΞΙΟΠΟΙΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

98.805 114.3  71 60 ΔΗΜ. ίΣΜΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤ ΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

29/8/2005 401 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗ

95.8
Σ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛ ΣΜΟ ΙΤΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
"Τ ΗΣ ΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ" 

73.800   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - 30/6/2005 349 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

180 
 



Ε.Π Πράξη (Τίτλος Εργου) Π /Υ  
Ενταγμένων 
Έονων

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Δαπάνες Τελικός δικαιούχος ΗΜΕΡΟΝΗΝ 
ΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗ Γ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗ ΣΥΥ  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ 
ΛΕΞΑΜΕΝΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

44.020 44.020 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10/5/2005 351 ΣΥΜ Η -ΒΟΥΛΕΥΤΙΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ 
269.300 269.300 138.841 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

25/5/2005 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

"ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ" 

36.450  - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 30/6/2005 349 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ 

730.700  - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
19/1/2006 353 ΔΟΜΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜ Ο ΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤ
ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ Γ'ΚΑΠΗ 

116.18  3 116.183 71.435 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣ ΟΥ Μ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

28/11/2006 353 ΔΟΜΕ  Σ
ΥΠΟΣ ΗΣ ΤΗΡΙΞ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΪΚΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε.Κ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜ ΤΟ ΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΟΕΙΑ Σ
ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΔ 'ΚΑΠΗ 

116.183 116.183 82.634 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΛΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ)

28/11/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε. ΛΛΟΥ ΠΑ ΤΗ ΚΟΡΥΔΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ Ε' ΠΗΚΑ  

23.500  - ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΓΠΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ)

30/4/2007 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  Σ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑ Η ΤΑΡΤΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗ ΣΥΝΕΧΙ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

193.632 384.267 371.214 28/2/2002 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜ. ΟΥ ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟ Σ ΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

226.853 427.964 394.348 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

28/2/2002 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠ  ΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΔ  ΑΠ   ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

261.423 512.798 475.116 ΔΗΜ. ΟΥ ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

28/2/2002 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Ε.Π Πράξη (Τίτλος Εργου) Π /Υ  
Ενταγμένων 
Έρνων

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Δαπάνες Τελικός δικαιούχος ΗΜΕΡΟΝΗΝ ΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΩΔ. ΚΑΤΗ Γ. ΚΑΤ Η Γ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑί 
ΕΠΑ ΙΚ ΓΓΕΛΜΛΤ
Η   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΙΧΟ ΕΡΓΩΝ ΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠίΧ/ΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣ ΒΟΛΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

179.722 3 95 .444 344.811 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟ ΞΗΣ ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Σ Α
Κ ) ΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ

21/2/2002 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α ΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΑΠΤΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙ ΣΤΟ ΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

430.286 430.286 411.431 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤ ΞΗΣ ΊΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Σ Α
Κ ) ΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ

14/5/2002 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑ Η ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΠΙ ΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ) 

117.804 117.804 61.676 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
η  ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡ  ΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

26/7/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠ ΗΣ ΟΣΤΗΡΙΞ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠ Κ ΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Επιχορήγηση Τής Δημοτικής Επιχείρησης Έργων 
Πολιτισμού, Επικοινωνίας Ανάπτυξης, Προβολής 
Κορυδαλλού για την συνέχιση της λειτουργίας 
δομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Π ο αιδιών με Αναπηρία   (ΚΔΑΠ ? ΜΕΑ)   στον Δήμ
Κορυδαλλού.(Γ' ΦΑΣΗ) 

222.200 222.200 67.963 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

7/9/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
Α  ΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων 
Πο ίας λιτισμού, Ανάπτυξης, Προβολής Επικοινων
Κορυδαλλού για τήν συνέχιση της λειτουργίας 

Βρεφικού Στ υδαλλού. (Γ"  αθμού    στον Δήμο Κορ
ΦΑ7Η1 

117.700 117.700 49.678 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒ ΝΙΑΣ ΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

7/9/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓ ΑΤΙΚ ΓΕΛΜ
Η  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ε ΗΣ ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕ ΜΗΣ ΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΝΕΑΣ ΔΟ

ΚΕΝ ΣΗΣ ΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΠΑ ΟΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤ

ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Β ΦΑΣΗ). 

186.250 186.250 54.660 Δ  ΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

13/10/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Ε. Π Πράξη  (Τίτλος  Εργου) Π /Υ  Ενταγμένων  
Έονων 

Νομικές  
Δεσμεύσεις 

Δαπάνε  ς Τ  ελικός  δικαιούχος ΗΜ ΙΑ ΕΡΟΝΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΩΔ. Η Γ. ΚΑΤ ΚΑΤΗ Γ. 
ΕΝΕ ΣΡΓΕΙΑΕΝΕ ΑΣΡΓΕΙ  

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡ ΙΣΗ Τ

Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής 
Επικοινωνίας  Δήμου Κορυδαλλού για τη 

συνέχι  ση λειτουργίας  ΚΔΑΠ "Αερόστατο" στο
Δήμο Κο )ρυδαλλού (Γ*φάση  

119.200 119.200 44.616 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΤΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

7/9/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ 

ΟΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΠΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

161.395 161.395 154.458 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6/11/2003 319 ΜΕΛΕΤΕΣ -
ΕΡΓΑΛΕΙΑ -
ΕΡΕΥΝΕΣ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

23.477 19.101 19.101 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΟΠΗ   2ΟΥ 
ΓΎΜ ΙΟΥ ΝΑΣΙΟΥ & 2ΟΥ ΛΥΚΕ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
31/12/2001 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ   ΓΎΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
23.477 19.101 19.101 22Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιου 

ΛΥΚΕΙΟΥ-3ου ΓΎΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

31/12/2001 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΪΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ου ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

23.  477 19.564 19.564 27Η Η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

31/12/2001 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   2ο ΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

21.817 21.817 21.817 101Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
20οΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «20θΥ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

31/12/2001 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

110 15.377 15.376 5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 22.

Ε.Π.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΟΥ  ΕΡΓΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

7.500 6. 239 6.923 6Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΓΤΡ. 6ΟΥ ΚΑΙ 
8ΟΥ ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ., ΙΟΥ ΚΑΙ 4
ΝΗΠΙΑΓ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ Κτ  Π

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

22.110 15.005 15.004 12Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

22.110 15.005 15.004 9Η ΣΧΟΛΙΚΗ   ΕΠΓΤΡ.   9ΟΥ 
ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΙ 7ΟΥ«21ΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 
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Ε.Π Πράξη (Τίτλος Εργου) Π/Υ Ενταγμένων 
Έονων 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Δαπάνες Τελικός δικαιούχος ΗΜΕΡΟΝΗΝ ΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΩΔ. ΚΑΤΗ Γ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΗ Γ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε.Π. ΩΝΙΑ ΚΟΙΝ
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   18ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

11.880 9.272 7.889 3Η Σ ΣΧ.-Χ .ΕΠΙΤΡ.  18ΟΥΔΗΜ.
22 ΥΟΥΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   160 ΚΑΙ 170 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

15.180 10.714 10.713 7Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 16 -ΟΥ
17 Υ ΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ 13ΟΥ - 17Ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

22.110 15.005 15.004 2Η .  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥΔΗΜ
ΣΧ. ΚΑΙ 10ΟΥ - 11ΟΥ ΝΗΠΙΑΓ, 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:    100 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

22.110 15.377 15.376 10Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ, ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚΤΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:   110 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

22,110 15.749 15.741 11 Υ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

5/3/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΩΝΙΑΚΟΙΝ  
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου 

Κορυδαλλού 
38.614 45.073 17.314 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 31/7/2002 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡ ΑΙ ΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Κ

ΔΙΚ Υ ΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗ ΣΙΟ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 7Ο ΓΥΜΝΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

20.979 19.982 19.982 24η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20/10/2004 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 
7ου Υ _9ου ΓΎΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ε.Π. ΩΝΙΑΚΟΙΝ  
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης του 

Δήμου Κορυδαλλού 
354.000 -  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 27/3/20Ο6 - 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΝΙΑΚΟΙΝΩ  
ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Πολ των υχρηστικο £15 για την εξυπηρέτηση 
τεχνικώ ν του ν υπηρεσιών και των πολιτώ

Δήμου Κορυδαλλού 
350.000 -  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 31/7/2006 - 400 ΕΡΓΑ ΚτΠ 

Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Γ  ΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ Ο ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
3 00.000   19/5/2006 353 ΔΟΜΕΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Ε.Π Πράξη (Τίτλος Εργου) Π/Υ Ενταγμένων 

Έονων 
Νομικές 
Δεσμεύσεις 

Δαπάνες Τελικός δικαιούχος Η Α ΜΕΡΟΝΗΝ Ι
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΏΔ. ΚΑΤΗΓ. 
ΕΝΕ ΑΣΡΓΕΙ  

ΚΑΤΗΓ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ε.π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Έργων οβολής  Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Πρ
Επικοινωνίας Κορυδαλλού για την συνέχιση 
της λειτ υργικής ουργίας δομής Κέντρου Δημιο
Απασχό ΔΑΠ - λησης Παιδιών με Αναπηρία   (Κ
ΜΕ ΣΗ  Α)   στον Δήμο Κορυδαλλού.(Γ'ΦΑ )

222.200 222.200 - ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

7/9/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Έργω ολής ν Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Προβ
Επι ση κοινωνίας Κορυδαλλού για την συνέχι
της λειτ     στον ουργίας Βρεφικού Σταθμού

Δήμο Κορυδαλλού. (Γ' ΦΑΣΗ1 

117.70  0 117.700 - ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥ ΠΕΚ)ΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑ  

7/9/200  6 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΠ Σ ΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΪΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΠΤ ΩΝΙΑΣ ΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝ
ΚΟ Η ΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣ

ΛΕ Υ ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜ ΙΩΝ ΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔ
ΜΕ ΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΩΙΝΟ 
ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Β ΦΑΣΗ). 

186.250 186.250  ΔΗΜ. ΕΠΪΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤ ΥΞΗΣ ΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

13/10/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
Δ  ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ε.Π. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ 
Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Έργων Πολιτι ης Προβολής σμού Ανάπτυξ
Επικοινωνίας  Δήμου Κορυδαλλού για τη 

συνέχ στο ιση λειτουργίας   ΚΔΑΠ "Αερόστατο" 
Δήμο Κορυδαλλού (Γ"φάση) 

119.200 119.200 11.244 ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

7/9/2006 353 ΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
Δ  ΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Σύνολο 13.553.551 10.483.405 6.328.049  
ΠΗΓΗ:  Α.Ε. 

 

ΠΕΤΑ
 

 

 

 

 



Παράλληλα ο Δήμος προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στην Δ προγραμματική 

περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πιστοποίησης ως 

τελ αιούχος εν επίσης γραμματίζει ς προτάσεις που θα υποβάλλει για 

χρ οδότηση  στα πλαίσια αυτού . 

Όσ  την ένταξη έργων στο πρόγραμμα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που 

χρ οδοτείται από νικούς ρους, ο Δήμος έχει συνολικά επικεντρώσει την 

κα  Θησέα  την αν ρση του νέο ρχείου ενώ έχει εντάξει και ένα 

έργο προμήθειας βυθιζόμενων κάδων. 
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γιαή του υ Δημα

ΠΙΝΑ
Έργ

.18 
Α 

 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 4.000.000,00€ 

 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ- 

ΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ (Υποπρόγραμμα 3) 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΔΙΟ

26 

Σ ΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ 1 400.000, € 
ΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΔΩΝ 
Ε ΕΞ 00

ΠΡΟΜ

ΣΥΝΟΛΟ  4.400.000,00€  

ΠΗΓΗ: www.ypes.gr  

 

Γε οι δράσεις που προωθούνται στην περιοχή αφορούν
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ν σταθμών, 

ς του Δήμου

ατομείων. 

ιοχών, 

’ ΚΠΣ και 

ημιουργία 

ΟΣΚ, σχο

νίσχυση ή

ρωτίστως

ρή των 

πιο συγκεκριμέν

νέων κοινωνικ

λικών κτιρίων, 

 δημιουργία νέω

με την κατασκευ

ρών κ

α) λ.χ.   

ών υποδ

κατασκευή

ν αθλητικ

ή του αθλ

ι χ

στ

νερ

ιδικ
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Γ. Περαιτέρω προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας μέσω της διοργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και ενδυνάμωσης των εμπλεκόμενων δομών του Δήμου. 

 

Δ. Αύλες δράσεις για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι, 

 λιανικού εμπορίου.  

 

Οι συγκεκριμένες δράσεις σε συνδυ λυση της υπάρχουσας κατάστασης 

σε όλους τους τομείς που προηγηθήκ υν ως κύρια στοιχεία του  πρότυπου 

ανάπτυξης της περιοχής  

 

Α. Αύξηση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και κοιν

περαιτέρω αξιοποίηση  της περιοχής του όρους Αιγά

Κ ικό στόχο την αναψ  χρόνο δε

 

Β. Την ενδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής και όλων των σχετικών με αυτήν δομών 

 

Γ.  ως διαδημοτικό κέντρο λιανικού εμπορίου. Ειδικ αι όπως 

αναλύθηκε νως  στοιχείο  οικονομίας είναι το λιανικό 

εμπόριο. Χαρακτηριστικά του είναι νο στο εμπορικό κέντρο της 

όλης και σε μια σειρά από εμπορικούς δρόμους όπως η  Ταξιαρχών, η Αθηνάς, 

γωγής. Μειονέκτημα  της 

εριοχής για τη περαιτέρω στήριξη του εμπορίου αποτελεί η έλλειψη χωρών 

 

. Την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τόσο σε επίπεδο 

ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κτλ. 

 

Ε. ανακατασκευή των υποδομών στο χώρο της αγοράς της πόλης προωθώντας την 

λειτουργία του ως διαδημοτικού κέντρου

ασμό με την ανά

αν αναδεικνύο

  μελέτης :

όχρηστης χρήσης με την 

λεω στα όρια του Δήμου 

δομένου δε.  ορυδαλλού, με βασ υχή –ελεύθερο

Την λειτουργία της ότερα κ

 προηγουμέ κύριο  της τοπικής

 ότι είναι συγκεντρωμέ

π

Δημητρακοπούλου κλπ και οι μικρομεσαίες μονάδες παρα

π

στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. 

 

Δ

υποδομών όσο και υπηρεσιών 

 

Ε. Την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας και των συναφών με αυτήν δράσεων 

αναμένεται να επιφέρει επιπλέον προώθηση της τοπικής οικονομίας. 
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Δ.8. Περιουσία του Δήμου Κορυδαλλού 
 
Η περιουσία του Δήμου Κορυδαλλού όπως καταγράφεται σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.19 

Δήμου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
 

Ο Τ. ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΑ-
ΔΟΝ (μ2) ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .

1

2ος ΟΡΟΦΟΣ: 257,34 
3ος ΟΡΟΦΟΣ: 269,04 

7 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 436,71 

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟ : 292,20 
ΥΠΟΓΕΙΟ: 326,87 
1ος ΟΡΟΦΟΣ: 292,20 2000 

69Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ 612,50   

 ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΥΛΟΥ 25.900,00 

 

ΥΠΟΓΕΙΟ: 248,71 
1ος ΟΡΟΦΟΣ: 557,81 

1938 

ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  195,60
 
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ : 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 557,81 

1960 
 

2ος ΟΡΟΦΟΣ: 557,81 
 

 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 8584,30 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. 

1  16 ΣΙΝΕ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» 664,51 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 587,00 
ΥΠΟΓΕΙΟ: 125,00 
1ος ΟΡΟΦΟΣ: 460,00 
 

1959 
 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2008 

 

Ο
ΟΣ: 450,00 

ΔΕΕΠΑΠΕΚ 450,00 

ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟ:450,00 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 450,00 
1ος  ΟΡΟΦΟΣ: 450,00 
2ος  ΡΟΦΟΣ:. 450,00 
3ος  ΟΡΟΦ

1978 

26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 141,96 

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 20,00 
ΥΠΟΓΕΙΟ: 50,00 2000 

ΔΙΩΡΟΦ

«ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» 1ος  ΟΡΟΦΟΣ: 101,00 
2ος  ΟΡΟΦΟΣ:101,00 

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 5527,70 

2 ΚΤΙΣΜΑΤΑ 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 423,97 
1ος  ΟΡΟΦΟΣ: 138,96 1997 ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟ: 598,96 
1ος  ΟΡΟΦΟΣ: 121,84 
ΥΠΟΓΕΙΟ: 136,03 

43 ΚΗΦΗ 360,00 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 236,37 
ΥΠΟΓΕΙΟ: 108,83 
1ος  ΟΡΟΦΟΣ: 197,29 
2ος  ΟΡΟΦΟΣ:157,54 

1956 
1960 
2000 

ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
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ΤΡΙΩ
ΥΠΟ

124 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 534,22 ΙΣΟΓΕΙΟ: 349,11 
1ος  ΟΡΟΦΟΣ: 374,16 
2ος  ΟΡΟΦΟ
3ος  ΟΡΟΦΟ

1991 

ΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
ΓΕΙΟ:461,97 

ΥΠΟΓΕΙΟ:393,47 

Σ:. 249,67 
Σ: 413,92 

11Β ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

66 

3   ΟΡΟΦΟΣ: 158,00 
4  ΟΡΟΦΟΣ: 28,60 

1987 275,35 1   ΟΡΟΦΟΣ: 156,96 
2ος  ΟΡΟΦΟΣ:. 173,34 

ΥΠΟΓΕΙΟ:49,60 
ΙΣΟΓΕΙΟ36,
ος

ος

ος

18Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 416,93   

ΠΗΓΗ: Έντυπο   Ε9 Δήμου Κορυδαλλού
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Δ.9. Αξιολόγηση της Τοπικής Επιχειρ  Δήμο Κορυδαλλού 
 

 58% υ τος π στην έρευνα θεωρούν ότι οι 

επιχειρήσεις τους είναι λίγο κερδοφόρες ενώ ί ότι είναι πολύ κερδοφόρες 

(βλ. παράρτημα 2). 30% των επιχειρηματι ίρηση τους υφίσταται 

κάποια  ή αρκετά σημ ν περιοχή του Σχιστού, το 62% 

ρίπο ειρήσεων της   αρκετά ή πολύ  

κρίση, τονίζοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα ης περιοχής . Όσον αφορά 

στους τομείς δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων με κρίση, είδαμε ότι αναφερόμαστε 

 και  κλάδο της βιοτεχνίας – βιομηχανίας.  

Προσδιοριστικοί παράγοντες της κρίσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θεωρούνται 

τόσο τα διαρθρωτικά χαρακτηριστι , οι διεθνείς εξελίξεις 

ου συγκεκριμένου τομέα (π.χ. κρίση κλωστοϋφαντουργίας) αλλά και τα προβλήματα της 

περιοχής του Κορυδαλλού.  

Σχετικά με τα προβλήματα του Δήμου, το 59.30% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στις συνεντεύξεις θεωρεί ως παρά πολύ σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα μείωσης 

της κερδοφορίας του, την έλλειψη χωρών στάθμευσης στην περιοχή του Κορυδαλλού, 

ακολουθεί το κυκλοφοριακό (14.8%), το μεγάλο ποσοστό της ανεργίας στην περιοχή 

(11.10%), τα πεζοδρόμια-αναπλάσεις (7.4%) και η εγκληματικότητα (3,7%) (βλ. 

παράρτημα 2).  

Στην καταγραφή των απόψεων των επιχειρήσεων στη στήλη των «παραπόνων προς το 

Δήμαρχο» του περιοδικού Δημοσκόπιο , στα παραπάνω προβλήματα τίθεται και το θέμα 

των αναπλάσεων της εμπορικής περιοχής του Κορυδαλλού, ο φωτισμός, η 

αστυνόμευση, ενώ θεωρείται ότι η απομάκρυνση των φυλακών θα τονώσει την αγορά 

του Κορυδαλλού. 

Στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των τοπικών 

επιχειρήσεων, είναι κατά κύριο λόγο ο μικρός χαρακτήρας των μονάδων. Ο μικρός 

χαρακτήρας των επιχειρήσεων θεωρείται ότι μπορεί να συμβαδίζει με χαμηλότερο βαθμό 

αποδοτικότητας και  ανταγωνιστικότητας  των επιχειρήσεων. 

Επιγραμματικά, από την ανάλυση που προηγήθηκε, και σύμφωνα και με την ανάλυση 

των ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα, την ανάλυση της τοπικής οικονομίας γενικότερα, και τις 

συνεντεύξεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας μπορούμε να επισημάνουμε ότι στον 

Κορυδαλλό: 

ηματικότητας στο

Το  των επιχειρήσεων το δείγμα ου πήραν μέρος 

 μόνο 4% θεωρε

ών πιστεύει ότι η επιχε

μορφή κρίσης (λίγο

υ των επιχ

αντική). Στη

πε  περιοχής θεωρεί ότι περνά  σημαντική

 της συγκεκριμέν

συνήθως στο λιανικό εμπόριο  στον

κά των ιδίων των επιχειρήσεων

τ
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Οι επιδράσεις από την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο περιβάλλον του ανοιχτού 

νταγωνισμού οδήγησαν στην ενδοκλαδική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, και  στην 

0-10-2003) 

ρίου εν γένει παρατηρούνται σημαντικές ανακατατάξεις των 

σε καταστήματα και βιοτεχνίες διατροφής ενώ β) ο θεσμός του 

ε

αι να ισχυροποιούν τη θέση τους. Σημαντική συνιστώσα αποτελεί, 

ς ύ

τη δημιουργία   πληθώρας 

σεων του τρίτου τομέα της οικονομίας προκειμένου να ενισχυθεί η 

απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (βλ. την ανάλυση που ακολουθεί στο άξονα 

α

αύξηση του μεριδίου των επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών. Οι επιπτώσεις γίνονται 

πιο αισθητές στο χώρο της μεταποίησης με την αύξηση της διείσδυσης των ξένων 

προϊόντων (χωρίς την αντίστοιχη εξαγωγική επίδοση). Μια ιδιαίτερη πτυχή στρέβλωσης 

του ανταγωνισμού αποτελεί το παραεμπόριο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 

εκτεταμένες διαστάσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας αλλά ιδιαίτερα στον κλάδο του 

λιανικού εμπορίου. Το φαινόμενο απειλεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη 

βιωσιμότητα των νομίμων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε των ΜΜΕ. Το νομοθετικό πλαίσιο 

που ισχύει και όπως αυτό διαμορφώνεται με τον Ν.319/2003 (ΦΕΚ Α' 3

θεωρείται επαρκές. Η εφαρμογή του Νόμου που είναι έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' 

και β' βαθμού δεν τηρείται .  

 

Στο χώρο του λιανικού εμπο

μεριδίων  της αγοράς που έχουν επηρεάσει και τις εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο του 

Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα: α) στο χώρο της διατροφής συνεχίζεται έστω και με άλλη 

δυναμική, η ταχύτερη συγκέντρωση μέσων  και ταχύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών 

των σουπερμάρκετ και υπερκαταστημάτων και των αλυσίδων σε σύγκριση, πράγμα που 

υποδηλώνει ανακατανομή της αγοράς σε βάρος των ΜΜΕ, με συνέπεια τη μείωση της 

δραστηριότητας 

χονδρικού εμπορίου εξελίσσεται σε μία σοβαρή συνιστώσα του εμπορίου. Το χονδρικό 

εμπόριο και ιδιαίτερα εκείνο των μη καταναλωτικών αγαθών δε φαίνεται να ακολούθησε 

την τάση που περιγράφ ται για το λιανικό εμπόριο ή για τους κλάδους χονδρικού 

εμπορίου καταναλωτικών αγαθών. Αντίθετα οι ΜΜΕ αυτού του τομέα και στον 

Κορυδαλλό φαίνετ

όπω  τονίστηκε, η διασύνδεση του Κορυδαλλού με π λες-εισόδους στο πολεοδομικό 

συγκρότημα της Αττικής. 

 

Ο τομέας των υπηρεσιών γνώρισε μια ιδιαίτερη άνθηση με 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η δυναμική ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα 

αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια. Στον Κορυδαλλό ειδικότερα θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στη δυνατότητα ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών πολιτιστικού, αθλητικού 

και επιχειρή
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3). Ήδη, θετική διαχρονική εξέλιξη (1995-2000) όπως τονίστηκε παρουσιάστηκε  στις 

επιχειρήσεις πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 

Ο μικρός χαρακτήρας των επιχειρήσεων συμβαδίζει και με την αδυναμία εύκολης 

πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης καθώς οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι 

απαγορευτικές για προσωπικές, μικρές επιχειρήσεις.   Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 

μέσο ποσό επένδυσης ανά επιχείρηση στην περιοχή του Σχιστού διαμορφώνεται στα 

9.840.000 δρχ  (GPO: 2002). 

 

Παράλληλα, η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων από τις ΜΜΕ είναι περιορισμένη 

στον Κορυδαλλό. Το 57.70% του δείγματος των επιχειρήσεων δήλωσαν άγνοια των 

ευρωπαϊκών /κρατικών προγραμμάτων επιδότησης , επιχορήγησης.   Το συγκεκριμένο 

οσοστό στην περιοχή του Σχιστού ανέρχεται στο 72.12%.  Βέβαια, η πορεία 

 δύο εξεταζόμενα έτη, ο ανταγωνισμός μέσω της 

πελευθέρωσης των αγορών καθώς και η αύξηση του εργατικού κόστους στην Ελλάδα 

π

υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ αποδεικνύει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ΜΜΕ σε όλη την 

Ελλάδα έχει υποβάλει προτάσεις και ακόμη μικρότερο έχει εγκριθεί.  Η έλλειψη σωστής 

ενημέρωσης και πληροφόρησης, η ανεπάρκεια κατάλληλων δομών στήριξης των ΜΜΕ 

για την ένταξη στα προγράμματα αυτά, η πολυπλοκότητα των όρων και το κόστος που 

συνεπάγεται η σύνταξη και η συμμετοχή σε μια πρόταση θεωρείται ότι παρεμποδίζουν 

και δρουν αποτρεπτικά στη συμμετοχή των ΜΜΕ στο Γ'ΚΠΣ . Είναι φανερή η ανάγκη 

δομών στήριξης και ενημέρωσης των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο. 

 

Η μη εξοικείωση των ΜΜΕ με τις νέες τεχνολογίες καθώς και ο παραδοσιακός 

χαρακτήρας δραστηριοποίησής τους είναι ένα πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στο 

Δήμο. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας δραστηριοποίησής τους διαφαίνεται από την 

κυριαρχία των παραδοσιακών βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής (ειδών ένδυσης και 

κατασκευής μεταλλικών προϊόντων). Παρά τη σχετική δυναμική που εμφάνισαν οι 

συγκεκριμένοι κλάδοι στα

α

αναμένεται ότι θα επιφέρει κρίση στους συγκεκριμένους κλάδους. Από την άλλη πλευρά, 

η μη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και  τις κλαδικές εξελίξεις επιδεινώνει την δεινή 

θέση των συγκεκριμένων κλάδων.  Παρά την στροφή της μεταποιητικής δραστηριότητας 

στον Κορυδαλλό προς κλάδους νέας τεχνολογίας, η αύξηση που παρατηρείται είναι 

οριακή και το πλήθος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων πολύ μικρό.  
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Εξάλλου, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, η εξοικείωση των 

επιχειρήσεων του δείγματος με τις νέες τεχνολογίες περιορίζεται κυρίως με τη χρήση Η/Υ 

0% δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν Η/Υ στην επιχείρηση τους, ενώ 43% δε χρησιμοποιεί). 

ουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και ότι πωλούν τα προϊόντα 

ους μέσα από αυτήν (βλ. παράρτημα 2). Κατά συνέπεια, θα πρέπει, στο μέλλον, να 

τας των συγκεκριμένων 

πιχειρήσεων, παρατηρείται σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων που δε γνωρίζει τι 

σ Α

ληροφόρησης και 
                                                

(5

Παράλληλα, η πρόσβαση στο διαδικτύο υφίσταται έστω και σε περιορισμένο ποσοστό 

(25.9%). Η μεγαλύτερη πρόκληση στο μέλλον για τις επιχειρήσεις του Κορυδαλλού δεν 

είναι πλέον μόνο η χρήση και η κατοχή Η/Υ αυτή καθεαυτή αλλά η αποτελεσματική 

ένταξη των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες των επιχειρήσεων. Μόνο 11,10% των 

επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχ

τ

αναπτυχθούν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον τομέα της αγοράς και της 

πώλησης μέσω διαδίκτυο , καθώς και η παραγωγική χρήση των νέων τεχνολογιών, 

αφού σε αυτούς τους τομείς διαπιστώνονται οι σημαντικότερες ελλείψεις.  

 

Οι ΜΜΕ συνήθως εφαρμόζουν χωρίς να το συνειδητοποιούν πρακτικές κοινωνικής 

εταιρικής ευθύνης  ή αλλιώς υπευθύνων επιχειρηματικών πρακτικών  παρά το γεγονός 

ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) αναπτύχθηκε για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. 51  Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως και η έννοια της 

κοινωνικής οικονομίας που θα αναλυθεί αμέσως μετά θεωρείται ότι συμβάλλει στην 

επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.  Στον Κορυδαλλό, 

παρά την ύπαρξη κατά κύριο λόγο ΜΜΕ και της τοπικότη

ε

σημαίνει Ε.Κ.Ε (37.3%) ή θεωρεί ότι ο σεβασμός στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

ΜΜΕ καλύπτει τη συγκεκριμένη έννοια (βλ. παράρτημα 2). Η λανθασμένη αυτή αντίληψη 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ διοικούνται συνήθως από αυτοδίδακτους 

επιχειρηματίες (θα μπορούσαμε να υποθέσουμε και από τα στατιστικά της ΕΣΥΕ για το 

μορφωτικό επίπεδο, χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στον Κορυδαλλό) με μη άμεση 

πληροφόρηση και γνώ η νέων όρων και διαδικασιών. πό την άλλη πλευρά, οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι συνηθισμένες σε 

κοινωνικό διάλογο, διαβούλευση και εταιρική σχέση Δ-Ι για τα τοπικά ζητήματα. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του Κορυδαλλού που πήραν μέρος στις 

συνεντεύξεις απάντησαν σε ποσοστό 40.60% ότι δεν ενδιαφέρονται να συνάψουν 

εταιρική σχέση με τη Δημοτική αρχή για την επίλυση ενός τοπικού προβλήματος (βλ. 

παράρτημα 2).. Συνεπώς, απαιτείται η δημιουργία διαύλων π
 

51 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001) 
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οργανωμένων δομών κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των φορέων μιας τοπικής κοινωνίας. 

Οι δομές αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

οικονομικά οφέλη που επιφέρουν οι συγκεκριμένες πρακτικές.  

 

Η κοινωνική οικονομία  θεωρείται ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο, 

ιδιαίτερα δε στην επιδίωξη της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά στη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη 

είναι η ποιοτική απασχόληση, η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, η ενισχυμένη 

δημοκρατία και η σύμπραξη μεταξύ των τοπικών αρχών και εταίρων της κοινωνικής 

οικονομίας . Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεων είναι 

ότι: α) τείνουν να είναι πιο κοντά στην κοινότητα και στα άτομα που υπηρετούν όσον 

αφορά στη γεωγραφική εγγύτητα, την κατανόηση των αναγκών τους, και την 

κπροσώπησή τους, β) ενσωματώνουν την έννοια της ΕΚΕ, γ) αντιμετωπίζουν τον 

 

τονώσει την προώθηση προς την απασχόληση των συγκεκριμένων ομάδων στο Δήμο 

ε

κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας άνεργων ατόμων, 

ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, δ) Η συμμετοχική και 

καινοτόμος προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας μπορεί επίσης να έχει πολύτιμη 

συμβολή στην επίτευξη των στόχων για τη δημιουργία της κοινωνίας πληροφοριών που 

περιλαμβάνει τους πάντες. Σύμφωνα με τον Επίτροπο ΓΔ Επιχειρήσεων Erkki Liikanen 

(Ghent, 14 Νοεμβρίου 2001) “το πιο συχνά αναφερόμενο εμπόδιο στη χρήση διαδικτύου 

σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες είναι η μη διαθέσιμη ή οικονομικά ανεκτή 

τεχνολογία” και τέλος ε) στηρίζονται σε συμπράξεις με τη Δημοτική αρχή για την 

προώθηση των στόχων της στην επιδίωξη της τοπικής απασχόλησης . Κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δέκα ετών η κοινωνική οικονομία αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και προωθείται ως πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση καθώς και στα Εθνικά Σχέδια 

Δράσης που αναφέρουν τις πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας υπό τον 

επιχειρηματικό πυλώνα .  

 

Στον Κορυδαλλό, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Μητρώου των Επιχειρήσεων 

το έτος 2000, οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία των ΜΚΟ, των 

συνεταιρισμών ή της ευρύτερης κοινωνίας παύουν να υφίστανται ή μειώνονται (βλ. 

παράρτημα 1).  Από την άλλη πλευρά, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως οι άνεργοι 

και τα ΑΜΕΑ αυξάνονται. Η φιλοσοφία της κοινωνικής οικονομίας θα μπορούσε να 
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Κορυδαλλού. Η Δημοτική αρχή, ήδη έχει  υιοθετήσει τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας 

για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω της συμμετοχής της στο 

επιχειρησιακό σχέδιο «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Νομαρχία Πειραιά»  

ου χρηματοδοτείται από το Μέτρο 3.4 του Π.Ε.Π Αττικής 2000-2006.  Σύμφωνα με το 

ω ευελιξία

ητα αποτελεσματικής διαχείρισης της πληροφορίας, επιτρέπει 

την αποτελεσματική ανάπτυξη πολλών μικρών επιχειρήσεων.   

π

συγκεκριμένο σχέδιο, η Δημοτική αρχή θα συνεργαστεί με τους συλλόγους των 

Παλιννοστούντων της Περιοχής στη δημιουργία δομής παρέμβασης Παλιννοστούντων – 

Ομογενών που στόχο έχει την ανάπτυξη ενός δικτύου προώθησης των συγκεκριμένων 

ατόμων σε νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την πολιτιστική δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται στο Δήμο .  Η υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας προχωρεί 

ικανοποιητικά  αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που έχει ο τομέας κοινωνικής οικονομίας 

στην προώθηση της τοπικής απασχόλησης στον Κορυδαλλό.  

 

Η επιχειρηματικότητα στο Δήμο Κορυδαλλού διαθέτει παρά τα έντονα προβλήματά της, 

σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Οι προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας σχετίζονται άμεσα με την ανάδειξη και αξιοποίηση των ακόλουθων 

προωθητικού χαρακτήρα παραμέτρων: 

 

 το μικρομεσαίο χαρακτήρα των επιχειρήσεων της περιοχής: Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις 

είναι αλληλένδετες με την έννοια της ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό 

επίπεδο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης, της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και του υψηλού εργατικού κόστους θα μετακινηθούν εκτός 

ελληνικών συνόρων. Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ επιχειρήσεις αναδεικνύουν 

τοπική σταθερότητα και διασύνδεση. Παράλληλα, η μείωση πλέον των υψηλών 

σταθερών κοστών για την ανάπτυξη της οικονομίας της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών και οι ευκαιρίες μέσω του Γ’ ΚΠΣ αλλά και του Δ’ ΚΠΣ 

αναδεικνύουν νέες δυνατότητες τεχνολογικής εξέλιξης τ ν ΜΜΕ. Η , η  

γνώση και η ικανότ

 Η ύπαρξη ενός ισχυρού εμπορικού κέντρου (γραμμική περιοχή Ταξιαρχών) με 

υπερτοπική εμβέλεια  (Νίκαια, Κερατσίνι) με ΜΜΕ που εξαιτίας του χαμηλού 

λειτουργικού τους κόστους και της ευελιξίας τους φαίνεται να διατηρούν, ως έναν 

βαθμό, το συγκριτικό τους πλεονέκτημα σε πολλούς κλάδους του εμπορίου. 
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 Το χονδρικό εμπόριο  λόγω της γεωγραφικής σύνδεσης της περιοχής με 

εισόδους-πύλες της Αττικής σε συσχετισμό με το χαμηλότερο κόστους ενοικίου 

στην περιοχή.  

 Η εστίαση – ψυχαγωγία-αναψυχή που είναι δυνατόν να προσελκύσει κατοίκους 

από την ευρύτερη υπερτοπική ζώνη επιρροής του Δήμου (Κερατσίνι, Νίκαια,  

Αιγάλεω). 

 Η ανάπτυξη των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

 Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. 

  Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της περιοχής. 
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Δ.10. Αξιολόγηση του Τομέα Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης στο 
Δήμο Κορυδαλλού 
 

Δ.10.1. Απασχόληση  
 
Προβλήματα και  ευκαιρίες απασχόλησης  στο Δήμο Κορυδαλλού  

 μη 

κών παραγωγικής ηλικίας, σε σχέση με 

εριοχή του Κορυδαλλού 

ποθαρρυμένες από την ανεργία, την έλλειψη παροχών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. 

βρεφονηπιακών σταθμών) και των παραδοσιακών προτύπων οργάνωσης της 

οικογένειας είναι εμφανές ότι δηλώνονται συνήθως ως νοικοκυρές.  

  

Η  απασχόληση σύμφωνα με τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, μειώνεται 

οριακά  στο Δήμο Κορυδαλλού (από 89,97% σε 89.07%) . Θετικό στοιχείο αποτελεί ότι η 

μείωση αυτή είναι μικρότερη της αντίστοιχης μείωσης που καταγράφεται σε επίπεδο 

περιφέρειας και χώρας. Βέβαια, η απασχόληση σε επίπεδο χώρας παρουσιάζει αύξηση 

μέσα στο 2003 ανατρέποντας την πτωτική τάση της απασχόλησης των προηγουμένων 

δύο ετών53. Ανάλογη θετική πορεία της απασχόλησης αναμένεται ίσως και σε επίπεδο 

Δήμου, δεδομένου ότι η μείωση της απασχόλησης στο Δήμο ήταν μικρότερη από αυτή 

της Χώρας.  

 

Η  ανάλυση της κατά φύλο σύνθεσης της απασχόλησης  τη δεκαετία  1991-2001 

αναδεικνύει την υπεροχή του ανδρικού φύλου (63,77%  έναντι 36,23% των γυναικών) 

στο σύνολο των απασχολουμένων, υπεροχή που ξεπερνάει μάλιστα και το αντίστοιχο 

ποσοστό σε επίπεδο της Περιφέρειας (60,77%).  Η συμμετοχή των γυναικών στην 

απασχόληση μπορεί μεν να μεταβάλλεται θετικά στην εξεταζόμενη δεκαετία, κυρίως 

μάλλον λόγω και της πολιτικής πρόσληψης γυναικών μερικής απασχόλησης στο Δήμο 

                                                

Βασικό χαρακτηριστικό της απασχόλησης στο Δήμο αποτελεί το μεγάλο ποσοστό

ενεργού πληθυσμού, ιδιαίτερα των άεργων γυναι

τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό 52  . Οι γυναίκες στην π

α

 
52 Βλ. ανάλυση προηγουμένης ενότητας στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων της ΕΣΥΕ όπου 
διαφαίνεται ότι συγκεκριμένη σχέση υφίσταται εδώ και δεκαετίες (βλ. ΤΑΠ Κορυδαλλού 1990, σελ. 30) και 
αποτελεί μείζον πρόβλημα του Δήμου σε σύγκριση δε και με την αντίστοιχη εξέλιξη σε επίπεδο περιφέρειας, 
καθώς μπορεί μεν από το 1971 και μετά το ποσοστό του ΟΕΠ του Δήμου επί του πραγματικού πληθυσμού 
να αυξάνεται (1971: 30,8%, 1981: 31,3%, 1991: 34, 5% & 2001: 39,8%) εξακολουθεί δε να είναι χαμηλότερο 
από αυτό του μη ΟΕΠ  του Δήμου (50,9%) αλλά και της περιφέρειας (49,1%) 
53 Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Απασχόλησης 2003 
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και τις Δημοτικές επιχειρήσεις του Κορυδαλλού, αλλά υπολείπεται του αντίστοιχου 

ποσοστού σε επίπεδο Περιφέρειας54.  

Διάρθρωση της απασχόλησης ανά  κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

 

 

ικό της Περιφέρειας Αττικής είναι η τριτογενοποίηση της 

των απασχολουμένων 

Το κύριο χαρακτηριστ

απασχόλησης καθώς από το 1981 και μετά, το μεγαλύτερο μέρος 

συγκεντρώνεται στο τριτογενή τομέα παραγωγής. Ανάλογη εξέλιξη παρουσιάζεται και 

στο Δήμο Κορυδαλλού, καθώς σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες 55  η 

απασχόληση των κατοίκων του Δήμου, συγκεντρώνεται πλέον στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής ενώ ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει διαχρονικά συνεχιζόμενη κάμψη.  

 

Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα  

Η απασχόληση των κατοίκων του Κορυδαλλού, στο δευτερογενή τομέα παραγωγής έχει 

χανική παραγωγή στην Ελλάδα- Αττική. Η κρίση της λειτουργίας της 

ιομηχανικής περιοχής του Ασπροπύργου-Ελευσίνας-Σκαραμαγκά, πόλο απασχόλησης 

 

μειωθεί σημαντικά τα  τελευταία είκοσι χρόνια.  Οι απώλειες που εντοπίζονται στη 

μεταποίηση 1971-1978,  συνεχίζονται και στη δεκαετία του 1991-2001 καθώς ο 

συγκεκριμένος κλάδος  παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή της 

απασχόλησης στην περιοχή (μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάζει ο κλάδος των 

νέων κλάδων υπηρεσιών μη δυνάμενων να καταταγούν σε κάποιο από τους 

υφιστάμενους). 56  Προσδιοριστικοί παράγοντες της μείωσης της απασχόλησης στο 

συγκεκριμένο τομέα είναι η γενικότερη κρίση του τομέα στη διεθνή αγορά που επηρέασε 

και τη βιομη

β

των κατοίκων των Δυτικών Προαστίων και του Κορυδαλλού, αποτελεί ίσως καίριο 

προσδιοριστικό λόγο της μείωσης της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα.  

Βέβαια, παρά τη συνεχιζόμενη μείωση της απασχόλησης στη μεταποίηση, ο τομέας των 

μεταποιητικών βιομηχανιών/βιοτεχνιών εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό 

απασχολουμένων στον Κορυδαλλό (έρχεται δεύτερος μετά την απασχόληση στο 

χονδρικό –λιανικό εμπόριο).  

                                                 
54 Βλ. ανάλυση στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ για την απασχόληση. 
55 Σύμφωνα με το ΤΑΠ Δ. Κορυδαλλού, το 1971 το ποσοστό  των απασχολουμένων στο δευτερογενή τομέα 

φτάνει το 52,4% ενώ στην συνέχεια μειώνεται φτάνοντας το 1981, το 44, 6%  ενώ το 2001 είναι 24,5 % . 

α την απασχόληση ανά τομ56 Βλ. ανάλυση στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ γι έα και κλάδο παραγωγής. 
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Είναι εμφανές ότι η επί σειρά ετών παρουσία μικρών βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή 
57  συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ένα σημαντικό ποσοστό των 

ατοίκων της περιοχής. Βέβαια, μελλοντικά υφίσταται ο κίνδυνος  να περιοριστούν 

οφόρησης των 

  

μ

 απασχόληση στον τριτογενή τομέα 

κ

καθώς η ανυπαρξία τεχνολογικής προόδου, ενημέρωσης και πληρ

συγκεκριμένων μονάδων τις καθιστά λιγότερο ευέλικτες και άρα λιγότερο ανταγωνιστικές.  

 

Δυστυχώς, η κρίση του συγκεκριμένου τομέα συνεχίζεται επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη 

γυναικεία απασχόληση στην περιοχή η οποία από το 1991 έως το 2001 ειώνεται κατά 

5,74 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των 4,54 μονάδων της ανδρικής απασχόλησης. 

 

Η  

 (20,94%), της δημόσιας διοίκησης, των 

ριοχής και  

Το 2001, οι κλάδοι του εμπορίου

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (7.74%), των εστιατορίων (5.07%) αποτελούν τους 

κλάδους του εμπορίου που συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά της απασχόλησης των 

κατοίκων του Κορυδαλλού. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες 

απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα δε στο γυναικείο πληθυσμό.  

Η ύπαρξη ενός ισχυρού εμπορικού κέντρου εμπορίου καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξή 

του και η προώθησή του δύναται να ενισχύσει την απασχόληση στο συγκεκριμένο τομέα. 

Δυστυχώς όμως, όπως δείχνει η ανάλυση των στοιχείων  του Μητρώου Καταστημάτων, 

τα καταστήματα λιανικού εμπορίου υφίστανται κρίση ανάμεσα στα έτη 1995 και 2000. 

Εξάλλου και το μεγαλύτερο ποσοστό των άνεργων της επιτόπιας έρευνας στον 

Κορυδαλλό συγκεντρώνεται στο τομέα του εμπορίου (35%).  

Η στροφή της απασχόλησης προς νέους δυναμικούς κλάδους παροχής υπηρεσιών δεν 

είναι απόλυτα συμβατή με τα προσόντα του ανθρωπίνου δυναμικού της πε

την εξοικείωσή του με τις νέες τεχνολογίες (βλ. ανάλυση έρευνας πεδίου στοιχεία 

ταυτότητας ερωτωμένων). 

 

Μορφές απασχόλησης  

Η μορφή της μισθωτής εργασίας (74%) κυριαρχεί ως μορφή απασχόλησης του 

εργατικού δυναμικού του ΟΕΠ του Δήμου και συμβαδίζει με τα ανάλογα ποσοστά της 

Περιφέρειας. Διαχρονικά, η μισθωτή εργασία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θετική 

μ ης.  εταβολή έναντι οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησ

                                                 
57 Δες την ανάλυση για την επιχειρηματικότητα που ακολουθεί 
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Οι εργοδότες (κυρίως άντρες) ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον Κορυδαλλό 

υπερτερούν σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της Περιφέρειας (12% με 14%) και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη θετική μεταβολή στη δεκαετία. Βέβαια, το επιχειρηματικό 

πνεύμα αν και έντονο στην περιοχή δεν προτιμάται έναντι της μισθωτής εργασίας. Οι 

άνεργοι της περιοχής που συμμετείχαν στην έρευνα πεδίου της παρούσας ομάδας 

επέλεξαν σε ποσοστό μόνο 25% την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

βαθμό 

νεργων γυναικών τους δείγματός μας. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως 

 έναντι της μερικής απασχόλησης που πλεονεκτεί 

ο  

 της  

ογενειακού εισοδήματος, 60  

 παράγοντες της ανεργίας είναι η ηλικία ,το μορφωτικό 

 και το φύλο καθώς η ανάλυση των στατιστικών στοιχειών της ΕΣΥΕ και της 

ηγήθηκε ανέδειξε ότι:  

έναντι σειράς προτεινόμενων μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης (δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, προβολή επιχειρήσεων, προγράμματα κατάρτισης και 

επιμόρφωσης).58 Αυτό βέβαια θα πρέπει να συσχετιστεί και με το μεγαλύτερο 

ά

προς τη λύση της επιχειρηματικότητας

στην εξοικονόμηση χρόν υ για τις οικογενειακές υποχρεώσεις. 

 

Δ.10.2. Η Ανεργία στο Δήμο Κορυδαλλού  
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Κορυδαλλό είναι η ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δεκαετίας ανέρχεται σε ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο

Περιφέρειας (10,93% στο Δήμο Κορυδαλλού το 2001 έναντι 9,71 % στην Περιφέρεια 

Αττικής). Η προηγούμενη ανάλυση ανέδειξε μάλιστα ότι το πρόβλημα της ανεργίας 

απασχολεί ιδιαίτερα έντονα όλους του κατοίκους του Κορυδαλλού59. Σε ορισμένες όμως 

περιοχές, όπως η νεόδμητη περιοχή του Σχιστού, η απειλή της ανεργίας είναι ακόμα πιο 

έντονη.  

Η ανεργία συσχετίζεται και με πολύ χαμηλό επίπεδο οικ

γεγονός που εντείνει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα υιοθέτησης μέτρων πολιτικής 

για την αντιμετώπισή της. 

 

Σημαντικοί προσδιοριστικοί

επίπεδο

έρευνας πεδίου που προ

                                                 
58 Βλ. ανάλυση αποτελεσμάτων ερώτησης Ε14 το  ερωτηματολογίου 
59 Η έρευνα ανέδειξε μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών με τουλάχιστον ένα άνεργ
60

υ

ο μέλος. 

 Το 24,12% των ερωτηθέντων με άνεργα μέλη του δείγματος της έρευνάς μας έχει ετήσιο εισόδημα του 

νοικοκυριού κάτω από 10.400 ευρώ, εισόδημα που τοποθετεί τα συγκεκριμένα νοικοκυριά κάτω από το 

επίπεδο της φτώχειας. 
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 Τα άτομα νεαρής ηλικίας έως 25 ετών αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα 

προβλήματα στην προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας. Ιδιαίτερα οι νέοι της 

περιοχής κάτω των είκοσι χρόνων εμφανίζουν ποσοστά ανεργίας (45,37% το 

2001)  αρκετά μεγαλύτερα από αυτά της Περιφέρειας Αττικής. Βέβαια, η 

διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας στην ηλικία των 10-19 ετών στο Δήμο 

αναδεικνύει ίσως και μεγαλύτερη είσοδο στην απασχόληση των νέων αμέσως 

μετά το τέλος της λυκειακής εκπαίδευσης και θα πρέπει να συσχετιστεί με το 

ε ίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου   

  Στις περισσότερες περιπτώσεις το νεαρό ηλικίας συμβαδίζει και με την έλλειψη 

προηγουμένης εργασιακής εμπειρίας (45.94% είναι νέοι άνεργοι στην περιοχή 

του Κορυδαλλού) που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ανεύρεση εργασίας. 

Συνεπώς, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και 

π .

η επανακατάρτιση είναι 

κρίσιμος παράγοντας για την καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. 

 Οι γυναίκες  αντιμετωπίζουν εντονότερα το πρόβλημα της ανεργίας συγκριτικά 

ν ίκες δεν αρ

μείωση  

αίκες-μητέρες αντιμετωπίζουν πιο έντονα το πρόβλημα της 

ανεργίας . Ο παραδοσιακός ρόλος που αναλαμβάνει η γυναίκα στην οικογένεια 

μητέ οικ  

ου φύλου θα πρέπει να στηρίζεται και 

στην παροχή επαρκών και αξιόπιστων παροχών κοινωνικής φροντίδας στην 

περιοχή του Δήμου. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια, ο συγκεκριμένος τομέας 

λογες αξιόλογες προσπάθειες 

με τους άνδρες (ιδιαίτερα οι γυναίκες των ηλικιακών ομάδων 30 έως 64 με θετική 

μεταβολή του ποσοστού ανεργίας τους που ανέρχεται περίπου στο 5%). Η 

οριακή μείωση (-3.51% μεταξύ 1991-2001) της γυναικείας ανεργίας που 

παρατηρείται στις έες γυνα  (μέχρι 24 ετών)  αναιρεί την ύπ ξη της 

ψαλίδας μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης. Αντίθετα, αναδεικνύει ότι 

τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας 

απασχόλησης, περιορίζονται στις νέες μόνο γυναίκες, ιδιαίτερα σε εκείνες με 

εργασιακή εμπειρία (  διαχρονικά του ποσοστού ανεργίας των γυναικών 

ηλικίας 20-24 με εργασιακή πορεία που ανέρχεται περίπου στο 4%).  Από την 

άλλη πλευρά, οι γυν
61

ως ρα καθώς και  η έλλειψη των δομών στήριξης της ογένειας αποτελούν 

προσδιοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της γυναικείας ανεργίας. Η είσοδος 

στην αγορά εργασίας του συγκεκριμέν

αναπτύσσεται ικανοποιητικά αλλά θα πρέπει ανά

να συνεχιστούν. 

                                                 
61 Βλ. ανάλυση ερώτησης Ε14 της έρευνας πεδίου 
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 Ακριβή στοιχεία για το επίπεδο μόρφωσης των ανέργων κατοίκων του Δήμου 

δεν υπάρχουν. Σύμφωνα όμως με την έρευνά μας, κύριο πρόβλημα των 

άνεργων στην αναζήτηση εργασίας,  είναι το πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

(απόφοιτοι Δημοτικού ή Γυμνασίου). 62  Ταυτόχρονα, υψηλό ποσοστό των 

ανέργων (33.3% ) της έρευνάς μας, μόλις που έχει  τελειώσει το Λύκειο. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων του δείγματός μας δηλώνει ότι δεν έχει 

παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης ή επανακάταρτισης. Τέλος,  καθώς 

ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν είναι χρήστες των νέων τεχνολογιών, το 

 1991 σε 

ζήτημα της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της περιοχής εμφανίζεται ως 

καίριο στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης 

στην περιοχή. 

 Σημείο απειλής για την κοινωνική σύνθεση του Δήμου αποτελεί το αυξανόμενο 

ποσοστό της ανεργίας των ατόμων από 45 έως 64 ετών (από 5,24% το

7% το 2001). Παρά την έλλειψη ακριβών στοιχείων για το μορφωτικό τους 

επίπεδο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από οποιαδήποτε άλλη στην περιοχή, 

γεγονός με πολλαπλές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής.  

 Τέλος, η μακροχρόνια διάρκεια της ανεργίας63 στον Κορυδαλλό, ιδιαίτερα δε των 

γυναικών, απαιτεί την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (κατάρτιση, 

συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των άνεργων) και επιτάσσει ακόμα 

πιο έντονα την υιοθέτηση της δια βίου εκπαίδευσης στον Κορυδαλλό. 

 

Η Δημοτική αρχή του Κορυδαλλού αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του προβλήματος 

έχει προβεί στη δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 

τη λειτουργία δηλαδή του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων. Το 

συγκεκριμένο γραφείο στοχεύει στην ενημέρωση των ανέργων του Δήμου Κορυδαλλού 

και τη διασύνδεσή τους ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους με 

επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας. 

                                                 
62 Βλ. ανάλυση έρευνας όπου παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των ανέργων (37.41%) του δείγματος 
παρουσιάζει  πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι δημοτικού 19.79% και απόφοιτοι γυμνασίου 
17.71%). 

 άνεργοι για πάνω από 2 χρόνια 63 43% των ανέργων της έρευνας δήλωσαν ότι είναι
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Η λειτουργία του στο παρελθόν (έρευνα 2005) δεν κρίθηκε ως ικανοποιητική από τους 

δημότες. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν το γνωρίζει ή εάν το γνωρίζει δεν το έχει 

χρησιμοποιήσει ή το αξιολογεί αρνητικά64. 

 

Η αναθεώρηση της λειτουργίας του συγκεκριμένου γραφείου θεωρείται πρώτιστη  

προτεραιότητα στο παρόν επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για την αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη των ανέργων της περιοχής.  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο γραφείο σήμερα , συσχετίζονται με : 

 την έλλειψη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τους ανέργους και τις 

επιχειρήσεις της περιοχής  

 την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ανέργους 

 προηγούμενη ανάλυση ανέδειξε ότι η ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή είναι 

                                                

 καθώς και την άμεση υπαγωγή του στον ΟΕΥ του Δήμου 65. 

 

Αξιόλογη προσπάθεια  του συγκεκριμένου γραφείου, αποτέλεσε η διοργάνωση «Ημέρας 

Καριέρας» στον Κορυδαλλό με τη συμμετοχή ανέργων και επιχειρήσεων. Ο στόχος ήταν 

διπλός,  ενημέρωση των ανέργων για τα επαγγέλματα με ανοικτές θέσεις εργασίας  και 

επαφή και διεξαγωγή συνεντεύξεων με επιχειρηματίες που αναζητούσαν προσωπικό.  

 

Παράλληλα, ευνοϊκές προοπτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή 

διαφαίνονται μέσα από την προώθηση της μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό αλλά και 

στο δημόσιο τομέα. Οι άνεργοι κάτοικοι 66του Κορυδαλλού που συμμετείχαν στο δείγμα 

φαίνεται να στηρίζουν ανάλογες πολιτικές. 

Η

άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού στην περιοχή του 

Κορυδαλλού. 

 

Παράλληλα, πιστεύεται ότι σημαντικό ρόλο στην προώθηση της απασχόλησης στην 

περιοχή διαδραματίζει και η λειτουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή. 

 
64 Βλ. ανάλυση αξιολόγησης κοινωνικών υπηρεσιών που ακολουθεί και αποτελέσματα έρευνας πεδίου 
65 Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί με την έγκριση του νέου οργανισμού 
66 Γυναίκες στην πλειοψηφία τους που προτιμούν τη μερική απασχόληση καθώς τους προσφέρει τη 

δυνατότητα συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
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ΜΕΡΟΣ II 
Υφιστάμενη Κατάσταση Εσωτερικών Δομών 
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Εισαγωγή 

 συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται να γίνει μια συνολική καταγραφή του εσωτερικού 

εριβάλλοντος του ΟΤΑ αρχικά με τα αιρετά όργανα, στη συνέχεια με τις υφιστάμενες 

ικές μονάδες όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής 

πηρεσίας, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες που τηρούνται αναφορικά με τη 

 τον συντονισμό, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

ν υπηρεσιών, αλλά και άλλων παραμέτρων όπως αυτού της επιμόρφωσης και της 

. Στη συνέχεια αναλύονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των οργανικών 

ονάδων ανά τομέα και τέλος γίνεται μια καταγραφή της υφιστάμενης οικονομικής 

 και της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Κορυδαλλού. 

α συγκεκριμένα στοιχειά προέκυψαν: α) από την ανάλυση ερωτηματολογίων που είχαν 

ποδοθεί σε όλες τις οργανικές μονάδες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου από την 

πιστημονική Ομάδα Έργου και β) από την διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων σε 

κάποιες από αυτές.  

 

Ο Δήμος ικότερο, 

παράγοντα για την τοπική ανάπτυξη. Η ανάλυση και καταγραφή του εσωτερικού 

περιβάλλοντος μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η δομή, η οργάνωση και 

οι μηχανισμοί που διαθέτει ο Δήμος, ικανοποιούν τις σύγχρονες προδιαγραφές παροχής 

ποιοτικών υπηρεσιών στον τοπικό πληθυσμό και κατά πόσο εμπεριέχουν τα στοιχεία 

εκείνα που ενισχύουν  την αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. 

 

 

 
Στην

π

οργαν

Υ

συνεργασία

τω

κατάρτισης

μ

κατάστασης

 

Τ

α

Ε

 ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους βασικότερους, αν όχι το βασ
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Α. Τα  Αιρετά Όργανα του Δήμου 

ημάρχου, όργανα 

ιοίκησης : 

                                                

 

Για την ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη 

διάρθρωση των εσωτερικών δομών του Δήμου Κορυδαλλού θεωρήθηκε σκόπιμο να 

αναλυθούν ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τη δομή των συλλογικών οργάνων του 

Δήμου όπως αυτά εκφράζονται μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην πολιτική επιτελική ομάδα της 

Δημοτικής Αρχής, η οποία αποτελείται από την ομάδα των Αντιδημάρχων και προΐσταται 

πολιτικά των υπηρεσιών του ΟΤΑ.  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό εκφράζεται μέσω του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων 67 , ο Δήμος, έχει  τα ακόλουθα αιρετά, πλην του Δ

Δ

Α) Δημοτικό Συμβούλιο  

Β) Δημαρχιακή Επιτροπή 

Γ) Αντιδήμαρχοι  

 

 
67 Του Ν.3463/2006 (Α΄ 114) 
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Α.1. Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση τον συνδυασμό προέλευσης, το 

ασκούμενο επάγγελμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών του, διαμορφώνεται ως 

ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου ανά Συνδυασμό, Επάγγελμα, Εκπαιδευτικό επίπεδο, 

Φύλο, Ηλικιακή Ομάδα 
1ος     Συνδυασμός: 20 

2ος     Συνδυασμός: 8 

3ος      Συνδυασμός: 3 
α. σύμφωνα με το συνδυασμό προέλευσης : 

4ος     Συνδυασμός: 2 

Υπάλληλοι Δημοσίου  : 11 

Υπάλληλοι Ιδιωτικού  : 4 

Γιατροί: 4 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες – 

Επιστήμονες: 
12 

 

 

β.  σύμφωνα με το επάγγελμα : 

Επαγγελματοβιοτέχνες 2 

Υποχρεωτικής: - 

Δευτεροβάθμιας: 15 
 

γ. σύμφωνα  με το επίπεδο εκπαίδευσης: 
Τριτοβάθμιας: 16 

Άνδρες 23 
δ. σύμφωνα  με το φύλο: 

Γυναίκες 10 

21-39: 5 

40-54: 19 

55-64: 9 
ε. σύμφωνα  με την ηλικιακή ομάδα: 

65 και άνω: - 

ΠΗΓΗ: Τμήμα Δ.Σ. και Δ.Ε, Δήμου Κορυδαλλού. 

 

Στο Δήμο Κορυδαλλού είναι εμφανής η υποεκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε 

σχέση με τη συνολική σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως εμφανίζεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα οι γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι αποτελούν το 30,3% του 

συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων, ποσοστό που υπολείπεται σχεδόν του μισού των 

Δημοτικών Συμβούλων του ανδρικού φύλου, των οποίων το ποσοστό αγγίζει το 69,7%. 

 σαφώς δεν συναντάται μόνο στο Δήμο Κορυδαλλού, αλλά Το συγκεκριμένο  πρόβλημα
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αποτελεί κεντρικό ζήτημα σε σχέση με τη θέση της γυναίκας, τόσο αναφορικά με τη 

υμμετοχή της στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων (είτε πρόκειται για τοπικού είτε 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1 
Ποσοστιαία Κατανομή Δημοτικών Συμβούλων ανά φύλο 

σ

για εθνικού χαρακτήρα κέντρα) όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα  της χώρας. 

 

30,30%

69,70%

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 

 ΠΗΓΗ: Τμήμα Δ.Σ. και Δ.Ε, Δήμου Κ ού. 

 

Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση των δημοτικών , εμφανίζεται ένα 

ποσοστό της τάξεως του 57,58% να καταλαμβάν ακολουθούν οι 

ηλικίες 55-64 και οι 21-39 με ποσοστό 27,27% και 15 α (βλ. Διάγραμμα 

Α.2

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.2 
ημοτικών Συμβούλων α κή Ομάδα 

ορυδαλλ

 συμβούλων

ουν οι ηλικίες 40-54, 

,15%  αντίστοιχ

). 

Ποσοστιαία Κατανομή Δ νά Ηλικια

15,15%
27,27%

21-39

40-54

55-64

57,58%

 
ΠΗΓΗ: Τμήμα Δ.Σ. και Δ.Ε, Δήμου Κορυδαλλού. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής διαδικασία στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Κόρυδαλλού μετέχουν τέσσερις συνδυασμοί. Η ποσοστιαία 

συμμετοχή του κάθε συνδυασμού, όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα ΙΙ.Α.3 στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, εμφανίζει το 61% τω Συμβούλων να ανήκουν στον επιτυχόντα 

συνδυασμό, το 2 άνουν από ένα 

ποσοστό της τάξεως του 9% κα 6% αντίστοιχα. Το γεγονός της συμμετοχής τεσσάρων 

διαφορετικών συνδυασμών προσδίδει έναν ιδεολογικό πλουραλισμό στο σώμα που 

εκφράζει με μεγαλύτερο εύρος τις αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.3 

Ποσοστιαία Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου ανά  συνδυασμό  

ν 

4% στον δεύτερο, ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος καταλαμβ

9%
6%

1ος Συνδυασμός

2ος Συνδυασμός

3ος Συνδυασμός

4ος Συνδυασμός
61%

24%

 
ΠΗΓΗ: Τμήμα Κορυδαλλού 

 

Σύμφωνα με την κατανομή που έγινε με βασικό κριτήριο το επάγγελμα των Δημοτικών 

Συμβούλων του Δήμου Κορυδαλλού, η πλειοψηφία προέρχεται από το χώρο των 

ελευθέρων επαγγελματιών σε ποσοστό της τάξεως του 36,36%, ακολουθούν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι με 33,33%, οι Γιατροί μαζί με τους ιδιωτικούς υπάλληλους καταλαμβάνουν 

ένα σημαντικό ποσοστό που αγγίζει το 12,12% ο καθένας, ενώ τέλος 6,06% εμφανίζει η 

κατηγορία των επαγγελματοβιοτεχνών (βλ. Διάγραμμα Α.4).  

 

 Δ.Σ. και Δ.Ε, Δήμου 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4 
Ποσοστιαία Κατανομή Δημοτικών Συμβούλων ανά επάγγελμα 

33,33%

12,12%12,12%

36,36%

6,06%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΓΙΑΤΡΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

 
ΠΗΓΗ: Τμήμα Κορυδαλλού 

 
 
Αναφορικά με τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των Δημοτικών Συμβούλων, εμφανίζεται ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως 

του 52% να προέρχεται από τους χώρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 48% από τη 

δευτεροβάθμια, ενώ δεν υπάρχου Δημοτικοί Σύμβουλοι που να προέρχονται από τον 

χώρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (βλ. Διάγραμμα Α.5).  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 

Ποσοστιαία Κατανομή Δημοτικών Συμβούλων ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Δ.Σ. και Δ.Ε, Δήμου 

0%

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ48%
52% ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

 
ΠΗΓΗ: Τμήμα Δ.Σ. και Δ.Ε, Δήμου Κορυδαλλού 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά το έτος 2006 πραγματοποίησε 19 συνεδριάσεις. Στις 

συνεδριάσεις του συζητήθηκαν 489 θέματα και ελήφθησαν 489 αποφάσεις. Συνολικά 

σημειώθηκαν 228 απουσίες συμβούλων, ενώ ο  μέσος ποσοστιαίος όρος απουσιών 

ήταν 15% ανά συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει από το Δεκέμβριο του 

2004 με νέο Κανονισμό Λειτουργίας. 

Κατά το έτος 2007 πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις 

συζητήθηκαν 509 θέματα και ελήφθησαν 509 αποφάσεις. Συνολικά σημειώθηκαν 25 

απουσίες συμβούλων. 
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Α.2. Δημαρχιακή Επιτροπή   
Η Δημαρχιακή  της και 

από πέντε αναπληρωματικά. 

Κατά το έτος 2006 η Δημαρχιακή Επιτροπή συνήλθε σε 52 συνεδριάσεις και έλαβε 633 

αποφάσεις. Οι απουσίες που σημειώθηκαν ήταν 91, με μέσο όρο ποσοστού απουσιών 

(τακτικών μελών και προέδρου) της τάξης του 57,2%68.  

Κατά το έτος 2007 (έως 20/6/2007) πραγματοποιήθηκαν 24 συνεδριάσεις και ελήφθησαν 

190 αποφάσεις. Οι απουσίες που σημειώθηκαν (έως 30/5/2007) ανήλθαν σε 30. Όλες οι 

συνεδριάσεις πραγματο  μία που έγινε με τ

ναπληρωματικά λόγω απουσίας των τακτικών μελών. 

 Επιτροπή αποτελείται από επτά τακτικά μέλη μαζί με τον πρόεδρό

ποιήθηκαν με τα τακτικά μέλη, εκτός από α 

α

 

Α.3. Αντιδήμαρχοι 
Στον Δήμο Κορυδαλλού έχουν διοριστεί πέντε Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα και με τις 

κατευθύνσεις του ΔΚΚ για το πληθυσμιακό μέγεθος στα εξής αντικείμενα:  

• Καθαριότητας , αρμόδιος για : 

o Διεύθυνση Καθαριότητ ν 

o Τμήμα Ελέγχου Καθαριότητας και Κοινόχρηστων χώρων 

 

• Τεχνικών Υπηρεσιών

ας και Συγκοινωνιώ

o Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

, αρμόδιος για: 

o Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου 

o Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

o Διεύθυνσ ν 

 

          

η Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογώ

o Έργα αυτεπιστασίας 

o Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, σιντριβάνια, 

κεντρικοί δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λ.π.) 

o Ηλεκτροφωτισμό της πόλης 

o Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος Κυκλοφορίας και Αδειών Ίδρυσης 

Λειτουργίας και Ελέγχου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

                                       
68 Τα τακτικά μέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά. 
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• Παιδείας και Περιβάλλοντος, αρμόδιος για: 

o Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

o Γραφείο Παιδείας και Νεολαίας 

 

• Κοινωνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος για: 

o Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

o Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

o Τα Δημοτικά Ιατρεία 

o Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

 

• Οικονομικών

o Γραφείο Αλλοδαπών

o Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων 

 

, αρμόδιος για: 

o Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

είρισης 

ουσίας 

o Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 

ών πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων 

o Υπογραφή μισθωτηρίων συμφωνητικών για ακίνητα που θα 

Δήμου, χρηματικών ενταλμάτων 

 

 

 

o Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχ

o Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περι

o Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

o Υπογραφή μισθολογικών, εντολ

όλου του προσωπικού 

χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του 

μισθωμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
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Β. Διάρθρωση Οργανικών Μονάδων  
 

Σύμφω  ο οποίος εκδόθηκε 

με ιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄1358/3-9-2004, η 

υγκρότηση και Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού διαμορφώνεται ως 

 

1.
1. ινωνίας 
1.
1. ωπαϊκών Προγραμμάτων 
1.

.στ. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
ς και Διαχείρισης Ποιότητας  

1.
2. 
3. 
4. 
5. τικής Υποστήριξης 
6. 
7. ρεσιών  
8. 
9. 
10. 

1. Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Συγκοινωνιών 
13. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
14. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 
 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσιακές μονάδες διαρθρώνονται ως εξής: 

1. Δήμαρχος 
1.α. Γραφείο Δημάρχου (αυτοτελές) 

1.β. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
να με τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

 το ΦΕΚ 277/10/2/2004, και τροποπο

Σ

εξής: 

α. Γραφείο Δημάρχου (αυτοτελές) 
β. Γραφείο Τύπου και Επικο
γ. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
δ. Γραφείο Εθνικών και Ευρ
ε. Νομική Υπηρεσία 

1
1.ζ. Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξη
η. Τμήμα Πληροφορικής (αυτοτελές) 

Αντιδήμαρχοι 
Γενικός Γραμματέας  
Γενικός Διευθυντής 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπη
Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου 
Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

1
1
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1.γ. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

.δ. Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Γ

Αντιδήμαρχοι 
Γραφεία Αντιδημάρχων 

   ινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης 

θρώπινου Δυναμικού  

. ς Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

    Υπηρεσιών  
. ού και Λογιστικής Διαχείρισης  

. 

. 

. ού 

ύ και Κτηματολογίου 

ήσεων 
. α. Τμήμα Κατασκευών 

ργασιών 
Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

ν  

1

1.ε. Νομική Υπηρεσία 

1.στ. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

1.ζ. ραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας  

1.η. Τμήμα Πληροφορικής (αυτοτελές) 
2. 
 

3. Γενικός Γραμματέας  
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4. Γενικός Διευθυντής 
 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

5. Διεύθυνση Ανθρώπ
5.α. Τμήμα Διοίκησης  

5.β. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής 

5.γ. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αν

5.δ Τμήμα Δημοτική

6. Διεύθυνση Οικονομικών
6.α Τμήμα Προϋπολογισμ

6.β Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 

6.γ Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας 

6.δ Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικ

7.    Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
7.α. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

7.β. Τμήμα Πολιτισμού - Παιδείας και Νεολαίας   

8. Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου 
8. α. Τμήμα Μελετών  

8. β. Τμήμα Τοπογραφικού, Πολεοδομικού Σχεδιασμο

9. Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρ
9

9. β. Τμήμα Έργων Συντήρησης και Ηλεκτρομηχανολογικών Ε

10.  Διεύθυνση 
10.α. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογώ

10.β. Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών 
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ς 

νδροστοιχιών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

φοριακού Σχεδιασμού 

νιών 

β.   Υποστήριξης 

πηρέτησης Πολιτών 
α.  τους Πολίτες 

3.β. ισης  

 ς Αστυνομίας 

4.α. ς και χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  

β. λειτουργίας 

ημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

11.  Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντο
11.α. Τμήμα Πρασίνου  

11.β. Τμήμα Πάρκων, Δε

11.γ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλο

12.  Διεύθυνση Καθαριότητας και Συγκοινωνιών 
12.α. Τμήμα Καθαριότητας και Συγκοινω

12. Τμήμα Τεχνικής

13.  Διεύθυνση Κέντρου Εξυ
13. Τμήμα Επικοινωνίας με

1 Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρ

14. Διεύθυνση Δημοτική
1 Τμήμα ελέγχου καθαριότητα

14. Τμήμα προστασίας περιβάλλοντος, κυκλοφορίας και αδειών ίδρυσης, 

και ελέγχου καταστ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία, ΟΕΥ Δήμου Κορυ ού 2004 

 

δαλλ
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Αναφορικά με την εικόνα που διαμορφώνεται στο Δήμο, όλες οι Διευθύνσεις είναι 

ενεργές, εκτός από εκείνη της Πολεοδομίας η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο 

δημιουργίας της. Ταυτόχρονα,  οι λειτουργίες του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας 

έχουν ανατεθεί ως παράλληλα καθήκοντα σε υπάλληλους τριών διαφορετικών 

τμημάτων με πολιτικό προϊστάμενο τον Αντιδήμαρχο των Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Επιπλέον, μη ενεργοποιημένη είναι η θέση του Γενικού Διευθυντή. Αναφορικά με τις 

Διευθύνσεις, ανενεργή είναι η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

ενώ σχετικά με τα τμήματα ανενεργό είναι το Τμήμα Διοίκησης, το οποίο ανήκει στη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, ενώ στο Τμήμα 

Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας δε λειτουργεί το μέρος της Δημοτικής Περιουσίας.  

 

Η στελέχωση του Δήμου όπως προβλέπεται στον τροποποιημένο ΟΕΥ σε σχέ με 

την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και με τις προβλέψεις του προηγού ου 

Οργανισμού σε μόνιμο προσωπικό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ση 

μεν
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 

Μόνιμο προσωπικό στην κατηγορία Πανεπιστημικακής Εκπαίδευσης 

 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟ

(Ο.Ε.Υ. 2004) Ο.Ε.Υ. 1996
ΜΕΝΕΣ 

 

1 

Κλάδος ΠΕ    

Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών 

5 1 4 

3 

Κλάδος ΠΕ    

Γεωπόνων  2 2 2 

(Φυτοτεχνίας) 

4 
Κλάδος ΠΕ    

Δημοτικής στυνομίας 
4 1 - 

Α

5 
Κλάδος ΠΕ    

8 15 
Διοικητικού 

13 

6 

Κλάδος ΠΕ    

Οικονομικού / 

Λογιστικού 

8 1 - 

7 

Κλάδος ΠΕ    

Πληροφορικής  

(software) 

 

2 1 2 

8 

Κλάδος ΠΕ    Εφόρων 

Βιβλιοθηκών - 

Αρχειονομίας & 

Βιβλιοθηκονομίας 

2 0 - 

9 Κλάδος ΠΕ    Ιατρών 1 0 1 

10 
Κλάδος ΠΕ    

Καθηγητών 
1 0 - 

11 

Κλάδος ΠΕ    

Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής 

(hardware) 

1 0 - 

12 
Κλάδος ΠΕ    

Μηχανολόγων - 
4 0 3 
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Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

13 
Κλάδος ΠΕ    

Περιβαλλοντολόγων 
2 1 1 

14 

Κ   

(Μηχανικών)  

Πολιτ  

λάδος ΠΕ

ικών Μηχανικών

7 4 5 

15 

(Τ

4 1 3 

Κλάδος ΠΕ    

Μηχανικών 

οπογράφων) 

16 
Κλ

Μηχ ν) 

άδος ΠΕ    

ανικών (Χημικώ
1 0 1 

17 

Κλάδος  

Πο  

Χωρικ  

1 0 - 

 ΠΕ Μηχανικών

Χωροταξίας 

λεοδομίας και

ής Ανάπτυξης

18 

Κλάδος  

Πο ι 

Περ

1 0 - 

 ΠΕ Μηχανικών

Χωτοταξίας, 

λεοδομίας κα

ιφερειακής 

Ανάπτυξης 

 ΣΥΝΟΛΟ 54 27 35 

ΠΗΓΗ:  ΟΕΥ Δήμου Κορυδαλλού 1996, 2004, Τμήμα Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού 2007 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 

Μ ωπικό στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 

όνιμο προσ

Α/Α  
ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ 
Ο.Ε.Υ. 
1996 

ΚΛΑΔΟΣ
Κ

1 
ν 

 
1 0 2 

Κλάδος ΤΕ    Αδελφώ

Νοσοκόμων

2 
Κλάδος Τ

Βιβλιοθηκονόμ

Ε    

ων 
1 1 - 

3 
Κλ οτικής 

3 1 - 
άδος ΤΕ    Δημ

Αστυνομίας 

4 

ς 

 

ς 

3 0 1 

Κλάδος ΤΕ    Διοίκηση

Μονάδων Τοπικής

Αυτοδιοίκηση

5 
κού / 

6 4 3 
Κλάδος ΤΕ    Διοικητι

Λογιστικού 

6 
Κλ οπτών 

ής 
1 0 2 

άδος ΤΕ    Επ

Δημόσιας Υγιειν

7 
Κ ωνικών 

 
3 2 2 

λάδος ΤΕ    Κοιν

Λειτουργών

8 
ΤΕ    

3 1 2 
Κλάδος 

Πληροφορικής 

9 
Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων 

Γεωπονίας 
2 1 4 

10 

Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων 

Ηλεκτρολόγων-

Μηχανολόγων Μηχανικών 

4 1 3 

11 
Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών 
6 3 10 

12 
Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων 

Τοπογράφων Μηχανικών 
2 0 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 35 14 31 

ΠΗΓΗ:  ΟΕΥ Δήμου Κορυδαλλού 1996, 2004, Τμήμα Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού 2007 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3 

Μ  

 

όνιμο προσωπικό στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  
 

 
 

 
ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ

Ο.Ε.Υ. 
1996 

Α/Α

1 
 

 

Κλάδος ΔΕ    Βοηθών

Νοσοκόμων
1 0 - 

2 

  

 - 

ν 

15 14 2 

Κλάδος ΔΕ  

Δενδροκηπουρών

Ανθοκόμων – 

Δενδροκόμω

3 
 

13 3 20 
Κλάδος ΔΕ    Δημοτικής

Αστυνομίας 

4 
  

2 0 - 
Κλάδος ΔΕ  

Δημοσιογράφων 

5 
Κλάδ ητικών / 

35 31 49 
ος ΔΕ   Διοικ

Γραμματέων 

6 1 1 4 
Κλάδος ΔΕ    

Εισπρακτόρων 

7 
Κλά πτών 

 
2 0 3 

δος ΔΕ    Επο

Καθαριότητας

8 
Κλ τών 

3 0 - 
άδος ΔΕ    Εποπ

Πρασίνου 

9 
Κλάδ οδηγών 

6 3 8 
ος ΔΕ    Εργ

Γενικά 

10 
Κλάδος ΔΕ  

Ηλεκτρολόγων 

  
6 3 6 

11 

Κλάδος ΔΕ    

Ηλεκτροτεχνιτών 

Αυτοκινήτων 

2 1 2 

12 

Κλάδος ΔΕ    

Μ τών  ηχανοτεχνι 4 0 2 

Αυτοκινήτων 

13 
Κλάδος ΔΕ    Οδηγών 

Αυτοκινήτων 
35 13 30 

14 Κλάδος ΔΕ    Προσωπικού 8 5 14 
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Η/Υ 

15 3 Κλάδος ΔΕ    Σχεδιαστών 3 2 

16 
Κλάδος ΔΕ    Τεχνιτών 

Γενικά 
6 9 16 1

17 Κλάδος νητών 2 ΔΕ  Τηλεφω 0 - 

18 
Κλάδος ΔΕ    Χειριστών 

6 4 8 
Μηχανημάτων Έργων 

 ΣΥΝΟΛΟ 160 89 171 

ΠΗΓΗ:  ΟΕΥ Δή ού 1996, 2004, Τμήμα Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού 2007 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4 

Μόν  κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

 

μου Κορυδαλλ

ιμο προσωπικό στην

Α/Α
ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙΣΕΣ 
Ο.Ε . 
1996 

 ΚΛΑΔΟΣ 
.Υ

1 
Κλά τατών 

 
3 1 4 

δος ΥΕ    Επισ

Καθαριότητας

2 
Κλάδο  Γενικών 

10 4  
ς ΥΕ    Εργατών

Καθηκόντων 

3 
Κλ τών 

30 5 49 
άδος ΥΕ    Εργα

Επιμέλειας Κήπων 

4 
Κλάδ γατών 

70 44 99 
ος ΥΕ    Ερ

Καθαριότητας 

5 

Κλάδος λητήρων - 

Θυ ών 5 1 4 

 ΥΕ    Κ

ρωρών - Γενικ

Καθηκόντων 

6 
Κλάδο πικού 

Επ ρων 
15 10 - 

ς ΥΕ    Προσω

ιμέλειας Εσωτ. Χώ

7 
Κλά κων – 

 
7 1 12 

δος ΥΕ    Φυλά

Νυχτοφυλάκων

8 τη 1 0 - Κλάδος ΥΕ    Πλύν  

 ΣΥΝΟΛΟ 141 66 168 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 390 196 405 

 
ΠΗΓΗ:  ΟΕΥ Δήμου ού 1996, 2004, Τμήμα Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού 2007 

 
 Κορυδαλλ
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Να σ ιω ς οκτώ (8)  μήνες ο Δήμος Κορυδαλλού πρόκειται

να αυξήσει μικό του με άντα οκτώ (48) άτομα, μόνιμου

προσωπικού, τα ο  προσληφθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 

τυπικές διαδικασίες

 

Συγκεκριμένα, οι ε  παρατίθενται ακολούθως ως εξής:  

o Δύο (2)  θέσεις Αρχιτεκτόνων 

o Δύο (2)  θέσεις Μηχανολόγω ν  

o Μια

o Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών 

Μία (1) θέσ ρικού  Τεχνολογι ίδευσης 

o Δώδεκα (12) θέσεις Οδηγών Απο

 Δώδε  Καθαριότητας

o Δέκα (10) ν Κήπων 

Τέσσερις νομίας
 

ημε θεί πως στους προσεχεί  

 το ανθρώπινο δυνα

ποία έχουν

σαρ  

 .  

ιδικότητες

o Δύο (2)  θέσεις Πληροφορικής 

ν Ηλεκτρολόγω

 (1) θέση Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού 

o η Πληροφο κής Εκπα

ρριμματοφόρων 

o κα (12) θέσεις Εργατών

θέσεις Εργατώ

 

o  (4) θέσεις Δημοτικής Αστυ  
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Ο Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

αι 

 

• Σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση του Δήμου 

 προσδίδει ευελιξία σε 

αραίτητο, πρακτική που υιοθετείται συχνά στους 

 προς έγκριση νέο Οργανισμό 

ωρίς να έχει μελετηθεί από το 

ν περιφέρεια) είναι η εξής: 

ως: 

. Γενικός Διευθυντής 
 
5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
 
6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
7. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
8. Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 
9. Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου 
 
10. Διεύθυνση Κατασκευών Έργων 
 
11. Διεύθυνση Πολεοδομίας 
 
12. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου  
 
13. Διεύθυνση Καθαριότητας  
 
14. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 
15. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Εμφανής στον τροποποιημένο Ο.Ε.Υ. είναι η υστέρηση μεταξύ των προβλεπόμενων  κ

των καλυφθείσων θέσεων (κάλυψη μόλις στο 51%) η οποία είναι πιθανόν να

καταδεικνύει: 

• Υπερεκτίμηση του αριθμού των νέων θέσεων που θα

προσλήψεις εφόσον κριθεί απ

ΟΕΥ.  

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού αυτήν την περίοδο καταθέτει

Εσωτερικής Υπηρεσίας του οποίου η βασική διάρθρωση (χ

Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να εγκριθεί από τη

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού συγκροτούνται ως ακολούθ
 
1. Αυτοτελή Γραφεία Δημοτικής Αρχής 
 
2. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
 
3. Γενικός Γραμματέας 
 
4
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Ειδικότερα, οι υπηρεσιακές μονάδες όπως παρουσιάζονται παραπάνω διαρθρώνονται 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδημάρχων 

ν 

2. Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας  

 
ηρεσιών 

 και Ενημέρωσης Πολίτη 

  Γραφείο Παιδείας 

σωπικού 

υ και Δημαρχιακής Επιτροπής 

 και Ληξιαρχείου 

5.ε. Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

νδιαφέροντος 

εσιών  
6.α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης  

γραφικού Συστήματος 

και Δημοτικής Περιουσίας 

6.ε. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

ξης  
ς, Προγραμματισμού και Επιμόρφωσης 

στις εξής διοικητικές ενότητες: 

1. Αυτοτελή Γραφεία Δημοτικής Αρχής 
1.α. 

1.β. Γραφείο  Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατώ

1.γ. Γραφείο  Πολιτικής Προστασίας 

1.δ. Γραφείο  Διαχείρισης Ποιότητας  

 

 

3. Γενικός Γραμματέας 
  
4. Γενικός Διευθυντής 

5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπ
5.α. Τμήμα Διοίκησης  

  Γραφείο Πληροφόρησης

5.β. Τμήμα Προ

5.γ. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίο

5.δ. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

5.στ. Τμήμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ε

 

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρ

6.β. Τμήμα Διαχείρισης Διπλο

6.γ. Τμήμα Εσόδων 

6.δ. Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας 

 

7. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυ
7.α. Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξη
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7.β. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε.)  

 Επιχειρήσεων 

. Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου 

. β. Τμήμα Τοπογραφικού και Κτηματολογίου 

Διεύθυνση Κατασκευών Έργων 

0.β        Τμήμα Συντήρησης 

ων 

δομίας  
 Μελετών 

ου  

2.β. Τμήμα Πρασίνου  

7.γ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

 

8. Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
8.α. Τμήμα Υγείας 

8.β. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  

  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και

 
9
9. α. Τμήμα Μελετών  

9

 
10. 
10.α. Τμήμα Κατασκευών  

1

10.γ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων 

10.δ. Τμήμα Ηλεκτρολόγ

 
11. Διεύθυνση Πολεο
11.α. Τμήμα Πολεοδομικών

11.β. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών  

 

12. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίν
12.α. Τμήμα Περιβάλλοντος 

1

12.γ. Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχιών 

 

13. Διεύθυνση Καθαριότητας  
13.α. Τμήμα Καθαριότητας  

13.β. Τμήμα Οδοκαθαριστών 

13.γ. Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού 

 

14. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
14.α. Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες 
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5. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 
ης κοινόχρηστων χώρων 

 κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων  

 

 

 

 
 
 
 

14.β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης  

 

1
15.α. Τμήμα ελέγχου καταστημάτων και χρήσ

15.β. Τμήμα ελέγχου

 



 
ΠΗΓΗ: Σχέδιο διάρθρωσης νέου ΟΕΥ 
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ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΝΕΟ ΟΕΥ 
 
Η οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του προσωπικού του Δήμου κάθε 

κατηγορίας σε κλάδους, προσδιορίζονται στη συνέχεια: 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Α.1. Προσωπικό που διέπεται από τα άρθρα 161 & 162 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν 

σήμερα: 

α. Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα 

β. Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου 

Α.2. Προσωπικό που διέπεται από το άρθρο 165 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει σήμερα: 

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή 

Α.3. Προσωπικό που διέπεται από το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007  

Πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών 

 

Β. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Β.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α. Πανεπιστημιακής    Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 

β. Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 

γ. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 

δ. Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 

 

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής: 
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Β.2. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΘΕΣΕΙΣ 

1 Κλάδος ΠΕ    Αρχειονόμων 1 

2 Κλάδος ΠΕ    Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  2 

3 Κλάδος ΠΕ    Διοικητικού 11 

4 Κλάδος ΠΕ    Οικονομικού - Λογιστικού 7 

5 ς ΠΕ    Καθηγητών Πληροφορικής 1  Κλάδο

6 1  Κλάδος ΠΕ    Ψυχολόγων 

7 1  Κλάδος ΤΕ    Βιβλιοθηκονόμων 

8 Κλάδος ΤΕ    Διοικητικού - Λογιστικού  5 

9 Κλάδος ΤΕ    Διοίκησης Μονάδων Τ. Α. 2 

10 3  Κλάδος ΤΕ    Κοινωνικών Λειτουργών  

11 Κλάδος ΔΕ    Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  3 

12 Κλάδος ΔΕ    Διοικητικών - Γραμματέων  28 

13 Κλάδος ΔΕ    Εποπτών Καθαριότητας  1 

14 1 Κλάδος ΔΕ    Εποπτών Πρασίνου  

15 Κλάδος Δ Τηλεφωνητών  Ε    1 

16 Κλάδος ΥΕ  Επιστατών Καθαριότ  ητας 1 

17 Κλάδος ΥΕ    Επιστατών Πρασίνου 1 

18 Κλάδος ΥΕ    Κλητήρων - Θυρωρών - Γενικών Καθηκόντων 5 

19 Κλάδος ΥΕ    Προσωπικού Επιμέλειας Εσωτ. Χώρων 10 

20 Κλάδος ΥΕ    Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων 6 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 91 
ΠΗΓΗ: Σχέδιο νέου ΟΕΥ 
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Β. Ε ΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3. Θ ΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ

1 Κλάδος ΠΕ    Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  4 

2 Κλάδος ΠΕ    Πολιτικών Μηχανικών 7 

3 Κλάδος ΠΕ    Πληροφορικής  4 

4 Κλάδος ΠΕ    Περιβαλλοντολόγων 1 

5 Κλάδος ΠΕ    Χωροταξίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης 1 

6 Κλάδος ΠΕ    Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων  3 

7 Κλάδος ΠΕ    Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 1 

8 Κλάδος ΠΕ    Μηχανικών (Τεχνικός Ασφάλειας) 1 

9 Κλάδος ΠΕ    Τοπογράφων Μηχανικών  3 

10 Κλάδος ΤΕ    Πληροφορικής 4 

11 Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων – 
Μηχανικών 

Μηχανολόγων 4 

12 Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 2 

13 Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών  6 

14 Κλάδος ΔΕ    Εργοδηγών  3 

15 Κλάδος ΔΕ    Ηλεκτρολόγων 7 

16 Κλάδος ΔΕ    Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων  2 

17 Κλάδος ΔΕ    Οδηγών Αυτοκινήτων 30 

18 Κλάδος ΔΕ    Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 2 

19 Κλάδος ΔΕ    Προσωπικού Η/Υ  8 

20 Κλάδος ΔΕ    Τεχνιτών  21 
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Εκ των οποίων: 

Τρείς  (3) Ελαιοχρωματιστές 

Έξι     (6) Υδραυλικοί 

 και Μεταλλικών Κατασκευών 

Έξι     (6) Οικοδόμοι 

Τρεις  (3) Ηλεκτροσυγκολλητές 

Ένας  (1) Φανοποιός 

Δύο   (2) Τεχνίτες Συγκολλήσεων

21 Κλάδος ΔΕ    Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 6 

22 Κλάδος ΥΕ    Εργατών Γενικών Καθηκόντων  10 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
130 

ΠΗΓΗ: Σχέδιο νέου ΟΕΥ 
 
 

Β. Ε ΘΕΣΕΙΣ  4. Θ ΣΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 Κλάδος ΠΕ    Γεωπόνων   2 

2 Κλάδος ΤΕ    Τεχνολόγων Γεωπόνων 2 

3 Κλάδος ΔΕ    Δενδροκηπουρών / Ανθοκόμων / Δενδροκόμων 25 

4 Κλάδος ΥΕ    Εργατών Επιμέλειας Κήπων  30 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59 

ΠΗΓΗ: Σχέδιο νέου ΟΕΥ 
 
 

Β Ε ΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ  .5. Θ ΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ

1 Κλάδος ΠΕ    Ιατρών Εργασίας 1 

2 Κλάδος ΤΕ    Νοσηλευτών 1 

3 Κλάδος ΤΕ    Επισκεπτών Υγείας 1 

4 Κλάδος ΥΕ    Εργατών Καθαριότητας 72 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 
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ΠΗΓΗ: Σχέδιο νέου ΟΕΥ 
 
 

Β.6. Θ ΑΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ

1 ς Αστυνομίας 2 Κλάδος ΠΕ    Δημοτική

2 2 Κλάδος ΤΕ    Δημοτικής Αστυνομίας 

3 Κλάδος ΔΕ    Δημοτικής Αστυνομίας 9 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 368 

ΠΗΓΗ: Σχέδιο νέου ΟΕΥ 
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Β.1. Δομές στους Τομείς Περ  Ζωής 

Β.1.1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Συγκοινωνιών  
Η ν περιλαμβάνει το Τμήμα Καθα αι 

Συγκοιν ιξης.  

Το έργο της Διεύθυνσης κυρίως εναπόκεινται στην μελέτη και εισήγηση τρόπων  

αύξησης ιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων 

τεχν ο έργειες  παρακολούθησης και  ελέ υ της 

εφαρμογής των προγραμμάτων και του λειτουργικού καθώς και σε εισηγήσεις για τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη ς  και τις ετήσιες οικονομικές γκες 

της νσης Καθαριότητας σε σ ήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων για το ύψος τω . Παράλληλα μεριμνά για την 

υγκρότηση, οργάνωση και διαχείριση καθώς και τη συνεργεία άμεσης επέμβασης σε 

περιπτώσεις επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος. Περεταίρω, φροντίζει για τη 

στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού κάθε συνεργείου, σε συνεργασία με το 

αρμόδιο τμήμα. Τέλος, επιμελείται της εφαρμογής του προγράμματος της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας και προγραμματίζει και ελέγχει την κίνηση των οχημάτων της. 

Ειδικότερα μέσω των τμημάτων της μελετά, συντάσσει και τροποποιεί τα προγράμματα 

αποκομιδής και περισυλλογής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, πλύσης οδών 

πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και κάθε πρόγραμμα ή ιδέα που αφορά τη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες, φροντίζει για την αποκομιδή και 

περισυλλογή των απορριμμάτων, τη μεταφορά, τη ζύγιση και προχωράει στη ρίψη τους 

στη χωματερή ή σε οποιαδήποτε άλλη λύση δύναται να προκύψει για την καταστροφή 

των απορριμμάτων. Επιπλέον, συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και 

βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.  

Ακόμη, επιμελείται σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια του 

απαραιτήτου εξοπλισμού (κάδοι, ανταλλακτικά κλπ) και φροντίζει για τη συντήρηση και 

το πλύσιμό τους. Ενώ παράλληλα, μεριμνά για την καλή συντήρηση των  μηχανημάτων, 

για τον εφοδιασμό των οχημάτων με επικοινωνιακό εξοπλισμό. Επίσης, παρακολουθεί 

και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του 

Δήμου καθώς και τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των 

ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκίνητων του 

Δήμου κ.α. 

 

ιβάλλον και Ποιότητα
 

 Διεύθυνση Καθαριότητας και Συγκοινωνιώ ριότητας κ

ωνιών και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήρ

 της παραγωγικότητας με χρησ

ολ γικών μέτρων. Ακόμη, προβαίνει σε εν γχο

ν ανανέωσή του, όπω  ανά

Δ/ υνεργασία με το Τμ

ν ανταποδοτικών τελών

σ
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Διαχείριση απορριμμάτων 
Η διαχείριση αστικών-οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Κορυδαλλού 

είτε απευθείας στο ΧΥΤΑ69 Άνω 

άτων ανέρχεται σε 120 τόνους 

, α κ

περιοχή. Η 

θ ύ θ

πραγματοποιείται με τη συλλογή  και μεταφορά τους, 

Λιοσίων είτε με ενδιάμεση απόθεσή τους στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Κερατσινίου. 

Συγκεκριμένα, το βάρος των οικιακών απορριμμ

ημερησίως (ήτοι 43800 τόνοι ετησίως). Η αναλογία ετήσιας παραγωγής οικιακών 

απορριμμάτων διαμορφώνεται κατά προσέγγιση σε 0 65 τόνους νά άτοικο (βλ. 

Πίνακας Β.5). Η συλλογή τους είναι τακτική αφού πραγματοποιείται κατά μέσο όρο 18 

ημέρες το μήνα  (βλ. Πίνακας Β.6).  

 

Τα ογκώδη απορρίματα (μπάζα) ανέρχονται σε 12m3 ημερησίως και το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών είναι εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα τα οποία υπολογίζονται σε 500 ανά έτος 

(Δ.Κ., 2006). Τα ογκώδη απορρίμματα εναποτίθενται σε ιδιόκτητο γκαράζ του Δήμου (επί 

της οδού Ποταμού) και η μετέπειτα διάθεσή τους πραγματοποιείται σε ανοικτή χωματερή 

στην περιοχή Λατομείων. Η απομάκρυνσή του συγκεκριμένου χώρου απόθεσης κρίνεται 

σκόπιμη καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δημιουργεί όχληση που συσσωρεύεται 

αθροιστικά μαζί με άλλες βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στην 

δημιουργία προτεινόμενου από την Τεχνική Υπηρεσία σταθμού μεταφόρτωσης σε χώρο 

του Δήμου, α βελτιώσει την κατάσταση κατά πολ , και παράλληλα α επιτρέψει τη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων (πετρέλαιο, εργατοώρες, φθορές) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5 

Παραγωγή στερεών αποβλήτων (έτος 2006) 

Βάρος οικιακών απορριμμάτων (σε τόνους 

ετησίως) 

365 ημέρες * 120 τόνοι ημερησίως = 

43800 τόνοι ετησίως 

Όγκος ογκωδών απορριμμάτων (σε m3 

ετησίως) 

365 ημέρες * 12 m3 ημερησίως = 

4380m3 ετησίως 

Στερεά απόβλητα ανά κάτοικο Τόνοι / πληθυσμό 70  = 0,65 τόνοι 

ανά άτομο 

ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 2007 

 

                                                 
 Χώρος Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων 
 67456 κάτοικοι. 

69

70
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6 
20Συλλογή απορριμμάτων (έτος 06) 

Δείκτης 2  

Α. Ποσοστό νοικοκυριών με τακτική συλλογή απορριμμάτων 100 % 

Β. Μέσος αριθμός ημερών συλλογής πορριμμάτων νά α α

μήνα71  

18 ημέρες ανά 

μήνα 

Γ. Ποσοστό συλλεγόμενων απορριμμάτων με σύστημα κάδων 100 % 

ΠΗΓΗ: Δ.Κ., 2006 

 
Όσον αφορά στα επικίνδυνα/ βιομηχανικά απόβλητα, αυτά αποτελούν ένα μικρό 

ε

Δ ) 

ποσοστό σε σχέση με  την κατάσταση που επικρατεί σε άλλους Δήμους της Δυτικής 

Αττικής καθώς δεν δραστηριοποιούνται σημαντικές βιομηχανίες και μεγάλα νοσοκομεία 

στα όρια του Δήμου. Η διάθεση των υπαρχόντων διοχετεύεται χωρίς περιορισμούς μαζί 

με τα αστικά απόβλητα καθώς δεν υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί διαχείρισής τους. 

Κρίνεται ωστόσο απαραίτητη η καταγραφή του είδους, της ποσότητας και της διάθεσής 

τους για την αξιόπιστη αξιολόγηση του ποσοστού επικινδυνότητάς τους τόσο σε τοπικό 

όσο και σε περιφ ρειακό επίπεδο καθώς έχουν κατά καιρούς εκφραστεί φόβοι για την 

ανεξέλεγκτη απόδοσή τους στο περιβάλλον . Συνολικά, ένα ικανοποιητικό ποσοστό 

(87%) των αστικών απορριμμάτων εναποτίθεται σε ΣΜΑ και το εναπομένον 13% 

(ογκώδη απορρίμματα) σε ΧΥΤΑ (βλ. Πίνακας Β.7).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.7 
ιαχείριση στερεών αποβλήτων (έτος 2006

Δείκτης 3  

α. Απευθείας σε ΧΥΤΑ (ογκώδη) 13 % 

β. Ενέργειες μείωσης ποσότητας στην πη σης / γή / ανακύκλω

επαναχρησιμοποίησης / κομποστοποίησης, ασφαλούς διάθεσης 

επικίνδυνων απόβλητων / καύσης  

0 % 

Γ. Σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΧΥ οικιακά) 87 % ΤΑ) (

ΠΗΓΗ: Δήμος Κορυδαλλού 2007 

                                                

 

 
71 Η διεύθυνση Καθαριότητας  έχει διαχωρίσει την επικράτεια του Δήμου σε 12 τμήματα εκ των οποίων για 

ό Δευτέρα έως και Παρασκευή, για τα 4 εκ περιτροπής ανά ημέρα 
ινά από Δευτέρα έως Σάββατο. 

τα 7 υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια απ
και για ένα καθημερ
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Πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμ μόζεται αυτήν την περίοδο στον Δ. 

Κορυδαλλού (βλ. Πίνακας  ανακύκλωσης το 

ο ύσε την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κεντρικά σημεία του Δήμου 

λ ή  ΕΣΔΚΝΑ. Η 

π των 

υπηρεσιών του Δήμου) της αδυναμίας των υπηρεσιών του ΕΣΔΚ  συλλέξουν τους 

κ η  διαχείρισης 

απορριμμάτων (βλ. Πίνακας Β.7) ό  μείωσης ποσότητας στην πηγή / 

νακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης / κομποστοποίησης, ασφαλούς διάθεσης 

τοποθετηθούν 850 μπλε κάδοι στις 

επιμέρους πολεοδομικές ενότητες της πόλη Συμπληρωματικά πρόκειται να διανεμηθεί 

ενημερωτικό έντυπο υλικό στους πο κή τσάντα για τα ανακυκλούμενα 

υλικά.  

 

                                                

άτων δεν εφαρ

Β.7). Είναι χαρακτηριστικό πως ένα σύστημα

ποίο αφορο

ειτουργούσε από το έτος 1997 έως το 1999 με την διαχειριστικ ευθύνη της

ροσπάθεια αυτή έχει ωστόσο εγκαταλειφθεί εξαιτίας (σύμφωνα με την άποψη 

ΝΑ να

άδους. Το γεγονός της έλλειψης ύπαρξης προληπτικών μ χανισμών

πως προσπάθειες

α

επικίνδυνων / βιομηχανικών απόβλητων κ.α. αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην 

Περιβαλλοντικά Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου Κορυδαλλού αφού εκτός από την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πιθανή εισροή εσόδων 

και έλλειψη δημιουργίας «πράσινων» θέσεων εργασίας. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις 

των ΟΤΑ είναι αυξημένες καθώς επίκειται η εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής 

Νομοθεσίας72 η οποία επιβάλλει νέες, περισσότερο απαιτητικές μορφές συνεργασίας (με 

ιδιώτες) και φορείς διαχείρισης.  

Από τις αρχές του Οκτώβρη του 2008 με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ο Δήμος Κορυδαλλού πρόκειται να εφαρμόσει 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Έχει ήδη παραλάβει τρία απορριμματοφόρα 

συγκεκριμένα για το λόγο αυτό ενώ προβλέπεται να 

ς. 

λίτες καθώς και ειδι

 
72 όπως ο Νόμος 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων υλικών, Οδηγία 

99/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή (βλ. σχετικό Παράρτημα με Περιβαλλοντική Νομοθεσία). 
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Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα καθαριότητας  
Δράσεις όπως παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και ανάρτηση αποτρεπτικών 

πινακίδων έχουν λάβει μέρος τα τελευταία 5 χρόνια στον Δ. Κορυδαλλού για την 

ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα απόθεσης απορριμμάτων με μικρή όμως 

μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητα. Έχουν επίσης τοποθετηθεί περισσότερα από 200 

απορριμματοδοχεία σε όλες τις πλατείες του Δήμου όπως και σε κεντρικούς δρόμους με 

αξιόλογη εμπορική κίνηση. 

 

Εξοπλισμός τομέα καθαριότητας 
Το Γραφείο Καθαριότητας του Δήμου Κορυδ λλού είν ι εξοπλισμένο μ  13 

απορριμματοφόρα οχήματα εκ των οποίων τα 7 είναι νέας τεχνολογίας (έως 4 ετών), τα 

3 είναι σχετικώς παλαιάς (έως 12 ετών) και τα υπόλοιπα 2 είναι παλαιάς τεχνολογίας 

(άνω των 17 ετών). Η (σταδιακή) αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας οχημάτων και 

η προμήθεια νέων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενδέχεται να έχει, εκτός από 

περιβαλλοντικά οφέλη, σημαντικά οικονομικά οφέλη καθώς θα επέλθει μείωση 

εργατοωρών, κόστους συντήρησ

α α ε

ης και λειτουργικών εξόδων. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός 

 ε ίς ,1

ιλαμβάνονται τα τρία νέα απορριμματοφόρα για την ανακύκλωση ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

καθαριότητας περιλαμβάνει 2 πλυντήρια κάδων, 1 ανυψωτικό μηχάνημα για τον 

καθαρισμό κλαδιών δέντρων και 2 κσκαφε , 1 υδροφόρα  εποχούμενο πυροσβεστικό 

όχημα, 3 φορτηγά, 3 φορτηγάκια ανοικτά (βλ. Πίνακας Β.8).       

Εντός του έτους 2008, ο Δήμος Κορυδαλλού προμηθεύτηκε 5 νέα απορριμματοφόρα 

(δύο εξ αυτών είναι δωρεάν και θα κινούνται με φυσικό αέριο),  2 σάρωθρα, ένα  ανοιχτό 

φορτηγό ανατρεπόμενο, ένα τριαξονικό  φορτηγό και ένα ανυψωτικό. (Στα νούμερα αυτά 

δεν περ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.8 

Αποκομιδή απορριμμάτων: εργατοώρες ανά εβδομάδα 

Περιοχές 

καθαρισμού 

Αριθμός 

υπαλλήλων σε 

απορριμματοφόρα

Αριθμός 

ωρών 

απασχόλησης 

ανά ημέρα 

Αριθμός 

ημερών 

απασχόλησης 

ανά εβδομάδα 

Αριθμός 

εργατοωρών 

ανά 

εβδομάδα 

12 (διαμερίσματα 4 (στο1

καθαρισμού) 

 βραδινό) 

3(σε 11 ημερήσια) 

6,5 5,2 1251 

1 (Λαϊκή Αγορά) 3 οδηγοί 

ς

6,5 3 468 

21εργάτε  

Φυλακές 3 Οδηγοί 6,5 3 58 

Σύνολο εργατοωρών ανά εβδομάδα: 1777 

ΠΗΓΗ: Δ.Κ., 2007 

 

Το συνολικό μήκος των προς καθαρισμό οδών υπολογίζεται σε 2,5 χιλιόμετρα / ημέρα. 

Ένας αριθμός 30 περιοχών δεν καλύπτεται από τα συνεργεία οδοκαθαρισμού και 

ιδιαίτερα οι περιοχές οι οποίες δέχονται οικιστικές πιέσεις όπως η περιοχή του Σχιστού.  

 

Ανθρώπινο δυναμικό: Οικιακά Απορρίμματα 
Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Υπηρεσία Καθαριότητας αποτελείται 

από : 

o 12 μόνιμους οδηγούς 

o 8 αορίστου χρόνου οδηγούς 

o 14 μόνιμοι τεχνίτες 

o 4 αορίστου 

o 10 συμβασιούχους οδηγούς 

o 60 μόνιμους εργάτες καθαριότητας73 

o 30 αορίστου χρόνου εργάτες καθαριότητας 

o 22 συμβασιούχους εργάτες καθαριότητας 

                                              

 

   
 Οι εργάτες καθαριότητας είναι επιφορτισμένοι με την αποκομιδή απορριμμάτων, ογκωδών απορριμμάτων, 

φορτηγών 
73
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Παράλληλα όπως προαναφέρθηκε έ τοποιηθεί η πρόσληψη 12 οδηγών 

καθαριότητας και  στην υπηρεσία  

ι σημαντικ η . 

Β.1.1.1. Δημοτική Σ

 
Σύμφωνα με τη Νέα Χάρτα των Αθη ν α  η 

νη ητας θα πρέ να διαπνέετ  έντονη 

τησης Ι.Χ. αυτοκινήτου. Η εφαρμογή της παραπάνω 

ο Κορυδαλλού β  θα επηρεάσει τη χρήση μα ν μέσων 

μεταφοράς και κατ’ ην επέκταση της χρήσης  Δημοτικής Συγκοινωνίας.  

εσία Καθα  2 ορεία Δημοτικής Συγκοινων τα οποία 

τός Σαββατοκύριακου)από τις 7:15  14:00. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχε  δημότες. Συνολικά λειτουργούν 2 

γραμμές: Η πρώτη εξυπηρετεί τις μετακινήσεις προς Νεκροταφείο Σχιστού και 

χει ήδη πραγμα

 12 εργατών καθαριότητας με την ένταξη των οποίων

αναμένετα

 

ή ενίσχυσ

υγκοινωνία 

νών για τη ειφόρο πόλη (ΕΣΠ, 1998),

προώθηση των αρ

τάση συγκρά

χών αειφορικής κι τικότ πει αι από

 της χρήσης του 

αρχής στο Δήμ  αναμφί

 επέκταση τ

ολα ζικώ

Η Υπηρ ριότητας παρέχει λεωφ ίας 

εκτελούν καθημερινά δρομολόγια (εκ έως τις

ται δωρεάν στους

Περιβολλάκι, και η δεύτερη Πανόραμα- Γενικό Κρατικό Νικαίας. Εντός του Τριμήνου 

προβλέπεται να γίνει η παραλαβή  2 ακόμα λεωφορείων από δωρεά του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 
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Β.1.2. Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 
Την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος συστήνουν τα τρία ακόλουθα (3) Τμημάτα: 

α) Τμήμα Πρασίνου, β) Τμήμα Πάρκων Δενδροστοιχιών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

αι γ) το Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού. 

α σημειωθεί πως το Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού υπάγεται 

σ

 

Η

χ

( ρων 

π

φ

π

πληθυσμού

λ

ζ

υ ων καθώς και την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών, 

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κλπ ενώ επιπλέον, επιμελείται για τον ψεκασμό και 

απολύμανση και εν γένει της υγιεινής των δημοτικών κτιρίων, Νομικών Προσώπων και 

Επιχειρήσεων του Δήμου. 

 

Παράλληλα, μεριμνά για την άρτια λειτουργία των χώρων πρασίνου, ευθύνεται για τις  

επέμβασης δενδροστοιχίες, καθώς και για την συντήρηση και εκτέλεση έργων πρασίνου 

του Δήμου (όπως και των κήπων των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων 

χώρων). Ταυτοχρόνως, σχετίζεται με ενέργειες επισκευής του μηχανολογικού 

εξοπλισμού καθώς και για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αρδευτικών 

συστημάτων και των σιντριβανιών. Ακόμη, ασκεί τα απαραίτητα ένδικα μέσα για τη δίωξη 

δραστών σε βάρος των χώρων πρασίνου. 

 

Τέλος, ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν ζητήματα περιβάλλοντος και κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού. Λ.χ  μεριμνά για τη διατήρηση και δημιουργία καλύτερων φυσικών 

συνθηκών ζωής στην πόλη, φροντίζει για τα προβλήματα ηχορύπανσης, ρύπανσης της 

ατμοσφαίρας κλπ, καταγράφει  και τεκμηριώνει τις αδυναμίες και τα προβλήματα της 

κ

 

Ν

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου (Αντιδήμαρχος Παιδείας και Περιβάλλοντος)  

 Διεύθυνση με την αρωγή των Τμημάτων της κυρίως φροντίζει για την ανάπτυξη της 

λωρίδας, καθώς και την μελέτη επέκτασης του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης 

καλλιέργεια δένδρων – θάμνων και φυτών) με σκοπό τον εμπλουτισμό των χώ

ρασίνου του Δήμου. Ακόμη μεριμνά για τον καθορισμό, σχεδιασμό και ανάλυση της 

υτευτικής λύσης, άρδευσης και μηχανολογικού εξοπλισμού, έργων διαμόρφωσης 

ρασίνου, με γνώμονα τις οικολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις του φυτικού 

 για την ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στο σύνολο των 

ειτουργιών που εξυπηρετεί το κάθε έργο και έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας 

ωής κ.α. Επίσης, συντάσσει μελέτες ή κινεί τις διαδικασίες για την εξασφάλιση των 

λικών και μέσ
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περιοχής και ύστερα επεξεργάζεται τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και εισηγείται 

νσης και φωτεινών 

ηματοδοτήσεων, και  γενικά ελεγχόμενων εγκαταστάσεων κ.α. 

τος 

ρασίνου αφού κατά την παρούσα χρονική περίοδο απασχολούνται σε αυτήν 16 ενεργοί 

ματα στον τομέα Πρασίνου στο εντός σχεδίου τμήμα του 

στικού ιστού του Δ. Κορυδαλλού αφορούν στη μικρή αναλογία έκτασης κοινόχρηστων 

ς η μ

ηστων (αστικού πράσινου) και κοινωφελών 

ώρων ανά κάτοικο και στην κατάλληλη διαμόρφωσή τους ώστε να διευκολυνθεί η 

προγραμμάτων επεμβάσεων του Δήμου ή άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης. Επιπλέον, συντάσσει κυκλοφοριακές μελέτες και εισηγείται 

την έγκριση και εφαρμογή τους, όπως και την εκτέλεση έργων σήμα

σ

 
Απαραίτητη κρίνεται και η προγραμματιζόμενη αύξηση του προσωπικού του Τμήμα

Π

υπάλληλοι. Στον αριθμό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες του τμήματος όπως 

επιστάτες (3), οδηγός (1) (από την υπηρεσία καθαριότητας), υδραυλικοί (3), άτομα για 

αποκομιδή των κλαδιών και άτομα για χειρισμό κλαδοθραύστη. Με τη νέα πρόσληψη η 

Υπηρεσία αναμένεται να ενισχυθεί σε σύντομο χρονικά διάστημα με 10 επιλέον εργάτες 

κήπων. 

 

Η επισκευή των μηχανημάτων δίνεται από το 2007 σε εξωτερικό συνεργείο  (επιβάλλεται 

η πρόσληψη ειδικευμένου μηχανολόγου-μηχανικού για τη σωστή και άμεση συντήρηση 

και επισκευή των μηχανών κήπων), Σύμφωνα με σχετική πρόταση που κατατέθηκε από 

τον καθηγητή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 

Αθηνών Νικόλαο Κανταρτζή, ο αριθμός των κηπουρών θα πρέπει να προσεγγίζει τους 

40 για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες ενός Δήμου όπως ο Κορυδαλλός. 
Τα σημαντικότερα προβλή

α

χώρων ανά κάτοικο (144.238 m2  πράσινο / πληθυσμό (74.000 κάτοικοι) = 1, 95  m2  

πράσινο/ κάτοικο). Οι επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην ποιότητα ζωής των 

δημοτών μεγεθύνονται εάν ληφθούν υπόψη η κατά περιοχές οικιστική πυκνότητα, οι 

επικρατούντες περιοριστικοί όροι δόμηση , η έλλειψ  διαμορφω ένων κοινόχρηστων 

χώρων, οι ελάχιστοι διαμορφωμένοι πεζόδρομοι και τα έντονα κυκλοφοριακά 

προβλήματα του Δήμου. Προτεραιότητα θα πρέπει λοιπόν για το Δήμο Κορυδαλλού 

αποτελεί η αύξηση της αναλογίας κοινόχρ

χ

μετακίνηση και πρόσβαση τόσο των δημοτών όσο και των ΑΜΕΑ. 
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Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Κορυδαλλού έχει συντάξει και εφαρμόζει 

πρόγραμμα πυρασφάλειας και αναδάσωσης του δασυλλίου του Σχιστού του όρους 

Αιγάλεω έκτασης 115 στρεμμάτων συνβοηθούμενο από τον ΑΣΔΑ και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Ο ΑΣΔΑ εκπονεί μελέτη Δικτύου Πυρόσβεσης - Πυροπροστασίας του όρους Αιγάλεω τα 

συμπεράσματα της οποίας αφορούν άμεσα στο τμήμα του όρους Αιγάλεω που 

ντάσσεται στο σχέδιο πόλης του Δήμου Κορυδαλλού σύμφωνα με το πρόσφατο Γ.Π.Σ. 

λο του Δήμου Κορυδαλλού, 21 χώροι αρδεύονται με αυτόματο σύστημα και 45 

ώροι με ημιαυτόματο σύστημα επί συνόλου 66 χώρων. Το τελευταίο αφορά στην 

ε

Σχετικές προτάσεις αναφέρονται επίσης και στο ΤΑΠ του Δήμου Κορυδαλλού (1989). 

 

Έναν από τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006, αποτέλεσε η εφαρμογή 

προγράμματος για την αναδάσωση και πυροπροστασία σε 15.000 στρέμματα δασικής 

έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. Παρόμοια μέτρα προστασίας του ορεινού όγκου του 

όρους Αιγάλεω αναφέρονται και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Αθήνα SOS).  

Στο σύνο

χ

εγκατάσταση σωληνώσεων και λειτουργία άρδευσης με χειροκίνητο τρόπο. 

Συμπερασματικά, περίπου το 1/3 των χώρων πρασίνου του συνόλου του Δήμου 

ποτίζεται με αυτόματο σύστημα άρδευσης. 
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Β.1.3. Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου 
 

Η Διεύθυνση  Μελετών και Κτηματολογίου απαρτίζεται από τα δύο ακόλουθα τμήματα: α

Τμήμα Μελετών και β) Τμήμα Τοπογραφικού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κα

Κτηματολογίου. 

 
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ η Διεύθυνση ασκεί αρμοδιότητες που σχετίζονται με την

) 

ι 

 

αρακολούθηση, τον συντονισμό της λειτουργίας και τον έλεγχο των Τμημάτων που 

ω

ωση της αξιοποίησης και της απόδοσης 

ων διατιθέμενων τεχνικών μέσων και προσωπικού, δ) τον προσδιορισμό στόχων, 

ετησίων και μεσοπρόθεσμων, που αφορούν τον προγραμματισμό των μελετών του 

Δήμου ως προς της εκτέλεση νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του Δήμου, ε) τη 

συνεργασία με τη Μονάδα Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του προηγούμενου προγραμματισμού και την τήρηση 

απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων. 

 

Ειδικότερα, ασχολείται με τον τομέα των μελετών,  όπου προβαίνει σε δραστηριότητες 

σύνταξης του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Επίσης, συντάσσει, ελέγχει και 

θεωρεί όλες τις μελέτες των έργων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου. Επιπλέον, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους σχετικά στοιχεία και βεβαιώσεις 

(υψομετρικά σχέδια πόλης, βεβαιώσεις ορίων του Δήμου κλπ). Επίσης, καταρτίζει τεχνικές 

προδιαγραφές αυτόνομα ή σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες διευθύνσεις για την 

προμήθεια λχ τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, υλικών  

που χρησιμοποιεί ο Δήμος, ενώ ακόμη μεριμνά για θέματα που σχετίζονται με μελέτες 

όπως για παράδειγμα  μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές κ.α.   

 

π

υπάγονται σε αυτή. Ακόμη μεριμνά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

τμημάτων και την αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεων της 

αρμοδιότητάς τους. 

 

Ακόμη, η παρούσα Διεύθυνση ευθύνεται για την ενέργειες  που αφορούν α) τον έλεγχο 

και τη θεώρηση όλων των μελετών των υπό του Δήμου εκτελουμένων έργων και 

προμηθειών, β) την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης τ ν προγραμμάτων καθώς 

και της κατανομής των τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, γ) εισηγείται για 

τη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στη βελτί

τ

244 
 



Επιπροσθέτως, φροντίζει για ζητήματα τοπογραφικού, πολεοδομικού σχεδιασμού και 

τηματολογίου. Δηλαδή, τηρεί το κτηματολόγιο όλων των ακινήτων που ανήκουν στην 

κ  τ υ

λεση έργων και άλλων δραστηριοτήτων κλπ Ακόμη παρακολουθεί και 

ιβλέπει τη σύνταξη των γεωλογικών μελετών, οι οποίες απαιτούνται στα πλαίσια 

 

 

 Διεύθυνσης αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ως προς τη 

τελέχωση ενώ χαρακτηριστικά το τμήμα Τοπογραφικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 

 με τη συμμετοχή του στελεχιακού δυναμικού 

ε επιμορφωτικά προγράμματα.  Επιπλέον, σε κάποιες δραστηριότητες σημειώνονται 

κ

κυριότητα του Δήμου και φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή του, συντάσσει τα  

απαιτούμενα τοπογραφι ά σχεδία και μελέτες  είτε για ην εφαρμογή το  σχεδίου πόλεως 

είτε για την εκτέ

επ

εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών εκτός σχεδίου περιοχών για την ένταξη τους στο

σχέδιο κλπ. Τέλος, μεριμνά για την προστασία ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

(διατηρητέα), καθώς και για την ανάπλαση περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος 

 
Όλα τα τμήματα της

σ

Κτηματολογίου είναι στελεχωμένο με ένα άτομο. Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου και 

έμπειρου επιστημονικού προσωπικού, γεγονός που πολλές φορές δημιουργεί 

εσωτερικές τριβές. Μεγάλο μέρος των εργαζομένων στη Διεύθυνση απασχολείται με 

διαφόρων μορφών συμβάσεις με αποτέλεσμα συχνές εναλλαγές του δυναμικού με 

επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της Διευθύνσης. Ο βαθμός διείσδυσης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνει περαιτέρω την αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης.  

Διαπιστώνεται αδυναμία στην εκπόνηση μελετών η οποία επιφέρει καθυστερήσεις και σε 

άλλες διαδικασίες, π.χ τις προμήθειες. Μεγάλο μέρος των μελετών ανατίθεται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του 

Δήμου. Αδυναμία εντοπίζεται και αναφορικά

σ

επικαλύψεις με τη Διεύθυνση Κατασκευών. Διαπιστώνεται ακαταλληλότητα σε σχέση με 

το χώρο εργασίας αλλά και ελλείψεις αναφορικά με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή. 

Θετικό στοιχεί αποτελεί η πρόσληψη 7 επιστημόνων σε ειδικότητες όπως Αρχιτέκτονες, 

Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Τοπογράφοι, οι πλειοψηφία των 

οποίων αναμένονται να ενταχθούν στο δυναμικό της Διεύθυνσης εντός του 8 μήνου 

ενισχύοντας τη σημαντικά. 
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Β.1.4. Διεύθυνση  Κατασκευών και Συντηρήσεων  
 

Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων αποτελείται από τα τμήματα α) Κατασκευών 

και β) Έργων Συντήρησης και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών. 

 

Η παραπάνω Διεύθυνση φροντίζει ώστε να παρακολουθεί και να συντονίζει τη 

λειτουργία και τον έλεγχο των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. Παράλληλα 

εξασφαλίζει  τρόπους για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την  αντιμετώπιση 

των προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους κατά τον προσφορότερο 

ρόπο.  

η  ο

 

ι 

 

υ κ  

 

ι  

πιπρόσθετα, σημαντικό πρόβλημα διαπιστώνεται και σε αυτήν την περίπτωση 

αναφορικά με τη διείσδυση και τη χρήση των ΤΠΕ, ενώ ελλείψεις αναφέρονται και 

σχετικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αναμένεται ενίσχυση της Διεύθυνσης από το 

νεοπροσληφθέν προσωπικό που προαναφέρθηκε.    

τ

Η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων προβαίνει σε ενέργειες προσδιορισμού των 

στόχων, που αφορούν την τεχνική δραστηριότητα του Δήμου ως προς την εκτέλεση 

νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του Δήμου, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της 

υφιστάμεν ς κοινόχρηστης υποδομής και τις εργασίες των λοιπών σχετικών τ μέων. 

 

Συγκεκριμένα φροντίζει για την πραγματοποίηση όλων των νέων έργων κατασκευής

δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων κα

εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο Δήμος. Ενώ ακόμη πράττει έργα

οδοποιίας  υποδομών, καθώς και  έργα διαμόρφωσης παίθριων χώρων αι μεριμνά για

την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών. Ταυτοχρόνως, μεριμνά για την

συντήρηση και τον εξοπλισμό όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων του Δήμου κα

επιμελείται  την συντήρηση τους  

 

Αντίστοιχα προβλήματα με τη Διεύθυνση Μελετών και Κτηματολογίου αντιμετωπίζει και η 

Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων με κυριότερο αυτό της ελλιπούς στελέχωσης 

με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και 

πολλές φορές να υπολειτουργούν. Η Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων αντιμετωπίζει  

πρόβλημα στον τομέα της επίβλεψης αφού μία σειρά έργων βρίσκονται υπό την 

επίβλεψη της  ΤΥΔΚ, χωρίς να μπορεί να παρέμβει πια ο Δήμος ως άμεσα επιβλέπων.  

 

Ε
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Β.1.5. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

. Είναι σημαντικό να 

νφερθεί ότι παρότι προβλέπεται στον ΟΕΥ η συγκεκριμένη οργανική δομή δεν είναι 

ασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ου 

άρη σχετίζονται με τον ελέγχου των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των όρων 

ή πρόκειται να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης. Ακόμη, 

ηρεί το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χορηγεί κάθε στοιχείο που αφορά το 

 

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών περιλαμβάνει α) το Τμήμα 

Πολεοδομικών Εφαρμογών και β) το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών

α

ενεργοποιημένη. 

 
Η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών αναλαμβάνει την 

παρακολούθηση, τον συντονισμό της λειτουργίας και τον έλεγχο των Τμημάτων της. 

Ακόμη εξ

των τμημάτων.  

 

Περαιτέρω οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης που κατανέμονται μεταξύ των οργανικών της 

μονάδων περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες πολεοδομικών εφαρμογών όπως λόγ

χ

δόμησης, τον ηλεκτρομηχανολογικό και τον αρχιτεκτονικό έλεγχο των μελετών για 

έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο κατά ΓΟΚ, καθώς και συντάσσει μηνιαίες 

καταστάσεις που αφορούν στην διακίνηση των φακέλων οικοδομικών αδειών κ.α. 

 

Παράλληλα, μεριμνά για την τήρηση του αρχείου των πράξεων τακτοποίησης και 

αναλογισμού, χορηγεί τις βεβαιώσεις οφειλής ή μη της υποχρεωτικής εισφοράς σε χρήμα 

των οικοπέδων που εντάχθηκαν 

τ

περιεχόμενό του και εισηγείται την τροποποίησή του όπως και εισηγείται τις 

τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.  
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Β.2. Δομές Τομέων Οικονομίας και Διοίκησης 

 
 
Β.2.1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής ς 

 

Η Διεύθυνση Ανθ

Υποδομή

ρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης απαρτίζεται από τα 

κόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης β) Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και 

ο ι 

θρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης σύμφωνα με τον ΟΕΥ 

ροντίζει κυρίως για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, μεριμνά για 

, 

 

 

 

  όπως 

 

 

  

σης  ν  

, τη σύσταση, κατάργηση ή 

η από το Δήμο, Νομικών Προσώπων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κ.α. 

   

Παράλληλα, επιλαμβάνεται σε σχέση με  όλες ενέργειες για την διεξαγωγή των υποθέσεων 

των αλλοδαπών καθώς και μέριμνα για την πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών 

του Δήμου.  

 

Επιπλέον,  φροντίζει για κάθε είδους διεργασίες που συντείνουν στις δράσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής (λ.χ συγκέντρωση φακέλων και 

α

Δημαρχιακής Επιτροπής, γ) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικ ύ κα

δ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

 

Η Διεύθυνση Αν

φ

τον τυχόν επαναπροσδιορισμό των ορίων της διοικητικής περιφερείας του Δήμου. Ακόμη

προτείνει, ύστερα  από συνεννόηση με τη Διοίκηση του Δήμου, στα καθ΄ ύλην αρμόδια

υπουργεία και υπηρεσίες την ίδρυση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλων Οργανισμών στην

περιφέρεια του Δήμου και ευθύνεται για την εγκατάσταση των υπηρεσιών των  Δημοτικών

Καταστημάτων. 

 

Συγκεκριμένα μέσω των τμημάτων της ασκεί αρμοδιότητες διοικητικού  χαρακτήρα, 

την τήρηση του γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου, του βιβλίου αποφάσεων του Δήμου, την

διεξαγωγή της αλληλογραφίας διοικητικής φύσεως του Δήμου. Ακόμη συνεργάζεται με την

εκάστοτε επιτροπή διεξαγωγής εκλογών, που ορίζεται από το Δήμαρχο και συντονίζει μαζί

της, τις ενέργειες εκτέλε  των Εθνικών, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νομαρχιακώ , και

Δημοτικών Εκλογών. Επιπλέον,  προτείνει στη Διοίκηση

συγχώνευσ
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στοιχείων, σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, επιμέλεια θεμάτων 

ρος συζήτηση κλπ). 

πιπρόσθετα, προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, 

προσωπικού επιστημον

. 

Τέλος, μεριμνά για ζητήματα Δημοτικής κατάστασης και ληξιαρχείου. Δηλαδή ενεργεί όλες 

επίπεδο μηχανογράφησης και γενικότερα η χρήση Η/Υ θεωρούνται 

ανοποιητικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

ίας 

ταγράφονται ως θετικές. Τέλος θα  πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι το Τμήμα 

π

 

Ε

όπως λόγου χάρη θεμάτων μεταβολών της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, 

τήρηση φακέλων του , συνεργασία με ικούς φορείς της 

αυτοδιοίκησης (π.χ ΕΕΤΑΑ, το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης), φροντίζει για 

προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού  κλπ

  

τις διαδικασίες ενημέρωσης του δημοτολογίου (λ.χ μεταβολές  γεννήσεων, γάμου, 

θανάτου, οικογενειακές μερίδες) καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών. Επίσης, 

επιμελείται ζητημάτων του μητρώου αρρένων και στρατολογικών.  

 
Αναφορικά με τους ανθρώπινου πόρους της Διεύθυνσης θα πρέπει να σημειωθεί  ότι η 

στελέχωση ενώ ποσοτικά μπορεί να θεωρηθεί επαρκής ποιοτικά χαρακτηρίζεται 

ανεπαρκής. Το 

ικ

ιδιαιτέρως στους εργαζομένους με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας. Οι χώροι στους 

οποίους στεγάζονται τα επιμέρους τμήματα της Διεύθυνσης χαρακτηρίζονται ανεπαρκής 

τόσο ως χώροι εργασίας όσο και εξαιτίας άλλων βασικών ελλείψεων όπως είναι  οι 

χώροι αρχείου ή χώρος καπνιστών κλπ. Μεγάλο τμήμα των εργαζομένων της 

Διεύθυνσης απασχολείται με διάφορες σχέσεις συνεργασίας με επιπτώσεις στη συνέχιση 

της αποκομιζόμενης εμπειρίας και κατ’ επέκταση της αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας. Οι σχέσεις συνεργασίας αλλά και της ευρύτερης επικοινων

κα

Διοίκησης είναι ανενεργό ενώ για το τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής 

Επιτροπής δεν υφίσταται προϊστάμενος τα χρέη του οποίου ασκεί ο Διευθυντής. 
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Β.2.2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τα Τμήματα α) Προϋπολογισμού και 

πολογισμού του Δήμου, του Τεχνικού 

ογράμματος, του Απολογισμού, του Ισολογισμού, την πορεία των εσόδων,  εξόδων και 

χ

 

  

, 

 

ι 

 

ι 

 

ι 

εκπλήρωση  τ ι  

 

 

πιπροσθέτως, ασχολείται με ζητήματα εσόδων και Δημοτικής περιουσίας. Κυρίως μελετά 

και παρακολουθεί θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης των εσόδων του Δήμου, επιμελείται 

βεβαιώσεις του τέλους καθαριότητας και φωτισμού. Ακόμη, εκδίδει βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά από την επιβολή δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, 

διεκπεραιώνει τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση της απόκτησης κληροδοσιών 

Λογιστικής Διαχείρισης, β) Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, γ) Ταμειακής Υπηρεσίας και 

δ) Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προβαίνει κυρίως σε ενέργειες παρακολούθησης 

και συντονισμού της πορείας υλοποίησης του Προϋ

Πρ

πληρωμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακόμη συγκεντρώνει στατιστικά 

στοιχεία χρήσιμα για τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, και επιβλέπει την πορεία της 

υλοποίησης του προϋπολογισμού των επι ειρήσεων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, ως 

προς τα έσοδα, τα έξοδα και τις  πληρωμές.  

 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση μέσω των τμημάτων της ασχολείται με ζητήματα

προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης. Δηλαδή ενεργεί όλες τις ενέργειες

εκκαθάρισης των δαπανών του Δήμου, καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων

εισηγείται την ψήφιση του προϋπολογισμού, παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης του

και μεριμνά για τις αναμορφώσεις του, καταρτίζει τον ισολογισμό του Δήμου και επιμελείτα

των απολογισμών του Δήμου και την αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε λοιπές

αρχές. Ακόμη, μεριμνά για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ελέγχε

τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεών τους, φροντίζει για τη σύναψη

δανείων, τα παρακολουθεί και ενημερώνει τα στοιχεία των τοκοχρεολυτικών δανείων κα

ενεργεί για την έγκαιρη των συναφών υποχρεώσεων ου. Διεκπεραιώνε  όλες

τις διαδικασίες για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (καταχωρεί όλες

τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου, απεικονίζει λογιστικά τα πάγια στοιχεία του

Δήμου και τις μεταβολές τους κλπ). 

 

Ε
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και δωρεών ακινήτων και ασχολείται με την βεβαίωση και παρακολούθηση των 

ισπράξεων του  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

 και εισφορών, των υπόχρεων. Ενεργεί την τελική 

εβαίωση όλων των οίκοθεν βεβαιουμένων εσόδων του Δήμου ενώ επίσης επιμελείται την 

ρια του προϋπολογισμού και των συναφών 

ποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής, καταγράφει τις 

ς  ο  

ρ

ιαδικασία των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών σε 

υνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου και τη συγκέντρωση των αιτήσεων 

προβλήματα. Αναφορικά με τα ζητήματα συντονισμού αλλά και συνεργασίας 

ε

 

Ταυτοχρόνως, παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει για το καθεστώς των επιβαλλομένων 

δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων

β

έκδοση και επίδοση των αποφάσεων καταλογισμού ή επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις 

παράβασης των κείμενων φορολογικών διατάξεων και των ισχυόντων κανονισμών του 

Δήμου.  

 

Επιπλέον, διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, σχετικά με τον λογιστικό των Δήμων, 

Δηλαδή, παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και μετά τον έλεγχο προβαίνει 

στην πληρωμή των δικαιούχων, μέσα στα ό

α

ενεργούμενε  πληρωμές, μεριμνά για τις απ δόσεις των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ 

τρίτων, που αντιστοιχούν στα επιμέ ους εντάλματα πληρωμής κ.α Ενώ ακόμη υποβάλλει 

τον ετήσιο Απολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή, για τις 

παραπέρα διαδικασίες προελέγχου του και εισαγωγής του στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

έγκριση και τον απολογιστικό πίνακα που υποβάλλεται στη Στατιστική Υπηρεσία κ.α.  

 

Τέλος,  διαχειρίζεται τις προμήθειες κάθε φύσης υλικού που απαιτείται για τη εύρυθμη 

λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και προμηθειών υπηρεσιών που παρέχονται από 

τρίτους, καθώς των αναλώσιμων ειδών γραφείου. Επιπλέον, επιμελείται για την 

καταχώρηση όλων των προμηθειών, φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση του βιβλίο 

υλικών με τα εκδιδόμενα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής αυτών από την αποθήκη καθώς 

και συντάσσεται η γενική απογράφη των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 

Ακόμη πραγματοποιεί κάθε είδους δ

σ

εκδήλωσης αναγκών προμήθειας υλικών, καθώς και μεριμνά για την αποθήκευση των 

προμηθευόμενων υλικών, την ταξινόμησή τους, την διαφύλαξη, κλπ κ.α.  

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξαιτίας και του αντικειμένου, καταγράφεται 

ανεπάρκεια εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, ενώ ποσοτικά δεν αντιμετωπίζονται 
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σημ ιώνονται αποσπασματικά προβλήματα. Αντίστοιχα με την πλειοψηφία των 

Διευθύνσεων σημαντική ανεπάρκεια παρουσιάζει η 

ε

κτιριακή υποδομή η οποία είναι 

κατάλληλη για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της Διεύθυνσης. Σοβαρές είναι οι α

αδυναμίες αναφορικά με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με 

αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι 

εξειδικευμένες εφαρμογές και τα λογισμικά. Θετικό στοιχείο αποτελεί η συστηματική 

συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης. 
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Β.2.3. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)  

 

Η Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελείται από δύο Τμήματα α) Τμήμα

Επικοινωνίας με τους πολίτες και β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.    
Η κύρια αποστολή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι η παροχή διοικητικών

πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης

μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσ

 

 

 

ίες. 

 Διεύθυνση του ΚΕΠ μέσω των Τμημάτων της φροντίζει κυρίως για την παραλαβή  

αιτήσεων  πολιτών και την διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων τους στην αρμόδια για 

τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Ακόμη επιμελείται την 

επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, την 

χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.α.  

 
Επιπλέον τηρούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση αιτήσεων των πολιτών, 

ενώ τέλος, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για 

βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. 

 

Σε σχέση με τον αριθμό υποβολής αιτήσεων το ΚΕΠ Κορυδαλλού κατατάσσεται 2ο στη 

Νομαρχία Πειραιώς. Ο μέσος μηνιαίως όρος υποβολής αιτήσεων κυμαίνεται στις 1500, 

ενώ οι επικυρώσει και τα γνήσια υπογραφής προσεγγίζουν τις 7000 μηνιαίως. 

Η στελέχωση του ΚΕΠ είναι επαρκής τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά με υπαλλήλους 

του Δήμου και όχι του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην πλειοψηφία τους οι 

απασχολούμενοι στο ΚΕΠ είναι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου 

Κορυδαλλού. Στο σύνολο τους απασχολούνται 12 άτομα ενώ το ΚΕΠ λειτουργεί 

καθημερινά 12 ώρες (8:00-20:00) και το Σάββατο έως τις 2:00. Το επίπεδο και η χρήση 

αναφορικά με τις ΤΠΕ βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Ο χώρος εργασίας είναι 

ικανοποιητικός και σε πλεονεκτικό σημείο αναφορικά με την προσβασιμότητα των 

πολιτών. Οι σχέσεις συνεργασία και της ευρύτερης επικοινωνίας εντός της Διεύθυνσης 

χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως θετικές.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ήδη εγκριθεί από το ΥΠΕΣΔΑ και αναμένεται εντός του 

επόμενου διαστήματος η λειτουργία δεύτερου ΚΕΠ στην περιοχή του Σχιστού 

Κορυδαλλού. 

 

Η
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Γραφείο Δημάρχου (αυτοτελές)  
Το Γραφείο Δημάρχου επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του. Έχει 

την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις 

Υπηρεσίες και το κοινό.  

Το Γραφείο Δημάρχου είναι στελεχωμένο με πέντε άτομα εκ των οποίων οι τρείς είναι 

μόνιμοι υπάλληλοι ενώ οι υπόλοιποι δύο είναι ειδικοί συνεργάτες, ένας εκ των οποίων 

είναι και ο Διευθυντής του Γραφείου. 

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Το Γραφείο Τύπου μεριμνά για ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής του έργου του 

Δήμου και ενέργειες επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε, (και γενικότερα ασχολείται  με θέματα που 

αφορούν τον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε.) Επιπλέον, προβαίνει σε δράσεις παρακολούθησης, 

επισήμανσης και συλλογής ειδήσεων που αφορούν τη δραστηριότητα του Δήμου ή 

εγονότων που τον επηρεάζουν. Παράλληλα συντάσσει και δημοσιεύει  δελτία τύπου του γ

Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων του, καθώς επίσης επιμελείται συντάσσει και 

εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, ενώ οργανώνει συνεντεύξεις  τύπου κ.α. Στο γραφείο τύπου 

απασχολούνται δύο μόνιμοι υπάλληλοι.  

 

Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
Το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ασκεί  κυρίως  αρμοδιότητες διοργάνωσης 

εκδηλώσεων που αφορούν την προβολή του έργου του Δήμου. Ακόμη μεριμνά για την  

κ

π

 Δήμο και επιμελείται της οργάνωσης των 

οντίζει για την προώθηση των διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου με 

άλλες πόλεις και διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια των πρωτοκόλλων συνεργασίας. 

κατάθεση εισηγήσεων προτάσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, κ.α των 

υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης φροντίζει για την υποστήριξη των αιρετών οργάνων αι 

υπηρεσιών του Δήμου για τη διοργάνωση των συναντήσεων με προσκεκλημένους από 

το εξωτερικό και αντιστοίχων επισκέψεων της Δημοτικής Αρχής.  

Παράλληλα επιμελείται ενέργειες, επικοινωνίας για συμμετοχή και μετάβαση  της 

Δημοτικής αρχής σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, κλ , που αφορούν την τοπική 

αυτοδιοίκηση καθώς και την οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης 

προσκεκλημένων του Δήμου. Ενώ ακόμη, επικοινωνεί με Υπηρεσίες και Φορείς του 

εξωτερικού που ενδιαφέρουν το

δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοιχους διεθνείς 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης . 

Περαιτέρω, φρ
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Επιπλέον, ενημερώνει τους δημότες για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού 

λου χώρου, για την πραγματοποίηση κάθε είδους 

κδηλώσεων του Δήμου (σημαιοστολισμός,  φωταγώγηση, διακόσμηση γενικά της 

άτων). Επιπροσθέτως, προβαίνει στις αναγκαίες 

αμμάτων

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την προβολή των δραστηριοτήτων του με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των δημοτών και τη συνεργασία μαζί τους, για τη διαχείριση των 

κοινών. 

 

Τέλος, μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτικού καταστήματος και των 

αιθουσών αυτού ή οποιουδήποτε άλ

ε

πόλης και των δημοτικών καταστημ

υπηρεσιακές ενέργειες και εισηγείται τις απαιτούμενες διαδικασίες, για την απονομή 

τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων, μεταλλίων της πόλης κ.λ.π.), ενημερώνοντας το 

τηρούμενο για το σκοπό αυτό ειδικό βιβλίο. Παράλληλα συντάσσει και εισηγείται την 

ψήφιση του ειδικού κανονισμού απονομής τιμητικών διακρίσεων. 

Το Τμήμα όταν απαιτείται,  συνεργάζεται με το Γραφείο Επικοινωνίας και Τύπου για την 

καλύτερη προβολή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων καθώς και των 

αποτελεσμάτων τους. Στο τμήμα απασχολούνται δύο άτομα εκ των οποίων το ένα είναι 

μόνιμος υπάλληλος. 

 
Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγρ  

ς δημοτικές υπηρεσίες 

κ ν  

Το Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προβαίνει σε ενέργειες 

ενημέρωσης  της Δημοτικής Αρχή για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα Εθνικών, 

Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης που αφορούν την Τ.Α. και εισηγείται 

μεθοδεύει έγκαιρα τις αναγκαίες ενέργειες του Δήμου, με σκοπό την αποτελεσματική σ' 

αυτά ένταξή τους για την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων . 

Ακόμη  υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και άλλε

στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών για την 

προώθηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά  αι Διεθ ών Οργανισμών προγράμματα. Στο γραφείο απασχολούνται 

τέσσερα άτομα εκ των οποίων ο ένας είναι μόνιμος υπάλληλος.  

 
Νομική Υπηρεσία 
Η παραπάνω υπηρεσία παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης προς τις οργανικές 

 

μονάδες του Δήμου. Ενδεικτικά με γνώμονα τον ΟΕΥ του Δήμου Κορυδαλλού ασκεί  

αρμοδιότητες όπως παροχή νομικών υπηρεσιών ή γνωμοδοτήσεων στο Δήμαρχο, στους
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Αντιδημάρχους, στο Γενικό Γραμματέα και στις υπηρεσίες του Δήμου, (ύστερα από 

ερώτημα που υποβάλλεται από τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων καθώς και στους 

Προέδρους των Ιδρυμάτων), των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου.  

 

Επιπλέον, τηρεί αρχείο (και αρχείο γνωμοδοτήσεων)  για τις δικαστικές αποφάσεις, μαζί 

με τα σχετικά βιβλία και στοιχεία για υποθέσεις που διαχειρίζονται.  

Ακόμη, οι δικηγόροι παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων και διοικητικών αρχών, ως 

εκπρόσωποι του Δημάρχου προς υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του 

Δήμου και παρακολουθούν όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τις υπηρεσίες 

και τα Νομικά του Πρόσωπα. 

 

Παράλληλα, η υπηρεσία παρακολουθεί τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις 

α υ δ τ

υνος σε ό,τι αφορά την προστασία της ακίνητης Δημοτικής 

εριουσίας, από Νομική άποψη. Επεξεργάζεται, σε τελική φάση τα συντασσόμενα 

κών πράξεων κ.λ.π., από τις 

ό

 κ.α  

Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενημερώνει το 

Δήμαρχο κ ι τη Διοίκηση το  Δήμου αντίστοιχα. Ο ικηγόρος του Δήμου, μελε ά, ερευνά 

και εδραιώνει νομικά κάθε υπόθεση που είναι συνδεδεμένη με τα συμφέροντα του 

Δήμου. Είναι υπεύθ

Π

σχέδια συμφωνιών, συμβάσεων, διακηρύξεων, κανονιστι

υπηρεσίες του Δήμου, συντάσσει τα σχεδία λων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί 

ο Δήμος ή τα Ιδρύματα, οι Επιχειρήσεις τα Νομικά του Πρόσωπα, με οποιαδήποτε 

πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις 

και αγορές. Επιπλέον επιλαμβάνεται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών 

και ακινήτων, επεξεργάζοντας τις διαδικασίες που αφορούν στο Δήμο

Μάλιστα η  Νομική Υπηρεσία επικουρείτε από γραφείο Γραμματείας. Στο συγκεκριμένο 

γραφείο απασχολείται μόνιμος νομικός ενώ προγραμματίζεται η ενίσχυση με άλλον ένα 

νομικό. 

 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
Το  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας μελέτα, σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει την 

σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών πολιτική προστασία 

ή τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων και γενικά επιμελείται το συντονισμό των 

ενεργειών του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού της πόλης  για την εξασφάλιση της 

απαραίτητης ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των καταστροφών.  
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Ειδικότερα, συμμετέχει στο τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και στο 

Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (Σ.Ν.Ο.). Ταυτόχρονα, συντονίζει τις εθελοντικές 

ομάδες φορέων – πολιτών και των υπηρεσιών του Δήμου (σε συνεργασία με το  

Δήμαρχο). Ακόμη  παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση στους δημότες σχετικά με 

ητήματα πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών  

ους. 

λού έχει ήδη αποκτήσει ένα φορτηγό όχημα με φουσκωτή 

δροφόρα, ένα φορτηγό όχημα μεταφοράς υλικών και προσωπικού, πέντε οχήματα 6Χ6 

ζ

Τέλος, εισηγείται στη Διοίκηση του Δήμου σχέδια δράσης και αντιμετώπισης 

περιστατικών προτείνοντας και τα αναγκαία κατάλληλα μέσα και πόρ

Ο Δήμος Κορυδαλλού προμηθεύτηκε σε συνεργασία με το «Εθελοντικό Σωμα Ελλήνων 

Πυροσβεστών Αναδασοτών (ΕΣΕΠΑ) 2 πυροσβεστικά διασωστικά οχήματα τα οποία 

έχουν παραχωρηθεί δωρεάν. 

Περαιτέρω, ο Δήμος Κορυδαλ

υ

εκ των οποίων το ένα είναι κινητό συνεργείο και τα άλλα τέσσερα νοσοκομειακά και 

μεταφοράς προσωπικού και εντός του επόμενου διαστήματος αναμένει να παρλάβει 

επιπλεόν επτά οχήματα. 

Ο Δήμος Κορυδαλλού  στον τομέα της πολιτικής προστασίας συνεργάζεται με τον 

Διασωστικό Όμιλο Κορυδαλλού (ΔΟΚ) ο οποίος λειτουργεί σε εθελοντική βάση. 

Ειδικότερα κατά το έτος 2008 ο ΔΟΚ πραγματοποιεί σε 3 σημεία της περιοχής του 

Δήμου,  από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο φύλαξη σε 24ωρα βάση, με επανδρωμένο 

προσωπικό (εργαζόμενους του Δήμου και εθελοντές)  και τον απαραίτητο εξοπλισμό.   

 

Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας 
Το Γραφείο Έρευνας, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανάπτυξης υπάγεται στο Δήμαρχο και 

αποτελεί συμβουλευτικό όργανο. Μάλιστα ολοκληρώνει, με λεπτομερειακές αναλύσεις, 

ς. 

ερεταίρω, οι αρμοδιότητες του Γραφείου, σύμφωνα με τον ΟΕΥ σχετίζονται με την 

ιχεία που αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα 

το σχεδιασμό των επιλεγμένων από τα πολιτικά όργανα σχεδία και απαρτίζεται από 

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο συναφή με τις λειτουργίες της 

Μονάδα

Π

τήρηση αρχείων ποιότητας με στο

(όπως π.χ. στατιστικά αποκομιδής απορριμμάτων κλπ), τον καθορισμό μετρήσιμων 

στόχων ποιότητας και την  παρακολούθησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ειδικότερα, το Γραφείο Έρευνας, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανάπτυξης αναλαμβάνει την 

διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με 
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γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των πολιτών αλλά και την 

ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.  

 

Επιπλέον, τηρεί και ενημερώνει τα εγχειρίδια Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου 

(εγχειρίδιο ποιότητας, πολιτική ποιότητας, εγχειρίδιο διαδικασιών, κλπ.). 

 

 και από τη 

στόχο έχει την εισήγηση και παρουσίαση μεθόδων και 

ς, περιβαλλοντικής κλπ οργανωτικές εξελίξεις, ιδίως σε ότι 

ν  

λεγχο, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών, όπως και την σύνταξη 

τητας των Υπηρεσιών του 

Ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές για συνεχή μέτρηση της 

ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες όσο

γενικότερη λειτουργία του Δήμου. 

 

Παράλληλα, το Γραφείο ως 

τεχνικών για τη βελτιστοποίηση τόσο της ποιότητας όσο και της γενικότερης λειτουργίας 

του Δήμου για την πληρέστερη ικανοποίηση των πολιτών.  

 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιούνται έρευνες, μελέτες οικονομικής, κοινωνικής, 

πολιτισμικής, χωροταξική

αφορά τον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προτείνονται  εναλλακτικές στρατηγικές 

και λύσεις.  

 

Τέλος φροντίζει για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διενέργεια ερευνών για τη 

συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με το Δήμο καθώς και την επεξεργασία, το

έ

μελετών σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και αποτελεσματικό

Δήμου κ.α. Στη συγκεκριμένη δομή απασχολείται ένας μόνιμος υπάλληλος. 

 

Τμήμα Πληροφορικής (αυτοτελές) 
Οι κυριότερες αρμοδιότητες που προσδιορίζονται μέσω του ΟΕΥ του αυτοτελούς 

Τμήματος Πληροφορικής σχετίζονται με την εκπόνηση μελετών, για την προμήθεια 

συντήρηση και η αναβάθμιση των υπαρχόντων εφαρμογών πληροφορικής του Δήμου. 

εφαρμογών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, την ανάπτυξη 

εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις έκτακτες ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Κορυδαλλού. 

 

Το Τμήμα ευθύνεται για την  πλήρη και συστηματική καταγραφή των εφαρμογών και του 

εξοπλισμού (hardware, software και αναλώσιμα) πληροφορικής όπως και την 

258 
 



Προβαίνει σε συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχόντων Η/Υ, των περιφερειακών 

καθώς και του εσωτερικού δικτύου του Δήμου και επίσης ελέγχει την  συμβατότητα, 

ειτουργικότητα και μετάπτωση των συστημάτων, τήρηση των διαδικασιών σωστής 

 

άπτυξης νέων εφαρμογών. 

πιπλέον, παρέχεται διαρκής ενημέρωση, επικαιροποίηση και συντήρηση της 

εία  βάσης δεδομένων για τη 

ιεξαγωγή αποτελεσμάτων καθώς επίσης και την εισαγωγή πρωτογενών στοιχείων, 

 δ

ένων θέσεων πληροφοριακών συστημάτων των νομικών προσώπων και 

πιχειρήσεων του Δήμου.  

λ

λήψης αντιγράφων (Backup) και τη διαφύλαξη αυτών σε ασφαλές σημείο. 

 

Παράλληλα το Τμήμα Πληροφορικής, συνεργάζεται  με Υπουργεία, Οργανισμούς και 

Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα γενικού σχεδιασμού, 

συντονισμού και συνδυασμένης αν

Ε

ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και μέριμνα ως προς την τήρηση αρχείου επισκευών, 

εξοπλισμού, προμηθευτών καθώς και στην διεξαγωγή μελετών προμηθειών.  

Περεταίρω, συγκεντρώνει, ελέγχει  και επεξεργάζεται στοιχ

δ

όπου είναι αναγκαίο. Μάλιστα διαμόρφωνει προτάσεις  μεθόδων εισαγωγής εδομένων.  

 

Ακόμη το Τμήμα Πληροφορικης, επιμελείται της εύρυθμη λειτουργίας των 

απομακρυσμ

ε

Τέλος, το Τμήμα φροντίζει για την παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο του 

εξοπλισμού πληροφορικής καθώς και την παρακολούθηση ημερίδων και σεμιναρίων με 

θέμα τις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής 
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Β.2.4. Δημοτική Αστυνομία 
 

Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελείται από το Τμήμα Ελέγχου 

Καθαριότητας και Χρήσης κοινόχρηστων χώρων και το Τμήμα Προστασίας 

εριβάλλοντος, Κυκλοφορίας και Αδειών Ίδρυσης Λειτουργίας και Ελέγχου 

ός της λειτουργίας και ο 

ν  σ

ακόλουθες 

• Προτείνει, μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση του Δήμου, στα καθ΄ ύλην 

ς εγκατάστασης των υπηρεσιών στα Δημοτικά Καταστήματα. 

 
Επιπλέον, η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας προβαίνει σε ενέργειες  βεβαίωσης 

μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση ή άλλη χρήση, φύλαξης των δημοτικών ή 

κοινοτικών εγκαταστάσεων και της Δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας. Ακόμη φροντίζει 

για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων για κοινή ησυχία, καθαριότητα και 

αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία. Ενώ ακόμη μεριμνά για τον έλεγχο της 

τήρησης των διατάξεων για προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου  

 
Ακόμη προβαίνει στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων σε τομείς που αφορούν 

κυρίως την καθαριότητα και της χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τη λειτουργία των 

εμποροπανηγύρεων, την σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, την 

κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, την 

κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την 

Π

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

 

Έργο της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμ

έλεγχος τω  Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή. Επίσης η εξασφάλι η της εύρυθμης 

λειτουργίας τους και η αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων της 

αρμοδιότητάς τους κατά τον προσφορότερο τρόπο. Μεταξύ άλλων έχει και τις 

αρμοδιότητες : 

• Μεριμνά για τον τυχόν επαναπροσδιορισμό των ορίων της διοικητικής 

περιφερείας του Δήμου. 

αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες την ίδρυση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλων 

Οργανισμών στην περιφέρεια του Δήμου. 

• Έχει την ευθύνη τη

• Κάθε άλλη αρμοδιότητα που υπάγεται στον τομέα της Διοίκησης και δεν 

προσδιορίζεται ειδικά στον παρόντα Οργανισμό, περιλαμβάνεται στις 

αρμοδιότητες της. 
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άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, την προστασία των επίγειων και 

υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, τη λειτουργία 

τ

 τ

ε ν λ  δ

χαγωγικών παιχνιδιών που προβλέπονται 

από αστυνομικές διατάξεις. Επιπλέον, δέχεται τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών που 

ι για τις άδειες καταστημάτων. 

ονται συνολικά 9 άτομα, 8 ένστολοι και 1 γραμματέας. 

οργανικές θέσεις είναι 4. Προκύπτει 

 

πραγματο

των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων, ων διατάξεων του Γενικού 

Οικοδομικού Κανονισμού και ων διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές  κλπ. 

Ακόμη, φροντίζ ι για τη χορήγηση τω  αδειών ειτουργίας μουσικής σε ημόσια κέντρα 

και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ψυ

αφορούν όχληση κ.λ.π. και συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. 

 
Η Δημοτική Αστυνομία Υπάγεται στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών ο οποίος είναι 

υπεύθυνος κα

 
Στην Δημοτική Αστυνομία εργάζ

Οι 4 από αυτούς εργάζονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, οι 4 είναι μόνιμοι και 

1 συμβασιούχος. Ο Οργανισμός προβλέπει 20 θέσεις για τη Δημοτική Αστυνομία . Από 

τις 8 θέσεις που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι 

λοιπόν πρόβλημα νομιμοποίησης για τα 4 άτομα με αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστή

άσκηση των καθηκόντων τους.Η Δημοτική Αστυνομία διαθέτει 2 περιπολικά, και 2 

μοτοσυκλέτες. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται η ενίσχυση Διεύθυνσης με 

τεσσάρεις επιπλεόν Δημοτικούς Αστυνόμους των οποίων η πρόσληψη έχει ήδη 

ποιηθεί. 
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Β

 

Β
 

Τ

Μ

 

Η

σ ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας, 

γείας και παιδείας προς τους δημότες ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με τα Νομικά 

Π

Γ άτων προκειμένου να ενταχθεί σε εθνικά 

και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ακόμη, τελεί την παρακολούθηση και υλοποίηση των 

σ

σ

π

 

Μ

μ

Ε

 
Σ ωνικής πολιτικής που καλείται να ασκήσει η Διεύθυνση Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά από προγράμματα και ημερίδες. 

Συγκεκριμένα κατά το 2006 πραγματοποιήθηκαν: 

 

• Εκδήλωση για «Αναπνευστικές λοιμώξεις και παιδικό άσθμα». 

• Ημερίδα με θέμα : «Ο ρόλος των γονέων: επιπτώσεις και συνέπειες». 

• Εκδήλωση για τα κονδυλώματα. 

• Συνέδριο κοινωνικής πολιτικής με τίτλο : «Δρώμενα Κοινωνικής Πολιτικής – 

Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

• Σεμινάρια Ερυθρού Σταυρού τα οποία περιλάμβαναν 3 κύκλους (1ος κύκλος: 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, 2ος κύκλος: ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 3ος κύκλος : 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ). 

• Αιμοδοσία - Τράπεζα αίματος  

.3. Δομές Κοινωνικού Τομέα  

.3.1. Διεύθυνση  Κοινωνικών Υπηρεσιών  

ην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών συστήνουν δύο Τμήματα. Το Τμήμα Κοινωνικής 

έριμνας και το Τμήμα Πολιτισμού- Παιδείας και Νεολαίας.  

 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών ιδίως επιμελείται τον προγραμματισμό, τον 

υντονισμό και τον έλεγχο της 

υ

ρόσωπα του Δήμου και άλλους κοινωνικούς φορείς. Μάλιστα υποβάλλει προτάσεις στο 

ραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμ

χετικών με την Διεύθυνση προγραμμάτων του Δήμου, συμμετέχει σε διαδημοτικές 

υνεργασίες ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φροντίζει για την 

ροσαρμογή και υλοποίησή τους στις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου.  

έσω των Τμημάτων της η Διεύθυνση ασχολείται κυρίως με ζητήματα κοινωνικής 

έριμνας όπως  και ενημέρωσης των ανέργων και των επιχειρήσεων.  

πιπλέον σχετίζεται με θέματα πολιτισμού , παιδείας και Νεολαίας. 

το πλαίσιο της κοιν
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  Κατά το 2007 πραγματοποιήθηκαν: 

• Εκδήλωση για την καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά 

• Επανάληψη 1ου κύκλου σεμιναρίων του Ερυθρού Σταυρού με θέμα τις 

• Ημερίδα για τη μετανάστευση 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών με τίτλο : «Προστατεύω τον εαυτό μου 

και τους άλλους» 

Πρώτες Βοήθειες 

• Πρόγραμμα για την πρόληψη της Παιδικής Παχυσαρκίας 

• Εκδήλωση για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων σε 

συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ 

• Πρόγραμμα για την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

• Αιμοδοσία 

• Τεστ ΠΑΠ 

 
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 
Η πολιτική της κοινωνικής ανάπτυξης του Δήμου Κορυδαλλού διαμορφώνεται και 

ωνικής Μέριμνας 

κ  

 των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της 

περιοχής του Δήμου.  

και ατομικής, 

άδων ή 

 την προστασία, την απεξάρτηση και την 

 

 

 

ς. 

υλοποιείται κατά κύριο λόγο από τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η Δ/νση Κοινωνικών 

Υπηρεσιών όπως έχει προαναφερθεί αποτελείται από το Τμήμα Κοιν

και το Τμήμα  Πολιτισμού- Παιδείας -Νεολαίας.   

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για:  

• Την ατάρτιση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη

κατάσταση των κοινωνικών υποδομών και

• Τη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης 

οικογενειακής και κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομ

εξαρτημένων προσώπων, με σκοπό

κοινωνική τους ένταξη. Συνεργάζεται με τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 

• Τη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

των φορέων της πόλης για τη συμμετοχή και εμπλοκή τους σε θέματα κοινωνικής

πολιτικής και κοινωνικής προστασία
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• Τη δημιουργία συνεργασιών με τις κοινωνικές οργανώσεις της πόλης, τους 

ευρωπαϊκά δίκτυα. Φροντίζει επίσης, για τη 

ν και την ενημέρωση της Δημοτικής αρχής και 

 

ό και την κατασκευή δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, 

 

κρατικούς φορείς και με 

δημοσιοποίηση όλων των ενεργειώ

των δημοτών.  

• Για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων, καθώς και για την

επίβλεψη, το σχεδιασμ

παιδικών σταθμών, κ.λ.π.  

Τμήμα Πολιτισμού – Παιδείας - Νεολαίας 

Το Τμήμα Πολιτισμού- Παιδείας– Νεολαίας είναι αρμόδιο για μια σειρά από

στηριότητες όπως : 

 

δρα

ι καλλιτεχνικών 

 και τη στήριξη του πολιτιστικού διαλόγου με κοινωνικές 

α, με σκοπό την κοινωνική ισότητα όλων των πολιτιστικών μορφών 

και την ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής. 

μικά Πρόσωπα του Δήμου και τις δημοτικές επιχειρήσεις, 

ι 

 

, 

ντος, ενημέρωση καταναλωτή κ.λ.π.). 

νεργασία με φορείς της 

τών και των νέων γενικότερα (π.χ μαθητικό φεστιβάλ).  

ξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.  

• Την πολιτιστική οργάνωση και τον προγραμματισμό πολιτιστικών κα

εκδηλώσεων, καθώς

ομάδες και άτομ

• Σε συνεργασία με τα Νο

τη διοργάνωση κύκλων μαθημάτων πάνω σε θέματα ελεύθερου χρόνου κα

πολιτισμού, όπως μουσική, θέατρο, ζωγραφική, χειροτεχνία κ.λ.π. καθώς και σε

θέματα που αφορούν στα κοινωνικά προβλήματα της εποχής (σχέσεις δύο φύλων

συμβουλευτική γονέων, θέματα περιβάλλο

• Την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων, τη συ

Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης σε προγράμματα που ενισχύουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και την οργάνωση προγραμμάτων προς όφελος ή 

εξυπηρέτηση των μαθη

• Την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνδεση 

του σχολείου με την τοπική κοινωνία. 

• Την επίβλεψη και επιμέλεια του Γραφείου Πληροφόρησης Νέων του Δήμου. 

• Την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου, 

με σκοπό τη διοργάνωση και υποστήρι

• Τη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με σκοπό την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχολικής στέγης. 
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• Τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τους Φορείς των διδασκόντων 

Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για την καλή κατάσταση των σχολικών 

κτιρίων και την καλή λειτουργία αυτών. 

• Τη συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία η οποία μεριμνά για τη φύλαξη των 

είας στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Περιβάλλοντος -

αιδείας). Η δομή στελεχώνεται με τρία άτομα εκ των οποίων οι δύο είναι μόνιμοι 

μ δ  

νται σε παιδιά αναπτύσσοντας μια σειρά από δραστηριότητες 

ι υψηλότερος από την Περιφέρεια Αττικής.   

ικιωμένων (ΚΗΦΗ)  

• Βοήθεια στο Σπίτι 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

σχολικών κτιρίων.  

Η λειτουργία του τμήματος είναι επικεντρωμένη στο αντικείμενο της παιδείας και για το 

λόγο αυτό είναι υπόλογο απευθ

Π

(αορίστου χρόνου). 

Γενικότερα, πορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο Δήμος είχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 

πολιτικές που απευθύνο

όπως:     

• Τα απογευματινά ωράρια παιδικών σταθμών 

• Τις ασφαλείς σχολικές διαδρομές  

• Την ασφάλεια στις παιδικές χαρές  

• Την ψυχαγωγική και πολιτιστική ανάπτυξη (μια σειρά δράσεων για παιδιά όπως 

το δημοτικό ωδείο, το εργαστήριο τέχνης, το αερόστατο, το θεατρικό παιχνίδι, το 

Μαθητικό φεστιβάλ, η σχολή χορών, το πρόγραμμα παιδί και θάλασσα, το 

φεστιβάλ θεατρικών ερασιτεχνικών ομάδων)  

• Το Παιδικό Δημοτικό Συμβούλιο  

• Το Συμβούλιο Νεανικής Παραβατικότητας 

• Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 

• Τις κατασκηνώσεις και τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κατά τους 

θερινούς μήνες).  
Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες πολιτικές για εφήβους και νέους τη στιγμή που η 

τάση αύξησης των νέων στον Κορυδαλλό είνα

   

Συμπληρωματικά οι δομές των οποίων ουσιαστικά η λειτουργία εντάσσεται στη Διεύθυνση 

των Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι οι παρακάτω:  

 

• Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλ
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• Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων 

• Κέντρο Πληροφόρησης Νέων  

• Δημοτικά Ιατρεία 

• Θαλάσσια μπάνια και Κατασκηνώσεις 

 

Β.3.1.1. Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων 
 

Στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών εντάσσεται επίσης η λειτουργία του Γραφείου 

Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων. Το Γραφείο είναι στελεχωμένο με δυο 

σύνδεση τους ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους με 

ς . 

νων με στόχο την καταγραφή των ανέργων και 

ις εργασίας που προσφέρονται καθώς και 

αχωρώντας τις επιχειρήσεις που 

 καταγράφοντας με λεπτομέρεια τις 

έρωσης και πληροφόρησης να προτείνει τη 

χόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλων υπηρεσιών. 

της περιοχής. 

ηση στην απασχόληση των ανέργων. 

εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες και η λειτουργία του αποσκοπεί στα εξής : 

• Στοχεύει στην ενημέρωση των ανέργων του Δήμου Κορυδαλλού και τη 

δια

επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργασία

• Διατηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομέ

την ενημέρωση τους για τις θέσε

συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση στην περιοχή του Δήμου. Η ενημέρωση τους γίνεται είτε ατομικά είτε 

ομαδικά. 

• Διατηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατ

ενδιαφέρονται για την απόκτηση προσωπικού

ανάγκες τους. 

• Μπορεί να εκδίδει έντυπα ενημ

διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, καθώς και να συνδέεται με τα Κέντρα 

Προώθησης Απασ

• Συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων εντός των 

ορίων του Δήμου, αποσκοπώντας στην υποστήριξη τους στα κοινωνικά θέματα 

• Γενικά αξιοποιεί κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας και την προώθ
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Β.3.1.2. Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας
 

 Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 

Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μια μονάδα που φιλοξενεί 

ικίας, οι οποίοι δεν μπορούν να 

υτοεξυπηρετηθούν απόλυτα μόνοι τους, λόγω προβλημάτων υγείας ή κινητικής 

ειακού και συγγενικού 

εριβάλλοντος που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους, εργάζονται ή αντιμετωπίζουν 

ι η 

Αγίου Νικολάου στον Κορυδαλλό, σε ανάλογα διαμορφωμένο κτίριο του 

ότητα να φιλοξενήσει έως 25 άτομα και λειτουργεί σαν Μονάδα 

να ανταποκριθεί 

καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 έως τις 

ε 

πηρεσιακό αυτοκίνητο. Στο ΚΗΦΗ απασχολούνται 5 υπάλληλοι .Μία νοσηλεύτρια, δύο 

Κοινωνικοί Φροντιστές, ένας οδηγός και μία καθαρίστρια . 

 

Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΗΦΗ έχει ο Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικών Υπηρεσιών και η Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Το Κέντρο Ημερήσιας 

καθημερινά ανθρώπους της τρίτης ηλ

α

δυσκολίας και επιπλέον επειδή τα άτομα του οικογεν

π

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. 

 

Σκοπός του Κέντρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων κα

ενεργητική διαμονή τους στο φυσικό και οικείο περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας 

φυσιολογικής εργασιακής και κοινωνικής ζωής για τους ανθρώπους που ασχολούνται με 

τη φροντίδα τους.  

 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας διασυνδέεται λειτουργικά με τα Εργαστήρια 

Δημιουργικής Απασχόλησης και Στήριξης Ηλικιωμένων (πρώην ΚΑΠΗ), τη Γραμμή 

Ανθρωπιάς, τα Δημοτικά Ιατρεία και άλλες μονάδες υγείας. Εδρεύει στην συμβολή των 

οδών Ύδρας και 

Δήμου Κορυδαλλού. 

 

Το Κέντρο έχει δυνατ

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ατόμων, μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν 

απόλυτα. Συνήθως το οικογενειακό περιβάλλον των συγκεκριμένων ατόμων 

αντιμετωπίζει κοινωνικά, οικονομικά ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί 

στη φροντίδα τους. 

 

Το Κέντρο λειτουργεί 

15.30 και παρέχει στους ηλικιωμένους πρωινό και γεύμα. Η μετακίνηση των ηλικιωμένων 

από το σπίτι τους στο ΚΗΦΗ και το αντίθετο γίνεται με ευθύνη του ΚΗΦΗ και μ

υ
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.3.1.3. Βοήθεια στο Σπίτι 

ο τι τεσσά ά τ

το ίδιο αντικείμενο δραστηριοποιείται και η δομή η Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας στην 

υς δομές να καλυφθούν άμεσα.  

έσω του προγράμματος εξυπηρετούνται 127 κάτοικοι του Δήμου Κορυδαλλού. Οι 

δ π

ς. 

 Δήμος Κορυδαλλού, υλοποιεί το προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», παρέχοντας κατ’ 

 τ τ

άλλον. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπούν: 

 διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών που θέλει να ενταθεί στην αγορά 

ικού από τη φροντίδα ατόμων 

3ης ηλικίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ 

Β
 

Το πρόγραμμα Βοήθεια στ  Σπί  λειτουργεί μέσω ρων δομών κ θε μια εκ ων 

οποίων αποτελείται από τρεις εργαζόμενους  τριών διαφορετικών ειδικοτήτων: 

• 1 Νοσηλευτής 

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός 

• 1 Οικογενειακός Βοηθός 

Σ

οποία απασχολούνται 6 άτομα. 

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στο πρόγραμμα Βοήθεια 

στο Σπίτι και στη Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας είναι 16 άτομα, ενώ αναμένεται 2 κενές 

θέσεις στις επιμέρο

Μ

υφιστάμενες ομές καλύπτουν όλα τα αιτήματα που αρουσιάζονται. Η συχνότητα των 

επισκέψεων εξαρτάται από το είδος του περιστατικού όμως η μέση τιμή είναι 

τουλάχιστον δύο επισκέψεις ανά περιστατικό. Καταγράφεται η ανάγκη ενίσχυσης σε 

ανθρώπινο δυναμικό η οποία κυρίως αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών για 

συχνότερες επισκέψει

Ο

οίκον υπηρεσίες σε άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία δεν μπορούν να διατηρήσουν την 

αυτονομία τους.  

Απώτερος στόχος είναι η καταπολέμηση ου αποκλεισμού που βιώνουν αυτά α άτομα 

και η ευαισθητοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται στο άμεσο οικογενειακό και 

κοινωνικό τους περιβ

 Στη

εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών για την φροντίδα των ηλικιωμένων 

• Τη ζήτηση ειδικοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργιά των υπηρεσιών αυτών 

κατά τεκμήριο γυναίκες άνεργες πτυχιούχους  πε/ τε ειδικότητας κοινωνικών 

λειτουργών, άνεργες πτυχιούχους τε/ δε της ειδικότητας νοσηλευτών   

• Ο απεγκλωβισμός του γυναίκειου εργατικού δυναμ

• Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε άτομα 3ης ηλικίας, σε ΑμΕΑ καθώς & 

σε άτομα που χρήζουν βοήθειας & στις οικογένειες αυτών. 
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Η νοσηλευτική φροντίδα συνίσταται σε: 

 λήψη νοσηλευτικού ιστορικού 

 σακχάρου στο αίμα 

λικού για προβλήματα υγείας 

ε συνεργασία με διαιτολόγο νοσοκομείου 

ν για συνταγή φαρμάκων 

κομεία κοκ. 

 αξιολόγηση κατάστασης υγείας 

 μέτρηση ζωτικών σημείων 

 προσδιορισμό επιπέδου

 χορήγηση ενημερωτικού υ

 καθορισμό διαιτολογίου σ

 λήψη μέτρων για πρόληψη κατακλίσεων και φροντίδα αυτών 

 διεκπεραίωση διαδικασιώ

 ενεσοθεραπεία 

 εκτέλεση αντιγριππικού εμβολιασμού 

 συνοδεία ασθενών σε ιατρεία του Ι.Κ.Α., νοσο
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Β.3.1.4. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

 Παιδιών, (Κ.Δ.Α.Π.), συμμετέχουν παιδιά 

δαγωγικά προγράμματα, που στοχεύουν στην 

γική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, εκτός 

δικές και ατομικές δραστηριότητες 

ατρικού παιχνιδιού, της 

 αγωγής, του 

ν συνολικά τρία ΚΔΑΠ ενώ εντός του Σεπτεμβρίου είναι 

ου στο Σχιστό. Η συνολική δυνατότητα 

ές προσεγγίζει (με τη 

λειτουργία του τέταρτου) τα 110 άτομα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι οι δύο 

δομές ΚΔΑΠ εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ -ΜΕΑ). 

 

Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω δομών επιτρέπεται, εκτός των προαναφερόμενων 

άμεσων οφελών  για τους αποδέκτες της υπηρεσίας, στα μέλη των οικογενειών τους 

(κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένες με τη φροντίδα τους, να 

απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας. 

 

Ιδιαιτέρως για τα ΚΔΑΠ/ΜΕΑ απασχολούν παιδιά με αναπηρίες δυναμικότητας έως 25 

άτομα. Η Μονάδα αυτή διασυνδέεται με τις Εκπαιδευτικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Αυτεπιστασιών, τους Φορείς και τις 

Υπηρεσίες στήριξης ΑΜΕΑ καθώς και με τις Υπηρεσίες Υγείας της περιοχή τους. Επίσης 

λειτουργεί και το απογευματινό «ΚΔΑΠ/ΜΕΑ». Συνολικά τα ωφελούμενα άτομα από τις 

συγκεκριμένες δομές είναι 18. 

 
Σκοπός του ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, είναι η δημιουργική απασχόληση μέσω προγραμμάτων 

έκφρασης και, ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανταλλαγής, ανάπτυξης ατομικών και –

κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής –αγωγής, καλλιέργειας βασικών 

εννοιών (όπως του σεβασμού, της αλληλοαποδοχής, της εμπιστοσύνης κ.α.). 

 

Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

σχολικής ηλικία σε οργανωμένα παι

ευχάριστη και παράλληλα δημιουρ

σχολικού ωραρίου. Μέσα από τις οργανωμένες ομα

των προγραμμάτων τα παιδιά γνωρίζουν το κόσμο του θε

εικαστικής αγωγής, της μουσικοκινητικής έκφρασης, της περιβαλλοντικής

Βιβλίου και την χρήση Η/Υ. 

 

Στο Δήμο λειτουργού

προγραμματισμένη η λειτουργία του τέταρτ

εξυπηρέτησης των ωφελούμενων από τις συγκεκριμένες δομ
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Ταυτόχρονα η παροχή  υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής προς τα παιδιά 

αι το οικογενειακό περιβάλλον.  

ής        

• Υπάλληλος καθαριότητας 

. 

γγελματικού βίου των γυναικών 

 Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των 

έδου ζωής των δημοτών 

κ

Η δομή στελεχώνεται από το εξής προσωπικό: 

• Κοινωνική Λειτουργός 

• Λογοθεραπεύτρια 

• Εργοθεραπεύτρια  

• Φυσιοθεραπευτής  

• Τρεις Τεχνικοί Εκπαίδευσης 

• Κοινωνικός Φροντιστ

 

Συγκεκριμένα, η μια εκ των δομών λειτουργεί τις καθημερινές με πρωινό ωράριο (9:00- 

14:00) ενώ οι υπόλοιπες (14:00-21:00). Το Σάββατο το ωράριο λειτουργίας είναι πρωινό. 

Η οικονομική διαχείριση των δομών πραγματοποιείται μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης 

Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής Επικοινωνίας Κορυδαλλού

 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

 Η απεμπλοκή του γυναικείου εργατικού δυναμικού από αυξημένες οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

 Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για το συνδυασμό οικογενειακού και 

επα

γυναικών 

 Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες) 

 Η ποιοτική αναβάθμιση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

 Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά 

 Η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες 

 Η αναβάθμιση του επιπ
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Β.3.1.5. Κέντρο Πληροφόρησης
 

 Νέων 

τι του εθνικού δικτύου των Κέντρων 

ειτουργεί σε όλη την Ελλάδα και έχει συσταθεί από τη 

. Τελεί υπό την εποπτεία του Δήμου Κορυδαλλού και 

ν Υπηρεσιών, στο Τμήμα Πολιτισμού – Παιδείας, 

ς Νέων είναι η πληροφόρηση των μελών του για 

ς εργασία, εκπαίδευση, τουρισμός κ.α. Επίσης, μέσω 

ιαδικτύου, που διατίθεται δωρεάν, τα μέλη ενημερώνονται για θέματα γενικού 

ς 

 

ιουργίας εργασιών 

.χ πτυχιακών) και εκτύπωσης αυτών. Παράλληλα οι νέοι πληροφορούνται για 

.Α.Ε.Δ και το 

ευση και την εργασία, οι οποίες είναι συνεχώς αναρτημένες στον 

ωτές, 3 σαρωτές, 2 κάμερες και 2 μικρόφωνα. Η συντήρηση του 

ροφορικής του 

για τη λειτουργία του 

ε 

 επισκέπτονται στην πλειοψηφία 

ους ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 15-35 ετών, ανδρικού φύλου. Η επισκεψιμότητα 

την πάροδο των χρόνων. Συγκεκριμένα, το 2005 

επισκέπτηκαν το Κ.Π.Ν 3.095 άτομα, το 2006 4.785 και το 2007 6.489 άτομα.  

                                                

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων αποτελεί κομμά

Πληροφόρησης Νέων, που λ

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικώ

Νεολαίας.  

 

Στόχος του Κέντρου Πληροφόρηση

θέματα που τους ενδιαφέρουν όπω

δ

περιεχομένου, για την αγορά εργασίας, για προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέα

Γενιάς, ευρωπαϊκά προγράμματα, εκδηλώσεις και δρώμενα της Γενικής Γραμματείας 

Νέας Γενιάς και του Δήμου κ.α. Επιπλέον στα μέλη του Κέντρου δίνεται η δυνατότητα

εγγραφής σε μαθήματα πανεπιστημίου και υποτροφίες καθώς και δημ

(π

επιδοτούμενα σεμινάρια που οργανώνονται από διάφορα Κ.Ε.Κ, τον Ο

Ι.Ε.Κ.Ε.Π. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου συλλέγουν σε εβδομαδιαία βάση πληροφορίες 

σχετικά με την εκπαίδ

πίνακα ανακοινώσεων, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη βαρύτητα που δίνεται σε 

αυτά τα θέματα.  

Ο εξοπλισμός του Κέντρου περιλαμβάνει 9 σύγχρονους υπολογιστές και 4 

παλαιότερους, 2 εκτυπ

τεχνολογικού εξοπλισμού γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Πλη

Δήμου.  

Το κέντρο πληροφόρησης νέων χρησιμοποιήθηκε παράλληλα 

Δημοτικού Επιμορφωτικού Κέντρου74  . Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων λειτουργεί μ

ευέλικτό  ωράριο 5 ημέρες την εβδομάδα Τα άτομα που το

τ

στο Κ.Π.Ν έχει ααυξητική πορεία με 

 
74 αναλυτικά στοιχεία σχετικά στην ενότητα της επιμόρφωσης 
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Β.3.1.6. Δημοτικά Ιατρεία 

το πρόγραμμα εμβολιασμού νηπίων και ηλικιωμένων. Ο αριθμός πολιτών 

ου εξυπηρετείται κάθε χρόνο σε θέματα πρόληψης είναι 214 (+ 49 test Pap).  

1 οστεοπαθητικός (με σύμβαση έργου) και 2 νοσηλεύτριες. 

ψ  

ν τις 3.000. Επίσης κατά το 2006 πραγματοποιήθηκαν 27 επισκέψεις στο 

 θέση να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση αναγκών των αιμοδοτών και των οικογενειών τους αλλά για 

 παιδιά του Δήμου που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία. 

 

Αναφορικά με τον τομέα της Υγείας, ο Δήμος έχει ήδη από το 1996 θεσμοθετήσει τα 

δημοτικά ιατρεία, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς πρόληψης –αγωγής 

υγείας παρά στη θεραπεία ασθενών. Τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής 

αναφέρονται στην προληπτική ιατρική, την πρόληψη του καρκίνου μήτρας και μαστού 

και τέλος σ

π

Παράλληλα στα ιατρεία που λειτουργούν απασχολούνται εθελοντικά 14 ιατροί με τις 

παρακάτω ειδικότητες: 

• Παιδίατρος                                                       

• Χειρουργός 

• Ομοιοπαθητικός 

•  Νευρολόγος 

• Θωρακοχειρούργος 

• Δερματολόγος 

• Παθολόγος  

• Ειδικός- Παθολόγος 

 

Επίσης στα δημοτικά ιατρεία εργάζονται 2 διαιτολόγοι (1 αορίστου χρόνου και 1 με 

σύμβαση έργου) ,

• Γυναικολόγος 

• Γενικός Ιατρός 

• Ιατρός Υπέρτασης 

• Οδοντίατρος 

• Αλλεργιολόγος 

• Ορθοπεδικός 

Το σύνολο των επισκέ εων στους νοσηλευτές κατά το 2006 είναι 2.489 και για το 2007 

είναι 2.178. 

Οι επισκέψεις στους διαιτολόγους κατά το 2006 έφτασαν τις 2.914 ενώ για το 2007 

ξεπέρασα

γυναικολόγο και έγιναν συνολικά 13 ΤΕΣΤ ΠΑΠ, ενώ κατά το 2007 (μέχρι Μάιο) έγιναν 

25 επισκέψεις στο γυναικολόγο και 95 ΤΕΣΤ ΠΑΠ. Το σύνολο των επισκέψεων των 

δημοτών σε όλους τους γιατρούς των δημοτικών ιατρείων είναι 6.396 για το 2006 και 

6.243 για το 2007. 

 

Ο Δήμος έχει δημιουργήσει επίσης Τράπεζα Αίματος προκειμένου να είναι σε

τα
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Επιπλέον, πολύ κοντά στον Κορυδαλλό λειτουργούν 4 δημόσια νοσοκομεία (Κρατικό 

ίκαιας, Τζάνειο Νοσοκομείο, το Αττικό και το Λοιμοδών) που εξυπηρετούν τις ανάγκες 

ά  

Ν

του πληθυσμού. Τέλος, στο Δήμο λειτουργούν 1 παράρτημα του ΙΚΑ και 1 παράρτημα 

του ΤΕΒΕ. Παρατηρούμε ότι τα δημόσια αυτά νοσοκομεία μπορούν να καλύψουν σε 

μεγάλο βαθμό  τις αν γκες των δημοτών για περίθαλψη και θεραπεία. 
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Β.3.2. Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα 

Β.3.2.1. Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1560 
 

Η γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 

ά από τις 7:30 – 15:00.  

Στόχος της είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου 

αποφεύγοντας τη μεατκίνηση και τη γραφειοκρατία. 

Κάθε κάτοικος του Δήμου έχει τη δυνατότητα, με ένα τηλεφώνημα στο 1560, να 

καταθέσει ένα αίτημά του ή παράπονο προς το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή, να 

καταγγείλει τα κακώς κείμενα, να ενημερωθεί για διαδικασίες, προγράμματα και 

υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού και να ζητήσει οποιασδήποτε μορφής διοικητική 

πληροφόρηση επιθυμεί. Κάθε αίτημα, παράπονο ή καταγγελία διαβιβάζεται άμεσα μέσω 

ηλεκτρονικού συστήματος στην αρμόδια υπηρεσία, παρακολουθείται η εξέλιξή του, 

επιταχύνονται οι διαδικασίες επίλυσής του και ενημερώνεται ταυτόχρονα και ο 

ενδιαφερόμενος. Η όποια πληροφορία ζητηθεί παρέχεται άμεσα από το έμπειρο και 

άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Γραμμής στους πολίτες. 

Τα παράπονα, οι καταγγελίες και τα αιτήματα φθάνουν άμεσα στους αρμόδιους 

προκειμένου να επιλυθούν, με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο μηχανισμός ελέγχου της 

απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου, το προσωπικό του Δήμου εργάζεται με 

μεγαλύτερη ευχέρεια στην κατεύθυνση της προώθησης λύσεων στα θέματα των πολιτών 

και στην προώθηση των έργων της περιοχής και εντοπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες, 

ελλείψεις ή αδυναμίες σε κάθε υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα δίνοντας τη 

δυνατότητα στους εργαζόμενους και τη Δημοτική Αρχή να προχωρούν σε ενέργειες 

αντιμετώπισής τους. 

Τα τηλεφωνήματα στη γραμμή αγγίζουν τα 700 περίπου το χρόνο και το περιεχόμενό 

τους αφορά κυρίως σε παράπονα για την καθαριότητα και το πράσινο. 

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται μία σχετική μείωση των τηλεφωνημάτων από 

τους δημότες καθώς είναι ευκολότερη η άμεση πρόσβασή τους στις υπηρεσίες και η 

άμεση επαφή τους με τους εκπροσώπους της Δημοτικής αρχής. 

Η γραμμή 1560 λειτουργεί ικανοποιητικά έως τώρα, καθώς εξυπηρετείται ένας μεγάλος 

αριθμός δημοτών και υπάρχει ανταπόκριση από τις υπηρεσίες στην επίλυση των 

αιτημάτων τους.    

καθημεριν
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Β.3.2.2. Γραφείο Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 
 

 Δήμου είναι ανεξάρτητο γραφείο το 

ποίο λειτουργεί υπό τη διοίκηση του ΟΓΑ. Ορισμένος ανταποκριτής του είναι μόνιμος 

ειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 – 15:00 και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: 

  

 οικ

 χώρου

ανεξάρτητου

Το Γραφείο ΟΓΑ το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του

ο

υπάλληλος του Δήμου. 

 

Λ

• Έκδοση συντάξεων γήρατος 

• Έκδοση συντάξεων αναπηρίας 

• Έκδοση συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων 

• Έκδοση βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων

• Έκδοση ογενειακών επιδομάτων 

• Έξοδα κηδείας 

Η λειτουργία του γραφείου είναι πολύ ικανοποιητική και καλύπτει στο έπακρο τις ανάγκες 

των δημοτών. Η μόνη ανάγκη που έχει προκύψει είναι η εύρεση νέου , 

μεγαλύτερου και , που θα φιλοξενήσει το γραφείο, ώστε να εξυπηρετούνται 

οι δημότες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Β.3.3. Νομικά Πρόσωπα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού 

 το 1986 λειτουργώντας αρχικά ως Συμβουλευτικός 

ς, ενώ το 1996 η δομή του διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Οι υπηρεσίες που 

και η Μονάδα Ενηλίκων. Η ιατροπαιδαγωγική 

 και θεραπευτική αντιμετώπιση 

 τους ενώ η μονάδα ενηλίκων 

 των 18 ετών σε θέματα ψυχικής υγείας. 

ων, η οποία ιδρύθηκε το 1996 και καλείται ν’ απαντήσει στα 

ας το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη και 

πληροφόρηση των γυναικών, στην προώθηση της ισότητας και παρέχει 

συμβουλευτική σε θέματα εργατικού και οικογενειακού δικαίου.  

 

Σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η  

θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών παιδιών και ενηλίκων. Κύριο μέλημα του 

Κέντρου είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας της τοπικής κοινότητας. Μέσα από 

εξειδικευμένες εφαρμογές και μεθόδους αντιμετωπίζονται ποικίλες ψυχικές και 

συναισθηματικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και κάθε είδους προβλήματα 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση 

σε δεκάδες άτομα και οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη. Η στρατηγική του 

Κέντρου στηρίζεται στην πρόληψη μέσω της ενημέρωσης, στην επιστημονική διάγνωση 

και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ψυχικής υγείας. 

 

 

 

 

 

Β.3.3.1. Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης.   
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Κορυδαλλού είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε

Σταθμό

εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης είναι οι εξής:  
 

• Η Ιατροπαιδαγωγική μονάδα 

μονάδα έχει ως στόχο την πρόληψη, διάγνωση

δυσκολιών παιδιών, εφήβων και των οικογενειών

αντιμετωπίζει ανάγκες δημοτών άνω

• Η Σχολή Γονέ

αιτήματα των γονιών αναφορικά με το γονεϊκό ρόλο τους. Λειτουργεί κάθε χρόνο 

με 200 περίπου μέλη ετησίως, χωρισμένα σε ομάδες 15 ατόμων, ανάλογα με τις 

ηλικίες των παιδιών που έχει ο κάθε γονιός.  

• Λειτουργεί επίσης Γραφείο Ισότητ
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Όργανα Διοίκησης 

Το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από 7 

πρόεδρο) και από 6 αναπληρωματικά.  τακτικά μέλη (μαζί με τον Πρόεδρο και τον Αντι

 

Στελέχωση 

Στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης εργάζονται συνολικά 8 άτομα στις εξής ειδικότητες: 

• 3 ψυχολόγοι 

• 2 παιδοψυχολόγοι 

: 

• 2 κοινωνικοί λειτουργοί 

• 1 γραμματέας 

 

Η σχέση εργασίας των εργαζομένων του Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης είναι η εξής

• 2 μόνιμοι 

• 2 αορίστου 

• 4 με σύμβαση έργου 
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Β.3.3.2. ΕΔΑΠΕ 
 

Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης & Προστασίας Ενηλίκων (ΕΔΑΠΕ) (πρώην 

ΑΠΗ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπεύθυνο για τη φροντίδα των 

. Μάλιστα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές για την τρίτη 

ν ηλικιωμένων. 

ουργούν συνολικά 6 τμήματα του ΕΔΑΠΕ (Το 6ο αναμένεται 

τεμβρίου), γεωγραφικά κατανεμημένα με τέτοιο τρόπο 

ο είναι δυνατό, τις ανάγκες όλων των δημοτών της πόλης.  

 σε ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού, ιατρικής 

νοσηλευτικής, φαρμακευτικής φροντίδας φυσιοθεραπείας και 

 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.λ.π.) 

 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 ιδιαίτερα των μελών 

του Νομικού Προσώπου και γενικότερα της Τρίτης ηλικίας, ώστε να παραμείνουν 

ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου 

 

Μέλη του ΕΔΑΠΕ Κορυδαλλού εγγράφονται άτομα ηλικίας από 60 ετών και άνω, ή 

άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί σε μικρότερη ηλικία, άνδρες και γυναίκες που 

κατοικούν στα όρια του Δήμου χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων . 

 

Κ

ηλικιωμένων

ηλικία αφού μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν καλύπτουν ένα μεγάλο 

μέρος των αναγκών τω

Στο Δήμο Κορυδαλλού λειτ

να λειτουργήσει εντός του Σεπ

ώστε να καλύπτουν, όσ

 

Σκοπός του Νομικού Προσώπου ΕΔΑΠΕ Κορυδαλλού είναι : 

 Η παροχή

φροντίδας, 

εργοθεραπείας 
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Όργανα Διοίκησης 

ο ΕΔΑΠΕ του Δήμου Κορυδαλλού διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από 15 

υ, η οποία ορίζεται από την συστατική πράξη του 

Τ

τακτικά μέλη (μαζί με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο) και από 15 αναπληρωματικά 

μέλη. Το Δ.Σ αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους, από 1 εκπρόσωπο των 

εργαζομένων και από 2 εκπροσώπους των μελών. 

Το Δ.Σ. φροντίζει για την επιτυχή λειτουργία του ΕΔΑΠΕ, διαχειρίζεται την περιουσία του, 

εποπτεύει και ελέγχει την λειτουργία το

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και από την εκάστοτε ειδική νομοθεσία. 

 

Στελέχωση 

Στα ΕΔΑΠΕ εργάζονται συνολικά  41  άτομα διαφόρων ειδικοτήτων:  

οστήριξης των μελών και δίνουν λύσεις σε συνεργασία με άλλους 

χάρου, συνταγογράφηση φαρμάκων σε συνεργασία με 

άγκη 

 

άλληλοι 

 

εσίες 

 37  με σύμβαση έργου,εκ των οποίων οι 20 εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες 

 1 ιατρός παθολόγος (με σύμβαση έργου) 

 1 ιατρός καρδιολόγος (με σύμβαση έργου) 

 5 κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι ασκούν καθήκοντα συμβουλευτικής και 

ψυχολογικής υπ

φορείς 

 6 νοσηλευτές οι οποίοι μεριμνούν για την εξέταση των ηλικιωμένων (μέτρηση 

αρτηριακής πίεσης και σακ

τον γιατρό κλπ) 

 5 φυσιοθεραπευτές οι οποίοι σε συνεργασία με τους γιατρούς εφαρμόζουν 

φυσιοθεραπευτική αγωγή σε μέλη που έχουν αν

 1 εργοθεραπευτής ο οποίος σε συνεργασία με γιατρούς, νοσηλευτές και

κοινωνικούς λειτουργούς βοηθά τα άτομα στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση  

 13 λοιπό βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες και οικογενειακοί βοηθοί) 

 3 διοικητικοί υπ

 1 κλητήρας 

 1 γυμνάστρια 

 4 επιμορφωτές (1 χοροδιδάσκαλος, 1 χορωδός, 1 δασκάλα εικαστικών και 1 

σκηνοθέτης) 

       Η σχέση εργασίας των εργαζομένων στα ΕΔΑΠΕ είναι η εξής: 

 4 μόνιμοι υπάλληλοι 

 27 αορίστου χρόνου,  εκ των οποίων οι 7 εργάζονται σε άλλες υπηρ
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Λειτουργία και Δραστηριότητες 

Τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα ΕΔΑΠΕ είναι συνολικά 4.000 και ο αριθμός των 

εξυπηρετούμενων καθημερινά είναι  600-700 άτομα.  

Τα ΕΔΑΠΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στον τομέα της ιατρικής 

και ψυχολογικής υποστήριξης όσο και στον τομέα της ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα 

παρέχονται: 

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

κοθεραπεία στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ’ 

ι ανάγκη και είναι εφικτό και κατ’ οίκον. 

ν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό 

ς ανάγκες εξυπηρετήσεως, μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ 

δηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, 

ούς κλπ.) και επιμόρφωση 

θεάτρου 

στο οποίο λειτουργεί κυλικείο, που προσφέρει ρόφημα δωρεάν 

π. (με την ελάχιστη τιμή κόστους), βιβλιοθήκη όπου βρίσκουν 

έξι τμήματα στο Ενιαίο Νομικό Πρόσωπο ΕΔΑΠΕ Δήμου 

Κορυδαλλού  (συγχώνευση πέντε ΚΑΠΗ του Δήμου & δημιουργία νέου τμήματος 

ΑΠΕ λειτουργούν δραστηριότητες με εκπαιδευτές  

δρασης 

 Φυσι

οίκον. 

 Εργοθεραπεία στα μέλη και εάν παρίστατα

 Νοσηλευτική φροντίδα στα μέλη του και εά

και κατ’ οίκον. 

 Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή για αυτά που έχουν 

ιδιαίτερε

μαγείρεμα, πληρωμές λογαριασμών, καθαριότητα χώρου, συνοδεία σε γιατρούς, 

επιτροπές κλπ.) 

 Φροντίδα και ο

παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας κατ’ οίκον εάν είναι εφικτό. 

 Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν, χορ

(διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ.) 

 Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 

 Επιμόρφωση μελών με δασκάλους χορού, χορωδίας και εικαστικών & 

(μέσα από ομάδες) 

 Εντευκτήριο, 

αναψυκτικά κλ

συντροφιά και απασχόληση τα μέλη. 

 Λειτουργούν 

του έκτου) 

 Σε κάθε τμήμα του ΕΔ

 Διεξαγωγή σεμιναρίων, ιατρικών, πολιτικής προστασίας (π.χ τρόποι αντί

ηλικιωμένων σε κλοπή, σε συνεργασία με Α.Τ). 
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 Διεξαγωγή εκλογών για τη δημιουργία μιάς πενταμελούς επιτροπής για κάθε 

ΕΔΑΠΕ  με συμβουλευτικό και λειτουργικό χαρακτήρα προς την διοίκηση 

 

Αδυναμίες 
 Έλλειψη λογιστηρίου και μηχανογράφησης. 

 Έλλειψη ενιαίων χώρων.  

 

Στόχοι-Προτάσεις 

ργίου) με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών όλων των 

ψυχολόγου. 

ι μηχανογράφηση. 

 αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

τελούν σημαντική επιλογή και απόφαση προς όφελος των 

ικών σταθμών, εξυπηρετώντας 600 παιδιά 

ρροπημένη και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Υπάρχει σχεδιασμός για: 

 Λειτουργία  ενός νέου τμήματος του  ΕΔΑΠΕ (1 στην περιοχή Αγίου 

Γεω

περιοχών του Κορυδαλλού. 

 Έκδοση εφημερίδας όπου θα αρθρογραφούν τα μέλη. 

 Πρόσληψη 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων με πλήρες ιστορικό των εξυπηρετούμενων. 

 Δημιουργία ενιαίων χώρων ώστε να είναι περισσότερο λειτουργικοί και να 

υπάρχει άμεση και συνεχής επικοινωνία προσωπικού και μελών. 

 Λογιστήριο κα

 Διεξαγωγή μίας επιχορηγούμενης εκδρομής το χρόνο. 

 

Β.3.3.3. Βρεφονηπιακοί –Παιδικοί Σταθμοί 
 

Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

υπεύθυνο για την φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι Μονάδες Προσχολικής 

Αγωγής και Φροντίδας απο

Δημοτών. 

 

Λειτουργούν 11 μονάδες παιδικών και βρεφ

(νήπια και βρέφη). Η σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής, ως πρώτης και 

αποφασιστικής βαθμίδας εκπαίδευσης των παιδιών, έγκειται στο γεγονός ότι θέτει τα 

θεμέλια για την ισο
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Σκοπός 
Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί έχουν σκοπό την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, 

μερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων 

 πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική ψυχοσωματική ανάπτυξη 

φυσική μετάβασή τους από την 

ιβάλλον. Ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση 

αι προβληματισμός των γονέων των παιδιών σε θέματα παιδαγωγικής και παιδικής 

Νομικού Προσώπου είναι η εφαρμογή αντιαυταρχικής, 

επιστημον

επ καθώς και ο σεβασμός και η τήρηση των 

τις διεθνείς συμβάσεις 

σης.  

η

γονέων, την

των παιδιών, την προπαρασκευή τους για τη 

οικογενειακή ζωή στο σχολικό περ

κ

ψυχολογίας. 

Ο στόχος του Ενιαίου 

παιδοκεντρικής ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 

ικά δεδομένα η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και 

ιμόρφωση όλου του προσωπικού 

δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζονται στο χάρτη του Ο.Η.Ε, 

και τι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω

 

Όργανα Διοίκησης 
 Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί διοικούνται από Συμβούλιο το οποίοΟι  αποτελείται 

εδρο και τον Αντιπρόεδρο) και από 8 

Το διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου κατευθύνει τη δράση αυτού για την 

χειρίζεται την περιουσία και τους πόρους 

ου νομικού προσώπου, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό 

τελέχωση

από 15 τακτικά μέλη (μαζί με τον Πρό

αναπληρωματικά.  

εκπλήρωση της αποστολής του. Διοικεί και δια

τ

και ισολογισμό, εκπονεί επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου και εν γένει αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι 

αρμόδιο από το νόμο και τον παρόντα κανονισμό. 

 

Σ  

• 3 Προσωρινοί Νηπιαγωγοί 

• 7  Βρεφονηπιοκόμοι 

• 18 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι 

Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς εργάζονται συνολικά 59 άτομα. 

Από αυτά, τα 59 δουλεύουν ως μόνιμοι και αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στις εξής 

ειδικότητες: 

• 7  Νηπιαγωγοί 
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• 1 Γυμναστής 

θητικών Εργασιών (Καθαρίστριες) 

ί  

• 1 Παιδίατρος 

• 2 Διοικητικού – Λογιστικού 

• 2 Διοικητικών Γραμματέων  

• 1 Δασκάλα Μουσικής 

• 1 Δασκάλα Μουσικής (Κοιν. Φροντιστής) 

• 10 Μαγείρισσες 

• 5 Βοη

 

Θα πρέπει να αναφερεθε  πως  35 άπασχολούμενοι με συμβάσεις έργου οι οποίες είχαν 

διακοπεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πρόκειται να επαναπροσληφθούν εντός του 

Σεπτμβρίου. 

 

Λειτουργία Δραστηριότητες 

• Κάθε βδομάδα τα παιδιά, με ειδικευμένη δασκάλα και τα ανάλογα μουσικά 

ακολουθούν προγράμματα μουσικοκινητικής αγωγής, που 

ραστηριότητες, ασκήσεις, παιχνίδια και εκδρομές στο περιβάλλον της 

Σταθμού 

αισθητική τους καλλιέργεια καθώς 

ψυχαγωγούνται. 

", με τις 

, 

, 

νή κ.α. 

όργανα παρ

εφαρμόζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και βοηθά τα παιδιά στην 

εξοικείωση τους με τον κόσμο της μουσικής. 

• Μέσα από δ

φύσης, τα παιδιά με τη βοήθεια των παιδαγωγών τους, κατανοούν και σέβονται 

τη φύση. 

• Παρακολουθούν επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, μέσα στο χώρο του 

Παιδικού ή έξω από αυτόν.  

• Οι επισκέψεις σε μουσεία τα φέρνει σε επαφή με καινούρια ερεθίσματα και 

εμπειρίες. Οξύνεται η πνευματική και 

• Το Θεατρικό Παιχνίδι έχει γίνει πια θεσμός. Το πρόγραμμα "ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ

τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού, τα βοηθά να βιώνουν συναισθήματα, καταστάσεις

και να ευαισθητοποιούνται σε αξίες όπως: αγάπη, εμπιστοσύνη, ηρεμία

υπομο
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Θετικά Σημεία 

• Με τα μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού με 

 επαρκή εκπαιδευτικό εξοπλισμό και άρτια ιατρική 

ι όλα τα μέσα έτσι ώστε τα παιδιά να εκφράζουν τα 

ι να κοινωνικοποιηθούν με τον πιο δημιουργικό τρόπο. 

στό των εργαζομένων είναι μόνιμοι 

υργεί θετικά στην κάλυψη των αναγκών και εξασφαλίζει σε 

ν σταθμών. 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με

παρακολούθηση, παρέχοντα

συναισθήματα τους κα

• Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσο

υπάλληλοι λειτο

μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία τω

 
Αδυναμίες 

• Έλλειψη χώρων και υποδομής. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση παιδιών σε έν

χώρο 

α 

• Έλλειψη λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών 

 προσωπικού 

ίοι βρίσκονται αποκλειστικά στην 

ς όπου προβλέπεται επέκταση με νέο πληθυσμό. Αναφορικά με τον 

σύνολο των αναγκών της πόλης. Επίσης 

 δυναμικό θα πρέπει να σημειωθεί η ανάγκη για εξειδικευμένο 

 

• Έλλειψη εξειδικευμένου

 

Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι διαπιστώνεται το φαινόμενο της 

συγκέντρωσης των δομών σε μια χωρική ενότητα, το οποίο  είναι ιδιαίτερα έντονο στην 

περίπτωση των βρεφονηπιακών σταθμών οι οπο

περιοχή των φυλακών. Η συγκέντρωσή τους σε μια περιοχή σε συνδυασμό με το μικρό 

αριθμό τους, δημιουργεί την ανάγκη για τη διασπορά νέων βρεφονηπιακών σταθμών, 

ειδικά σε περιοχέ

αριθμό των δομών διαπιστώνεται ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικών δομών 

προκειμένου να καλυφθεί εξολοκλήρου το 

σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται αποτελεί η ανάγκη επέκτασης, του απογευματινού 

ωραρίου σε περισσότερους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.   

Σχετικά με το στελεχιακό

και μόνιμο προσωπικό τόσο στους βρεφονηπιακούς  όσο και στους παιδικούς σταθμούς.  

 
Στόχοι 

• Η διασπορά των δομών στην επικράτεια του Δήμου, με ενοικίαση δύο νέων 

κτιρίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συγκέντρωσης που 

προαναφέρθηκε 

• Μελέτη δημιουργίας παιδικού σταθμού στην περιοχή του Σχιστού 
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• Επίσπευση της κατασκευής του παιδικού σταθμού μέσω της προγραμματικής 

νες 

 

σύμβασης που έχει ήδη υπογράφει 

• Προμήθεια Λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών 

• Στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου παιδικού σταθμού προβλέπεται η 

λειτουργία κεντρικού μαγειρείου με στόχο τα οφέλη από τις επιδιωκόμε

οικονομίες κλίμακος και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προμηθειών 

• Η δημιουργία baby-park για φύλαξη παιδιών, το οποίο θα λειτουργεί 6 ημέρες την 

εβδομάδα από τις 9:00πμ έως τις 19:00 χωρίς χρέωση
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Β.3.4. Δομές και Δράσεις Πολιτισμού  
 

Ο Δήμος Κορυδαλλού αποτελεί το βασικό πυρήνα πολιτιστικής δραστηριότητας στην 

λού 

 
ποδομές για πολιτισμό-αναψυχή

πόλη του Κορυδαλλού τόσο μέσω των δράσεων που ο ίδιος υλοποιεί όσο και μέσω των 

νομικών του προσώπων με κύριου εκφραστές το πνευματικό κέντρο και  τη Δημοτική 

Επιχείρηση Έργων Πολιτισμού- Ανάπτυξης, Προβολής και Επικοινωνίας Κορυδαλ

(ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

 

Υ  

 Αριθμός μονάδων στην πόλη  

Πολιτιστικά κέντρα 2 (Πνευματικό κέντρο και το Πολυκέντρο)

Κινηματογράφοι 

2 ( Πλειάδες- χειμερινός και θεατρικές 

παραστάσεις και Σινέ Παράδεισος- 

καλοκαιρινός)   

Βιβλιοθήκη 1 

Θέατρα 
1 Ανοικτό θέατρο στα 88 στρέμματα 

Θανάσης Βέγγος, 1.100 θέσεων   

Πηγή: Ίδια Έρευνα στις υπηρεσίες του Δήμου 
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Β.3.4.1. Πνευματικό Κέντρο 

 
Tο Πνευματικό κέντρο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο 

συστήθηκε το 1983 και εδρεύει σε ιδιόκτητο Δημοτικό κτίριο, όπου στεγάζεται το 

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».    

Εντός του Πνευματικού Κέντρου λειτουργούν τμήματα με αυτόνομη δράση και έργο 

σε ένα συνολικότερο πλαίσιο συνεργασίας. Έργο που αφορά τους δημότες και 

επιτυγχάνεται με τη δική τους συμμετοχή. Η οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων 

στοχεύει στην εξοικείωση με τις δράσεις του Νομικού προσώπου και στην σύνδεση της 

τοπικής κοινότητας με επιμέρους μορφές τέχνης. 

Το Πνευματικό Κέντρο αναθεωρεί τους στόχ εί μέσα από 

δράσεις καλ νου να προ

 

Σκοπός

ους λειτουργίας του και επιχειρ

λιτεχνικού περιεχομέ σεγγίσει τον τοπικό πληθυσμό. 

 
Σκοπός του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου αι: 

• Η εξύψω ωνική διάπλασ η ψυχαγωγία, η σύσφιξη των φιλικών 

δεσμών και  και βελτίωση ς 

μεταξύ των δημοτών. 

• Η ανάπτυξη κο ητας και η κοινωνική 

επιμόρφωση και ενημέρωση στα σύγχρονα προβλήματα. 

• Η προβολή, η μελέτη και εκτέλεση κάθε πνευματικού προγράμματος, που μπορεί 

να συμβάλει στην εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων. 

 

Όργανα Διοίκησης

 Κορυδαλλού είν

ση, η κοιν η, 

 η ανάπτυξη  των κοινωνικών σχέσεων και αλληλεγγύη

ινωνικής, εθνικής, μορφωτικής δραστηριότ

 
 

Το Πνευματικό Κέντρο διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από 11 τακτικά μέλη 

(μαζί με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο) και 11 αναπληρωματικά.  Στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει 1 φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε υπάρχει ανάγκη, 

ανήκει η φροντίδα για την επίτευξη των σκοπών του Πνευματικού Κέντρου.  Επιπλέον το 

Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιου-σία και γενικά τα συμφέροντα του 

Πνευματικού Κέντρου και μπορεί να αναθέτει σε μέλη του την ειδι-κότερη επιμέλεια 

ορισμένων τομέων δραστηριότητας ή διαχείρισης. 
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Στελέχωση 
 

ό

 Πρόσωπο θα πρέπει να στελεχωθεί με το 

. Καλλιτεχνικό Συμβούλιο Προγραμματισμού, Συντονισμού και Χάραξης 
Πολιτιστικής Πολιτικής: Το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο έχει ως σκοπό τη 

 αποτελεσματική και 

των τμημάτων αλλά και την επίλυση προβλημάτων. 

υματικού Κέντρου. Η 

 τον προσφορότερο 

τρόπο. Επίσης, με τη συνεργασία της Προέδρου υλοποιεί τις αποφάσεις του 

 Συμβουλίου, αλλά και ασκεί λειτουργίες που περιλαμβάνουν, 

προγραμματισμό, διεύθυνση, καθοδήγηση και έλεγχο. 

ροντίζει και σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία των εκδηλώσεων 

και δράσεων του Πνευματικού Κέντρου σε ότι αφορά την Τεχνική Υποστήριξη. 

Από τις αρχές του 2008  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρθηκαν  λα τα 

καλλιτεχνικά τμήματα από τη ΔΕΕΠΑΠΕΚ στο Πνευματικό Κέντρο. Με αφορμή των 

αυξημένων υποχρεώσεων του, το Νομικό

κατάλληλο προσωπικό. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι στη διαδικασία της σύνταξης ο καινούργιος Οργανισμός 

Εσωτερικής λειτουργίας, όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών  και έχουν 

ως εξής: 

 

1. Γραμματεία Προέδρου (επιμελείται την αλληλογραφίας και οργάνωση της 

επικοινωνίας του Προέδρου με τις υπηρεσίες και το κοινό). 

2

χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Κορυδαλλού, την

παραγωγική λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου καθώς και τον 

προγραμματισμό της δραστηριότητας του, την αλληλοενημέρωση και τη 

συνεργασία μεταξύ 

3. Διευθυντής: Έργο του Διευθυντή είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός της 

λειτουργίας και ο έλεγχος των Τμημάτων του Πνε

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους κατά

Διοικητικού

4. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.   

Το Τμήμα αποτελείται από το α) Γραφείο Διοίκησης, β) Γραφείο 
Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, δ) Γραφείο 
Οικονομικής Διαχείρισης. 

 Έργο του τμήματος είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός της λειτουργίας 

και ο έλεγχος των γραφείων που υπάγονται σε αυτή.   

5. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης: Φ
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Σύμφω α με τα παραπάνω, τα δύο (2) άτομα μόνιμου διοικητικού προσωπικού και ο 

, Τεχνικό, Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Φυλάκων, 

Δράσεις

ν

ένας τεχνικός καθώς επίσης και τα τρία άτομα (οι 2 με ειδικότητα βιβλιοθηκονομίας) που 

απασχολούνται  στη βιβλιοθήκη δεν επαρκούν.Θα πρέπει το Νομικό Πρόσωπο να 

στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό βάσει του νέου σχεδίου του οργανισμού 

(Διοικητικό, Οικονομικό-Λογιστικό

κλητήρων κ.ά.).  

 

Τμήματα -  
Στο Πν ματικό Κέντρο περιλαμβάνονται οι παρακάτω δομές: 

Τμήμα

ευ

 

 Λόγου    

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η δημιουργία διαφόρων θεσμών παράλληλης 

παίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και πληροφόρησης όπως η 

οργάνωση σεμιναρίων ή κύκλων διαλέξεων γύρω από ένα θεματικό πεδίο.  

ένα:   

) 

εκ

δι

Συγκεκριμ

Α Ανοικτό Λαϊκό  Πανεπιστήμιο. Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο απευθύνεται σε απόφοιτους 

διαλέξεων

κ.

Οι

συ

ευθύν

και  για μια πρώτη 

βασικές ανάγκες του 

συμμετέχο

με ένα δεύ

Η οργάνω  Πανεπιστημιακού μαθήματος (45’ έως 50’ 

ισήγηση,

παρακολο ή βιβλιογραφία και στο 

π

μαθήμα

Λυκείου, ανεξαρτήτου ηλικίας, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κύκλους 

 σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (π.χ ψυχολογία, επικοινωνία 

λ.π).     

 κύκλοι αυτοί των διαλέξεων είναι δομημένοι έτσι, ώστε να εισαγάγουν τους 

μμετέχοντας στην επιστήμη την οποία πραγματεύονται. Οι διαλέξεις τελούν υπό την 

η γνωστών επιστημόνων και οργανώνονται μια συγκεκριμένη ημέρα την εβδομάδα 

 για 12 έως 15 μαθήματα. Ο κύκλος των μαθημάτων είναι αρκετός

προσέγγιση στη συγκεκριμένη επιστήμη και καλύπτει τις 

ντα, ούτως ώστε, εάν και εφόσον το θελήσει, να προχωρήσει περαιτέρω (είτε 

τερο πιο ειδικευμένο κύκλο είτε με αυτομόρφωση). 

ση των μαθημάτων έχει τη μορφή

ε  10λεπτο ή 15λεπτο διάλειμμα και μια ώρα συζήτηση). Οι συμμετέχοντες 

υθούν τις διαλέξεις, παίρνουν σημειώσεις και τη βασικ

τέλος του κύκλου λαμβάνουν δίπλωμα (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 

αρακολουθήσει τα 2/3 των εισηγήσεων ).Η οικονομική συμμετοχή είναι 60 € για όλα τα 

τα του κάθε κύκλου (για τους φοιτητές 40 €). 
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ον Οκτώβριο του 2003 η προσπάθεια εγκαινιάστηκε με τον 1ο πιλοτικό κύκλο και 

,( Ιανουάριο 2005), με μάθημα «Κοινωνική Ανθρωπολογία»  

• 4ος  κύκλος (Φεβρουάριος 2005), με μάθημα «Ευρωπαϊκή Ιστορία» 

(Οκτώβριος, του 2006), με μάθημα «Ευρωπαϊκή Ταυτότητα στην 

• 6ος κύκλος (Νοέμβριος) με μάθημα «Ρόλος του Σώματος στην Ευρωπαϊκή 

τορία της Τέχνης)  

 ( ι

 του εκτός 

Ελληνισμού»- Έλληνες χωρίς κράτος.  

νωνίες της αγοράς» 

Τ

μάθημα "Ιστορία της Δυτικής Σκέψης. Μια εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία" (Από την 

Αρχαία Ελληνική Σκέψη στην Μετανεωτερικότητα). Ύστερα ακολούθησαν και οι εξής 

κύκλοι μαθημάτων:  

• 2ος  κύκλος, (Οκτώβριος), με μάθημα «Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Η ψυχολογία 

στη ζωή μας σήμερα» 

• 3ος κύκλος

• 5ος κύκλος 

ιστορική της εξέλιξη» 

τέχνη» (Ισ

• 7ος κύκλος  Φεβρουάριος 2006), με μάθημα « Εισαγωγή στην Επ κοινωνία- Τα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Σύγχρονη Κοινωνία» 

• 8ος κύκλος (Φεβρουάριος 2006), με μάθημα «Εισαγωγή στην Ιστορία

Ελλάδας 

• 9ος  κύκλος (Μάρτιος 2007), με μάθημα «Εισαγωγή στο Ρεμπέτικο Τραγούδι» 

• 10ος  κύκλος (Μάρτιος 2007), με μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία»- Η 

Οικονομία, η "Πόλις" και η Πολιτική Οικονομία: Από τις κοινωνίες με αγορά στις 

κοι

• 11ος  κύκλος (Νοέμβριος 2007), με μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» 

• 12ος κύκλος (Νοέμβριος 2007), με μάθημα «Εισαγωγή στο θέατρο / 

Θεατρολογία» με 10 Ακαδημαϊκούς δασκάλους και Καλλιτέχνες από τον χώρο 

του θεάτρου. 

 

Προϋποθέσεις για τη καλύτερη λειτουργία  α) Γραμματειακή υποστήριξη, β) αίθουσα με  

κατάλληλη υποδομή, γ) τεχνολογικός εξοπλισμός,  δ) αναλώσιμα υλικά. 

 

Β) Λέσχες Ανάγνωσης. Από τη φετινή χρονία λειτουργούν ομάδες των 10-12 ατόμων που 

δαιμορφώνονται με κριτήριο τόσο τα ενδιαφέροντα όσο και τις ηλικίες. Οι συνατνήσεις 

διεξάγονται μια φορά ο μήνα, στη  αίθουσα Πλειάδες του Πνευματικού Κέντρου για να 

αναλύσουν, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο ενός βιβλίου που από κοινού 

έχουν επιλέξει και στο διάστημα του μήνα έχουν διαβά

τ ν

σει. Σκοπός της λέσχης αναγνωστών 
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είναι να δημιουργηθεί ένας κύκλος ατόμων με ουσιαστικά ενδιαφέροντα που θα μοιράζονται το 

χρόνο τους και την αγάπη τους για το βιβλίο. 

 

Προϋποθέσεις  για  την  καλύτερη  λειτουργία:  α) Εξεύρεση  ειδικά  διαμορφωμένου, φιλικού 

ς «πολιτιστικού καφενείου» για θέματα τέχνης (ιστορία της 

λλιτεχνική 

 και ζητήματα 

δους (κοσμολογία, βιολογική εξέλιξη, οικολογία, τεχνητή 

χώρου,  β) γραμματειακή υποστήριξη,  γ) τεχνολογικός εξοπλισμός,  δ) αναλώσιμα υλικά. 

Είναι δυνατή η δημιουργία ενό

τέχνης, σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, ρεύματα και τεχνοτροπίες στην κα

δημιουργία κ.λπ) ή ενός «καφενείου της επιστήμης» για επιστημονικά θέματα

τεχνολογίας όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις εξελίξεις σε 

πολλούς επιστημονικούς κλά

νοημοσύνη, μεταλλαγμένα τρόφιμα κ.λπ.). 

 

Τμήμα  Μουσικής 

Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο 

στοιχείο την μουσική ή και το τραγούδι. Από τη λειτουργία του Ωδείου και τη φροντίδα 

λία 

γούν: 

των μουσικών εκδηλώσεων έως και μία συναυλία δημοτικών τραγουδιών ή μία συναυ

κλασικής μουσικής.  

 

Σχολές και τμήματα που λειτουρ  

τών, 

μαθήματα (ομαδικά μαθήματα): Θεωρία της μουσικής, σολφέζ, 

αρμονία, ιστορία της μουσικής κ.ά.). 

 

α μουσικά παιχνίδια, οι κατασκευές μουσικών οργάνων καθώς και η άμεση επαφή των 

ι 

Σχολές Ενόργανης Μουσικής: (πλήκτρων, νυκτών, εγχόρδων, πνευστών, κρουσ

ανωτέρων θεωρητικών, μονωδίας, ελεύθερων μουσικών σπουδών, σύγχρονων 

μουσικών σπουδών, ελληνικών λειτουργικών και παραδοσιακών τεχνών) 

Γενικά υποχρεωτικά 

Μουσικοκινητική  αγωγή: Πρόκειται για την εισαγωγή  του παιδιού στη μουσική,  με τις

διεθνούς αναγνωρισμένες μεθόδους orff, kodaly και Dalcose. 

Τ

παιδιών με τη μουσική και την κίνηση καθιστούν το πρόγραμμα αυτό ασφαλές κα

αξιόπιστο.Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος προνήπια, νήπια και παιδιά του δημοτικού. 

 
Δημοτική Χορωδία 

Από το 2004 δημιουργήθηκε η Μικτή Τετράφωνη Χορωδία Ενηλίκων, ενώ συνεχίζει τη 

λειτουργία της με επιτυχία η Παιδική Χορωδία. Η χορωδία έχει εμφανιστεί σε πολλές 
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εκδηλώσεις του Δήμου αλλά και σε φεστιβάλ.  Το 2006 έλαβε χώρα στο Δήμο το 1ο 

Φεστιβάλ Χορωδιών και με συνεχίζει να πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία μέχρι και 

ήμερα.  σ

 

Προϋποθέσεις για τη καλύτερη λειτουργία: 

 α) Η στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος  τόσο με μόνιμο προσωπικό όσο και με 

προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου το οποίο θα καλύψει κυρίως τις 

εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του Ωδείου και θα έχει συμβάσεις δέκα (10) 

μηνών. β) Η φροντίδα και σε συνεργασία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την 

προμήθεια και την συντήρηση μουσικών 

 

οργάνων για τη λειτουργία τόσο του Ωδείου όσο 

και της φιλαρμονικής. γ) Φροντίδα για την κατάλληλη κτιριακή υποδομή. δ) Υλικο-

χνολογικός εξοπλισμός, ε)  Ηχομόνωση του Ωδείου  κ.ά. τε

 

Τμήμα Θεάτρου    

Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο 

στοιχείο το θέατρο και την παράσταση.  Το Πνευματικό Κέντρο στηρίζει και ενισχύει με 

θεαματικά αποτελέσματα τις τρεις θεατρικές ομάδες με τους εμψυχωτές-σκηνοθέτες 

ους, που λειτουργούν συσπειρώνοντας το ταλέντο αλλά και το κέφι πολλών νέων.  Η 

ως στόχο τη θεατρική εκπαίδευση των μελών και 

π  

νέ

 θέατρο, να βιώσουν τη θεατρική πράξη.  Σε 

εάτρου δρόμου.  Στόχο επίσης αποτελεί και η οργάνωση ερασιτεχνικής παράστασης σε 

ής, μέχρι την μετάκληση θιάσου από το εξωτερικό, από το πιο 

τ

λειτουργία των θεατρικών ομάδων έχει 

την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, είναι δυνατό να αποτελέσει ένα μόνιμο και 

δυναμικό υρήνα θεατρικής δράσης και θεατρικής παραγωγής με σημαντικά 

αποτελέσματα στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.   

Συγκεκριμένα οι δύο θεατρικές ομάδες απευθύνονται σε όλους τους ους και όχι μόνο, 

που αισθάνονται την ανάγκη να παίξουν

αυτές τις δύο θεατρικές ομάδες συμμετέχουν περίπου 70 άτομα περίπου. 

Από την φετινή χρονιά λειτουργεί και μια νέα ομάδα με παιδιά από τα Γυμνάσια της 

πόλης. 

Φιλοδοξία του τμήματος Θεάτρου είναι η δημιουργία θεάτρου σκιών και η δημιουργία 

θ

σχολείο της περιοχ

«κλασικό» ανέβασμα ενός έργου ρεπερτορίου μέχρι την πιο πειραματική μορφή 
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θεατρικής έκφρασης. Τέλος αποσκοπεί στη δημιουργία πειραματικής θεατρικής σκηνής 

στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του 1ου υπόγειου του Πνευματικού Κέντρου. 

 
Προϋποθέσεις για τη καλύτερη λειτουργία του τμήματος Θεάτρου είναι:  

ο προσωπικό ή με σχέση εργασίας ορισμένου 

 
μήμα Χορού

α) H στελέχωση του τμήματος με μόνιμ

χρόνου δέκα (10) μηνών, τουλάχιστον 3 ατόμων που θα καλύψουν κυρίως τις 

εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες (2 άτομα διδασκαλία-σκηνοθεσία καθώς και 1 

άτομο  γραμματειακή υποστήριξη). 

β) Δημιουργία βεστιάριου κατάλληλα εξοπλισμένου.   

γ) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός  

ε) Τεχνολογικός εξοπλισμός 

στ) Αγορά πρώτων υλών για τη δημιουργία σκηνικών. 

Τ   

μπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο 

ι 

Στο τμήμα αυτό συ

στοιχείο το χορό και τις σχολές χορού. Τα τμήματα ή οι σχολές χορού, αποτελούν 

ιδιαίτερα δημοφιλείς δραστηριότητες γιατί εξασφαλίζουν υψηλή συμμετοχή και 

παράγουν, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Έτσι, τα διάφορα είδη χορού 

όπως: α) Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, character και ρυθμική, β) Παραδοσιακοί χοροί  

και γ) Μοντέρνοι χοροί  που καλλιεργούνται συσπειρώνουν μεγάλες ομάδες πληθυσμού 

και πλαισιώνουν με τις εμφανίσεις τους ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται. 

 

Προϋποθέσεις για τη καλύτερη λειτουργία του τμήματος είνα : α) Η  στελέχωση με μόνιμο 

προσωπικό όσο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου τουλάχιστον 6 άτομα για την 

 για 

λ και θεσμούς. ε) Δημιουργία νέων τμημάτων χορού. στ) Κύκλος επιμορφωτικών 

κάλυψη των εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών (5 δάσκαλοι και 1 άτομο 

γραμματειακή υποστήριξη).  Καθώς επίσης και τη δημιουργία γενικής διεύθυνσης (θέση 

διευθυντή)  για την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων. β) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

τη βελτίωση των χώρων, γ) Τεχνολογικός εξοπλισμός, δ) Συμμετοχή σε ανάλογα 

φεστιβά

σεμιναρίων σχετικά με το χορό (ειδικότερα για την παράδοση, για το χορό, για την  

κίνηση κ.ά.). 
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Τμήμα Εικαστικών 

Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ως κεντρικό στοιχείο 

ις σχολές ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χαρακτικής, 

 

 

της πόλης μέχρι την έκθεση βιβλίων και περιοδικών, 

 ή τους κάδους απορριμμάτων της 

ικ, κλπ.  

 είναι

τ

κοσμήματος κ.λπ., τα εικαστικά και τις εκθέσεις.  

Στις δράσεις του τμήματος  μπορεί να συμπεριληφθεί κάθε είδους έκθεση με «προϊόντα» 

τέχνης. Από την έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών ενός σχολείου μέχρι την

έκθεση φωτογραφίας με τοπία της περιοχής, από την έκθεση γλυπτικής επώνυμων

καλλιτεχνών σε ανοικτούς χώρους 

από την ανοικτή εικαστική παρέμβαση στους τοίχους

πόλης, μέχρι την έκθεση κόμ

Προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος :  

) Η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό όσο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

τομα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών (3 

γ ι  , 

α

τουλάχιστον 4 ά

δάσκαλοι και 1 άτομο γραμματειακή υποστήριξη), β) Αγορά υλικοτεχνικού και 

τεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των παραπάνω 

σχολών, ) Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγων σμούς εντός και εκτός του Δήμου δ) 

Σεμινάρια για τους συμμετέχοντες καθώς επίσης και ειδικότερα για εκπαιδευτικούς, ε) 

Εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία του τμήματος φωτογραφίας 

 
Τμήμα Κινηματογράφου και νέων μέσων 
 
Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν βασικό στοιχείο

την προβολή και Νέα Μέσα. Περιλαμβάνει προβολές ντοκιμαντέρ για την περιοχή

προβολές ερασιτεχνικών ταινιών σε video, προβολές κινηματογραφικών ταινιών μικρού ή

μεγάλου μήκους όπως επίσης και θεματικές αναφορές με προβολή slights. Στον τομέα

αυτό περιλαμβάνεται η διοργάνωση κινηματογραφικών δράσεων με τη λειτουργία της

Θερινής (Σινέ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ) και των Χειμερινών κινηματογραφικών αιθουσών (Αίθουσα

ΠΛΕΙΑΔΕΣ και Σινέ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ). Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται καλύτερα με τη

στήριξη της κινηματογραφικής λέσχης την οποία πλαισιώνουν οι κινηματογραφόφιλοι της

περιοχής και 

 

 

 

 

 

 

 

 

που συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του κινηματογράφου. Από 

ην συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος κινηματογραφικών προβολών και 

αφιερωμάτων μέχρι τη λειτουργία του μπαρ της αίθουσας και από την ευθύνη της 

συγγραφής των κειμένων σχολιασμού της κάθε ταινίας μέχρι τις μουσικές επιλογές που 

τ
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ακούγονται στα διαλείμματα. Επιπρόσθετα, η κινηματογραφική λέσχη είναι δυνατόν να 

ύν ταινίες μικρού μήκους για θέματα και 

γεγονότα της πόλης.  

ι η στελέχωση με μόνιμο 

 

ς κ  

γ) Φροντίδα για την χωρίς προβλήματα προβολή των κινηματογραφικών ταινιών 

αφικών εκδηλώσεων, την επαφή με τους 

κηνοθέτες και τους λοιπούς συντελεστές των ταινιών καθώς και των εκθέσεων και των 

αναλάβει την διοργάνωση εκλαϊκευμένων σεμιναρίων κινηματογραφικής παιδείας για τον 

σχολικό πληθυσμό της περιοχής που περιλαμβάνει, εκτός των θεωρητικών μαθημάτων, 

πρακτική άσκηση με την κάμερα ώστε να γυριστο

 

Επίσης,  λειτουργούν εξειδικευμένα εργαστήρια που έχουν ως βασικές κατευθύνσεις την 

τεχνική κατάρτιση στα οπτικοακουστικά μέσα με μαθήματα φωτογραφίας, video art, 

graphic και web design, μοντάζ, animation, ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου, 

τμήματα σεναρίου για σινεμά και τηλεόραση κλπ. 

 

Προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος είνα

προσωπικό όσο και με προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου το οποίο θα

καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του τμήματος όπως: 

α) Η Φροντίδα για τι  αίθουσες και τον λοιπό υλικοτεχνι ό εξοπλισμό των

Κινηματογραφικών Αιθουσών. 

β) Η φροντίδα για την επαφή με τις εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, τις 

συμφωνίες μαζί τους, την παραλαβή και παράδοση των κινηματογραφικών ταινιών και 

DVD, την πλήρωση των ταμπλό φωτογραφιών κ.λπ 

δ) Φροντίδα για τη διοργάνωση κινηματογρ

σ

άλλων δράσεων σχετικών με τον Κινηματογράφο και τα Νέα Μέσα 

 

Τμήμα Βιβλιοθήκης 
 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος περιλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει 

ως βασικό περιεχόμενο τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθώς και των δράσεων και 

εκδηλώσεων που διοργανώνονται στον συγκεκριμένο τομέα.  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1985 και στεγάζει στο ισόγειο του Πνευματικό 

Κέντρου περισσότερους από 15.000 τίτλους βιβλίων για όλους τους τομείς. 

Τμήμα του χώρου λειτουργεί ως αναγνωστήριο, ενώ βιβλία δανείζονται τόσο ενήλικες όσο 

και παιδιά.  Η Δημοτική Βιβλιοθήκη απαριθμεί περίπου  8.000  μέλη και η ημερήσια  

κίνηση απαριθμεί στα 50-55 ατόμα. Από το 1996 η Βιβλιοθήκη ενισχύεται οικονομικά από 
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το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα δύο εξάμηνα του κάθε έτους.  

Σκοπός της επιχορήγησης είναι η αγορά τρέχουσας βιβλιογραφίας εγχώριας και ξένης.  

Επίσης, η  Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού συμμετέχει στο πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», στην εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού και δομημένης 

καλωδίωσης με σκοπό τη σύνδεση της Βιβλιοθήκης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 

ατ' επέκταση στον Παγκόσμιο Ιστό.  

ίες πνευματικής κίνησης και πολιτιστικής 

ράσης.  

κ

Επιπροσθέτως, η βιβλιοθήκη, εκτός από την παροχή γνώσης στο αναγνωστικό κοινό 

μπορεί να  διοργανώσει και παράλληλες εκδηλώσεις με λογοτεχνικές βραδιές και βραδιές 

ποίησης, παρουσιάσεις βιβλίων, αφιερώματα σε γενιές δημιουργών, εκθέσεις κλπ με 

αποτέλεσμα να αναδεικνύονται σε σημαντικές εστ

δ

 

Προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος είναι:  
α) H στελέχωση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ρ ν β ο  

ήματος 

ν με σύγχρονη και 

ολυποίκιλη θεματολογία. 

τουλάχιστον 1 α χειο όμου-βιβλιοθηκονόμου ΠΕ, 1 ιβλιοθηκονόμ υ ΤΕ και 1 

διοικητικού υπαλλήλου. 

β) Η πιθανή δημιουργία κινητής βιβλιοθήκης. 

γ) Η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα της 

επιστήμης ή της τέχνης. 

δ) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του τμ

(ολική ανακαίνιση της βιβλιοθήκης  ράφια- έπιπλα κ.λπ.) 

ε) Τεχνολογικός εξοπλισμός  

στ) Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με νέους τίτλους βιβλίω

π

 

Τμήμα Θεσμικών Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ 

Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο 

στοιχείο τις θεσμικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ.  

Στο Δήμο του Κορυδαλλού διοργανώνονται αρκετές θεσμικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ 

που συγκεντρώνουν την εκτίμηση της πλειονότητας των κατοίκων. Η γιορτή βιβλίου, ο 

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης, οι Απόκριες, και τα κούλουμα, 1ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής, 3ο Παννατικό Φεστιβάλ Χορωδιών  αποτελούν 

τα σημαντικότερα εξ΄αυτών.  
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Στόχος είναι να δημιουργηθούν φεστιβάλ με θεματολογική ποικιλία, όπως: Φεστιβάλ 

Μουσικής (Τζαζ), Φεστιβάλ Χορού (Κλασικός Χορός-Μπαλέτο, Παραδοσιακοί χοροί, 

Μοντέρνοι χοροί, Σύγχρονοι χοροί κ.ά.).  

Προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος είναι: H στελέχωση του τμήματος 

με μόνιμο προσωπικό ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που θα πρέπει να μεριμνήσουν 

για τα παρακάτω: 

-  Τον προγραμματισμό των φεστιβάλ. 

- Την επαφή με τους καλλιτέχνες και τους εκπροσώπους τους, διοργάνωση των 

μετακλήσεων, διαπραγμάτευση των συμφωνιών, σύνταξη των σχετικών συμβολαίων. 

- Την φροντίδα για τη διαμόρφωση των χώρων των εκδηλώσεων, τον αναγκαίο 

λικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στη διάρκεια 

 

υ

του φεστιβάλ. 

- Για το χώρο και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις αναγκαίες πρόβες των

μετακαλούμενων καλλιτεχνών. 

 
Δράσεις του Πνευματικού Κέντρου 
 

Θεατρικό  Παιχνίδι – «Ταξίδι στους πολιτισμούς του Αιγαίου».  Είναι η έκφραση της ίδιας

της ζωής. Περιλαμβάνει σωματική έκφραση και χαλάρω

 

ση. Δραματοποίηση, μίμηση και 

 και ελεύθερους  αυτοσχεδιασμούς. Ασκήσεις κίνησης χορού, 

Απευθύνε

ια την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δράσης είναι

παντομίμα. Κατευθυνόμενους

ρυθμού και χοροθέατρο. ται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση γ : 

α) Η στελέχωση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό όσο με σχέση εργασίας ορισμένου 

 και λειτουργικές ανάγκες (1 άτομο 

διδασκαλία και 1 άτομο γραμματειακή υποστήριξη). 

χρόνου που θα καλύψει κυρίως τις  εκπαιδευτικές

β) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός   

γ) Τεχνολογικός εξοπλισμός  

δ) Επιμορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία και άλλου πολιτιστικούς χώρους. 

 

ΠΑΜΕ  ΘΕΑΤΡΟ.  Το θέατρο δεν αποτελεί μόνο προσωπική έκφραση αλλά ψυχαγωγεί 

και κοινωνικοποιεί. Μια από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές δράσεις του Πνευματικού 

Κέντρου που συνδυάζει την τέχνη με την εθελοντική συμμετοχή. 
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Στόχο αποτελεί, οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη δράση, πέρα από τη θεατρική 

παιδεία και  τον προβληματισμό να περνούν ένα  εποικοδομητικό 2ωρο.  

Σε αυτό το πλαίσιο το Πνευματικό Κέντρο οργανώνει επισκέψεις με μειωμένο εισιτήριο 

εις σε άλλου είδους θεάματα όπως: Χορός στον Πάγο, όπερα στη 

Λυρική Σκηνή, Συναυλίες-αφιερώματα στο Μέγαρο Μουσικής καθώς και στο Ηρώδειο. 

ργίας και αριθμεί πάνω από 2000 μέλη. 

τ

σημειωθεί ότι η μεταφορά των συμμετεχόντων γίνεται με πούλμαν. Το 

ιοποιούνται σε αυτή τη πολιτιστική δράση του Δήμου. 

Από το 2005, το Πνευματικό Κέντρο έκανε πραγματικότητα δύο νέες ιδέες: α) Επισκέψεις 

ε παραστάσεις όπερας και μπαλέτου για τους ενήλικες φίλους του θεάτρου στη Λυρική 

ο Ηρώδειο. β) Επισκέψεις σε Παιδικές θεατρικές 

 προκειμένου τα παιδιά να εξοικειωθούν με το θέατρο και να απολαύσουν  τις 

θηκε  

ϊκού 

σε επιλεγμένες Θεατρικές Σκηνές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αλλά και στα 

θέατρα της Επιδαύρου και του Ηρωδείου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης 

οργανώνει επισκέψ

Η δράση βρίσκεται στο 20ο χρόνο λειτου

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος συμμετοχής κυμαίνεται γύρω στα 180-250 άτομα 

εβδομαδιαία. 

Η επιλογή των θεατρικών δρώμενων γίνεται με κριτήριο ις προτάσεις μιας άτυπης 

Λέσχης Θεατρόφιλων καθώς και της υπεύθυνης υπαλλήλου. 

Θα πρέπει να 

συγκεκριμένο γεγονός έχει σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι δημότες  και όχι μόνο, 

να συμμετέχουν και να δραστηρ

σ

Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής και στ

Σκηνές

σχετικές παραστάσεις. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Ηρώδειο 

παιδική όπερα όπως:  «Ο κουρέας της Σεβίλλης» του Ροσίνι και «Χένσελ & Γκρέτελ» του 

Χούμπερτινγκ. 

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι μετά από επιθυμία των ενδιαφερομένων πραγματοποιή

σεμινάριο με θέμα: «Θέατρο-Θεατρολογία»  στα πλαίσια του Ανοικτού Λα

Πανεπιστημίου.  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  οι οποίες στοχεύουν στη γνωριμία τόσο με την ελληνική 

μική κληρονομιά. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει 

 αλλά και σε κλειστούς ή ανοικτούς πολιτιστικούς 

όσο και με την ξένη πολιτισ

οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία

χώρους. 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Εντός του 2008 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων-

εργαστηρίων για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης με θέματα όπως:  
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α) «Γνωριμία με τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές» για παιδιά 9-12 ετών.  Στη 

διάρκεια 1 διδακτικής ώρας τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία των διαφορετικών κατά 

υ 

ων των 

απάνω εκπαιδευτικού προγράμματος, έγιναν και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

ρας» του Γ. Βιζυηνού  από 

τόπους ενδυμασιών και τα ποικίλα εξαρτήματα που την απαρτίζουν.  

β) «Φτιάχνω τον ήρωα μου» για παιδιά 8-12 ετών. Ήρωες παραμυθιών 

κατασκευάστηκαν από τα παιδιά με υλικά όπως ο πηλός (κατασκευή προσώπων), το 

ύφασμα για τα κοστούμια και άλλα όπως μαλλί και κουμπιά.   

γ) «Γνωριμία με την τέχνη του κοσμήματος». Σεμινάρια-γνωριμία με την ιστορία το

κοσμήματος, τα υλικά με τα οποία μπορεί να κατασκευαστεί. Για παιδιά όλ

ηλικιών. 

Εκτός του παρ

στην αίθουσα Πλειάδες, που είχαν ως σκοπό την ψυχαγωγία του παιδικού πληθυσμού 

όπως η παρουσίαση του παραδοσιακού παραμυθιού «Τρομά

την κουκλοθεατρική ομάδα της «Παραμυθο-χώρας» κ.ά. 

 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ -ΘΕΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 Ικανοποιητική επικοινωνιακή πολιτική.    

 Ολοκληρώθηκε το δίκτυο στο πρόγραμμα της Δημοτική Βιβλιοθήκης «Κοινωνία 

της Πληροφορίας». Έχει αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός της 

Βιβλιοθήκης. Ήδη λειτουργούν 5 υπολογιστές για το κοινό, οι 3 από τους οποίους 

είναι για ΑΜΕΑ.  

 Θετική ανταπόκριση και σημαντική αύξηση συμμετοχής, δημοτών αλλά και 

ηκε από τα παιδιά των Γυμνασίων της πόλης. 

 Υλοποίηση σεμιναρίων-εργαστηρίων για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της 

υ Δήμου. 

 Δημιουργία- ανακαίνιση του 1ου ορόφου που στεγάζει εκθέσεις μόνιμες ή 

ναίκες 

του Κόσμου. 

δημοτών από τους γύρω Δήμους  στα πολιτιστικά δρώμενα. 

 Δημιουργία μιας νέας θεατρικής ομάδας για εφήβους 12-15 χρονών, ομάδα που 

συγκροτήθ

πόλης με θέματα  

 Διαμόρφωση του 1ου υπογείου του Πνευματικού Κέντρου για τη δημιουργία 

θεατρικής και μουσικής σκηνής προκειμένου να στεγαστούν οι θεατρικές ομάδες 

το

παροδικές, έργα ζωγραφικής ή άλλα εκθέματα.  Όπως: α) Έκθεση αγιογραφία β) 

Έκθεση  «Τέχνη ανακυκλωμένη από δημιουργούς της Trash Art», γ) Οι γυ
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 Η επαναλειτουργία των χειμερινών κινηματογραφικών προβολών της Αίθουσας 

ΠΛΕΙΑΔΕΣ καθώς και του θερινού Σινέ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. 

 Δημιουργία Λέσχης Αναγνωστών (φίλων του βιβλίου). 

 Αναβάθμιση ου Ωδ ίου. Όπως: α) Αλλαγή  προσωπικού γραμματείας. β) 

Καινούργια καλλιτεχνική διεύθυνση – μαέστρο που καθιέρωσε τις μηνιαίες 

συναυλίες στο Ωδείο καθώς επίσης τις καλοκαιρινές 

τ ε

συναυλίες του Δημοτικού 

λική ανακαίνιση του τμήματος ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ  καθώς και μείωση των διδάκτρων. 

Ωδείου  με το συμμετοχή μαθητών και μουσικών συνόλων του Ωδείου. γ) 

λειτουργία μηχανογράφησης. 

 Ο

 Αύξηση των εγγραφών σε όλα τα τμήματα 30% μέσο όρο. 

 
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Αδυναμία στην υποδομή του κτιρίου και στον εξοπλισμό του Πνευματικού 

Κέντρου. Χρειάζεται βελτίωση η εικόνα του κτιρίου για να αποτελέσει ένα 

«ζωντανό» χώρο.   

τη δυνατότητα να 

ίνιση όλου του κτιρίου για τη σωστή λειτουργία του έτσι ώστε 

γιατί έχει παρατηρηθεί 

ιθουσών του Ωδείου. 

 για τη στέγαση των γραφείων του Πνευματικού Κέντρου και 

. 

 Η έλλειψη υποδομής «αφαιρεί» από το Πνευματικό Κέντρο 

αναπτύξει περισσότερες συνεργασίες. 

 Έλλειψη προσωπικού.  

 Εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη φιλοξενία κάποιων δράσεων όπως το 

«Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο» και οι «Λέσχες Ανάγνωσης». 

 Αναγκαία η ανακα

να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

 Δεν λειτουργεί σύστημα  πυρασφάλειας. 

 Δεν λειτουργεί σύστημα ασφαλείας του κτιρίου. 

 Απαραίτητη η παρουσία θυρωρού-φύλακα του κτιρίου 

επανειλημμένα παραβίαση του χώρου.  

 Ηχομόνωση των α

 Εύρεση χώρων για τη στέγαση τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου. (π.χ. τμήμα 

φωτογραφίας) 

 Εύρεση χώρων

μάλιστα μετά την ανάγκη στελέχωσης του με προσωπικό σύμφωνα με τον νέο 

Οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας. 

 Έλλειψη εξειδικευμένου τμήματος για την προώθηση, διαφήμιση των 

πολιτιστικών δράσεων
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ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 Αναγκαία η αλλαγή του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας του Νομικού 

υ Πνευματικού Κέντρου. 

ό, 

 Αναγκαία η βελτίωση των συνθηκών για τη σωστή λειτουργία της Δημοτικής 

ν βιβλιοθηκών, επίπλων καθώς και αγορά Η/Υ, 

η η αγορά περισσοτέρων βιβλίων. 

 θεματολογική ποικιλία 

ληλου χώρου όπου θα πραγματοποιούνται οι διαλέξεις 

 πρόβες μουσικών 

υς την αναβάθμιση της 

λων. 

κό τρόπο (e-mail). 

οί σύλλογοι, Εθνικοτοπικοί σύλλογοι, 

ραρτημάτων στον Άνω Κορυδαλλό-Σχιστό. Ανάγκη εύρεση 

Προσώπου ύστερα από τη μεταφορά όλων των πολιτιστικών δράσεων από τη 

ΔΕΕΠΑΠΕΚ στο Πνευματικό Κέντρο. 
 Κατόπιν των αυξημένων υποχρεώσεων του, το Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να 

στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία όλων των δομών το

 Αν  και  σημειώνεται  βελτίωση όσον αφορά στον τεχνολογικό εξοπλισμ

υπάρχουν ακόμα ανάγκες. 

Βιβλιοθήκης όπως αλλαγή τω

φωτοτυπικού μηχανήματος κ.ά. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη πρέπει να γίνει πιο 

σύγχρονη για να προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό νέων.  Για το σκοπό 

αυτό είναι απαραίτητ

 Δημιουργία web site του Πνευματικού Κέντρου με όλα τα πολιτιστικά δρώμενα. 

 Οργάνωση περισσοτέρων Φεστιβάλ  με

 Ανάγκη εξεύρεσης κατάλ

του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου καθώς και η Λέσχη της Ανάγνωσης. 

 Δημιουργία Studio το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος για

συγκροτημάτων. 

 Δημιουργία νέων δράσεων που θα έχουν ως επίκεντρο το

ζωής όλων των δημοτών μικρών και μεγά

 Ανάγκη  ενημέρωσης των δημοτών με ηλεκτρονι

 Βελτίωση της συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς του Κορυδαλλού αλλά 

και υπερτοπικούς Όπως: Εκπολιτιστικ

Νομαρχία Πειραιά, Δήμοι Αττικής κ.ά. 

 Αποκέντρωση των δράσεων- τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου με τη 

δημιουργία πα

κατάλληλων χώρων που θα στεγάσουν τα παραπάνω τμήματα. 
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Β.3.5. Δομές Παιδείας   

 που ανήκουν στο Δήμο. Διοικούνται από 

λλόγου γονέων κάθε σχολείου, εφ’ όσον υπάρχει 

ικές γνώσεις σχετικές με 

λέγεται 

.Σ ορίζεται με τη συστατική πράξη και συνήθως ακολουθεί την 

αι οι εξής:  

     

 απόφαση 

• Η εκποίηση ή ανταλλαγή ακινήτων και η επιβάρυνσή τους με εμπράγματο 

δικαίωμα 

• Η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και η συνομολόγηση 

δανείων  

Β.3.5.1. Σχολικές Επιτροπές 
 

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα

Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία 

ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής μετέχουν υποχρεωτικά : 

• Ο διευθυντής ή οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων 

• Ένας εκπρόσωπος του συ

τέτοιος σύλλογος 

• Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ είναι δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι, που 

έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδ

το σκοπό του νομικού προσώπου.  

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αιρετό ή μη αιρετό, που ορίζεται από αυτούς. Ως αντιπρόεδρος εκ

ένα από τα μέλη του Δ.Σ. 

Η θητεία των μελών του Δ

κάθε Δημοτική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη δεν μπορούν να 

αντικατασταθούν, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται από το νόμο είν

• Η έγκριση του απολογισμού της σχολικής επιτροπής 

• Η ανάληψη από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής ποσού μεγαλύτερου  

από αυτό που ορίζεται από υπουργική

• Η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου 

• Η ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων 

• Η κατάρτιση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
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Υπεύθυνη για τον έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών είναι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

της οποίας βασικός ρόλος είναι η κατανομή των χρημάτων στις σχολικές επιτροπές και 

ργίας τους. 

 Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας προτείνεται από το Δήμαρχο και 

  

έση εργασίας αορίστου 

τους (σε όσα σχολεία είναι 2 φύλακες) είναι 7:30-2:30 και 2:30-

ο και στα Δημοτικά σχολεία τα οποία δε διαθέτουν 

  
το πρόγραμμα των σχολικών τροχονόμων το οποίο λειτουργεί μέσω του Υπουργείου 

ν των σχολείων. 

 

φορικής. Τα σεμινάρια 

 ανά τμήμα με ελάχιστες 

εργαζόμενους στο Δήμο. 

 μπορεί να 

 κάθε μια στις 

Βασικές δεξιότητες 

γενικότερα ο έλεγχος της λειτου

Ο

ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Β.3.5.2. Πρόγραμμα Φύλαξης Σχολείων
 

Στο πρόγραμμα φύλαξης σχολείων εργάζονται 15 άτομα με σχ

χρόνου. Επί του παρόντος, φύλακες διαθέτουν μόνο τα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το ωράριό 

10:30. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για φύλακες, τόσο στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (επιπλέον 15 άτομα), όσ

κανένα φύλακα. 

 

Β.3.5.3. Πρόγραμμα Σχολικών Τροχονόμων
Σ

Παιδείας και αφορά μόνο στα Δημοτικά σχολεία, εργάζονται αυτή τη στιγμή μόνο 9 

άτομα. Διαπιστώνεται ανάγκη να προσληφθούν επιπλέον άτομα προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες όλω

 

Β.3.5.4. Δημοτικό Κέντρο Εκπαίδευσης 
Ο Δήμος Κορυδαλλού πραγματοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης δημοτών και

εργαζομένων του Δήμου στον τομέα της πληρο

πραγματοποιούνται από 2 εκπαιδευτές στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου 

Κορυδαλλού. Έχουν δημιουργηθεί 10 τμήματα (6-7 άτομα

εξαιρέσεις) τα οποία αποτελούνται από 85 δημότες και 14 

Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα 28 ατόμων κάθε Σάββατο. Κάθε άτομο

παρακολουθήσει μία ενότητα ανά κύκλο. Οι ενότητες, διαρκούν 40 ώρες η

εξής θεματικές ενότητες: 

 

• Windows 

• Word 
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• Excel 

• Access 

• Internet Explorer 

• Outlook Express 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημειώνεται σημαντική

άλυψη όλων των αιτήσεων (εκτός από εκείν

 ζήτηση από τους δημότες με παράλληλη 

ες που ήταν εκτός προθεσμίας εγγραφής). 

ωσης και κατάρτισης.  

Επιπλέον, σχεδιάζεται η υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης των εργαζομένων και σε 

άλλους τομείς όπως αυτόν του management. Απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία του 

ορους φορείς όπως π.χ το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ 

Το σχολείο 2ης ευκαιρίας σε συνεργασία με το ΙΔΕΚΕ, απευθύνεται σε δημότες που 

χο να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου-

 ε Κορυδαλλού χ ό

ή .  τη

 κοινωνική, την οικονομική και την επαγγελματική τους ζωή. 

ολλοί από τους μαθητές που αποφοίτησαν συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Γενικό ή 

κ

Βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η παγίωση και η σταδιακή επέκταση των 

δράσεων του νεοσυσταθέντος  Δημοτικού Κέντρου Εκπαίδευσης. Έχει ήδη ενοικιαστεί 

ένας χώρος δίπλα στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στον οποίο θα στεγαστεί το 

Δημοτικό Εκπαιδευτήριο. Επόμενο στόχο αποτελεί η πιστοποίηση του ως κέντρο ECDL 

ή CERT ή MOS. Μέσω της συγκεκριμένης δομής επιδιώκεται να ασκειθεί η συνολική 

πολιτική επιμόρφ

Δήμου με εξωτερικούς συνεργάτες και με διάφ

(Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης). 

 

Β.3.5.5. Σχολείο 2ης ευκαιρίας 
 

έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και έχουν στό

λυκείου. Το Σχολείο Δεύτ ρης Ευκαιρίας είναι ένα σύγ ρονο δημ σιο 

σχολείο για εν λικες Το απαιτούμενο διάστημα για ν απόκτηση τίτλου ισότιμο με το 

απολυτήριο Γυμνασίου είναι δύο χρόνια. Σε φιλικό περιβάλλον, τα τμήματα του Σχολείου 

είναι αυστηρά ολιγομελή, η μαθησιακή διαδικασία επικεντρώνεται στην τάξη, χωρίς 

εργασίες για το σπίτι ή εξετάσεις. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού λειτουργεί 

στην πόλη από το 2003. Προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν είχαν τη 

δυνατότητα να ολοκληρώσουν τον κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποκτώντας 

περισσότερα εφόδια για την

Π

στο Επαγγελματικό Λύκειο. 

 

305 
 



Β.3.6.  Αθλητισμός 

 τον αθλητισμό υλοποιείται από το Αθλητικό Δημοτικό 

Α.Ο.Δ..Κ.), ο οποίος συστάθηκε το 1987, προκειμένου να 

πάρχει αρμόδιος φορέας, ο οποίος πέρα από τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, να 

εκ των οποίων 4 μόνιμοι 8 αορίστου και 7 με 

τηριοτήτων προς την τοπική κοινωνία. 

υγκεκριμένα : 

 

ποδοσφαίρου, στίβου, ενόργανης ρυθμικής και 

πρόγραμμα οποίο

 

Η Δημοτική πολιτική για

Οργανισμό Κορυδαλλού (

υ

μπορεί να φέρει εις πέρας την αθλητική ιδέα με προγραμματισμό και συντονισμένες 

ενέργειες. 

Ο Α.Ο.Δ.Κ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κάτω από την εποπτεία του 

Δημάρχου και με άμεση προϊσταμένη αρχή την Αντιδήμαρχοι αθλητισμού. Το Διοικητικό 

του Συμβούλιο έχει Πρόεδρο Δημοτικό Σύμβουλο, όπως Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι και 

τα μέλη του, μαζί με δημότες που δεν ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. Το Συμβούλιο είναι 

6μελές και υπάρχουν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.  

Στον ΑΟΔΚ απασχολούνται 19 άτομα 

σύμβαση έργου χωρίς στον αριθμό αυτό να περιλαμβάνονται οι γυμναστές οι οποίοι 

στην πλειοψηφία τους απασχολούνται στην ΔΕΕΠΑΠΕΚ. 

Ο Οργανισμός αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο της υλοποίησης του μαζικού αθλητισμού 

στον Κορυδαλλό με πλήθος δρασ

Σ

• Λειτουργεί ακαδημίες 

παιδαγωγικής γυμναστικής, πολεμικών τεχνών, επιτραπέζιων αθλημάτων, 

αγωνιστικού χωρού, μπάσκετ, τένις. 

• Λειτουργεί το  αθλητισμός στο σχολείο το  υλοποιείται στους 

προαύλειους χώρους των σχολείων από ΚΦΑ και με τη συμμετοχή 16 δήμων. 

• Διοργανώνει πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μπάσκετ, στίβου και σκάκι   

• Φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας, όπως το Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής Ανδρών - Γυναικών και Εφήβων – 

Νεανίδων το 2001, Αθλητικό Πανόραμα Alpha Bank.  

 

Στη διάθεση του κοινού βρίσκονται πέντε σύγχρονα Δημοτικά Γυμναστήρια με πλήρη 

εξοπλισμό, τα δύο από αυτά στον Άνω Κορυδαλλό και στο Σχιστό, αντίστοιχα.  
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Λειτουργούν 16 αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες καλύπτουν ένα πλατύ φάσμα 

θλημάτων, για άτομα από 4 ετών μέχρι τα 18. Υπάρχουν τμήματα ενόργανης, ρυθμικής 

ή

άσταση και τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά και τη 

 ανάλογη μύηση στα δημοφιλή 

το πρωτοπόρο πρόγραμμα 

ογράμματα του 

 συμμετέχουν καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην 

ολύμβηση. Το πρόγραμμα στοχεύει - εκτός από την ψυχαγωγία - και στη διδασκαλία 

νος χώρος του κεφαλαίου αυτού μόνο 

κά 

 οποία 

 πραγματοποιούνται με τη 

στενή συνεργασία του Δήμου, όπως και οι ποικίλες αθλητικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 

σε 

Ο «  κάθε 

χρόνο, με κεντρικό αίτημα και σύνθημα την «Άμεση απομάκρυνση των φυλακών». 

Συμμετέχουν εκατοντάδες πολίτες αλλά και αθλητές, από επίσημα σωματεία όλης της 

περιφέρειας Αττικής.  

α

και παιδαγωγικής γυμναστικ ς, παιδικής αεροβικής (Kid aerobic), στίβου, ποδοσφαίρου, 

αγωνιστικού χορού, επιτραπέζιων αθλημάτων, πυγμαχίας, πολεμικών τεχνών κλπ. 

Από τα βασικά προγράμματα του Α.Ο.Δ.Κ. αποτελεί το «Αθλητισμός και Γυναίκα- 

Άνδρας», το οποίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, με στόχο όχι μόνο τη 

φυσική κατ

βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε αθλούμενου.  

 Ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα αποτελεί αυτό του παράλληλου σχολικού αθλητισμού 

σε συνεργασία με τους διευθυντές των Δημοτικών σχολείων και τους αντίστοιχους 

συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη συμμετοχή των 

παιδιών σε αθλητικές ομαδικές δραστηριότητες για την

αθλήματα του μπάσκετ, του βόλεϊ και της χειροσφαίρισης (handball). Στο χώρο του 

πρώην Ασύλου κατασκευάστηκε και δόθηκε στη χρήση του κοινού και ανεξάρτητων 

ομάδων, γήπεδο 5x5, ενώ από το 2001 ξεκίνησε 

θεραπευτικής φυσικής αγωγής, για παιδιά με πρόβλημα σπονδυλικής στήλης.  

Στη σχέση του παιδιού με τη θάλασσα απευθύνεται ένα από τα πρ

Α.Ο.Δ.Κ. στο οποίο

κ

τεχνικών κολύμβησης, σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Μαζί με την πολύπλευρη 

δραστηριότητα του Α.Ο.Δ.Κ. στον αγωνιστικό και το σχολικό αθλητισμό, για τα 

προγράμματα των οποίων ο περιορισμέ

ενδεικτικές αναφορές - όπως παραπάνω - επιτρέπει να γίνουν, πρέπει να αναφερθεί η 

ολοκληρωμένη φροντίδα του Οργανισμού για τη συμμετοχή σε κατάλληλα αθλητι

προγράμματα, ατόμων με διάφορα ψυχικά και νοητικά προβλήματα, τα

υλοποιούνται με τη συνεργασία ειδικών καθηγητών φυσικής αγωγής.  

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις του Α.Ο.Δ.Κ. με μαζική συμμετοχή του κοινού, πρέπει να 

αναφερθούν τα Μαθητικά και Αθλητικά Φεστιβάλ, τα οποία

εορταστικές ημερομηνίες θρησκευτικής ή εθνικής σημασίας.  

Γύρος» είναι ένας θεσμός μαζικού κοινωνικού αθλητισμού, ο οποίος διεξάγεται
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Αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες του Α.Ο.Δ.Κ. αθλούνται περίπου 700 άτομα ηλικίας 5 - 17 

χρόνων με ένα συμβολικό αντίτιμο ανά έτος του ύψους των 25 €. Επιπλέον στα 4 

γυμναστήρια που διαθέτει, υπολογίζεται ότι αθλούνται περίπου 800 άτομα ηλικίας άνω 

τεία του Α.Ο.Δ.Κ. είναι οι εξής: 

ν

 για άθληση 

α, διατηρεί το ρόλο του 

            

των 17 ετών. Συνολικά σε όλες τις ακαδημίες του οργανισμού αθλούνται περισσότερο 

από 2500 άτομα. 

 

Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό την άμεση εποπ

• 5 Δημοτικά Γυμναστήρια  

• Γήπεδο Σκρα (Μπάσκετ -Βόλεϊ) 

• Γήπεδο Σχιστού (Μπάσκετ – Βόλεϊ)  

• Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5  Ασύλου 

• Γήπεδο ποδοσφαίρου 8x 8 χωμάτινο Ασύλου 

• Βοηθητικός προπονητικός χώρος Ποδοσφαίρου Ασύλου 

• Ε.Α.Κ. Κορυδαλλού Ποδοσφαίρου, Στίβου  

• Ε.Α.Κ. Κορυδαλλού Μπάσκετ 

 

Σημαντικές παρεμβάσεις που θα πρέπει αν αναφερθούν αποτελούν η τοποθέτηση νέου 

τάπητα στο γήπεδο 5Χ5 στο πρώην Άσυλο ενώ δόθηκε στα σωματεία της πόλης για τις 

προπονητικές τους ανάγκες γήπεδο 50Χ70 στο χώρο του Ασύλου. 

 

Εκτός από το Δημοτικό Οργανισμό υπάρχουν και δεκάδες ιδιωτικοί φορείς του 

αθλητισμού 75  στον Κορυδαλλό, ορισμένοι από αυτούς με πολυετή προσφορά στα 

αθλητικά δρώμενα του Δήμου. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς π.χ. αθλητικές ομάδες, σύλλογοι 

εκπολιτιστικοί κ.λ.π. στήριξαν τον αθλητισμό στο  Κορυδαλλό σε εποχές που η 

παρέμβαση της πολιτείας ήταν ασήμαντη και αποσπασματική και η ζήτηση

από τους κατοίκους της περιοχής εκφράστηκε με τη δική τους εργατικότητα και 

πρωτοβουλία.  

Ο Α.Ο.Δ.Κ. εκτός από το ρόλο του ως αθλητικός φορέας του Δήμου και ως μέσο 

υλοποίησης της βούλησης των αιρετών προς τον αθλητικό τομέ

συντονιστή όλων των λειτουργιών στην περιοχή. Η έλλειψη ιδιόκτητων αθλητικών 

εγκαταστάσεων, φαινόμενο που παρατηρείται πανελληνίως, όχι μόνο στον Κορυδαλλό, 

                                     
 Αναλυτική αναφορά στου φορείς γίνεται στην ενότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος 75
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έχει οδηγήσει τα αθλητικά σωματεία να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που 

γεγονός που επιβεβαιώθηκε από όλους τους φορείς. Με βάση τα 

αραπάνω,  ο Α.Ο.Δ.Κ. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συμπεριλαμβάνει τα εξής : 

• ν και χρήσης των αθλητικών χώρων ανα 

• διαμεσολάβηση του όσον αφορά 

.χ. επιχορηγήσεις) 

• ητισμό (εγκαταστάσεις, 

εδιασμό της 

 

Βεβαίως, η  του αθλητισμού στο Δήμο Κορυδαλλού παρουσιάζει 

 

. 

τα προβλήματα που 

αρουσιάζονται όσον αφορά τον αθλητισμό, είναι κοινά με αυτά που υπάρχουν στους 

ν στελεχών του Α.Ο.Δ.Κ. να παρατηρείται συνωστισμός στη διάθεση 

παλαιών λατομείων και τις παρεμβάσεις στους χώρους των 88 στρεμμάτων αναμένεται 

. 

διαθέτει η πολιτεία. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η εξυπηρέτηση όλων των 

ενδιαφερόμενων, πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ορθολογικό ώστε να προσφέρεται η 

κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο σε χώρο όσο και σε χρόνο κατανομής. 

Θετικό είναι ότι η συνεργασία μεταξύ Α.Ο.Δ.Κ. και υπολοίπων σωματείων, θεωρείται 

ιδιαιτέρως καλή, 

π

 

Τον τρόπο καθορισμού προπονήσεω

σωματείο. 

Τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς και τη 

στη συναλλαγή τους με την κεντρική εξουσία (π

Την υλοποίηση των δημοτικών σχεδίων για τον αθλ

καινούρια προγράμματα κ.α) και την παροχή συμβουλών στο σχ

Δημοτικής πολιτικής.  

κατάσταση

δυσλειτουργίες σε ορισμένα καίρια σημεία. Χωρίς να παραγνωρίζεται η τεράστια εξέλιξη

σε σχέση με περασμένες δεκαετίες, όπως και το γεγονός ότι η δημιουργία του Α.Ο.Δ.Κ

ήταν αρκετά σημαντική για τη διάχυση του αθλητισμού στην πόλη, 

π

περισσότερους δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς.  

Η οργάνωση και ο συντονισμός χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό βαθμό λειτουργικότητας 

και ικανοποίησης. Εντούτοις, η έλλειψη υποδομών και εξειδικευμένου προσωπικού 

δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των φορέων και κατοίκων. Το πρόβλημα εντείνεται διότι 

οι υπάρχουσες χρήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν την ταυτόχρονη ζήτηση που 

υπάρχει από σωματεία και κατοίκους ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες τω

χώρων και ωρών.  

Από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, το Ε.Α.Κ. του Κορυδαλλού μεταφέρθηκε πλέον 

στη διαχείριση του Δήμου μέσω του Α.Ο.Δ.Κ.  

Με την ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των 

να διαφοροποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες άθλησης του τοπικού πληθυσμού
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Η οργάνωση, ο συντονισμός και η λειτουργία του Αθλητικού Οργανισμού, τόσο 

στον τομέα των δράσεων που υλοποιεί, όσο και στο θέμα της εξυπηρέτησης των 

δημοτών και των διοργανώσεων που αναλαμβάνει. 

• Έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα καλή σχέση με τους διευθυντές και τους συλλόγους 

γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων που υλοποιούν το πρόγραμμα 

«Αθλητισμός στο Σχολείο σου». Το πρόγραμμα υλοποιείται στα 16 από τα 18 

ργάνωση των διασχολικών πρωταθλημάτων τόσο σε επίπεδο 

θετικά σχόλια 

ΕΣΚΑΝΑ-αναπτυξιακό πρωτάθλημα μπάσκετ 3x3 κ.λ.π.).  

• Τη θετική ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη στις δράσεις του Αθλητικού 

  

θλούνται στα προγράμματα που 

ς πόλης, στα οποία αθλούνται πολλοί νέοι, και στέκεται αρωγός στις 

δημοτικά σχολεία της πόλης. 

• Άριστη διο

συμμετοχής σχολείων όσο και σε επίπεδο μαζικότητας και ποιότητας των 

αγώνων που πραγματοποιούνται, όπως αποδεικνύεται από τα 

των αντίστοιχων ομοσπονδιών (Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία- διασχολικοί 

αγώνες σκάκι νομού Αττικής, ΣΕΓΑΣ-διαδημοτικοί αγώνες στίβου με τη 

συμμετοχή 14 δήμων, 

Οργανισμού αποδεικνύει η καθολική συμμετοχή των σχολείων της πόλης, 

δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων στη διεξαγωγή των ετήσιων πρωταθλημάτων 

που διοργανώνει ο Α.Ο. (π.χ 17 από τα 18 δημοτικά, 6 από τα 7 γυμνάσια και 7 

από τα 7 λύκεια έλαβαν μέρος φέτος στα πρωταθλήματα του Α.Ο.). 

• Η αποδοχή και η συμμετοχή των δημοτών στις δράσεις του Α.Ο. είναι από τις 

μεγαλύτερες σε όλο το Δήμο. Καθημερινά α

υλοποιούνται περισσότεροι από 700 κάτοικοι της πόλης, μικροί και μεγάλοι. 

• Στα πλεονεκτήματα του Α.Ο είναι η δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα 

που υλοποιεί όλων των ηλικιακών ομάδων της πόλης ανεξάρτητα της 

οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής τους θέσης (π.χ. δωρεάν 

προγράμματα σε σχολεία, Γ` ηλικίας, πολυτέκνων, ΑΜΕΑ κ.λ.π.).  

• Ο Α.Ο.Δ.Κ. έχει αναπτύξει και διατηρεί ιδιαίτερα καλή σχέση με τα αθλητικά 

σωματεία τη

προσπάθειές τους. 
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ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ-ΜΕ ΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΙ  

• Έλλειψη σταθε πικού (π.χ συντηρητές 

ικοινωνιών (ολοκληρωμένο 

ων και σε μερικές περιπτώσεις και αυτές που 

ρού, μόνιμου και εξειδικευμένου προσω

εγκαταστάσεων για την ομαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου, γραμματειακή 

υποστήριξη των γραφείων του Α.Ο.). 

• Έλλειψη σύγχρονης μηχανοργάνωσης και τηλεπ

μηχανογραφικό σύστημα εγγράφων – στατιστικών στοιχείων, τηλεφωνικό 

κέντρο). 

• Οι αθλητικές αίθουσες είναι ένα από τα αρνητικά σημεία για την καλή 

λειτουργία των προγραμμάτ

υπάρχουν δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές προδιαγραφές άθλησης όπως 

θέρμανση, κλιματισμός, αποδυτήρια, επαρκής φωτισμός, διπλές τουαλέτες. Είναι 

γεγονός ότι απαιτείται άμεση βελτίωση των χώρων αυτών, γεγονός που θα 

συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, αλλά και στη 

μαζικότερη συμμετοχή αθλουμένων. 

 

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Μεγάλη ευκαιρία για τον αθλητισμό στον Κορυδαλλό αποτελεί η δημιουργία Αθλητικού 

Κέντρου στα πρώην λατομεία. Αυτό το αθλητικό κέντρο, με τα έργα που θα 

πραγματοποιηθούν, θα δώσει τη δυνατότητα άθλησης σε χιλιάδες νέους ιδιαίτερα σε 

αθλήματα που δεν υλοποιούνται αυτή τη στιγμή (π.χ κολύμβηση). Επιπλέον οι 

πργραμματισμλένες παρεμβάσεις στο χώρο των 88 στρεμμάτων οι οποίες αναφέρονται 

και ως προτάσεις στη συνέχεια 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΧΩΡΟΙ 
 

• Αξιοποίηση του γηπέδου ποδοσφαίρου με ανακατασκευή του χλοοτάπητα και 

τοποθέτηση ταρτάν.  

• Αξιοποίηση του χώρου ανάμεσα σε κλειστό και ανοιχτό γήπεδο με την 

κατασκευή γηπέδων τένις, ποδοσφαίρου 5x5, γηπέδων πολλαπλών χρήσεων. 

Τα παραπάνω, λόγω της γειτνίασης με τα σχολεία που βρίσκονται στα 88 
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στρέμματα, θα δημ ρο, που τόσο έχει ανάγκη 

οβλέπεται δημιουργία δημαρχείου και 

τείων της πόλης. 

ιουργήσουν έναν αθλητικό πολυχώ

η πόλη. 

• Προγραμματισμός και αξιοποίηση του χώρου του πρώην ασύλου, που 

σύμφωνα με το τοπογραφικό πρ

αθλητικών εγκαταστάσεων. Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο χώρο σήμερα 

αθλούνται, σε καθημερινή βάση, 300 παιδιά των ακαδημιών του Α.Ο.Δ.Κ. και 

των σωμα

• Αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση των γηπέδων Σκρα και Σχιστού.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

• Λειτουργία camp στο Αθλητικό Κέντρο όπου θα μπορούν τα παιδιά τους 

καλοκαιρινούς μήνες να μυούνται στον αθλητισμό μέσα από προγράμματα 

αθλοπαιδιών που θα υλοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής 

αγωγής. 

• Οικογενειακός αθλητισμός χειμερινό σκι, rafting, εκμάθηση 

σ

ογή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση την επιστημονική 

ους κατάρτιση και την καλή επικοινωνία με τον αθλούμενο. 

Στόχος του Αθλητικού Οργανισμού γι χρόνια θα πρέπει να είναι η συνεχής 

οιοτική βελτίωση των προγραμμάτων, η εξάπλωσή τους σε κάθε γειτονιά και η 

βελτ  υλικοτεχνικής υποδομής. 

(πεζοπορίες, 

κολύμβησης στη θάλασσα). 

 
 
 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί το έμψυχο δυναμικό του Αθλητικού Οργανισμού, 

στους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι έχουν την άμεση επαφή με τους κατοίκους-

αθλούμενους του Δήμου. Η επιλ

τ

 

α τα επόμενα 

π

ίωση της
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Αξιολόγηση Κοινωνικών Δομών 
 
Τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου αναφέρονται τόσο στην σχετική 

 για τα ειδικότερα προβλήματα κάθε υπηρεσίας).  

η της 

ημοτικής Αρχής σε νέες προτάσεις και πρωτοποριακά προγράμματα με στόχο τόσο την 

ναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και την προσαρμογή τους στις 

σύγ παιτήσεις. Τέλος, σύμφωνα με το νέο ΟΕΥ, η ένταξη όλων των 

οινωνικών υπηρεσιών στη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών θέτει τη βάση για το καλύτερο 

ν υπηρεσιών σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωσή τους η οποία 

ς πολιτικής  καθώς και με το είδος και τον τρόπο 

ων παρεχόμενων υπηρεσιών.   

ο κενός χρόνος μεταξύ των 

συμβάσεων συμβάλλει στη χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.   

 ενέργειας των υπαλλήλων, σε συγκρούσεις και 

αποσπασματικές ενέργειες. 

3. Έλλειψη εσωτερικού μητρώου εξυπηρετούμενων και στατιστικών στοιχείων για 

τη δραστηριότητα των υπαλλήλων με στόχο την αξιολόγηση του έργου τους.  

4. Περιορισμένη συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά και εξειδικευμένα 

σεμινάρια προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στις σύγχρονες 

επάρκεια δομών Κοινωνικής Φροντίδας όσο και στην ποικιλία που τις χαρακτηρίζει. 

Ειδικότερα, μια σειρά κοινωνικών υπηρεσιών όπως ΚΑΠΗ, Βρεφικοί και παιδικοί 

σταθμοί, Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης, Βοήθεια στο σπίτι, Δημοτικά Ιατρεία κ.α 

απευθύνεται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (νέους, παιδιά, ηλικιωμένους κ.α) με 

σχετική επάρκεια (δες παραπάνω

Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε τη διαρκή ανταπόκριση και θετική στάσ

Δ

α

χρονες κοινωνικές α

κ

προγραμματισμό και συντονισμό των δράσεων κάθε υπηρεσίας καθώς και την 

εξοικονόμηση πόρων.             

 

Οι αδυναμίες τω

αφορά το προσωπικό και τις υποδομές, την παθογένεια αναφορικά με την 

ολοκληρωμένη στρατηγική κοινωνική

τ

 

Αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών παρατηρούμε τα εξής:  

1. Αύξηση των νέων υπηρεσιών χωρίς ταυτόχρονη στελέχωσή τους με 

εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στα 

νομικά πρόσωπα όπου οι περιοδικές συμβάσεις και 

2. Η απουσία σαφούς προσδιορισμού του ρόλου και των καθηκόντων κάθε 

υπαλλήλου με αποτέλεσμα την επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η οποία οδηγεί σε 

καθυστερήσεις και απώλεια της
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προσκλήσεις και τα νέα δεδομένα των κοινωνικών αναγκών καθώς και έλλειψη 

ρογραμμάτων και των θεσμών γίνεται με βάση τους 

διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και τις προτάσεις των εκλεγμένων 

ωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών 

προσώπων του με στόχο τη σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων, τη 

ισμό της 

ωση των πολιτών για τις προσφερόμενες κοινωνικές 

λλά 

διενεργείται από δίκτυα γνωστών, άλλων υπηρεσιών πρόνοιας, από τα 

ίσων ευκαιριών για επιμόρφωση. 

5. Οι πολλαπλοί και διαφορετικοί χειρισμοί ενός αιτήματος και η υποκειμενική 

προσέγγιση των χρηστών μέσα από την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων και 

προσωπικών τοποθετήσεων υπαλλήλων και αιρετών επιβαρύνούν την ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών.    

 

Αναφορικά με τη στρατηγική πολιτική του Δήμου για την κοινωνική πολιτική 

παρατηρούμε τα εξής:  

1. Την απουσία στατιστικών στοιχείων και κοινωνικής έρευνας για την 

κοινωνική σύνθεση του Δήμου Κορυδαλλού έτσι ώστε να εντοπισθούν οι 

κοινωνικές ομάδες με ειδικά προβλήματα από τη μια πλευρά  και να 

αναδιαμορφωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες από την άλλη. Η μέχρι τώρα 

υλοποίηση των π

και όχι με βάση τις ανάγκες της περιοχής μετά από συστηματική έρευνα 

πεδίου.     

2. Η ελλιπής συνεργασία, προγραμματισμός, συντονισμός  και συλλογική 

δράση όλων των κοιν

ταχεία διεκπεραίωση του έργου της κάθε υπηρεσίας, και το περιορ

οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου με αλληλοεπικαλυπτόμενες  δράσεις. 

3. Η απουσία προγραμματισμού των δράσεων κάθε υπηρεσίας και η ένταξή 

της σε μια συνολική στρατηγική οδηγεί σε αποσπασματικότητα των 

δράσεων και στη περιορισμένη αποτελεσματικότητά της.  

4. Η ανεπαρκής σε κάποιες περιπτώσεις συνεργασία των διοικητικών 

στελεχών του Δήμου με τους αιρετούς που είναι πολιτικά προϊστάμενοι των 

δράσεων κοινωνικής ανάπτυξης.  

5. Η περιορισμένη ενημέρ

υπηρεσίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να μην προσεγγίζονται από τις 

υπηρεσίες οι ομάδες –στόχοι που χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη α

αντίθετα, κάποια άτομα από αυτές τις ομάδες να έρχονται με δική τους 

πρωτοβουλία. Η πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου 
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σχολεία και από τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό εξηγεί, μέχρι κάποιου 

σημείου, το φαινόμενο που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις 

ο παροχής των υπηρεσιών παρατηρούμε τα 

ξής :   

ή συγκέντρωση  υπηρεσιών στο κέντρο του Κορυδαλλού και την 

 

αναφορικά με την προσέλευση και ανακύκλωση ίδιων ωφελούμενων στις 

επιμέρους υπηρεσίες.   

 

Αναφορικά με το περιεχόμενο και τον τρόπ

ε

     

1. Την πολεοδομικ

απουσία κοινωνικού εξοπλισμού (εκπαίδευση, πολιτισμός, πρόνοια και 

αθλητισμός) στη ζώνη του Σχιστού.  

2. Περιορισμένη προσβασιμότητα των ομάδων-στόχων στις υπηρεσίες. 

3. Ελλιπείς πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των νέων και των ανέργων.  
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Β.4. 
 
Β.4.1. 

 
ι δημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Κορυδαλλό, η Δημοτική Επιχείρηση 

μοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΚ ΑΕ) αποτελούν φορείς ενίσχυσης 

απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή του Κορυδαλλού.  

εων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η 

νέπεια την 

 κυρίως 

σον αφορά στην οικονομική διαχείριση, το σύστημα πρόσληψης προσωπικού, τους 

κανόνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, διενέργειας προμηθειών και εκπόνησης 

μελετών και τέλος τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.   

Συνεπώς, η ανάλυση της λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αναδεικνύει τις 

ευκαιρίες απασχόλησης που συνδέονται με αυτές καθώς και τη συμβολή τους στην 

τοπική οικονομία και ανάπτυξη. 

Β.4.1.1. Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε.Κ. 
 

Έτερο βασικό φορέα στην υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου 

Κορυδαλλού, μέχρι πρότινος, αποτελούσε η Δημοτική Επιχείρηση Έργων 
Πολιτισμού- Ανάπτυξης, Προβολής και Επικοινωνίας Κορυδαλλού (ΔΕΕΠΑΠΕΚ). 
Πρόκειται για Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση η οποία συστήθηκε από το Δήμο Κορυδαλλού 

το 1996 με βασικό σκοπό την πολιτιστική, αθλητική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

του Δήμου Κορυδαλλού. Τη συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα και με τις νέες προβλέψεις 

του Κώδικα περί Δημοτικών Επιχειρήσεων, η ΔΕΕΠΑΠΕΚ αναδιαρθρώνεται, η οριστική 

μορφή της οποίας αναμένεται να προκύψει στο τέλος του έτους (2008). Οι 

δραστηριότητες της ΔΕΕΠΑΠΕΚ  που έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, από τις αρχές του 2008 μεταφέρθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο. 

 

Δομές στους Τομείς Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης 

Δημοτική Επιχειρηματικότητα 

Ο

Έργων Πολιτισμού- Ανάπτυξης, Προβολής και Επικοινωνίας Κορυδαλλού (ΔΕΕΠΑΠΕΚ) 

και η Δη

της 

 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο 

λειτουργούν. Η μη υπαγωγή των επιχειρήσ

λειτουργία τους με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχει ως συ

αποδέσμευσή τους από τις διατάξεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

ό
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Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό οι δραστηριότητες της εταιρείας στοχεύουν76:  

• στην κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία των χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών 

• στην ίδρυση και λειτουργία σχολών (καλλιτεχνικές, αθλητικές – γενικότερης 

 

σεων 

εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφετέριες, θέατρα, 

και αθλητικών δραστηριοτήτων. 

παιδείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης). 

• στην οργάνωση και διαχείριση των χώρων διαφήμισης και στην εκμετάλλευση

των εσόδων του Δήμου Κορυδαλλού από διαφημίσεις (τέλη, ενοίκια, κ.λ.π) 

• στην κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστά

κινηματογράφους, Δημοτική Αγορά, γήπεδα αθλοπαιδιών, κλπ) 

• στην οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

• στην οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαφόρους τομείς (π.χ. διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες, 

σεμινάρια, συμπόσια, εκδηλώσεις επιστημονικής – καλλιτεχνικής – αθλητικής – 

οικονομικής – τεχνικής ενημέρωσης κλπ). 

 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 τακτικά μέλη (μαζί με τον 

 Αν και

Η ΔΕΕΠΑΠΕΚ διοικείται απ

Πρόεδρο και τον τιπρόεδρο)  από 5 αναπληρωματικά. 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
Τα άτομα που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε.Κ, είτε ορισμένου χρόνου, 

είτε αορίστου είναι 180, τα οποία όμως δεν απασχολούνται στο σύνολο τους στη 

Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε.Κ. Συγκεκριμένα: 

• Συμβάσεις ΔΕΕΠΑΠΕΚ με μηνιαίο μισθό : 41 άτομα από τα οποία 21 

 στη Δημοτική επιχείρηση και  20  άλλες υπηρεσίες του 

Δήμου. 

• Συμβάσεις με μηνιαίο μισθό μέσω προγραμμάτων: 54 άτομα. 

απασχολούνται  τα σε

                                                 
76  Καταστατικό ΔΕΕΠΑΠΕΚ 1996  

317 
 



• Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι): 85 άτομα. Από αυτούς οι 22 

κπαιδευτές, προπονητές και γυμναστές. 

 συμβάσεις αορίστου χρόνου, από 

προγράμματα, η 

οποιείται σημαντικά  μεταξύ διαφορετικών περιόδων.  

δουλεύουν ως καθηγητές στο Ωδείο, οι 9 ως εκπαιδευτές παραδοσιακών χορών, 

οι 4 στα ΕΡΤΕΚΟ και οι 50 ως ε

 

Από το σύνολο των 180 ατόμων, μόνο οι 20 έχουν

τους οποίους οι 11 απασχολούνται στη ΔΕΕΠΑΠΕΚ και οι υπόλοιποι 9 σε άλλες 

υπηρεσίες του Δήμου. 

Ο αριθμός του προσωπικού, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων με 

οποιασδήποτε μορφή σύμβασης που απασχολούνται στη Δημοτική Επιχείρηση, 

εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως τα τρέχοντα ευρωπαϊκά 

ανάγκη δημιουργίας νέων δομών για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, κλπ. με 

αποτέλεσμα να διαφορ

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Επιχείρηση αναλαμβάνει ίδιες πρωτοβουλίες ή  

 άλλους φορείς για την αξιοποίηση σχεδίων ή προγραμμάτων που αφορούν 

 οικονομική, αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη, και συνεργάζεται με 

ικούς φορείς, επιστημονικούς φορείς και επιμελητήρια Βιοτεχνικά, 

, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

χές του 2008), επιμόρφωση 

και κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού που περιλαμβάνουν τη λειτουργία 

χνικών σχολών. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Ωδείο το οποίο αποτελεί 

ν ιδιαίτερα μέσα στο τελευταίο έτος  με την δημιουργία 

 συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης 

ιας εκπαίδευσης 

συμβάλλοντας στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (πρόσληψη 

προσωπικού, διοικητική μέριμνα, λογιστική παρακολούθηση προγράμματος). 

υποβοηθά

στην

Πολιτιστικούς – Κοινων

ρικά, Τεχνικά, κλπΕμπο

 Οι δραστηριότητες της μπορούν να διακριθούν στους εξής τομείς: 

• τις δράσεις για την πολιτιστική ανάπτυξη (έως τις αρ

καλλιτε

αναγνωρισμένη μουσική σχολή από το Υπουργείο Παιδείας, τα τμήματα Χορού 

(σχολή μπαλέτου, παραδοσιακών χορών, μοντέρνου χορού), τις θεατρικές 

ομάδες που αναπτύχθηκα

και Παιδικού Δημοτικού Θεάτρου και τέλος τα Εργαστήρια Τέχνης (αγιογραφία, 

ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, φωτογραφία, κοσμήματος). Επίσης, η 

επιχείρηση

παραδοσιακών χορών στα σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ βάθμ
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• τις δράσεις που αφορούν στην υποβοήθηση άλλων νομικών προσώπων (Δήμος 

Κορυδαλλού, Πνευματικό Κέντρο και Αθλητικός Οργανισμός) οι οποίες μπορούν 

να διακριθούν στις εξής κατηγορίες :  

1. στις εργασίες για την οργάνωση εκδηλώσεων όπως είναι οι εκδηλώσεις του 

ες για την υλοποίηση προγραμμάτων όπως είναι το πρόγραμμα 

με τις εξής 

αρμοδιότητες :  

 και εκτέλεση της εργασίας για τη Μελέτη Σύνταξης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιοχής Σχιστού Δεξαμενής,  

Πειραιά που είναι 

 Πρωτοβουλία 

 την 

Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Φιλολογικής Λέσχης, του Πολιτιστικού 

Σεπτέμβρη κ.α. 

2. στις εργασί

πρόληψης για τη διαρροή μαθητών από τα σχολεία Α’ Βάθμιας και Β’ 

Βάθμιας εκπαίδευσης. 

3. στις εργασίες ελέγχου του περιεχομένου του προγράμματος του αθλητικού 

οργανισμού και διοικητικής υποστήριξης υλοποίησής του. 

4. στις εργασίες για σχέδια, μελέτες ή έρευνες  και συγκεκριμένα 

- με τη διαχείριση

- με τη διαχείριση και υλοποίηση όλων των εργασιών που αφορούν 

στη διοικητική μέριμνα και λογιστική υποστήριξη όλων των 

προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ. 

- Επίσης συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος στην Ομάδα 

Συνεργαζόμενων Φορέων της Νομαρχίας 

συντονιστής του προγράμματος «Τοπική

Απασχόλησης»  και  

- Στην Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης για την Άνω Δεξαμενή και το 

Σχιστό» και πρόκειται να υλοποιήσει 7 έργα όπως προβλέπει η 

εγκριτική απόφαση του Π.Ε.Π.   

5. στις εργασίες διοικητικής μέριμνας και προβολής (εργασίες μικροφωνικής 

κάλυψης, ηχογράφησης και δακτυλογράφησης των πρακτικών των 

Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πνευματικού Κέντρου, την έκδοση του Δημοσκοπίου και την ηλεκτρονική 

επεξεργασία προσκλήσεων και εντύπων Νομικών Προσώπων του Δήμου για 

διάφορες ημερίδες και εκδηλώσεις. 

6. στις δράσεις που αφορούν στην κοινωνική ανάπτυξη, στήριξη, συνοχή και 

αλληλεγγύη ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων της τοπικής κοινωνίας, με
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υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ελληνικού Δημοσίου (αναλύονται στην συνέχεια ). 

7. στην οργάνωση και διαχείριση των χώρων διαφήμισης και στην 

τον τομέα του Κινηματογράφου, με τον Δήμο και σε 

τη αίθουσα «Πλειάδες» του Πολιτιστικού Κέντρου, 

μετοχή του στο 

«Νέοι και Κινηματογράφος», των Ευρωπαϊκών Δικτύων 

 

Η ΔΕΕΠΑ

σε συγχρ

πολιτικής   τομεακά Β’ & Γ’ ΚΠΣ).  

 

Ειδικότερα

υλοποίηση

ευρωπαϊκών ρίζονται σε: 

• Πρ

Κοινωνικής

• Προγράμμα

• Προγράμμα υργείου Υγείας και Πρόνοιας 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

εκμετάλλευση των εσόδων του Δήμου Κορυδαλλού που αποτελούν μέχρι 

σήμερα ένα μικρό ποσοστό από τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης.77 

8. στις δράσεις σ

συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Κορυδαλλού, παρέχονται στο 

κοινό ποιοτικές προβολές, τόσο στο χώρο του θερινού «Σινέ Παράδεισος» 

όσο και στην καλαίσθη

που λειτουργεί ο μοναδικός σινεφίλ Κινηματογράφος της ευρύτερης 

περιοχής. Ο Δήμος Κορυδαλλού, εκτός από τη συμ

Ευρωπαϊκό δίκτυο «Πόλεις και κινηματογράφοι της Ευρώπης», είναι μέλος 

της επιτροπής 

EUROPA CINEMAS και EUROKIDS. 

ΠΕΚ σε συνεργασία με το Δήμο και λόγω της ευέλικτης μορφής της συμμετέχει  

ηματοδοτούμενα προγράμματα ιδιαίτερα δε στον τομέα της κοινωνικής 

και μέριμνας (ΠΕΠ Αττικής 2000-2006,

, όσον αφορά στο έργο της Δημοτικής επιχείρησης 78 σε σχέση με την 

 ευρωπαϊκών προγραμμάτων η  ΔΕΕΠΑΠΕΚ είναι φορέας υλοποίησης 18 

 προγραμμάτων τα οποία χω

ογράμματα που υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου Απασχόλησης και 

 Προστασίας 

τα που υλοποιούνται μέσω της Περιφέρειας Αττικής και 

τα που υλοποιούνται μέσω του Υπο

Τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου Εργασίας είναι: 

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Κορυδαλλού 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ απογευματινό 

Νέα Δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

ΚΔΑΠ Αερόστατο 

Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 

                                                 
ο77 Οικονομικ

78 Δ. 
ί Απολογισμοί ΔΕΕΠΑΠΕΚ 2001, 2002, 2003 

Κορυδαλλού (2008) Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ με φορέα Υλοποίησης τη ΔΕΕΠΑΠΕΚ 
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6. 

Τα κής είναι: 

2. 

3. 

5. 

6. 

Δημοσιότη

7. 

Δικτύωση

8. 

9. 

Κινημα ση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

ειρόγραφων Βυζαντινής Μουσικής (σε εξέλιξη) 

 είναι: 

. Βοήθεια στο Σπίτι στο Β’ ΚΑΠΗ 

Οικογένεια στο Επίκεντρο» όπως 

γελματικής ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις με την 

τηριοποιείται 

 κυρίως στον τομέα των 

ραμμάτων εθνικού ενδιαφέροντος (ΠΕΠ, ΤΕΠ) 

της ευέλικτης διοικητικής και οικονομικής στήριξής τους ενώ 

χος των συγκεκριμένων προγραμμάτων πραγματοποιείται από 

 Νομικό Πρόσωπο Παιδικών Σταθμών, Ενιαίο 

Πρόσωπο ΕΔΑΠΕ) ή από τον ίδιο το Δήμο. Δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά 

 παρακολούθησης, η συνεργασία με τα 

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) 

προγράμματα που υλοποιούνται μέσω της Περιφέρειας Αττι

1. Βοήθεια στο Σπίτι στο Γ’ ΚΑΠΗ 

Βοήθεια στο Σπίτι στο Δ’ ΚΑΠΗ 

Βοήθεια στο Σπίτι στο Ε’ ΚΑΠΗ 

4. Βοήθεια στο Σπίτι ΚΑΠΗ Άνω Δεξαμενής - Σχιστού 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης Άνω Δεξαμενής Σχιστού – 

τα 

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης Άνω Δεξαμενής Σχιστού – 

 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης – Συμβουλευτική 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση του 

τογραφικού Αρχείου Κορυδαλλού και έκδο

χ

10. Διαρρυθμίσεις και διαμορφώσεις χώρων και προμήθεια εξοπλισμού για τη 

δημιουργία ΚΔΑΠ ολοήμερης λειτουργίας (σε εξέλιξη) 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

1

2. Γραφείο Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Επίσης η Δ.Ε.Ε.Π.Α.Π.Ε.Κ. συμμετέχει σαν εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Equal: 

Δικαίωμα στην οικογένεια που υλοποιεί έργο με τίτλο «

επίσης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Equal: Παρέμβαση Συμφιλίωσης έργο 

«Διευκόλυνση της επαγ

εφαρμογή κοινωνικών ωραρίων – κοινωνικό ωράριο». 

  

Είναι φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε ότι η ΔΕΕΠΑΠΕΚ δρασ

στο χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

συγχρηματοδοτούμενων προγ

παρέχοντας την δυνατότητα 

η υλοποίηση και ο έλεγ

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Ενιαίο

διέπονται από ένα ιδιότυπο συμβατικό καθεστώς

321 
 



συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα πρέπει να εμβαθύνει σε νομικές, διοικητικές και 

ΠΑΠΕΚ έχει δραστηριοποιηθεί ικανοποιητικά μέχρι 

είς που προδιέγραφε το καταστατικό της. Όμως 

απαιτείται αναθεώρηση των 

σω εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και όχι κοινοτικών 

πρωτοβουλιών περιορίζεται, η συγκεκριμένη πρακτική δεν θα έπρεπε να 

υθύνσεις της ευρωπαϊκής 

ριοποίηση και οι εταιρικές σχέσεις που 

στηριότητες του Δήμου και των 

 την έλλειψη εξειδικευμένου 

 

κύπτουν από την ανάλυση των 

αθέσιμων στοιχείων για τη λειτουργία της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της 

ρ χο ν ν

οικονομικές πλευρές παρακολούθησης.  

 

Συνολικά, υποστηρίζεται ότι η ΔΕΕ

σήμερα σε όλους σχεδόν τους τομ

διαφαίνεται, ήδη, ότι σε συγκεκριμένους τομείς 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Ενδεικτικά, τονίζουμε τη στήριξη της ΔΕΕΠΑΠΕΚ μόνο σε ευρωπαϊκούς πόρους που 

διατίθεται μέ

πρωτοβουλιών. Δεδομένου βέβαια ότι στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ η χρηματοδότηση μέσω 

κοινοτικών 

προβληματίζει ιδιαίτερα. Δυστυχώς όμως, οι νέες κατε

περιφερειακής πολιτικής 79 δίνουν έμφαση στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ 

φορέων διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών και διαδημοτικών συνεργασιών για την 

ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών. Η δραστη

μέχρι σήμερα παρουσιάζει  η ΔΕΕΠΑΠΕΚ, αναδεικνύουν ένα τοπικό προσανατολισμό 

της εταιρείας και άμεση εξάρτησή της από τις δρα

δημοτικών στελεχών. 

 

Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός συσχετίζεται άμεσα με

στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας. Το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αναζητήσει και να δημιουργήσει εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες με 

άλλους φορείς στον ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. 

 

Επιπροσθέτως, ορισμένα σημαντικά σημεία που προ

δι

περιοχής αναφέρονται τα εξής:  

 

- η συνεχής αύξηση του α ιθμού των απασ λουμένω  στην επιχείρηση αναδεικ ύει το 

ρόλο της στην τόνωση της απασχόλησης της περιοχής. Η ΔΕΕΠΑΠΕΚ έχει 

εκμεταλλευτεί πλήρως τα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ 

και το Υπουργείο  Εργασίας και δύναται να τα εκμεταλλευτεί και στο άμεσο μέλλον 

                                                 
79 Βλ σχετική  παράγραφο της παρούσας μελέτης  
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καθώς κάποια από αυτά είναι σε εξέλιξη ακόμα. Ο αριθμός των απασχολουμένων της τα 

τρία αυτά χρόνια την κατατάσσει σταθερά ως την μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής.80 

η επιχείρηση παρέχει εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές υπηρεσίες σε πολύ 

ιτ ε

ονικά είναι ζημιογόνα καθώς το σύνολο των ιδίων 

ε

- 

χαμηλή τιμή που δεν καλύπτει το κόστος λειτουργίας των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

- η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες προς το Δήμο που είτε τιμολογούνται πολύ χαμηλά 

είτε παρέχονται άνευ αντ ίμου γεγονός που περιορίζει τα έσοδα της πιχείρησης. 

- η πορεία της επιχείρησης διαχρ

κεφαλαίων είναι αρνητικό. Απειλή για το μέλλον της Δημοτικής επιχείρησης αποτελεί η 

μη δυνατότητα αύξησης των κ ρδών της. 

-θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αποδοτικότερης αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας 81 της επιχείρησης καθώς και η αύξηση των εσόδων της από την 

εκμετάλλευση των εσόδων της μέσω διαφήμισης. 

 

 

                                                 
80 116 άτομα το 2002 και 136 το 2003, περίπου 142 σήμερα 
81  ιδιόκτητοι χώροι : 

Ακίνητο στην οδό Κουντουριώτου 25 όπου στεγάζονται τα γραφεία της  

ν  

. Αίθουσα Εκθέσεων 

2. το ακίνητο επί της Ικονίου και Σάμου που στεγάζει το Κ.Δ.Α. Αερόστατο και το Θεατρικό Παιχνίδι 

3. το ακίνητο επί της οδού Ζάππα και Αγ. Γεωργίου που στεγάζει το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 

ζει τα Κ.Δ.ΑΠ. / ΜΕΑ. 

1. 

2. Αίθουσα ΠΛΕΙΑΔΕΣ (κινηματογράφος) 

3. Υπαίθριο Θέατρο 950 θέσεων 

4. Αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεω

5

6. Αίθουσα Συμποσίων 

7. Στούντιο για μουσικά συγκροτήματα 

 

 Ενοικιαζόμενοι  χώροι : 

1. το ακίνητο επί της οδού Μαλαγαρδή και Κοραή που στεγάζει τα ΕΡΤΕΚΟ 

4. το ακίνητο επί της Μ. Αλεξάνδρου που στεγά
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Β.4.1.2. ΔΗΚΕΚ Α.Ε. 
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση 

Κορυδαλλού ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα  ενώ εντάχθηκε στο Μητρώο Εργοληπτικών 

οτικού 

 το καταστατικό της, η εταιρεία έχει τη 

 μορφή της ΑΕ επιτρέπει στην εταιρεία μεγάλη ευελιξία προβλέποντας μάλιστα στο 

αταστατικό της τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας οποιαδήποτε μορφής 

(προγραμματικής σύμβασης, κοινοπραξίας με άλλη εταιρεία κτλ).  

 

Η δραστηριότητα της ΔΗΚΕΚ ΑΕ σήμερα είναι κυρίως:  

Επιχειρήσεων το 2002.82 

Σκοπός της εταιρείας είναι  η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους δημόσιου, δημ

ή ιδιωτικού τεχνικού έργου, η τεχνική κάλυψη όλων των ειδικοτήτων και εργασιών καθώς 

και η εκμίσθωση τεχνικών μηχανημάτων έργων, αυτοκινήτων και πάσης φύσεως 

εργαλείων. Παράλληλα και σύμφωνα με

δυνατότητα εκμετάλλευσης γηπέδων, πάρκων, χώρων στάθμευσης και κέντρων 

αναψυχής. 

 

Η

κ

 Η εκμετάλλευση της λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκινγκ του Δήμου. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα επιφέρει σημαντικά έσοδα στην επιχείρηση 

ενώ το κόστος για τη λειτουργία του είναι περιορισμένο. Μελλοντικά, με 

τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης δίνεται η ευκαιρία στην 

επιχείρηση να αυξήσει τη δραστηριότητά της και το προσωπικό που 

ν τόνωση της απασχόλησης. Εξάλλου 

τικές επιχειρήσεις 83  οι 

ίων το αντικείμενο έχει σχέση με τον τομέα 

φανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, η 

είρησης εξαρτάται και από τη δυναμική ανάπτυξης 

ώρων στάθμευσης στην περιοχή. 

απασχολεί συμβάλλοντας και στη

σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για τις δημο

επιχειρήσεις των οπο

κατασκευών εμ

δυναμική της επιχ

νέων χ

 Ανάληψη της συντήρησης των σχολικών κτιρίων της περιοχής μέσω 

απευθείας ανάθεσης μετά από ακύρωση του διαγωνισμού.   

 Ανάληψη μικρότερων κατασκευαστικών έργων στην περιοχή. 

                                                 
82 ΥΠΕΧΩΔΕ (2002) Βεβαίωση ένταξης στο ΜΕΕΠ 
83 Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, «Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Ε.Ε.Τ.Α.Α., 
Αθήνα 2004 
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Η δυναμική της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι ευοίωνη κάτω από τις εξής 

ο :

γασιών με άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις  

πρ ϋποθέσεις   

- αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου ή εναλλακτικά  

- σύναψη εταιρικών συνερ

- πολιτική βούληση για τη συμμετοχή της στα σχεδιαζόμενα δημιουργίας νέων χώρων 

στάθμευσης μέσω της σύναψης συμβάσεων παραχώρησης. 
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Γ. Διαδημοτικές Συνεργασίες - Αδελφοποιήσεις 

αλλού ως τμήμα του ευρύτερου μητροπολιτικού κέντρου, στα πλαίσια 

μετέχει σε μια σειρά από 

ιση υπερτοπικών 

η.  

ής: 

1. ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) 

2. Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής για το Περιβάλλον 

3. ΕΣΚΔΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής) 

4. ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων) 

5. ΤΕΔΚΝΑ(Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής) 

6. Αναπτυξιακή Νομαρχίας Πειραιά 

 

Επίσης, σχετικά δραστηριοποιημένος εμφανίζεται ο Δήμος στον τομέα των 

αδελφοποιήσεων πραγματοποιώντας τις παρακάτω αδελφοποιήσεις  

  

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:  

 

Ο Δήμος Κορυδ

σχεδιασμού και υλοποίησης υπερτοπικών πολιτικών συμ

διαδημοτικούς φορείς με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπ

ζητημάτων αλλά και θεμάτων εξειδικευμένου χαρακτήρα μέσα από τη συλλογική δράσ

Οι φορείς στους οποίους ο Κορυδαλλός συμμετέχει είναι οι εξ

 

 Αποτελούν σαφή δήλωση των λαών 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 

που απασχολούν την αυτοδιοίκηση 
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Δ. Ανθρώπινοι Πόροι 
 
Δ.1. Προσωπικό Δήμου Κορυδαλλού 

 
Με δεδομένη την απουσία εφαρμογής ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης 

επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού στα επιμέρους τμήματα, βασισμένου σε 

ποσοτικοποιημένους δείκτες, οι ανάγκες εκφράζονται με έναν σχετικά υποκειμενικό 

αρακτήρα, δημιουργώντας πολλές φορές προστριβές μεταξύ διοίκησης και 

ς την πραγματικότητα.  

οσωπικού του 

να με τα τελευταία στοιχεία 

ίναι διακριτή η 

ένων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

τήμια, ΤΕΙ) σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή είναι 

δυν  Οργανι

αυξ  συγκριτικά με 

ν παλαιότερο Οργανισμό, ενώ για τις θέσεις  ΤΕ με δεδομένη τη χαμηλή κάλυψη της 

όμενων θέσεων δημιουργείται ισχυρή δυναμική εφόσον οι 

να καλύπτονται. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.1. 

Προσωπικό ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

χ

εργαζομένων σε σχέση με την ανταπόκρισή τους ή μη προ

 

Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται η σύνθεση του μόνιμου πρ

Νομικού Προσώπου του Δήμου Κορυδαλλού, σύμφω

καταγραφής του ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και σχέσης εργασίας. Ε

σχετικά χαμηλή αναλογία των εργαζομ

(Πανεπισ

ατόν να ανατραπεί μετά την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντα σμού αφού 

άνονται σε ποσοστό της τάξης του 51,4% οι προβλεπόμενες θέσεις ΠΕ

το

τάξης του 31% των προβλεπ

προβλεπόμενες θέσεις αρχίσουν 

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 
Μόνιμοι 28 17 89 62 
Αορίστου 2 0 74 40 

Γενικό Σύνολο 30 17 163 102 
 
ΠΗΓΗ: Γραφείο Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού, 2008 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.1 
Ποσοστιαία Σύνθεση Προσωπικού ανά Εκπαιδευτική Κατηγορία 

10%
5

33%
%

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

52%
 

ΠΗΓΗ: ίδια Επεξεργασία Στοιχείων Γραφείου Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού (2008) 

 

Αναφορικά με τη σχέση εργασίας διαπιστώνεται ότι σε ποσοστό που προσεγγίζει το 

80% του συνόλου των εργαζομένων, δηλαδή η σημαντική πλειοψηφία, το προσωπικό 

του Δήμου έχει  μόνιμη σχέση εργασίας (μόνιμοι και αορίστου) με τα πλεονεκτήματα 

αλλά και μειονεκτήματα που επιφέρει η συγκεκριμένη σχέση και τα οποία σχετίζονται με 

μια σειρά από σύνθετες παραμέτρους. Σημαντικό

,  

 στοιχείο που διαφοροποιεί τα 

δεδομένα είναι η πρόσφατη πρόσληψη των ημιαπασχολούμενων εργαζομένων, οι 

οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν  στις επιμέρους οργανικές 

μονάδες για το διάστημα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ  
ροσω ού αν έση ε ίας 

Μόνι
Σύμβαση 

Χρόνου 
ασχόληση 

 εντός του οργανισμού

των 18 μηνών.   

.2.
Σύνθεση Π πικ ά σχ ργασ

μοι Αορίστου Ορισμένου Σύμβαση 
Έργου Ημιαπ

196 116 33 14 40 
ΠΗΓΗ: ίδια Επεξεργασία Στοιχείων Γραφείου Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού (2008) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.2 
Ποσοσ σίας τιαία Σύνθεση Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού ανά Σχέση εργα

49%

29%

8%

4%
10%

Μόνιμοι

Αορίστου

Σύμβαση Ορισμένου 
Χρόνου
Σύμβαση Έργου

Ημιαπασχόληση

 
ΠΗΓΗ: ίδια Επεξεργασία Στοιχείων Γραφείου Προσωπικού Δήμου Κορυδαλλού (2008) 
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Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου πιχειρήσεις και η κατανομή του 
προσω
 

, οι Δημοτικές Ε
πικού τους καταγράφονται ως εξής: 

Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου 
84και το προσωπικό αυτών 

 
• Αθλητικός Οργανισμός  άτομα  19  (1285) 
• Πνευματικό Κέντρο  άτομα  6    (5 ) 
• ΕΔΑΠΕ άτομα      41 (31) 
• Κ.Κ.Π. άτομα    8   (5) 
• Δημ. Βρεφ. & Παιδικοί Σταθμοί άτομα   94 (59 οι 35 

συμβάσεις έληξαν 
εντός του 
καλοκαιρίου) 

• ΔΕΕΠΑΠΕΚ∗ άτομα   180 (20) 
• ΔΗΚΕΚ ∗ άτομα   12 (12) 

Σύνολο 348 (139               
μόνιμοι και αορίστου ) 

• ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    
α) Μόνιμο Προσωπικό        άτομα 196 
    Μόνιμο Προσωπικό 
   αποσπασμένο σε άλλους φορείς    άτομα   4 
    Μόνιμο Προσωπικό από άλλους φορείς 
    αποσπασμένο στο Δήμο                   άτομα      2 
β) Προσωπικό με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.                  άτομα 116 
    (2 άτομα σε διαθεσιμότητα  με απόφαση Δημ. Επιτροπής)  
γ) Προσωπικό με σύμβαση έργου             άτομα                14 
δ) Μερική Απασχόληση          άτομα      40 
ε) Συμβάσεις ΚΕΠ               άτομα                 5 
στ)Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου                άτομα                 33  
ζ) Γενικός Γραμματέας   άτομα      1 
   Μετακλητή Ιδιαιτέρα    

                           Γραμματέας Δημάρχου              άτομα                 1 
   Ειδικός Συνεργάτης   άτομα      3 

                                                                                  Σύνολο             415 
        Γενικό Σύνολο :       348 + 415 = 763  

 

                                                 
84 Στοιχεία καταγραφής Δήμου, Ιούλιος 2008 
85 Μόνιμοι και Αορίστου χρόνου 
∗ Δημοτικές Επιχειρήσεις (Δημοτική Επιχείρηση Έργων Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Προβολής και Επικοινωνίας 
Κορυδαλλού, Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση) 
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Σύμφωνα με την καταγραφή του προσωπικού, στο Δήμο Κορυδαλλού με την ευρεία 

έννοια (ΝΠΔΔ και Δημοτικές  Επιχειρήσεις) απασχολούνται 763 άτομα των οποίων η 

 υ, Συμβασιούχοι). Σε έναν 

οργαν Κορυδαλλού και με τη δράση που έχει αναπτύξει σε 

ένα τόσο πλατύ εύρος δραστηριοτήτων, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό είναι 

ιδιαίτερα

 

Η ποσοτική , αναφορικά με την κάλυψ ος τη 

στελέχωση ικών μονάδων, αποτελεί το  μιας 

ολοκληρωμένης διαχείρισης

συστατικό όμως το οποίο χωρίς το ποιοτικό στοιχείο της αποδυνα

συγκεκριμένη προσέγγιση.  

 

Τα ει γίνει κατανοητή η ανάγκη στελέχωσης

οργανικών θέσεων του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπ μη 

λειτουργία

υπηρεσιών. Π αι υμπλη ωματι ς και 

επιμόρφωσης ένων  στελεχώνουν τον 

Οργανισμό, με τους τομείς δραστηριότητας 

του Δήμου είν ς διαδ ης ατάρτισης 

δημιουργούν μ ένων 

ακόμα και αυτώ

 

Όπως αναδεικ έρευνα που διεξ ικά με τις 

εσωτερικές δο ίχαν σε 

προγράμματα όλη τη μακρά θητεία 

ι τικό ή 5% των 

 και 

κατάρτισης, στοιχείο που αναδεικνύε όμενοι 

ντιλαμβάνονται το γεγονός ως πρόβλημα. Το θέμα της επιμόρφωσης κατάρτισης 

τέθηκε τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τα στελέχη και κατά τη διάρκεια των 

 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

σχέση συνεργασίας ποικίλει (Μόνιμοι, Αορίστου Χρόνο

ισμό του μεγέθους του Δήμου 

 έντονες.  

 παράμετρος η των αναγκών ως πρ

 των οργαν πρώτο βασικό συστατικό

 προσέγγισης στο ζήτημα της  των ανθρώπινων πόρων, 

 εξειδίκευσης, μώνει τη 

τελευταία χρόνια έχ  συγκεκριμένων 

ικό, τόσο για την εύρυθ

 του Οργανισμού όσο και για τη διασφάλιση παροχής σύγχρονων ποιοτικών 

αρόλα αυτά, διαπιστώνοντ σ ρ κές ανάγκες εκπαίδευση

για ένα μεγάλο μέρος των εργαζομ  που

 δεδομένο ότι οι σύγχρονες εξελίξεις σε όλους 

αι ραγδαίες. Η στασιμότητα στι ικασίες επιμόρφωσ  και κ

ια ανακολουθία και ένα κενό στο γνωστικό αντικείμενο των εργαζομ

ν που εισήλθαν στο Δήμο με υψηλά προσόντα.  

νύεται και από την ήχθη86 στο παρελθόν σχετ

μές του Δήμου, το ποσοστό τω εργαζομένων υμμεν που σ τε

επιμόρφωσης-κατάρτισης ήταν ιδιαίτερα μικρό, παρ

τους στο Δήμο Κορυδαλλού. Χαρακτηρ σ ταν το γεγονός ότι το 9

ερωτηθέντων ν επιμόρφωσηςεπεσήμαναν την ανάγκη ενδυνάμωσης προγραμμάτω

ι το βαθμό με τον οποίο και οι ίδιοι οι εργαζ

α

συνεντεύξεων στα πλαίσια κατάρτισης

                                                 
86 Αλεξόπουλος Α. 2003 
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Το παραπάνω ζήτημα αποτελεί ίσως και ένα από τα βασικά αίτια της αίσθησης 

ανεπάρκειας ανθρώπινου δυναμικού όπως προέκυψε μέσα από την έρευνα σύμφωνα με 

τους εργαζομένους. Το στοιχείο της ανεπάρκειας διογκώνεται και λόγω 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. Επιπρόσθετα, η απουσία ενός συστήματος 

ξιολόγησης της επάρκειας του προσωπικού σε επίπεδο τμήματος, στη βάση 

ο τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ένας συνολικός ανασχεδιασμός και μια 

α

κή υποδομή. Θα πρέπει 

μως να γίνει αναφορά ότι και στα δυο παραπάνω θέματα η Δημοτική αρχή επιχειρεί να 

ικού πάγου 

εξοπλισμού (γραφεία, χώροι αρχείου κλπ)ενώ με την προμήθεια  Η/Υ επιτελείται μια 

συνεχής προσπάθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης του 

α

αντικειμενικών δεικτών (στις περιπτώσεις που είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση), επιτρέπει 

την ύπαρξη υποκειμενικών κρίσεων αμφιβόλου ακρίβειας σχετικά με την ερμηνεία των 

πραγματικών αναγκών. Στη συνέχεια της εργασίας προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα 

αντιμετώπισης επ’ αυτού. 

 

Τ

δραστηριοποίηση αναφορικά με τα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης και μια ισχυρή 

βούληση εκ μέρους της Δημοτικής αρχής για μια συγκροτημένη αντιμετώπιση των 

σχετικών ζητημάτων. Η δραστηριοποίηση αυτή αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

λειτουργία της επιμορφωτικής δομής του Δήμου, η οποία πλέον προσδίδει νέες 

προοπτικές γι  την εφαρμογή μιας αναβαθμισμένης πολιτικής επιμόρφωσης και 

κατάρτισης.  

 

Σημαντικό επίσης πρόβλημα για τους εργαζομένους αποτελεί  η έλλειψη χώρων αλλά 

και η ελλιπής, όπως  χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους, υλικοτεχνι

ό

παρέμβει ουσιαστικά. Σχετικά με το πρόβλημα της έλλειψης των χώρων, πρόβλημα το 

οποίο αντιμετωπίζουν αναμφισβήτητα πολλές υπηρεσίες του Δήμου και το οποίο μπορεί 

να τεκμηριωθεί και μόνο με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης, οι παρεμβάσεις 

επιχειρούνται είτε με την επινοικίαση επιπλέον διαθεσίμων χώρων είτε με τη 

βελτιστοποίηση διαχείρισης των ήδη υπαρχόντων, στα πλαίσια πάντα του εφικτού, με 

δεδομένο ότι η μόνιμη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος προβλέπεται 

μέσω της ανέγερσης του νέου δημαρχιακού μεγάρου στο χώρο του παλαιού 

αναμορφωτηρίου. Σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή η προσδοκία μετακίνησης στο 

νέο χώρο λειτουργεί ανασταλτικά για τη ριζική ανανέωση του σχετ
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οργανισμού η οποία ορισμένες φορές διαθέτει στοιχεία σχετικής αποσπασματικότητα 

χωρίς την ύπαρξη μιας συνολική μελέτης σχεδιασμού. Παρόλα αυτά μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα 

προβλήματα αφού στην πλειοψηφία τους οι οργανικές μονάδες είναι επαρκώς 

εξοπλισμένες 

 

Ιδιαίτερα θετική είναι η διαπίστωση ύπαρξης ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας μεταξύ 

τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και με τους προϊσταμένους τους.  Σοβαρό στοιχείο 

που αναδεικνύεται όμως είναι η αδυναμία ουσιαστικής διοίκησης από τα υψηλότερα 

στελέχη τα οποία πολλές φορές αποφεύγουν την ανάληψη ευθυνών που τους 

αναλογούν. Το στοιχείο αυτό βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη αποκέντρωσης  

ρμοδιοτήτων και εξουσίας και από τα υψηλότερα κλιμάκια, από όπου και αναπαράγεται 

υς. 

α

αυτή η σχέση εξάρτησης-αδυναμίας. 

 

Ανεπαρκή έως και ανύπαρκτα χαρακτηρίζονται και τα κίνητρα σχετικά με την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων και τα οποία δεν ξεφεύγουν από κάποιες 

παραδοσιακές μορφές όπως οι  υπερωρίες ή τα ρεπό, εγγενές πρόβλημα των 

περισσοτέρων οργανισμών του δημόσιου τομέα που προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας το

 

Εμφανές τέλος σχετικά με τη συνολική λειτουργία του οργανισμού είναι και το πρόβλημα 

του συντονισμού μεταξύ των διευθύνσεων, πρόβλημα το οποίο επιχειρήθηκε να 

αντιμετωπισθεί μέσω του ισχύοντα ΟΕΥ87 χωρίς την αναμενόμενη επιτυχία.  

 

                                                 
87 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
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Δ.2. Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικού 
 
Προσωπικό Ειδικών Θέσεων 
Οι ειδικές Θέσεις που καλύπτονται στο Δήμο Κορυδαλλού είναι οι ακόλουθες : 

• Μία (1) θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Σύγχρονων Τεχνολογιών   

• Μία (1) θέση του Ειδικού Συνεργάτη παροχής συμβουλών στους τομείς 

υπηρεσιακών δραστηριοτήτων του Δήμου  

Προβλεπόμενες Κατειλημμένες 

• Μια θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

• Μία (1) θέση 1ου  βαθμού Ιδιαιτέρας Γραμματέως Δημάρχου  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.3  

Προσωπικό Ειδικών Θέσεων 

Θέσεις 

Γενικού Γραμματέα 1 1 

Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών 

συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων 

Ειδική Θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέας 

Δημάρχου 

3 3 
 

Δικηγόροι με μορφή αναδόχου - - 

ΠΗΓΗ: OEY Δήμος Κορυδαλλού 

την   ν Ειδικών και

 

του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984 και η παρ. 10 του άρθ. 57 του Ν. 2218/1994 

 του άρθρου 8 παρ. 54, 55 του Ν. 2307/1995.  

 

Για την πλήρωση της θέσης του Γεν. Γραμματέα έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 241 

του Ν. 1188/1981 παρ. 1, άρθρο 58 του Ν. 2218/1994, άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 2214/ 

1994, άρθρο 8 παρ .44 και άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 2307/1995.  

Στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού απασχολείται μόνιμος νομικός που 

διαχειρίζεται τις νομικές υποθέσεις του Δήμου. Επίσης, προγραμματίζεται η στελέχωση 

της Υπηρεσίας με ένα ακόμη νομικό, ενώ συμπληρωματικά ανάλογα με τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται αναθέτονται κατ’ αποκοπή  υποθέσεις σε νομικούς συνεργάτες του 

Δήμου. 

 

Για  πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατώ , Συμβούλων  

Επιστημονικών Συνεργατών έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 241 και 242 του Ν. 

1188/1981 

και
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Ε. Εκπαίδευση 
 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή σχετικά με τη γενική υφιστάμενη κατάσταση των 

σης των 

εξεδήλωσαν τον σχετικό προβληματισμό 

Το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διεξήγαγε στο παρελθόν, 

Έρευνα των Εκπαιδευτικών Αναγκώ ικού του Δήμου Κορυδαλλού, με 

αποτέλεσμα τη συλλογή πολύτιμω αφορούν στην εργασία του 

προσωπικού του Δή

 

Πληροφορίες  με τις θεματικές ενότητες στις οποίες 

επιθυμούσαν οι, αλλά και επιπλέον, στοιχεία που αφορούν 

στο ίδιο  τελικά το οφίλ των εργαζομέ ν. 

 

Το ενδιαφέρον τους  με τα αποτελέσματα, εστιάστηκει κυρίως σε Εκπαιδευτικά 

Προγράμμα ο τη χρήση ικών Υπολογιστών, την 

 και την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, τις Ξένες Γλώσσες και βέβαια την 

υ  

 το πλαίσιο ο Δήμος Κορυδαλλού 

 μια σειρά κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι περίοδοι 

 ωρών. Ο χώρος 

ραμμάτω

αλλά

 από τις υπηρεσίες του Δήμου.  

εσωτερικών δομών του Οργανισμού, στον τομέα της εκπαίδευσης –επιμόρφω

εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, δεν είχε αποδοθεί η αρμόζουσα 

βαρύτητα. Τα ποσοστά των εργαζομένων που 

και τη δυσαρέσκειά τους διαμορφώνονταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  

 

ν του Προσωπ

ν πληροφοριών που 

μου. 

 που σχετίζονταν όχι μόνο

 να εκπαιδευτούν οι εργαζόμεν

 το αντικείμενο της εργασίας τους και

 σύμφωνα

πρ νω

τα που έχουν ως αντικείμεν Ηλεκτρον

Διοίκηση

εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την εξειδίκε ση στο αντικείμενο της εργασίας τους. 

 

Ιδιαίτερα στον τομέα αυτό, δηλαδή στην εξειδίκευση στην εργασία, εκφράστηκαν πολλές 

και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις. Σε αυτό

διοργάνωσε

πραγματοποίησης των προγραμμάτων ήταν για το Microsoft Word από 03/05/04 – 

04/06/04 και για το Microsoft Excel, από 07/06/04 – 09/07/04. Τα προγράμματα 

παρακολουθήθηκαν από 10 εργαζόμενους και ήταν διάρκειας 30

διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγ ν ήταν το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, το 

οποίο διέθεσε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ομαλή και αποτελεσματική 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  και οι εισηγήσεις για τα προγράμματα αυτά πραγματοποιήθηκαν 

αυτόνομα
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• Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα μέσα από ερωτηματολόγια, προέκυψαν παρακάτω 

στους εισηγητές 

και στο έντυπο υλικό (βιβλία, πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής κλπ). 

 διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ιδιαίτερα στο θεματικό αντικείμενο της 

ε β  

α την 

αρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται 

 

ασική δομή για την υλοποίηση της πολιτικής επιμόρφωσης και κατάρτισης τόσο των 

 ν ι  

να αντιμετωπισθούν μόνο από ενημερωμένα 

και εξειδικευμένα, επί του αντικειμένου τους, στελέχη. 

συμπεράσματα: 

1. Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων αξιολόγησαν πολύ θετικά την 

προσπάθεια της Διοίκησης του Δήμου για εκπαίδευση των εργαζομένων 

2.  Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων αξιολόγησαν πολύ θετικά τα ίδια τα 

προγράμματα όπως πραγματοποιήθηκαν, αναφερόμενοι 

3. Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων επισήμαναν ότι, η διάρκεια των 

προγραμμάτων δεν ήταν αρκετή, ώστε να εμπεδώσουν και να 

χρησιμοποιήσουν το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων. 

 

Η

χρήσης Η/Υ συστηματοποιήθηκε σε μ γάλο αθμό από τότε, με αποτέλεσμα σε ετήσια 

βάση να οργανώνονται τέσσερις κύκλοι οι οποίοι παρακολουθούνται από 5-7 

εργαζομένους. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι γι

π

από τους εργαζομένους υπερβαίνει τα 20 άτομα ανά κύκλο, αλλά εξαιτίας των 

υπηρεσιακών αναγκών είναι ανέφικτο να  σχηματιστούν τμήματα αυτού του μεγέθους.  

 

Προσφάτως ο  Δήμος Κορυδαλλού ενεργοποίησε το Δημοτικό Κέντρο Εκπαίδευσης ως

β

δημοτών όσο και των εργαζομένων του Δήμου αρχικά στον τομέα της πληροφορικής και 

με την προοπτική για περαιτέρω διεύρυνση και σε άλλες θεματικές.Αναλυτικά στοιχεία 

για τη συγκεκριμένη δομή α αφέροντα  στην ενότητα των δομών σχετικά με την παιδεία.  

 

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες, το περιθώριο δράσης στο συγκεκριμένο τομέα  είναι 

μεγάλο, με δεδομένο ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκε μεγάλη στασιμότητα και 

αδρανοποίηση. 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 απαιτήσεις όπως διαμορφώνονται σε ένα ταχύτατα 

εξελισσόμενο περιβάλλον, είναι δυνατόν 
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ΣΤ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

 Σ.Δ.Π. ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο Δήμο Κορυδαλλού το φθινόπωρο του 2003. Από 

 έχουν γίνει 5 επιθεωρήσεις

 
Το

τότε  από τον ΕΛΟΤ (η πιο πρόσφατη 20/6/2008) και 5 

Εσωτερικές

συμμορφώ

 

Ο πρω

κατάσταση οι 

στόχοι

ΣΔΠ του

σε εκτιμήσε  θα 

μπορο σε α βασιστεί κανείς). Με την πάροδο του χρόνου ο όγκος της τεκμηρίωσης 

κ ν  ι

ν 

λοκληρωμένων εργασιών / το σύνολο των εργασιών προς διαχείριση κάθε μήνα. Δεν 

 Επιθεωρήσεις προκειμένου να αποτυπωθεί η ικανότητα του ΣΔΠ να 

νεται με το πρότυπο ISO 9001: 2000.  

ταρχικός στόχος ενός ΣΔΠ είναι να αποτυπωθεί και να τυποποιηθεί η υπάρχουσα 

 λειτουργίας του οργανισμού και να τεθούν συγκεκριμένοι και μετρήσιμ

 για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού αλλά και του ίδιου του ΣΔΠ. Το 

 Δήμου ξεκίνησε με εκτενή τεκμηρίωση και ποσοτικούς στόχους που βασίζονταν 

ις και μόνο (εφόσον δεν υπήρχαν αριθμητικά δεδομένα στα οποία

ύ ν

μειώθηκε και κάποιοι στόχοι αναπροσαρμόστηκαν – με τη συνεργασία των χρηστών – 

εφόσον διαπιστώθηκε ότι οι αρχικοί στόχοι ήταν μάλλον ανέφικτοι. 

 

Όλοι οι δείκτες αταγράφο ται σε αναφορές που εκδίδοντα  κάθε μήνα και  στις οποίες 

αναφέρεται η τιμή των δεικτών στο τέλος κάθε μήνα. Τα στοιχεία βασίζονται σε μέτρηση 

πρωτογενών δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν από την καθημερινή χρήση του ΣΔΠ. 

Οι δείκτες συνήθως απεικονίζουν την εξέλιξη των εργασιών, δηλαδή το λόγο τω

ο

δίνουν όμως πληροφορίες για τον απαιτούμενο χρόνο ούτε για την «ποιότητα» των 

εργασιών (πχ πλήθος καθυστερημένων ή/και λανθασμένων υπηρεσιών). Οι δείκτες 

αφορούν τα τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (εντός ή εκτός των δημοτικών 

καταστημάτων) και είναι τα παρακάτω: 

 

 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

 Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής 

 Τμήμα Κοινωνικής Μέ μνας και Δημοτικά Ιατρεία ρι

 Τμήμα Μελετών 

 Τμήμα Κατασκευών 

 Τμήμα Έργων Συντήρηση  και νολογικών εργασιών ς  Ηλεκτρομηχα

 Τμήμα Πρασίνου 

 Τμήμα Πάρκων, Δεντροστοιχιών και Μηχανολογγικού εξοπλισμού 

 Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
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 Διεύθυνση Καθαριότητας και Συγκοινωνιών 

 Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

 Τμήμα Αδειών Καταστημάτων ομικού Ενδιαφέροντος 

 

Υγειον

 υπάρχουν δείκτες για τα τμήματα που δεν έχουν επαφή με το κοινό π.χ. Τμήμα 

Οι αφορούν

Δεν

Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προϋπολογισμού και 

Λογιστικής Διαχείρισης κλπ. 

 

Το 2005 θεσπίστηκαν 4 βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI’s: Key Productivity Indicators) 

που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε κοινόχρηστους χώρους.  δείκτες αυτοί : 

 

 Καθαριότητα: συχνότητα δρομολογίων απορριμματοφόρων 

 Πράσινο (ο δείκτης αυτός αποσύρθηκε το 2006): συχνότητα κλαδέματος 

δεντροστοιχιών οδών 

 Κοινόχρηστους χώρους: χρόνος αποκατάστασης ζημιών 

 Εγκαταλειμμένα οχήματα: χρόνος απόσυρσης 

 

Ο στόχος όλων των δεικτών είναι η απεικόνιση με αριθμητικά δεδομένα της λειτουργίας 

του Δήμου. Δεν αποσκοπούν σε μέτρηση εργασίας ή κάτι ανάλογο. Θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι αποτελούν ένα κέντρο ελέγχου από όπου μπορεί κάποιος να 

παρακολουθήσει την εξέλιξη της παροχής . Επίσης στόχος είναι η  

στατιστικών στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ορθολογικότερη 

κατανομή πόρων. 

 

υπηρεσιών καταγραφή

Οι ενέργειες ανάπτυξης του ΣΔΠ του Δήμου Κορυδαλλού χωρίζονται σε 3 βασικούς 

άξονες: 

 Υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες επί τόπου (on site) και βελτιώνουν την 

ογκωδών αντικειμένων, 

τάσταση τεχνικών βλαβών κλπ).  

καθημερινότητά τους (π.χ. αποκομιδή απορριμμάτων, 

κλάδεμα δέντρων, αποκα

 οτολόγιο, Υπηρεσίες που παρέχονται από τα Δημοτικά Καταστήματα (π.χ. Δημ

ταμείο, έσοδα κλπ) 

 Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών (π.χ. εκπαίδευση προσωπικού, ασφάλεια και 

υγιεινή κλπ) 
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Τα ατος στα επιμέρους τμήματα και 

τη ημα, για την ποσοτικοποιημένη 

αξιολόγηση αι στους παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 
Σ

πρώτα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του συστήμ

 χρήση των σχετικών δεικτών που προβλέπει το σύστ

 των διαδικασιών παρουσιάζοντ

 

ΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 29/5 - 1/6/2007 

ΚΩΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΤΜΗΜΑ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΔΠ 

1.Β Γραφείο Τύπου και 
Επικοινωνίας 5 Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην 

τεκμηρίωση 

1.Γ Γραφείο Δημοσίων και 
Διεθνών Σχέσεων 4 

Δε χρησιμοποιείται η αξιολόγηση. Θα
μια αναφορά για τις εκδηλώσεις

6/2007. 

 γίνει 
 1 - 

1.Δ Γραφείο Εθνικών και 5  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 Τμήμα Πληροφορικής 5 Διαχείριση backup 1.Η

5.Α 5   Τμήμα Διοίκησης 
(Πρωτόκολλο) 

5.Α ν ενημερώνονται από κάποια τμήματα 
για ενέργειες.  Τμήμα Διοίκησης (1560) 5 Δε

5.Α Τμήμα Διοίκησης (Γραφείο 4 Καταχώρηση συνόλου αιτήσεων Αλλοδαπών) 

5.Β 
Τμήμα Δημοτικού 

Συμβουλίου και Δημαρχιακής 
Επιτροπής (ΔΕ) 

5  

5.Β 
Τμήμα Δημοτικού 

Συμβουλίου και Δημαρχιακής 
Επιτροπής (ΔΣ) 

4 Δεν έχουν παραδοθεί Μηνιαίες αναφ
από 1/2007 

ορές 

5.Γ . Διαχ.& Ανάπτ. Ελλείψεις στα ία, ελλιπής τήρησηΤμ Ανθρ. 
Δυναμικού 2  αρχε  

διαδικασίας εκπαίδευσης 

5.Δ Τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης και Ληξιαρχείου 5  

6.Β . Εσόδων και Δημοτικής 5  Τμ
Περιουσίας 

6.Δ Τμήμα Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικού 2 Ελλιπή Αρχεία Ποιότητας 

7.Α Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 4 λιπής διαφύλαξη ευαίσθητων Ελ
προσωπικών δεδομένων 

7.Α Τμ. Κοιν. Μέριμνας 
(Δημοτικά

Τεκμηρίωση προληπτικής ιατρικής, 
 Ιατρεία) 3 ελλιπή 

αρχεία ποιότητας 

7.Β Τμήμα Πολιτισμού - Παιδείας 
και Νεολαίας 4 Βρέθηκε έγγραφο που δεν έχει απα

από 21/3/2007. 
ντηθεί 
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7.Β Τμήμα Πολιτισμού - Παιδείας 
και Νεολαίας (ΚΠΝ) 5  

8.Α Τμήμα Μελετών 3 Δεν υπάρχει τρόπος
αιτήσ

 παρακολούθησης 
εων δημοτών 

8.Β 
Τμήμα Τοπογραφικού, 

Πολεοδομικού σχεδι
και Κτηματολογί

Καθόλου Αρχεία Ποιότητας ασμού 
ου 

1 

9.Α Τμήμα Κατασκευών 4 Δεν υπάρχουν Μηνιαίες Αναφορές 

9.Β 
Τ  
κα ν Ελλ  

υπάρχουν  

μήμα Έργων Συντήρησης
ι Ηλεκτρομηχανολογικώ

Εργασιών 
2 ιπώς ενημερωμένα αρχεία, δεν

 μηνιαίες αναφορές

11.Α Τ  5 μήμα Πρασίνου  

1 Δ  
Μη ού 

1.Β 
Τμήμα Πάρκων, 
ενδροστοιχιών και

χανολογικού Εξοπλισμ
5  

11.Γ Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 3 Δεν υπάρχουν Μηνιαίες αναφορές Τμήμα Περιβάλλοντος και 

12 Διεύθυνση ι 4 Δεν υπάρχου ς, μικρές 
ελλείψεις σε έλεγχο 

 Καθαριότητας κα
Συγκοινωνιών 

ν Μηνιαίες αναφορέ

13 Δι υ 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 4 Δεν έχουν παραδοθεί Μηνιαίες αναφορές εύθυνση Κέντρο

από 3/2007 

14.Α 5  Τμήμα Δημοτικής 
Αστυνομίας 

14.Β Τμήμα α μάτων 
υγειο τος. 5  δειών καταστη

νομικού ενδιαφέρον

ΣΥΝΟΛΑ  113  

 ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓ.ΜΟΝΑΔΩΝ 28 � 

 
Π  ΛΗΘΟΣ ΟΡΓ.ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕ "ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:1" 

1 � 

 
ΠΛΗΘΟΣ ΟΡΓ.ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΜΕ "ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:2" 
3 � 

ΠΛΗΘΟΣ ΟΡΓ.ΜΟΝΑΔΩΝ 
3 �  ΜΕ   "ΜΕΤΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:3" 
ΠΛΗ Ν ΘΟΣ ΟΡΓ.ΜΟΝΑΔΩ ΜΕ "ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:4" 8 � 

ΠΛΗΘΟΣ ΟΡΓ.ΜΟΝΑΔΩΝ 
 ΜΕ "ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:5" 
13 � 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 80  ,7% � 

Π  Γραφ ιαχείριση οιότητας,ΗΓΗ: είο Έρευνας, Ανάπτυξης και Δ ς Π  Δήμου Κορυδαλλού 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Η τιμή "1" εφαρμογή ισοδυναμεί με "Καθόλου " 

Η τιμή "2" ισοδυν οιητική εφαρμογή" αμεί με "Μη ικανοπ

Η τιμή "3 αρμογή" " ισοδυναμεί με "Μέτρια εφ

Η τιμή " αρμογή" 4" ισοδυναμεί με "Καλή εφ

Η τιμή "5" ισοδυν καλή εφαρμογήαμεί με "Πολύ " 
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ΚΑΣ ΣΤ.2 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 29/5 - 1/6/2007

ΠΙΝΑ
ΕΣΩ  

 

ΚΩΔ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΤΜΗΜΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8.Α Τμ 1     ήμα Μελετών 8/6/2007 

1.Η 1     Τμήμα Πληροφορικής 20/6/2007 

9.Α Τμήμα Κατασκευών 28/6/200 1     7 

1.Γ Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων 20/7/200 1   

  
7 

5.Γ Τμ. Διαχ.& Ανάπτ. Ανθρ. 
Δυναμικού 30/10/20   

Ζητήθηκε 
παράταση για 
12/6/07. Η 1η 
12/6/07 ΟΚ 

07 2 

          
  

  ΣΥΝΟΛΑ   26 
    

ΠΗΓΗ: Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας, Δήμου Κορυδαλλού 

 

Από τον παραπάνω πίνακα που απεικονίζει την εφαρμογή του ΣΔΠ στα επιμέρους 

τμήματα, προκύπτει μια σχετικά ικανοποιητική εικόνα, η οποία σταδιακά προσεγγίζει 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Ενώ ο δείκτης εφαρμογής έχει υποχωρήσει στο 64% το 

2005 παρουσιάζοντας μια πτώση της τάξης του 21% σε σχέση με την αντίστοιχη 

μέτρηση προ ενός έτους  επανακάμπτει στα επίπεδα του 84% (περίοδο που συνδέεται 

με τον έλεγχο πιστοποίησης από τον ΕΛΟΤ). Γενικά είναι αναμενόμενη μια ενίσχυση της 

λειτουργίας των ΣΔΠ κατά τηννπερίοδο του ελέγχού και αντίστοιχα μια χαλάρωση μετά 

την πιστοποίηση. Συμπερασματικά, υπάρχουν τμήματα που εφαρμόζουν με συνέπεια το 

ΣΔΠ, άλλα που έχουν ελλείψεις και άλλα που δεν το εφαρμόζουν καθόλου. Ο βαθμός 

εφαρμογής ανά τμήμα εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων όπως το αντικείμενο 

εργασίας, η δεκτικότητα των εργαζομένων, ο εργασιακός φόρτος κλπ. Από τον 

παραπάνω πίνακα είναι ευδιάκριτο ένα σχετικό πρόβλημα εφαρμογής στις τεχνικές 

υπηρεσίες. 



ΠΙ ΚΑΣ ΣΤ.
ακολο ση  Δεικτών 20

ΝΑ
ύθη

3 
Παρ 04 

Α/Α  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

Μα Ιουν. Ιουλ Αυγ τ Οκτ   Νο
Μ.Ο
ΤΜΗ
ΟΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ 

. 
ΜΑΤ

/ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Απρ. ι.  . Σεπ . εμ. 

1 
Τμήμα Δ.Σ. και

Δ.Ε. 
34 64% 36.0% 42.0 79.0%     47.0 -23.0% 

 
70%     45% 29% % %  % 

2 
Τμήμα 

Δημ.Κατάστασης 

και Ληξιαρχείου 

10 9% 100% 99.9% 100% 100% 100 100% 10.0% 90% 100% 100% 100% 100% 0% 99. % 

3 
Τμήμα 

Κοινωνικής 

Μέριμνας 

25 31% 80% 19  11 34.4 -0.6% % 35% 22% 27% 38% 32% %  % 20% % 73% 

4 
Διεύθυνση 

Μελετών και

Κτηματολογίου 

75             75.0 15.0% %  60%         % 

5 
Τμήμα 

Κατασκευών 1 
76           76.0   % -         %   

6 
Τμήμα Έργων

συντήρησης και 

ηλ/κών εργασιών 

0 80 81.5% 75.1% 78.6% 77.2%   78.6 18.6% 
 

6 %         % %   

7 
Τμήμα Πρασίνου 

14 11.4% 8.7% 18% 38% 29.2%   20.0 -50.0% % 70%         % 

8 

Τμήμα Πάρκων

Δενδροστοιχιών 

και 

Μηχανολογικού 

44% 37.9%   44.7 -35.3% 

, 

80%         44% 52% 50.5% 39.2% % 
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Εξοπλισμού 

Τμήμα 

 

 

Περιβάλλοντος

και 

Κυκλοφοριακού

Σχεδιασμού 

70%         42%             42.0% -28.0% 9 

10 
 

ητας και 75% 85.4% 83.3% 94.4% 89.7% 86.4% 86.0% 87.5% 90.3% 92.5%     88.4% 13.4% 
Διεύθυνση

Καθαριότ

Συγκοινωνιών 

11 

υ 

ητας και 

 

Αστυνομία

85% 76% 82% 99% 100% 100% 99.9% 100% 100% 100% 100% 100% 96.1% 11.1% 

Τμήμα ελέγχο

καθαριότ

χρήσης 

κοινόχρηστων

χώρων 

(Δημ. ) 

12 

Τμήμα 

προστα

περιβάλλοντος

σίας 

, 

ελέγχου 

μ

20%       34% 41% 20% 35% 22% 16% 40%    9.

κυκλοφορίας και 

αδειών ίδρυσης, 

λειτουργίας και 

καταστημάτων 

υγειονο ικού 

ενδιαφέροντος. 

29.7% 7% 
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13 

σης 

(Γρ. 

όρησης& 
0% 22% 64% 65% 41% 30% 38% 36% 17% 21%     37.1% - 

Τμήμα Διοίκη

Πληροφ

Ενημ.Πολίτη) 

  

ΘΟΣ 
 

 
  5 5 6 7 13 10 10 10 10 6 3     

ΠΛΗ
ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΗ: Γραφείο Έρευνας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας, Δήμου Κορυδαλλού 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.4 
αρ ύθ ικτ 05  Π ακολο ηση Δε ών 20

Α/Α  ΣΤΟΧΟΣ 01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 
Μ.Ο. 
ΤΜΗΜΑΤ
ΟΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΟ 
ΣΤΟΧΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ 
ΤΜΗΜΑ/ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

1 .Σ. και 70% 28,0% 40,0% 43,0% 52,0% 48,0% 72,0% 68,0% 64,0% 43,0% 47,0% 62,0% 51,0% 51,5% -18,5% Τμήμα Δ
Δ.Ε. 

2  90% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 10,0% 
Τμήμα 
Δημ.Κατάστασ
ης και
Ληξιαρχείου 

3 
Τμήμα 
Κοινωνικής 
Μέριμνας 

35% 12,0 10,4% 11,7% 7,9% 7,1% 8,3% ,0% 49,1%  %  % 13,6% 7,8% 7,6%   40,7% 3 59 22,1% -12,9

4 − 504 546 658 575 558 531 351 177 541 444 636 541 505,2 − 
Δημοτικά 
Ιατρεία 
(Επισκέψεις 
ασθενών) 

5 60% 91,0% 86,0% 85,0% 74,0% 83,0% 96,0% 100,0% 100,0% 93,0% 97,0% 90,0% 90,0% 90,4% 30,4% 
Διεύθυνση 
Μελετών και 
Κτηματολογίου 

345 
 



6 
σκευών 1 

                        0,0% − Τμήμα 
Κατα

− 

7 60% 68,0% 65,9% 54,5% 48,1% 50,2% 34,0% 22,6% 18,1% 37,5% 34,2% 25,1% 6,8% 38,8% -21,3% 
Τμήμα Έργων 
συντήρησης 
και ηλ/κών 
εργασιών 

8 % 51,9% 37,0% 64,0% 40,3% 49,3% 50,6% 45,3% % Τμήμα 
Πρασίνου 

70  37,3% 52,1% 34,8% 42,7% 43,6%  39,7%  -24,7

9 Δενδροστοιχιώ
ν και 
Μηχανολογικο
ύ Εξοπλισμού 

80% 33,3% 34,4% 33,4% 30,2% 33,9% -46,1% 

Τμήμα 
Πάρκων, 

46,1% 35,2% 22,1% 22,1% 32,6% 45,1% 49,9% 22,1% 

10 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και 
Κυκλοφοριακο
ύ Σχεδιασμού 

70% 34,8% 34,0% 46,0% 28,6% 26,0% 54,0% 53,5% 43,6% 59,6% 63,0% 85,4% 94,3% 51,9% -18,1% 

11 
Διεύθυνση 
Καθαριότητας 75% 90,6% 88,9% 91,9% 92,6% 81,3% 84,2% 96,8% 96,4% 89,1% 90,0% 92,9% 93,5%  και 
Συγκοινωνιών 

90,7% 15,7% 

12 Κέντρου − −   79,0% 85,4% 71,9% 77,8% 83,7% 75,1% 76,8% 82,5% 81,3% 74,2% 78,8% − 
Διεύθυνση 

Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 

13 ν 

μί

85% 87,9% 97,5% 95,6% 91,2% 95,5% 91,0% 97,3% 97,1% 91,9% 91,9% 98,9% 98,2% 94,5% 9,5% 

Τμήμα 
ελέγχου 
καθαριότητας 
και χρήσης 
κοινόχρηστω
χώρων 
(Δημ.Αστυνο
α) 

14 

 
ος

ρίας 
ών 20% 22,0% 17,0% 28,0% 34,0% 26,2% 18,6% 41,6% 23,0% 30,5% 21,5% 22,7% 20,3% 25,5% 5,5% 

Τμήμα 
προστασίας
περιβάλλοντ
, κυκλοφο
και αδει
ίδρυσης, 
λειτουργίας και 
ελέγχου 
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καταστημάτων 
μικού υγειονο

ενδιαφέροντος
. 

  ΩΝ 
13  

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣ
ΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡ

- 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13    

ΠΗΓΗ: ίο  Αν ης αχείρ οιό Δή ρυ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

τ ός δηλώ οιπο ρο ηση ει να ωτι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.5 
ασι κτε δοτ   

Γραφε Έρευνας άπτυξ  και Δι ισης Π τητας, μου Κο δαλλού

1Ο δείκ

 
 

ης αυτ νει υπόλ  έργου π ς υλοποί και πρέπ  έχει πτ κή τάση. 

Β κοί Δεί ς Απο ικότητας (2005)

Β ΚΤΕΣ 
Α ΑΣ S) ΟΣ 

01/2005 02/2005 03/2005 04/2005 05/2005 06/2005 07/2005 08/2005 09/2005 10/2005 11/2005 12/200
5 ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ 

ΑΠΟΚ
ΛΙΣΗ 
ΑΠΟ 

ΧΑΣΙΚΟΙ 
ΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

ΔΕΙ
 (KPI' ΣΤΟΧ

 ΣΤΟ
Ο 

1 
εν στοιχιών 
χρό ια 

5% ,2% 15,3% 22,1% − − − − − 1,1% 22,1% -2,9% Κλάδεμα δ
οδών κάθε 4 

τρο
ν

2 3 7,8% − 1,8%  

2 

ές εργασίες 
 εντός 15 15 −       3,8 3,0 2,2 2,1 3,4 3,5 3,2 2,8 3,0 12,0 Τεχνικ

συντήρησης
εργ.ημερών 

3 

αποκομιδή 
ιμάτων στο 70% του 70% − 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 0,0% 60,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 59,1% -10,9% Καθημερινή 

απορρ
Δήμου 

4 

πομάκρυνση εγκ/νων 
των εντός 10 

 από τη 
των νόμιμων 
ν

10 − 745,0 41,0 66,0 69,0 167,0 50,0 101,0 32,0 54,0 121,0 22,0 133,5 -123,5 

Α
οχημά
εργ.ημερών
συμπλήρωση 
προϋποθέσεω  

ΠΗΓΗ: ίο  Αν ης αχείρι Ποιότητα Δήμ Κορυδαλ  

 
Γραφε Έρευνας άπτυξ  και Δι σης ς, ου λού
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.6 
Παρακολούθηση Δεικτών 2006 

Α/Α
/ 

ΤΜΗΜΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006 07/2006 12/2006 
Μ.Ο. 
ΤΜΗΜΑ
ΟΣ 

ΑΠΟΚΛΙ
ΣΗ ΑΠΟ 
ΣΤΟΧΟ 

  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 Τ

1 Τμήμα Δ.Σ. και 
Δ.Ε. 

55% 68,0%     72,1% 17,1% 86,0% 57,5% 67,0% 72,0% 82,0%         

2 
Τμήμα
Δημ.Κ
ης 

 

%             100,0% 10,0% 
 
ατάστασ

και 90% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

Ληξιαρχείου

3 
Τμήμα
Κοινωνικής 
Μέριμνας 

35% 37,7% 40,9% 44,1% 41,4% 45,3%           43,3% 8,3% 
 

 50,6%   

4 
Δημοτικά 
Ιατρεία 
(Επισκέψεις 
ασθενών) 

− 515 641 814 493 677 590             621,7 − 

5 
υνση 

72,0% 69,0% 46,0% 60,0% 69,0%             65
Διεύθ
Μελετών και 
Κτηματολογίου 

60% 75,0% ,2% 5,2% 

6               0,0Τμήμα 
Κατασκευών 1 

−           % − 

7 
ργων 

ν % 17,4% 31,8% 10,0% 14,3%           20,5  -39,5% 
Τμήμα Έ
συντήρησης 
και ηλ/κώ  
εργασιών 

60% 28,8     %

8  5%  % %   71Τμήμα 
Πρασίνου 

46% 74,4% 77, 71,6% 53,8 77,6             ,0% 25,0% 

9 ιχιώ
και % 5%  3% ,2%     34

Τμήμα 
Πάρκων, 
Δενδροστο
ν 
Μηχανολογικο
ύ Εξοπλισμού 

36% 36,9 42, 37,6% 23, 32           ,5% -1,5% 

10 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και 
Κυκλο οριακο

70% 88,0% 94,2% 95,5% 75,0% 65,1%               83,6% 13,6% 
φ
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ύ Σχεδι σμού α

11 
Διεύθυνση 
Καθαριότητας 75% 90,5% 91,5% 91,0% 77,7%         87,9% 12,9% και 
Συγκοινωνιών 

88,4% 88,2%     

12 Εξυπηρέτησης − 80,6% 67,9% 70,1% 68,4% 83,5% 88,2%             % 
Διεύθυνση 
Κέντρου 

Πολιτών 

76,5 − 

13 

Τμήμα ελέγχου 
καθαριό
και χρήσης
κοινόχρηστων 
χώρων 

στυνο

τητας 
 

μί

 6,3

(Δημ.Α
α) 

85% 92,1% 82,2% 100,0% 86,9% 95,3%               91,3% % 

14 

ς 
ντος
ας 
ν 

και 

υγειονομικού 
ροντος. 

20% 18,4% 23,8% 31,6% 4,8% 40,0% 33,9%             25,4% 5,4% 

Τμήμα 
απροστασί

περιβάλλο
, κυκλοφορί
και αδειώ
ίδρυσης, 
λειτουργίας 
ελέγχου 
καταστημάτων 

ενδιαφέ

  

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣ
ΩΝ 
ΑΝΑ ΟΡΩΝ Φ

- 13 13 13 13 13 8 0 0 0 0 0 0     

ΠΗΓΗ: Γραφείο Έρευνας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας, Δήμου Κορυδαλλού 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ης ός δηλ πόλο γου λοπο αι πρ  έχει πτωτική τάση. 
 

 

 
1Ο δείκτ

 
 

 αυτ ώνει υ ιπο έρ προς υ ίηση κ έπει να  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.7 
Βασικοί Δείκτες Αποδοτικότητας (2006) 

 

ΒΑΣΙΚ ΤΕΣ 
ΑΠΟΔ ΑΣ 

I'S ΣΤΟΧΟ

01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006 
ΜΕΣΗ 
ΙΜΗ 

Κ
 

ΑΠΟ 
ΣΤΟΧ
Ο 

ΟΙ ΔΕΙΚ
ΟΤΙΚΟΤΗΤ
) (KP Σ Τ

ΑΠΟ
ΛΙΣΗ

1 

Τε ασίες 
σ  15 
ερ

15 3,1 2,1 2,2 2,5 3,7               2,7 12,3 χνικές εργ
υντήρησης εντός
γ.ημερών 

2 

Κ
α

σε
α ιοχές 
το

7 7             

αθημερινή 
ποκομιδή 
απορριμάτων 
πό τις 12 περ
υ Δήμου 

 7 7 7 7 0 7 5,8 -1,2 

3 

Απομάκρυνση
ημάτων εντ
γ.ημερών από
υμπλήρωση 

νόμιμων 
προϋποθέσεων 

 εγκ/νων 
οχ ός 10 
ερ  τη 
σ των 20 96 73,0 1,0 23,0 24,0               43,4 -23,4 

ΠΗΓΗ: ο  Ανά ς και είρισης Ποιότητας, Δήμ υ Κορυδαλλού 

ΗΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ1 

ς αυτός δηλώνει υπόλοιπο έργου προς υλοποίηση και πρέπει να έχει πτωτική τάση. 

 

Γραφεί Έρευνας πτυξη  Διαχ ο
 
ΠΑΡΑΤ

Ο δείκτη
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.8 
ΠΑΡΑΚΟ ΚΤΩΝ 2007 ΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙ

Α/Α  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ 
ΤΜΗΜΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 01/2007 02/2007 03/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007 Μ.Ο. 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΟ Σ04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 ΤΟΧΟ 

1 
Τμήμα Δ.Σ. και Δ.Ε. 

55,0% 64,0% 84,0% 55% 43,0% 42,0% 66,0% 39,0% 72,0% 68,0% 54,0% 79,0% 42,0% 59,0% 4,0% 

2 
Τμήμα 

Κατάστασης % % 100,0%  87,6% 99,9% 100,0% 100,0% 00,0% 98,94% 8,9Δημ.  
και Ληξιαρχείου 

90 100,0 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 1 4% 

3 ωνικής 35% 28,9% 29,7% 29,2% 29,5% 66,7% 69,7% 63,6% 80,0% 52,0% 75,6% 80,6% 74,1% 56,6% 21,6% Τμήμα Κοιν
Μέριμνας 

4 
Δημοτικά Ιατρεία 
(Επισκέψεις 
ασθενών) 

− 631 491 649 452 616 531 266 179 434 493 604 412 479,8 − 

5 60% 60,9% 72,2% 43,8% 65,8% 73,5% 83,3% 75,0% 60,0% 55,6% 84,6% 72,4% 66,7% 67,8% 7,8% Τμήμα  Μελετών 

6 Κατασκευών −   78,6% 73,8% 44,2% 38,8% 48,2% 55,1% 56,5% −Τμήμα  
1 

           

7 συντήρησης και 
ηλ/κών ργασιών 

60%   77,7% 77,4% 81,2% 21,2% 
Τμήμα Έργων 

ε
91,0% 93,2% 93,3% 88,8% 64,2% 82,1% 60,1% 84,3% 80,6% 

8 Τμήμα 6,2% 63,6% 71,0% 42,5% 66,7% 20,7% Πρασίνου 46% 89,5% 79,0% 74,2% 58,3% 75,6% 66,7% 67,3% 66,7% 4

9 
Τμήμα 

 
Εξοπλισμού 

36% 38,4% 40,8% 42,1% 34,9% 40,6% 41,8% 44,6% 54,7% 58,0% 36,7% 34,0% 45,7% 42,7% 6,7% 
Πάρκων, 

Δενδροστοιχιών και 
Μηχανολογικού

10 
Τμήμα
Περιβάλλοντος και 
Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού 

70% 79,4% 92,3% 91,7% 83,3% 88,6% 84,5% 84,0% 69,2% 65,0% 73,4% 72,7%   80,4% 10,4% 
 

11 
Διεύθυνση 
Καθαριότητας και 
Συγκοινωνιών 

75% 89,4% 86,8% 89,9% 87,6% 87,7% 89,9% 87,6% 76,1% 75,7% 68,6% 94,3% 93,6% 85,6% 10,6% 

12 
Διεύθυνση Κέντρου 
Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 

− 74,4% 69,7% 77,4% 77,0% 80,4% 84,6% 80,1% 69,7% 78,7% 69,1% 76,1% 75,5% 76,1% − 
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13 

Τμήμα ελέγχου 
καθαριότητας και 
χρήσης 
κοινόχρηστων 
χώ

85% 85,0% 92,5% 90,9% 91,1 97,0% 97,0% 98,3% 100,0% 95,3% 10,3% 
ρων 

(Δημ.Αστυνομία) 

% 96,8% 97,4% 98,0% 100,0% 

14 

περιβάλλοντος, 
κυκλοφορίας και 

ενδιαφέροντος. 

20% 22,6% 33,9% 36,4% 30,2% 40,3% 26,9% 26,9% 19,0% 26,3% 17,3% 21,3% 16,5% 26,5% 6,5% 

Τμήμα προστασίας 

αδειών ίδρυσης, 
γίας και λειτουρ

ελέγχου 
καταστημάτων 
υγειονομικού 

  
ΕΙΣΩΝ - 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 13     

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΛΛΕΧΘ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

Γραφείο Έρευνας πτυξη και Ποιότητ
ΟΙ ΔΕ  ΑΦ ΤΟ ΤΟ ΗΡΩ  
ΜΗΝΑ 

ΠΗΓΗ:  Ανά ς Διαχείρισης ας   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝ

ΙΚΤΕΣ ΟΡΟΥΝ ΠΟΣΟΣ ΟΛΟΚΛ ΜΕΝΩΝ
Α 

         

 

ι υπόλοιπο έρ υ προς υλοποίηση και ρέπει να ι 
πτωτική τάση.    

ΠΙΝΑ ΣΤ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (KPI'S)

1Ο δείκτης αυτός δηλώνε γο  π έχε
       

ΚΑΣ .9 
 

 Σ 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΑΠ Η 
ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ 

ΣΤΟΧΟ ΟΚΛΙΣ

1 

Τε
συ 5 
εργ

15 2,3 1,4 
χνικές εργασίες 
ντήρησης εντός 1
.ημερών 

  3,4 3,5 2,3 1,8 3,8 1,7 2,2 3,5 2,9 2,6 12,4 

2 

Κα ή 
απ
απ
απ χές 
του

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

θημεριν
οκομιδή 
ορριμάτων σε 7 
ό τις 12 περιο
 Δήμου 

7 7 7 7 7,0 0,0 

3 

Απ ν 
οχ
εργ
συ
ό

 

 49,6 -29,6 

ομάκρυνση εγκ/νω
ημάτων εντός 20 
.ημερών από τη 
μπλήρωση των 
μιμων 

προϋποθέσεων
ν

20 41 118,0 56,0 78,0 20,0 24,0 24,0 13,0 119,0 38,0 15,0 _ 

ΠΗΓΗ: Γραφείο Έρευνας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας, Δήμου Κορυδαλλού 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.10 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2008 

Α/Α  / 
ΙΟ 

ΣΤΟΧΟ
Σ 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 

Ο. 
ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ 

ΙΣ
Η ΑΠΟ 
ΣΤΟΧΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ/ ΓΡΑΦΕ

Μ. ΑΠΟΚΛ

1 
Ε. 

55% 71,0% 66,0% 59,0% 74,0% 77,0%               69,4% 14,4% 
Τμήμα Δ.Σ. και Δ.

2 
Τμήμα 
Δημ.Κατάσταση
και 

ς 
Ληξιαρχείου 

  0% % 90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%               100,0 10,00

3 κής 35% 90,5% 83,9% 73,9% 70,4% 81,6%               80,1% 45,1% Τμήμα Κοινωνι
Μέριμνας 

4 
Ιατρεία 

           551,6  
Δημοτικά 
(Επισκέψεις 
ασθενών) 

− 529 446 526 578 679     −

5               81,1% 21,1% Τμήμα  Μελετών 60% 66,7% 77,8% 80,0% 100,0%   

6                 63,6% − Τμήμα Κατασκευών 
1 

− 63,9% 60,3% 66,1% 64,0% 

7  
ηλ/κών εργασιών 

60% 79,1% 72,1% 66,5% 70,9%                 72,2% 12,2% 
Τμήμα Έργων 
συντήρησης και

8 Τμήμα Πρασίνου 46% 50,4% 63,0% 26,9%         46,8% 0,8%            

9 
Τμήμα Πάρκων, 
Δενδροστοιχιών και 

 Μηχανολογικού
Εξοπλισμού 

36% 48,8% 53,1% 33,1%                   45,0% 9,0% 

10 ντος και 
ριακού 

σμού 

70%                         0,0% -70,0% 
Τμήμα 
Περιβάλλο
Κυκλοφο
Σχεδια

11 75% 93,8% 88,6% 84,6%                   89,0% 14,0%  
Διεύθυνση 
Καθαριότητας και 
Συγκοινωνιών 

12 − 76,8% 79,0% 72,1% 77,0%                 ,2% 
Διεύθυνση Κέντρου 
Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 

76 − 

13 
Τμήμα
καθαριότητας 

 ελέγχου 
και 

χρήσης 
85% 95,1% 90,2% 100,0%                   95,1% 10,1% 
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κοινόχρηστων 
χώρων 
(Δημ.Αστυνομία) 

14 

Τμήμα προστασίας 
πε

αδειών ίδρυσης, 
λειτουργίας και 

ριβάλλοντος, 
κυκλοφορίας και 

ελέγχου 
καταστημάτων 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

20%                         0,0% -20,0% 

  

ΠΛΗΘΟΣ 

ΩΝ 
ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡ

- 12 12 12 8 3 0 0 0 0 0 0 0     

 

 
Γραφείο Έρευνας πτυξη  Ποιότητα Δήμου Κορυδαλλού 

 
ΣΕΙΣ: Ο ΤΕΣ ΥΝ ΣΟ ΟΚ ΝΩΝ ΕΣΕΩΝ ΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΗΓΗ: Ανά ς και Διαχείρισης ς, 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ Ι ΔΕΙΚ  ΑΦΟΡΟ  ΤΟ ΠΟ ΣΤΟ ΟΛ ΛΗΡΩΜΕ ΥΠΟΘ  Α  

       

 

αυτός ι έργο και  έχει κή τάση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.11 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤ ΤΑΣ  

1Ο δείκτης δηλώνε υπόλοιπο υ προς υλοποίηση πρέπει να πτωτι
        

ΒΑΣΙΚΟΙ Δ Η  (KPI'S)

 ΣΤΟΧΟΣ 
04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 

ΤΙΜΗ 

Α Σ

ΣΤΟΧΟ 
01/2008 02/2008 03/2008 ΜΕΣΗ 

ΠΟΚΛΙ
Η ΑΠΟ 

1 

Τε
συ
εργ

1,6   
χνικές εργασίες 
ντήρησης εντός 15 

ν .ημερώ
15 2,2 2,3 3,4               2,4 12,6 

2

Κα
απ
απ
απ χές 
του

7 8 8 8                   8,0 1,0 

 

θημερινή 
οκομιδή 
ορριμάτων σε 7 
ό τις 12 περιο
 Δήμου 

3 

Απ  

εργ
συ
νό
πρ

 -  

ομάκρυνση εγκ/νων
οχημάτων εντός 20 

.ημερών από τη 
μπλήρωση των 
μιμων 
οϋποθέσεων 

20 53 61 1                   38,3 18,3

ΠΗΓ φ υνα Ανάπτυ ς και Διαχείρισης Ποιότητ , Δήμο Κορυδαλλού Η: Γρα είο Έρε ς ξη  ας υ 
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Στους παραπάνω πίνακε πεικ ετα οσοτικοπ ν ο ετήσιος στόχ υ έχει 

τεθεί για μια σειρά από Διευθύνσεις/τμήματα του Δήμου και σε ποιο βαθμό ο στόχος έχει 

επιτευχθεί, αποτελώντας ουσιαστικά έναν δείκτη αποτελεσματικότητας.  

 

Συμπερασματικά αξίζει να αναφερθεί ότι τα προβλήματα σχετικά με την πλήρη 

εφαρμογή της ποσοτικοποίησης και μέτρησης τ λειτουργιών των Διευθύνσεων/ 

Τμημάτων / Γραφείων μέσω συγκεκριμένων δεικτών αποτελούν αναμφισβήτητα  

δυσκολία. Οι ργειες αυτές, είχαν χρον  ορίζοντα οπ σης τ ετία μέχρι τη η 

ισχύος του πιστοποιητικού, με την προσδοκία ότι το διάστημα αυτό είναι αναγκαίο  

την ωρίμανση  απαιτείται, ώστε  εφαρμογή υ συστήμα  να γίν πλήρως 

αποδεκτή από το σύνολο του Οργανισμού.  το γεγονός ότι η επιθεώρηση 

επαναξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με επιτυ  από περίπου ένα έτος δε  

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το σύστημα και ι ασίες έχουν πλήρως αφομοιωθεί 

στη λειτουργία του οργανισμού  την αναμφισβήτητη σημαντική πρόοδο.  

 

Στο μέλλον πάντως θα πρέπει βλεφ η υργία δεικτών που να περιέχουν 

και ποιοτικά ιτήρια, π έσ χρόνος ολοκλήρωσης ήσεω πολιτών  

λανθασμένων υπηρεσιών κλπ. τ ρη ς τέτοιων στοιχείων είναι απαρα  

η αναβάθμιση πληροφοριακών  ή η  κών γ τέτοιες ρήσ  

Σημαντική επίσης, θα ήταν κ γωγή ι ήση δεικτών που αφορούν ν 

εσωτερική λειτουργία του Δή . πλήθος νιμω  εργαζόμενων / σύνολο 

εργαζόμενων,   χρέος, ο ετήσιο ειμμα κλπ. 
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Ζ. Αποδοτικότητα 
Η έννοια της αποδοτικότητας αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την πολιτική 

ηγεσία του Δήμου Κορυδαλλού. Ως αρχή της αποδοτικότητας θα μπορούσαμε να 

ρίσουμε την αναζήτηση της βέλτιστης σχέσης ανάμεσα στους πόρους και τα 

αφώς όμως προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της αποδοτικότητας αποτελεί 

ει ανάγκες που είτε δεν 

καλύπτονται είτε καλύπτονται ανεπαρκώς. 

II. στην αποτύπωση των αδυναμιών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση και 

βελτίωση των παρεμβάσεων. 

III. Στην απόδοση λογαριασμού στη διοίκηση και τους πολίτες όσον αφορά στη 

χρήση των πόρων και την επίτευξη των στόχων. 

 

Στο Δήμο Κορυδαλλού, εκτός από τις διαδικασίες που περιλαμβάνει το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας και οι οποίες μόνο μερικώς θα μπορούσαν να αναδείξουν 

ορισμένες πτυχές σχετικές με την έννοια της αποδοτικότητας στον οργανισμό, δεν 

εφαρμόζεται κανένας δείκτης που να συνδέει τους πόρους με τις εκροές. 
 
 

ο

αποτελέσματα.  

 

Το ισχύον γραφειοκρατικό πρότυπο λειτουργίας των ΟΤΑ και της Δημόσιας Διοίκησης, 

αποδίδει σημασία αποκλειστικά στην αρχή της νομιμότητας και ελάχιστα στις υπόλοιπες 

διαστάσεις της λειτουργίας των δημόσιων φορέων. Η νομιμοποίηση όμως των 

παραπάνω φορέων είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί πραγματικά μόνο όταν παράγουν 

αποτελέσματα προς το κοινωνικό όφελος, των οποίων το κόστος δικαιολογείται 

συγκεκριμένα. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας πρωταρχικό ρόλο δεν επιτελούν οι 

εισροές αλλά οι εκροές των συστημάτων. 

 

Σ

προαπαιτούμενο ένα σύστημα αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΟΤΑ 

αναφέρεται στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους σε σχέση με τις 

ευρύτερες τοπικές ανάγκες, που εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων τους και τους 

διαθέσιμους πόρους του κάθε ΟΤΑ. 

 

Οι βασικοί λόγοι της αξιολόγησης έγκεινται : 

I. Στην επαλήθευση ή μη του ότι η παρέμβαση καλύπτ
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Η. Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

σδυσης της πληροφορικής αναφορικά με το σύγχρονο ρόλο που 

αλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, ιδίως εκείνοι στο μέγεθος του Κορυδαλλού, 

κ

 

 τοπική κοινότητα είναι οι εξής:  

 στο κάθε άτομο- μέλος της κοινότητας για 

ν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

ήθως δεν είναι διατεθειμένοι να 

ις υιοθετήσουν.  Από πρακτική άποψη θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατανόηση του ρόλου και του έργου που επιτελούν τα μέλη της κοινότητας και πώς οι 

 ογίες  προωθήσουν

ν της. Επίσης, 

υνδέεται και με το βαθμό διαθεσιμότητας των πολιτών να στηρίξουν τις αποφάσεις των 

 
Η.1. Εσωτερική Δομή του Δήμου Κορυδαλλού 
 

Η σημασία διεί

κ

μπορεί να θεωρηθεί χωρίς καμία τάση μεγαλοποίησης ως ζωτική. Οι τάσεις της 

τεχνολογίας κατευθύνονται προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου με τη 

χρήση οπτι ών ινών αλλά και με ασύρματες συνδέσεις αναβαθμίζοντας σημαντικά τις 

δυνατότητες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο για τον πολίτη όσο και για τους 

εμπλεκόμενους (εργαζόμενους και αιρετούς) με τον χώρο της αυτοδιοίκησης. 

Οι κυριότερες συνιστώσες στις οποίες ο Δήμος έχει επικεντρωθεί για την επιτυχημένη 

διάδοση της χρήσης των νέων μέσων στην

 

 Τεχνολογία – Δεδομένου ότι είναι επιθυμητή η συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας 

θα πρέπει να ελεγθεί η πρόσβαση όλων των μελών της σε υπολογιστές ακόμα και 

εκείνων που είναι λιγότερο η καθόλου εξοικειωμένοι μαζί τους. Επίσης θα πρέπει να 

εξεταστεί ο βαθμός φιλικότητας που προσφέρουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στο 

χρήστη. 
 
 Κίνητρα – Ο βαθμός παροχής κινήτρων

τη συμμετοχή του στα νέα προγράμματα καθορίζει σε μεγάλο μέρος την επιτυχία ή την 

αποτυχία του προγράμματος. Θα πρέπει λοιπό

κατανόηση των κινήτρων για τις επιμέρους υποομάδες μέσα στην κοινότητα. 
 
 Έργο- Αν τα μέλη της κοινότητας δε διακρίνουν τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες, συν

τ

νέες τεχνολ  μπορούν να τα . 
 
 Πολιτική- Σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε στο βαθμό τον οποίο η κοινότητα στο 

σύνολο της χαρακτηρίζεται από σχέσεις αρμονίας μεταξύ των μελώ

σ
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τοπικών ηγετών τους σχετικά με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.  Εδώ οι προσπάθειες 

α πρέπει να επικεντρωθούν στην  αποφυγή των συγκρούσεων στο εσωτερικό της 

των νέων τεχνολογιών. 

iana στην 

ως στα εξής: 

φιστάμενη Κατασταση 

ορφώνεται 

υγκεντρωτικά ως εξής: 

θ

κοινότητας για την ομαλή εισαγωγή και λειτουργία 

 

 Κουλτούρα, Τοπικές αξίες -  Η κουλτούρα των μελών της κοινότητας θα πρέπει να 

είναι συμβατή με τη χρήση των νέων μέσων, προκειμένου οι στόχοι του συνολικού 

προγράμματος να επιτευχθούν. Από αυτήν την άποψη θα πρέπει να προηγηθεί μια 

ανάλυση τόσο των αξιών της κοινότητας όσο και των άξιων που περιέχουν οι νέες 

τεχνολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του απολογισμού από το project Access Ind

Indiana των Η.Π.Α. μέσα από το οποίο χρηματοδοτήθηκαν είκοσι οκτώ κοινοτικά δίκτυα, 

οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία  επικεντρώνονται κυρί

  

(α) προσαρμογή στην καθημερινή ζωή της κοινότητας 

(β) τοπικό περιεχόμενο για τοπικές ανάγκες 

(γ) σύνδεση με τους Ο.Τ.Α., τα σχολεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

(δ) διαδικασίες που εξασφαλίζουν μακροχρόνια υποστήριξη 

 

Υ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής, στο Δήμο 

Κορυδαλλού η υφιστάμενη κατάσταση είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο από άποψη 

εξοπλισμού και σε μέτριο επίπεδο από άποψη χρηστών και αξιοποίησης δυνατοτήτων.  

Αναλυτικότερα σε επίπεδο εξοπλισμού η υφισταμένη κατάσταση διαμ

σ

 2 Εξυπηρετητές 

 Δίκτυο 100 Μbps 

 125 Η/Υ 

 50 Εκτυπωτές 

 Scanner 

 Modem 

 Fax 

 Πολυμηχανήματα 

 3 Τηλεφωνικά κέντρα 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό του παραπάνω εξοπλισμού είναι κατανεμημένο στις υπηρεσίες 

που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Δήμου. Η ύπαρξη μιας οργανωμένης 

τρατηγικής για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο Δήμο δε 

ξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς 

ογία των 64 bit. 

ο υλικό είναι έτοιμο 

 τον ΟΤΕ. 

χει γίνει σύνδεση του δικτύου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και η ταχύτητα σύνδεσης στο internet 

Υ του κεντρικού κτιρίου έχουν πρόσβαση στο  Διαδίκτυο. Στα 

σ

βασίζεται σε κάποιο σχεδιασμό αλλά λειτουργεί κυρίως αποσπασματικά βάσει των  

προκυπτουσών αναγκών. Επίσης, η αξιολόγηση των αναγκών και των προβλημάτων, 

θεμάτων τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι γνωστά στα άτομα που απασχολούνται στο 

Τμήμα Πληροφορικής, δεν έχουν αποτυπωθεί οργανωμένα στο πλαίσιο αντιμετώπισής 

τους σε ένα σχεδιασμό. 

 

Επιπλέον, βασικά ζητήματα αποτελούν η μη σύνδεση των Νομικών Προσώπων με το 

κεντρικό δίκτυο καθώς και η προβληματική χωροθέτηση των κτιρίων που στεγάζουν τις 

υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Η τεχνολογία των μηχανημάτων είναι σχετικά νέα και ε

σε αναβαθμίσεις του εξοπλισμού στην τεχνολ

Ο Δήμος είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει την οπτική τεχνολογία. Τ

και απλά υπολείπεται η εγκατάστασή του και λειτουργία του από

Έ

είναι στα 4Mbit. Όλοι οι Η/

άλλα κτίρια μέρος των αναγκών εξυπηρετείται από αυτόνομες συνδέσεις. Εντός του 

επόμενου διαστήματος με την αναμενόμενη αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου θα 

λειτουργήσει και η τηλεφωνία 

 

Software 
Ο Δήμος χρ  τα Windows XP και Windows Server 

2003, επίσης  SERVER 2000 και Σουίτα γραφείου το Office 

XP και Office 2003. γές που χρησιμοποιεί σχετίζονται με τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 

ησιμοποιεί ως λειτουργικό σύστημα

 σα βάση δεδομένων τoν SQL

 Οι εφαρμο

 Οικονομ ίριση ική και Λογιστική Διαχε

 Δημοτολόγιο ένων, Ληξιαρχείο , Μητρώο Αρρ

 Πρωτόκολλο 

 Μισθοδοσία, Προσωπικό 
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 Διαχείριση προσλήψεων Προσωπικού 

 Διαχείριση Αλλοδαπών 

 Ηλεκτρονική Διαχείριση παρουσιών Προσωπικού 

 Διαχείριση Μελετών, Έργων, Εργολάβων 

 Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά 

 AUTOCAD 

 Διαχείριση αιτημάτων πολιτών με την εφαρμογή ΘΗΣΕΑΣ. 

 GPS Παρακολούθηση στόλου απορριμματοφόρων 

 GIS για την καταγραφή και διαχείριση γης, πολεοδομικής, συγκοινωνιακής και 

γενικά όλης της υποδομής του Δήμου Κορυδαλλού 

 e-kep 

 Από τη σουίτα γραφείου σε μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται το Word ως 

επεξεργαστής κειμένου, λιγότερο το Excel και καθόλου  Access το PowerPoint και 

το Publisher.  

 

Συνδρομές στο Internet 

• Νομοτέλεια (Διοικητική και Πολεοδομική Νομοθεσία) 

• Εθνικό Τυπογραφείο 

 

 

Η.2. Βαθμός Χρήσης Εφαρμογών 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το τμήμα πληροφορικής, η συγκεκριμένη 

ξιολόγηση διεξήχθη εμπειρικά και όχι μέσω της χρήσης ποσοτικοποιημένων δεικτών. 

ν η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: 

α

Έτσι λοιπό

Ικανοποιητικός έως πλήρης βαθμός: Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση - Δημοτολόγιο, 

Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο – Πρωτόκολλο – Διαχείριση Μελετών, Έργων, 

Εργολάβων - Διαχείριση προσλήψεων Προσωπικού - Διαχείριση Αλλοδαπών - 

Διαχείριση Μισθοδοσίας, e-kep 

ε μικρότερο βαθμόΣ : Προσωπικό, Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρολογικά, GPS 

ων 

ι σχετικά ικανοποιητική. Η χρήση του 

γικό εργαλείο, σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρει, είναι 

παρακολούθηση στόλου απορριμματοφόρ

Η χρήση του Internet από τους υπαλλήλους είνα

όμως ως παραγω

περιορισμένη. 
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Η.3. Ιστοσελίδα Δήμου Κορυδαλλού 

ήμου Κορυδαλλού υπό τη Διύθυνση 

 

Έγινε αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δ

www.korydallos.gr και όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή, λειτουργεί από το 2005. 

ά, γεγονός που σημαίνει ότι σε πραγματικό χρόνο ο χρήστης μπορεί 

πρόσβαση στο internet. 

υτόματα στο γραφείο Δημάρχου 

υδαλλού, έως το τέλος του 2008 

ς του Δήμου μέσω του διαδικτυακού του τόπου θα αυξηθούν κατακόρυφα 

 δημιουργίας ψηφιακού υποβάθρου της περιοχής. Σημαντική επίσης 

ροσπάθεια διεξάγεται για τη συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου στα εξειδικευμένα 

ατα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας ιδευτικού Κέντρου 

διοργ  τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους 

ολίτες στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

πιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην 

τολογίου χρηματοδοτούμενο από την ΚτΠ. 

κε και είναι στη φάση της υλοποίησης. Αφορά στη 

ό

ν και της ποιότητας των παρεχομένων 

), καθώς και η παροχή on line υπηρεσίες όπως ενδεικτικά 

Λειτουργεί δυναμικ

και ενημερώνει τις σελίδες με νέες καταχωρήσεις, διαθέτοντας 

Οι επισκέπτες μπορούν με e-mail το οποίο προωθείται α

να καταθέσουν το αίτημά τους. Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου  

Ηλεκτρονικής Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κορ

οι δυνατότητε

κυρίως στο επίπεδο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Ο Δήμος Κορυδαλλού πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας για την προμήθεια 

λογισμικού GIS και

π

επιμορφωτικά προγράμμ

 Διοίκησης. Παράλληλα μέσω του Δημοτικού Εκπα

ανώνονται κύκλοι επιμόρφωσης

π

Ε

πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Δημο

 

Σχετικά με τα δύο έργα που προαναφέρθηκαν και τα οποία εγκρίθηκαν μετά από την 

κατάθεση δύο προτάσεων σε σχετικές πρόσκλησεις της ΚτΠ θα πρέπει να αναφερθούν  

τα εξής: 

1. «Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 

354.000€. 

 

Το έργο αυτό συμβασιοποιήθη

δημιουργία εν ς ολοκληρωμένου – αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος για την 

αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτώ

υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή πληροφοριών 

για την πόλη (οδηγός πόλης όπως αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, σημεία 

τουριστικού ενδιαφέροντος
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παροχή πιστοποιητικών δημοτολογίου – ληξιαρχείου, έκδοση αδειών διαχείρισης 

 και δημοτικών φόρων  on line κλπ.  

όσο οι υποδείξεις όσο και οι αιτήσεις των πολιτών θα μπορούν να υποβάλλονται από 

μ

ωρίζει τον τύπο του αιτήματος 

 

αβιβαστεί αυτόματα σε αυτές για περαιτέρω 

. «Πολυχρηστικό GIS για την εξυπηρέτηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και των πολιτών 

ργο αυτό έχει υπογραφεί σύμβαση και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι 

ου πρόκειται να συνενώσει πλήθος λειτουργιών και να εξυπηρετήσει το 

σύνολο ν Υπηρεσιών του Δήμου. 

π δ

κοινόχρηστων χώρων, πληρωμές τελών

Τ

διαφορετικά σημεία πρόσβασης (μέσω internet portal) ώστε να μην επιβαρύνεται το 

τηλεφωνικό κέντρο και το προσωπικό του Φορέα και θα καταχωρούνται αυτόματα στο 

σύστημα χωρίς την ανάγκη επέμβασης υπαλλήλων. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για 

ΑμΕΑ και άλλες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. οικονομικοί μετανάστες), όχι μόνο μέσω 

ειδικών εκδόσεων του συστήματος, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αλλά 

και ε επιπρόσθετες πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικού ενδιαφέροντος. 

Σε κάθε περίπτωση το οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλλεται και πρόβλημα που 

αναφέρεται, θα παρακολουθείται μέσω εξελιγμένου, ευέλικτου και ισχυρού συστήματος 

CMS (Content Management System)  το οποίο θα αναγν

και θα το προωθεί αυτόματα στην κατάλληλη υπηρεσία. Κάθε αίτημα που θα 

υποβάλλεται θα παρακολουθείται στην εξέλιξή του, ενώ ο πολίτης που το υπέβαλλε θα 

μπορεί να ενημερώνεται, μέσω του προσωπικού λογαριασμού που θα μπορεί να 

δημιουργήσει στο internet portal, για την πρόοδο του θέματος που ανέφερε, την οποία 

φυσικά θα μπορεί και να παρακολουθεί ο ίδιος όποτε επιθυμεί. Στις περιπτώσεις που 

επιβάλλεται και είναι δυνατή η σύνδεση με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου 

εκτός του Φορέα, το αίτημα θα μπορεί να μετ

επεξεργασία. 

 

2

του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 350.000€. 

 

Για το έ

15/8/2008. Το έργο αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο υποδομής για το Δήμο 

Κορυδαλλού, π

 τω

Περιλαμβάνει τη λεπτομερή, οργανωμένη και συστηματική καταχώρηση των δεδομένων 

του Δήμου ( ολεο ομικών, οικονομικών, χρήσεων γης, δικτύων υποδομής, έργων) στο 

σύστημα, τον εξοπλισμό του Δήμου με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές για την πλήρη 

αυτοδύναμη λειτουργία του, τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων και εισαγωγής 

νέων στοιχείων από τους χρήστες, την παροχή εκπαίδευσης και συνεχούς υποστήριξης 

για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. 
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Μέσα από την καταγράφή της υφιστάμενη κατάστασης αναδεικνύονται τα εξής ζητήματα: 

ελλιπούς

ούς

 ανάγκη ενδυνάμωσης του τμήματος πληροφορικής με 

ανθρώπινους πόρους και μετεγκατάσταση του τμήματος σε λειτουργικό 

 βιβλίων που θα αποτελέσουν 

 σφαλμάτων και σχεδιασμός - τεκμηρίωση του 

 
• Ο εξοπλισμός ΤΠΕ στο Δήμο Κορυδαλλού μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι 

σε ικανοποιητικό επίπεδο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η αναλογία Η/Υ 

ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ προσεγγίζει τον ένα προς ένα και 

ίσως να το υπερβαίνει.  

• Οι υπάλληλοι του Δήμου λόγω της  εκπαίδευσης, του φόβου και της 

άγνοιας απέναντι στις νέες τεχνολογίες έχουν ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας 

να τις κατανοήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν επαρκώς.  

• Αναγκαία χαρακτηρίζεται η κατά καιρ  αναβάθμιση και αγορά καινούργιων 

προγραμμάτων που ενδυναμώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των 

τμημάτων, καθιστώντας τα ανταγωνιστικότερα και παραγωγικότερα. 

• Έκδηλη είναι η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με 

τις νέες τεχνολογίες, καθιστώντας το ικάνο για την αξιοποιήση 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

χώρο. Εκπαίδευση του προσωπικού στο λειτουργικό σύστημα των server και 

στη χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων (παρακολούθηση εισαγωγικών αλλά 

και πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων). Προμήθεια

σημεία αναφοράς για την αποδοτικότερη χρήση των συστημάτων αυτών και 

εκτέλεση απαραίτητων λειτουργιών.  

• Είναι απαραίτητη η καταγραφή υπάρχουσας συνδεσμολογίας του τοπικού 

δικτύου (LAN), διόρθωση

δικτύου. Επέκταση του δικτύου σε ό λ ε ς  τις θέσεις εργασίας. Η πρόσβαση 

όλων των θέσεων στο δίκτυο είναι αναγκαία και αποτελεί απαρα ί τη τη  

υποδομή  για οποιοδήποτε μελλοντικό έργο. Επίσης, διαπιστώνεται η 

ανάγκη διασύνδεσης με απομακρυσμένα Δημοτικά κτίρια με ασύρματη ζεύξη 

ή εάν αυτό καταστεί δυνατόν (λόγο του κόστους) με οπτική ίνα. 
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• Καταγράφεται ανάγκη τοποθέτησης συμβατών τηλεφωνικών κέντρων στα 

ι ένα κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο (Siemens) το οποίο 

ν τηλεφωνάις με 

ύ του και 

ση Server Antivirus software με σκοπό 

ς Κορυδαλλού να είναι κατάλληλα 

αταγραφή θα 

πρέπει να γίνει σε όλους τους χώρους του Δήμου αλλά και σε όλες τις 

υπόλοιπα κτίρια με αυτό του κέντρου του Δήμου, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο 

τηλεφωνικό κέντρο με όλες τις δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία σε 

επίπεδο φωνής και δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η 

ολοκληρωμένη σύνδεση όλων των υπηρεσιών και κτιρίων του Δήμου στο 

δίκτυο. Ο Δήμος διαθέτε

σύντομα αναβαθμίζεται για να μπορεί να μεταφέρει φωνή και δεδομένα (voice 

over IP) μέσω internet. Ο Δήμος προς το παρον δεν έχει επωφελήθεί όλων 

των δυνατοτήτων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ιδιαίτερως της δωρεά

τους; Υπόλοιπους διασυνδεδεμένους φορείς του Δημοσίου. 

• Είναι απαραίτητο σύντομα ο Δήμος να αποκτήσει σύστημα ηλεκτρονικής 

διαχείρισης εγγράφων, ταυτόχρονα με την εκπαιδεύση του δυναμικο

την ολκλήρωση της υποδομής υλικού και λογισμικού ώστε όλα τα έγγραφα 

του Δήμου να διακινούνται ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό ο Δημος 

Κορυδαλλού να δραστηριοποιηθεί στην ψηφιοποίηση των εγγράφων με 

στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους και την αποφόρτιση πολλών 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Αναγκαία είναι επίσης και η εγκατάστα

την αυτοματοποίηση της «ανίχνευσης» όλων των e-mail, αρχείων και 

δεδομένων που διακινούνται. 

• Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου για την αναλυτική διερεύνηση της 

υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τον τομέα των νέων τεχνολογιών και τις 

προοπτικές και στρατηγικές ανάπτυξής του. Ιδιαιτέρως με το νέο τοπίο που 

αναμένεται να διαμορφωθεί μετα την ολοκλήρωση των δυο μεγάλων έργων 

(Portal, GIS) θα πρέπει ο Δήμο

προετοιμασμένος για να επωφεληθεί των δυνατοτήτων που θα του δωθούν 

από την λειτουργία των παραπάνω. 

• Εμβάθυνση στις διαδικασίες τεκμηρίωσης (οι οποίες ήδη υφίστανται), 

αναφορικά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της 

Πληροφοριακής Υποδομής, με έναν τυποποιημένο τρόπο έτσι ώστε να 

ενισχύσει τους διαχειριστές του Συστήματος στη συντήρησή του και την 

υλοποίηση των προτεινόμενων μελλοντικών ενεργειών. Η κ
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υπηρεσίες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, ανήκουν όμως στην 

επιχειρησιακή «ομπρέλα» του Δήμου Κορυδαλλού. 

• Διαπιστώνεται ανάγκη για περαιτέρω εμπλοκή και προώθηση των 

ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Είναι προφανές πως οι εφαρμογές 

των δικτύων ευρείας ζώνης μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία σε πολλούς 

τομείς της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες 

που είναι δυνατό να προσφέρει ο Δήμος Κορυδαλλού αναφέρονται σε: 

Διοικητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μέσω της οποίας θα 

επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων,  

αναμετάδοση συναντήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων Δημοτικών 

λιτικών χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση 

της τηλεργασίας ως εργαλείου εφαρμογής 

εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο, ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο για 

σχολεία και κατοίκους, τηλεφωνικές υπηρεσίες κλπ. Ο Δημος Κορυδαλλού 

στο συγκεκριμένο πεδίο είναι δυνατόν να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες 

και από τον ιδιωτικό χώρο με μια φιλοσοφία win to win και μοναδικό στόχο τα 

οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η τοπική κοινότητα.  

• Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η προώθηση της καινοτομίας για δράσεις 

όπως είναι η προώθηση πο

εναλλακτικών μορφών απασχόλησης (τηλεργασία). Μέσω τέτοιου τύπου 

δράσεων επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματική αξιοποίηση 

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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Θ. 
Οι

Στα

Κο

η 

κατά

Δήμου

στοιχείων

 

Στα

μίας

αυ

μέσα

της

Η 

εκτέλεσης

χρημα

 

Οι

κατηγορία

χρ

που

Οι και αξιολογούν 

οικονομικά - λογιστικά δεδομένα και πληροφορίες καθώς και στατιστικά στοιχεία με 

αντικείμενο : 

1) την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μίας συγκεκριμένης μονάδας, 

2) την επισήμανση τάσεων σε κρίσιμα οικονομικά της μεγέθη, 

3) την αποτίμηση των επιδράσεων που δέχεται από το οικονομικό περιβάλλον, 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, 

4) τη σύγκριση της με άλλες ομοειδείς μονάδες, 

5) την τεκμηρίωση προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων, σε σχέση με τις επιλογές 

και τις προτεραιότητες της. 

Καταγραφή της Υφιστάμενης Οικονομικής Κατάστασης και της 
κονομικής Λειτουργίας  

 
 πλαίσια της καταγραφής και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου 

ρυδαλλού για τη σύνταξη του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος παρατίθενται α) 

υφιστάμενη δομή των οικονομικών υπηρεσιών, β) η οργάνωση και η λειτουργία τους 

 την εκτέλεση των βασικών εργασιών, γ) ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του 

 βάσει των απολογιστικών στοιχείων, δ) δείκτες αξιολόγησης των απολογιστικών 

, ε) ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου. 

 πλαίσια των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου 

 οικονομικής μονάδας (ιδιωτική επιχείρηση, ΔΕΚΟ, οργανισμός τοπικής 

τοδιοίκησης, κ.α.) έχουν αναπτυχθεί από την χρηματοοικονομική επιστήμη διάφορα 

 και τεχνικές με αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών 

. 

 

δομή και λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια της 

 τόσο της δημοσιονομικής πλευράς (εκτέλεση προϋπολογισμού), όσο και της 

τοοικονομικής (διπλογραφική μέθοδος). 

 αριθμοδείκτες αποτελούν την πλέον γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη 

 μέσων με στόχο, πρώτον την καταγραφή - μέτρηση των πόρων που 

ησιμοποιεί κάθε μονάδα, δεύτερον την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

 επιτυγχάνει και τρίτον τη συγκριτική της εξέταση με άλλες ομοειδείς. 

 χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες καταγράφουν, αναλύουν 
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Οι ργανισμοί Τοπικής υτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία 

οικονομικών μονάδων με τα πα

Ο Α

ρακάτω χαρακτηριστικά : 

− Παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που χαρακτηρίζονται ως 

εις κατευθύνσεις : 

α) στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών) με 

η μ π ρ

απτυξιακών στόχων. 

 κατάρτιση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες 

ο λογιστικό των ΟΤΑ (δημόσιο) δεν παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για μια 

 

πολογιστούν οι 

 του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και του νέου τύπου 

 

νη αξιολόγηση της 

ρόντος. 

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 τρ

το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με βάση ορισμένα πρότυπα ποιότητας, 

β) στην εξεύρεσ  σταθερών και μόνι ων εσόδων ου επιτ έπουν την εφαρμογή 

προγραμματικών διαδικασιών. 

γ) στην εξασφάλιση πλεονάσματος για να επιτευχθεί η υλοποίηση μεσοπρόθεσμων 

αν

Η

και οι λειτουργίες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θα πρέπει αφενός μεν να παίρνει υπόψη 

της τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αφετέρου δε να χρησιμοποιεί αξιόπιστα και 

κατάλληλα δεδομένα και στοιχεία. 

Τ

ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση και κατά συνέπεια οι αριθμοδείκτες που 

καταρτίζονται, υπόκεινται σε περιορισμούς. Η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος στους Δήμους είναι πρόσφατη και μόλις μετά βίας υπάρχουν διαθέσιμες 

οικονομικές καταστάσεις μίας πενταετίας που θα αξιοποιηθούν για να υ

σχετικοί αριθμοδείκτες. Σε τοπικό επίπεδο επίσης, τα στατιστικά στοιχεία (πληθυσμιακά, 

οικονομικά, κοινωνικά) που είναι διαθέσιμα δεν επαρκούν ή απλά δεν υπάρχουν. 

Η εφαρμογή

προϋπολογισμού στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης σειράς

αριθμοδεικτών που επιτρέπουν μία πλήρη και ολοκληρωμέ

οικονομικής τους κατάστασης και των προοπτικών τους, καθώς και τις μεταξύ τους 

συγκρίσεις, οι οποίοι παρατίθενται στο τελευταίο μέρος του πα
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Θ.1. Η Υφιστάμενη Δομή των Οικονομικών Υπηρεσιών 
Στα παρακάτω εμφανίζεται η δομή των επιμέρους τμημάτων των οικονομικών 

λεση 
εργασίας 

υπηρεσιών με αναφορά στις αρμοδιότητες τις οποίες είναι επιφορτισμένο το κάθε 

τμήμα να διεκπεραιώνει. 

 

Εκτέ

α

μα   

/α Οικονομική διεύθυνση 

άτο

 

Εκτέλεση 
εργασίας α/α 

 

Λογιστήριο 

άτομα  

1 Μό 5   νιμοι 

2 Αορίστου   1  

3 Συμβασιούχος στην δ.ε 1   

 Σύνολο  υπαλλήλων 7   

 

 

Εκτέλεση 
εργασίας α/α 

 

Προμήθειες 

άτομα  

1 Μόνιμοι 4   

 Σύνολο  υπαλλήλων 4   

 

Εκτ λεση 
εργασίας 

έ

α/α 

 

Προσωπικό-μισθοδοσία 

άτομα  

1 Μόνιμοι 3   

2 1   Αορίστου 

 Σύνολο  υπαλλήλων 4   
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Εκτέλεση 
ασίας εργα/α 

 

Έσοδα 

άτομα  

1 Μό 7   νιμοι 

 Σύνολο  υπαλλήλων 7   

 

Εκτέλεση 
ας εργασία/α Ταμειακή 

άτομα   

1 Μόνιμοι 4   

2 Αορίστου 1   

3 ύχοι  Συμβασιο 1  

 Σύνολο  υπαλλήλων   6 

 

Εκτ λεση 
εργασίας 

έ

α/α Αποθήκη 

άτομα   

 Σύνολο  υπαλλήλων -   

 Στην αποθήκη δεν απασχολ κό  

 

είται προσωπι
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Το οργανόγραμμα που προκύπτει από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας είναι: 

 

 
∆/νση Ο.Υ. 

Τμήμα 
λογισμ

διαχείρισης 

προϋπο
ού και 

λογιστικής 

Τμήμα προμη-
θειών και 
διαχείρισης 

υλικού 

Τμήμα εσόδων Τμήμα 
τα ιακή
υπηρεσία  

με ς 
ς

και δημοτικής 
περιουσίας 
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Θ.2. Η Οργάνωση και Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών 

α/
α 

Θέμα εξέτασης 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

1 Υπάρχει υπεύθυνος περιουσίας Μ 

Tο τμήμα εσόδων διαχειρίζεται 

μόνο τα μισθώματα 

Yπάρχει ομάδα  στο δημοτικό 

λιο για τη σία συμβού ν περιου

2 

 στοιχεί

χρ ε άτομα ή 

ό μητρώο 

ι  μητρ λλά 

εώνοντα ά 

άτομο αλλά μόνο  ανά υπηρεσία 

Τα περιουσιακά

εωμένα σ

υπάρχει σχετικ

α είναι 

υπηρεσίες- Ο 

Υπάρχε

δεν χρ

ώο  παγίων α

ι  τα πάγια αν

3 ητα Ν  Υπάρχουν ακίν

4 
Υπάρχουν αντικειμενικές αξίες 

των ακινήτων 
Ν  

5 
Υπάρχουν μεταφορικά μέσα-

μηχανήματα 
Ν  

6 Υπάρχουν παραστατικά αυτών Ν  

7 
Υπάρχει καταγραφή επίπλων-

αξίες αυτών 
Ν  

8 

Υπάρχει καταγραφή Η/Υ, 

μηχανογραφικού εξοπλισμού  -

αξίες αυτών 

Ν  

9 
Υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία 

επιχορηγούμενα 

Ν 
 

10 
Υπάρχουν  κοινόχρηστοι χώροι – 

αξία  αυτών 

Ν 
 

11 
Υπάρχει παρακολούθηση έργων  

(μητρώο έργων ) 
Ν 

-Σε   excel 
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α/
α 

Θέμα εξέτασης 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

12 
καταστροφής – πώληση

Πραγματοποιούνται διαδικασίες 

ς - 

εκποίησης περιουσιακών 

στοιχείων 

Ο  

 13 
 

άλλη εταιρεία 
Ν 

Συμμετέχει σε μη κερδοσκοπική ή
 

  
Ν 

14 

Υπάρχουν στοιχεία υπολοίπων

χρεωστών-οφειλετών 

Προκύπτουν από τα ισοζύγια 

πελατών –προμηθευτών 

15 αφής Ν 
απογραφής έναρξης. 

Υπάρχει επιτροπή απογρ
Για τη πραγματοποίηση της 

16 

θεί  

 )  

Ν 31/12/2000 

Έχει  πραγματοποιη

απογραφή  έναρξης (  πότε – 

επίπεδο – έγκριση

 
Παρατηρή

• Η διαχείριση της περιουσίας έχει ανατεθεί (εκ του ΟΕΥ) στα έσοδα και εννοείται η 

ς της ακίνητης ριου ίας, δίχως να αντιμετωπίζεται 

ισης όλης  πάγιας περιουσίας. Η ύπαρξη σχετικής 

 Συμβούλιο δεν αντιμετωπ ι το έμα. 

•  των παγίων  δεν έχει ανατεθεί σε ειδική υπηρεσία 

• ποιηθεί το μηχανογραφικό υποσύστημα των έργων, το οποίο τηρείται 

• τιμετωπίσει, στο άμεσο μέλλον, θέμα ματοποίησης απογραφής 

ν τηρούνται δικασίες καταστροφής-εκποίησης 

, οπότε πιθανόν να μην έχει ενημερωθε το μητρώο με τις μεταβολές 

ά την φή έν 000. 

σεις: 

παρακολούθηση της αξιοποίηση  πε σ

συνολικά το θέμα της διαχείρ

ομάδας στο Δημοτικό

 της

ίζε  θ

Η διαχείριση και η χρέωση

του Δήμου. 

Δεν έχει αξιο

αγαθών

σήμερα σε excel. 

Ίσως ο Δήμος αν  πραγ

περιουσιακών στοιχείων γιατί δε

των παγίων

δια

ί 

(από καταστροφές-εκποιήσεις) μετ  απογρα αρξης του 2
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 
  

1 

Πότε

προϋπολογισμός

Οκ

 
   ημερομηνίες που  ορίζει   ο  

νόμος  

 ψηφίζεται ο 

 (μέσα στον 

τώβριο) 

Ν 
Στις

2 
Συντάσσεται όγραμμα  

- αν ΝΑΙ πότε 

    ο    τεχνικό  πρ
Ν 

Στις   ημερομηνίες που  ορίζει

νόμος  

3 Είναι
 

 μηχανογραφημένος Ν  

4 

Γί  

διάρκεια

αναμο

κάθε  χρόνο 

νονται αναμορφώσεις στη

 του έτους-αριθμός 

ρφώσεων 

 

Ν Περίπου  7-8  

5 
Πριν τη προμήθεια ενεργείται ΕΑΔ  

Ν  

6 

Παρακολουθούνται ξεχωριστά οι 

υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 

προηγούμενων ετών 

 

Ν  

7 
υποχρεώσεων ΠΟΕ 

Ν  
Συντάσσεται κατάσταση  

8 
πάγια προκαταβολή 

Ν  
Πραγματοποιούνται δαπάνες με  

9 
εντάλματα προπληρωμής 

Ο  
Πραγματοποιούνται δαπάνες με  

10 

Υποβάλλονται ταμειακοί 

απολογισμοί  και οικονομικές 

καταστάσεις (μέχρι τον Απρίλη) 

 

Ν 
Στις   ημερομηνίες που  ορίζει   ο

νόμος 

  

11 
Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα προϋπολογισμού 

 
Ο  
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

  

1 
προμηθειών των Ο.Τ.Α. 

 
Ν  

Τηρούνται οι διαδικασίες 

2 
Εκδίδονται πρωτόκολλα

παραλαβής 

  
Ν  

3 Υπάρχουν  επιτροπές παραλαβής 
 

Ν  

4 
Υπάρχουν υλικά που 

 παρακολουθούνται σε αποθήκη

 
Ο  

5 

Εάν ΝΑΙ, εκτελούνται διαδικα

εισαγωγής-εξαγωγής, τηρείτ

βιβλίο αποθήκης 

σίες 

αι 

 

Ο  

6 
Παρακολουθούνται αναλυτικά οι 

προμηθευτές 

 
Ν  

7 

Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα εκτέλεσης προμηθειών-

τήρησης αποθήκης 

 

Ν  

ΔΙΑΔ

ΠΑ

 
  

ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

ΝΩΝ ΔΑ

1 

Τα παραστατικά δαπάνης 

καταχωρούνται εμπρόθεσμα ή 
πάρχουν και οι δύο 

περιπτώσεις 
όταν ενταλματοποιούνται 

 

Μ 
Υ

2 

ι με 

 

 

Ν 

Οι δαπάνες καταχωρούντα

βάση κριτήριο διάκρισης σε

πάγια- αναλώσιμα-λοιπές 

δαπάνες 

 

3 
Υπάρχουν δαπάνες για τις οποίες

δεν καταχωρούνται  παρασ

 

τατικά  
ιθανόν να υπάρχουν 

 
Μ Π
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

4 
Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα καταχώρισης δαπανών 

 
Ν  

ΔΙΑΔ

ΕΝΤΑ

 
  

ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-

ΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Η ενταλματοποίηση των δαπανών

γίνεται μηχανογ

 

ραφικά 

 Ν 
 

2 

Η εκκαθάριση λαμβάνει υπόψη τις 

ρκών 

Ν 

 
δεσμεύσεις δαπανών και την 

αντίστοιχη ύπαρξη επα

πιστώσεων 

 

3 

Η εκκαθάριση λαμβάνει υπόψη 

τυχόν παραγραφές 

υποχρεώσεων. 

 Ν 

 

4 
Γίνεται μερική ενταλματοποίηση 

δαπανών 

 
Ο  

5 
Ν 

 Υφίσταται έλεγχος από Ελεγκτικό 
 

6 θέματα εκκαθάρισης-

νομιμο

Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

ποίησης δαπανών 

 Ο 

 

 
Πα

•  των παραστατικών πιθανό γεί προβλήματα 

σης του ου ενδιάμεσα των ετήσιων ισολογισμών. 

• αίδευσης σε ορισμένα από τα αντικείμενα της λογιστικής 

ρατηρήσεις: 

Η μη άμεση καταχώριση ν να δημιουρ

στην εικόνα της οικονομικής θέ

Διαπιστώνεται η ανάγκη εκπ

λειτουργίας. 

Δήμ
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΠΡΟΣ
 

  ΩΠΙΚΟ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

1 Υφιστάμενο προσωπικό (αριθμός) 
 

- πάρχουν  4 υπάλληλοι Υ

2 
Παρακολουθούνται οι αλλαγές  

στην μισθοδοσία και από ποιόν  

Υπάρχουν  2 υπάλληλοι  που 

αρακολουθούν τις αλλαγές 

 
Ν 

π

3 ιες - 
Πάνω  από 60 για όλες τις  

ατηγορίες 

Πόσες μισθοδοτικές καταστάσεις 

εκδίδονται το μήνα και ανά πο

κατηγορίες 

 

κ

4 ι προκαταβολή 
 

Ν Στους Μόνιμους Καταβάλλετα

5 
Οι πληρωμές γίνοντα

τραπέζης 

ι μέσω  
Ν  

6 
Υπάρχουν τακτικές αποδοχές πο

εκδίδονται 

υ 

μεταχρονολογημένες 

Αναδρομικά , συλλογικές 

υμβάσεις και δικαστικές 

αποφάσεις   

 

Ν σ

7 
 

Ν  
Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα μισθοδοσίας 

8 

 

ύ λόγω 

συνταξιοδότησης  

 

Ν Στον  ισολογισμό  

Γίνονται προβλέψεις για

αποζημιώσεις προσωπικο

 
Παρατηρήσεις: 

• Καλύπτονται οι βασικές λειτουργίες. 

• Διαπιστώνεται η ανάγκη εκπαίδευσης. 
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Όχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
  

 

1 
Εσωπροϋπολογιστική διαχείριση 

κρατήσεων 

 
Ο  

2 Ο 

Αναλυτική ανάπτυξη στο 

προϋπολογισμό ή σε 

υποσύστημα κρατήσεων 

 

 

3  έκδοση εντάλματος 
 

Ο Απόδοση με  

4 
Αποδίδονται  εμπρόθεσμα οι 

κρατήσεις  

 
Ο  

5 

ισης 

 εάν δεν τηρείται  στον Ν  

Υπάρχει  πρόγραμμα διαχείρ

κρατήσεων

προϋπολογισμό . 

 

6 
θέματα διαχείρισης κρατήσεων 

 
Ν 

Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 
 

Πα

• κές λειτουργίες. 

•  εκπαίδευσης. 

 

ρατηρήσεις: 

Καλύπτονται οι βασι

Διαπιστώνεται η ανάγκη



378 
 

 

α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν  /Ο/Μ
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 

  

1 

  

  

Καταγραφή πηγών

χρηματοδότησης (βάσει 

αρμοδιοτήτων) 

1α ί  φόροι. 
 

Ν  Δημοτικά τέλη – Δημοτικο

1β 
 

Ν  
Τόκοι καταθέσεων  - Repos – 

ομόλογα 

1γ εις-δωρεές κλπ 
 

Ν  Επιχορηγήσ

1δ 
 Υπάρχουν αποφάσεις κατανομής 

επιχορηγήσεων 
Ν  

1ε Πρόσοδοι από περιουσία 
 

Ο  

1σ
  

Ο  
τ 

τες(σφαγεία –

λατομεία κ.α ) 

Έσοδα από άλλες

δραστηριότη

2 
εσόδων γίνεται μηχανογραφικά 

 
Ν  

Η έκδοση των παραστατικών 

3 

Υπάρχουν περιπτώσεις άσκησης 

προσφυγής για βεβαιώσεις 

εσόδων 

 

Ν 
-Υπάρχουν αλλά λειτουργούν 

λάθος 

4 Γίνονται διαγραφές εσόδων 
 

Ν Ταμειακή 

5 Γίνονται παραγραφές εσόδων 
 

Ν Ταμειακή 

6 
Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα εσόδων 

 
Ν  
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Παρατηρήσεις: 

• Πρέπει να οργανωθεί η διαχείριση των προσ

 Διαπιστώνετα γκη εκπαίδευση

φυγών. 

• ι η ανά ς. 

α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν  /Ο/Μ
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΤΑΜΕ   ΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

1 

Τηρούνται τραπεζικοί 

αναλυτικά 

 

 λογαριασμοί  τραπεζών λογαριασμοί-παρακολουθούνται Ν 2

2 

ται 

 επιταγών-μετρητοίς- Ν 
πιταγές ,τραπεζικές εντολές  και 

σπάνια μετρητά 

Οι πληρωμές πραγματοποιούν

με έκδοση

τραπεζικές εντολές 

 
Ε

3 
Η είσπραξη των εσόδων γίνεται με  

Ν  
έκδοση γραμματίου είσπραξης 

4 
  

Μ Μόνο  επιχορηγήσεις   Ν.Π 
Γίνεται μερική εξόφληση

ενταλμάτων 

5 

Γίνονται λογιστικές 

για εγγραφή τραπεζικών εξ

και πιστωτικών

τακτοποιήσεις 

όδων 

 τόκων 

 Για τους  πιστωτικούς τόκους  

κόβει  γραμμάτιο 

 τα τραπεζικά έξοδα κάνει  

συμψηφισμό 

Μ 
Για

6 Ν 
  λογιστήριο  - 

ταμειακή 

Υπάρχουν δάνεια-εάν ΝΑΙ 

υπάρχει υπεύθυνος διαχείρισης-

παρακολουθούνται οι τόκοι 

 
Συνεργασία

7 

Η συμφωνία ταμείου-τραπεζικών

λογαριασμ

 

ών πραγματοποιείται 

μηνιαία  

 

καθημερινά ή εβδομαδιαία ή 
Ν Μηνιαία 

8 

ις 

χουν επισφαλείς 

 

Ν  

Παρακολουθούνται οι απαιτήσε

του Δήμου-λαμβάνονται μέτρα 

είσπραξης-υπάρ
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

χρεώστες 

9 
Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα ταμιακής διαχείρισης. 

 
 Ν 

Παρατηρήσεις: 

• ές λειτουργίες. 

• υσης. 

Καλύπτονται οι βασικ

Διαπιστώνεται η ανάγκη εκπαίδε

α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΟΡΓΑ
 

  ΝΩΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ  

1 Υπάρχουν αποθηκευτικοί   χώροι 
 

Ο  

2 Ο Αν  ναι , φυλάσσονται  επαρκώς 
 

 

3 
 

Ο 
Υπάρχουν  υπεύθυνοι   

αποθηκάριοι 
 

4 Ο Λειτουργεί  μηχανογραφικά  
 

 

5 ν  
 

Ο  Υπάρχει  κωδικοποίηση ειδώ

6 
Τηρούνται  διαδικασίες (έντυπα , 

χρεώσεις υλικών κ.α) 

 
Ο  

7 

 

θε χρόνο απογραφή  
Μ 

Γίνεται απογραφή αλλά όχι  

οργανωμένα 

Γίνεται κά

αποθεμάτων 

 
 
 



381 
 

Παρατηρήσεις: 

 Δεν υπάρχου ς και δεν γίνε ργανωμένη διαχείριση

 Η οργάνωση ίρισης των μάτων και η λειτουργία  

πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα. Η παρακολούθηση των υλικών θα 

σημαντικές μειώσεις του κόστους. 

 

•

•

ν αποθήκε

 της διαχε

ται ο

 αποθε

 των υλικών. 

 των αποθηκών

αποφέρει 

α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/  Ο/Μ
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       

1 προϋπολογισμός  (ποσοστό  

Σύμφωνα ισμό 

του 2006  το ποσοστό  εκτέλεσης 

 προϋπολογισμού όσον 

αφορά  τα έξοδα(χωρίς τις 

 π.ο.ε, τις αποδόσεις 

και τις προβλέψεις)  είναι  

ερίπου  32%.  Όσον αφορά τα 

έσοδα(χωρίς τις εισπράξεις υπέρ 

ημοσίου και τρίτων και χωρίς το 

χρηματικό υπόλοιπο) είναι 

ερίπου 35% . 

Σε τι ποσοστό  εκτελείται  ο 

εκτέλεσης) 

   με τον απολογ

του

πληρωμές

π

δ

π

2 

Που  εμφανίζονται οι  μεγαλύτερες  

επενδύσεις  η στις λειτουργικές 

 

υνολικά  στις  επενδύσεις  
αποκλίσεις .   Στις  δαπάνες για 

δαπάνες 

 Σ

3 

λίσεις  στα 

κά-

ια –επιχορηγήσεις  

για επενδύσεις )     

 Στα έκτακτα  έσοδα  ο 

5% ενώ στα 

τακτικά  έσοδα περίπου στο 57% 

Οι   μεγαλύτερες αποκ

έσοδα  που  εντοπίζονται(τακτι

έκτακτα- δάνε
 

προϋπολογισμός εκτελείται  

περίπου στο 1
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

4 
και το Δ.Σ  για την πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού  

και  από ποιον . 

 Όποτε  ζητηθεί 

Κάθε πότε ενημερώνεται  η Δ.Ε  

5 

Κατά  την παρουσίαση των 

απολογιστικών στοιχείων του 

προϋπολογισμού Ο  

χρησιμοποιούνται  κάποιοι  

δείκτες . 

 

6 

Προσδιορίζονται  κατά την  

συζήτηση τα ουσιαστικά  

προβλήματα η γίνεται καθαρά για 

τυπικούς  λόγους  

Μ 

 

Κάποιες φορές  

7 

Οι  προϊστάμενοι των υπηρε

παρακολουθούν τον 

προϋπολογ

σιών 

ισμό που πρέπει  να 

εκτελέσουν   

 

Ν  

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

  

1 

Η οικονομική  υπηρεσία    

Ν  διαμορφώνει ταμειακό 

προγραμματισμό του έτους  . 

2 
υθείται σε μηνιαία  βάση 

 
Ν  

Ο ταμειακός προγραμματισμός 

παρακολο

3 

 

Ν 

Η  διοίκηση  ενημερώνεται  για την

πορεία του ταμειακού  

προγράμματος  του Δήμου . 

 

 

4 
αίδευσης – 

εξειδίκευσης κάποιου ανθρώπου 

 
Ο  

Υπάρχει ανάγκη εκπ
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

σε  θέματα  ταμειακού 

προγραμματισμού 

ΚΟΣΤ  
 

  ΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1 ι αν 

εδο 

Ο  

Κοστολογούνται οι 

δραστηριότητες του Δήμου  κα

ναι ,  σε ποιο  επίπ

 

2 
  

  -δραστηριότητα 

 
Ο  

Κοστολογούνται τα υλικά ανά

υπηρεσία

3 
ά  

 
Ο  

Κοστολογείται  η εργασία  αν

υπηρεσία  -δραστηριότητα

 

4 
 Δήμο  

 
Ο  

Υπάρχει  και  λειτουργεί  σύστημα 

κοστολόγησης  στο

 
  

Ν  
Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε 

θέματα κοστολόγησης

 

ΠΑΡΑ

ΔΕΔΟ

 
  

ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΝΩΝ 

1 Δήμου  στα δεδομένα της Γενικής 

τί 

 

Ν  

Στηρίζεται η ενημέρωση του 

Λογιστικής και  εάν όχι για

2 
η με  

Ο  
Ενημερώνεται η διοίκησ

ισοζύγιο και κάθε πότε  

3 

ς 

Ο  

Αξιοποιούνται οι δυνατότητες τη

πληροφορικής για την εξαγωγή 

οικονομικής πληροφορίας  

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

1 
Κοινοποιούνται από το δικαστικό

αποφάσεις που επηρεάζουν τη 

  
Μ  
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α/
α 

Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

περιουσία του Δήμου 

2 
από την οικονομική διεύθυνση 

Οι αποφάσεις αυτές εξετάζονται  
Ν  

3 

Εγγράφονται λογιστ

υποχρεώσεις ή οι απαιτήσεις 

αυτές 

ικά οι  

Ν  

Πα

λλού παρουσιάζεται η μεγάλη απόκλιση μεταξύ 

ολογισμ , γεν  φαινόμενο της Τοπικής 

ους  πα σιάζεται έλλειμμα στη διοικητική 

τό οφείλεται σε 2 ους α) γιατί δεν υπάρχουν τα 

τολόγη  υλικών-δραστηριοτήτων) και β) οι 

ήσεις ΟΤΑ δεν είναι προσανατολισμένες στη διαχείριση της 

 προκύπτει από τις απαντήσεις δεν παρακολουθούνται τακτικά τα 

του προϋπολογισμού από τα όργανα διοίκησης ή 

ονται στο τομέα υτό με τους υπεύθυνους 

ροϋπολογισμού. 

ραστηριότη  του Δήμου. 

 αξιοποιείται η Διπλογραφική Λογιστική στη παρακολούθηση 

 τη ίκηση του Δήμου. 

αίδευσης. 

αναβάθμιση της διοικητικής πληροφόρησης, ώστε να 

 πληροφορία στη διοίκηση του Δήμου κατά τη λήψη 

των αποφάσεων. 

ρατηρήσεις: 

• Στο Δήμο Κορυδα

προϋπολογισμού και απ

Αυτοδιοίκησης. 

ού ικότερο

• Όπως και στους περισσότερ

πληροφόρηση και αυ

ΟΤΑ ρου

λόγ : 

αντίστοιχα εργαλεία (κοσ

περισσότερες διοικ

ση

οικονομικής πληροφορίας. 

• Όπως

οικονομικά δεδομένα 

τουλάχιστον δεν συνεργάζ

παρακολούθησης του π

α

• Δεν κοστολογούνται οι δ

• Προκύπτει πως δεν

τες

των οικονομικών του Δήμου από

• Διαπιστώνεται η ανάγκη εκπ

• Απαιτείται γενικότερη 

 διο

προσφέρεται η απαιτούμενη
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α/α Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  

ίπ ποίηση περιγραφή  τομέων που είναι 

μηχα

Επ εδο μηχανογράφησης-παραμετρο

νογραφημένοι) 
ς  ( των

1 Διαχείριση προϋπολογισμού 
 

Ν  

2 
ίριση προμηθειών-

ν 

 
Ν  

Διαχε

παραστατικώ

3 Διαχείριση ενταλμάτων 
 

Ν  

4 
ων  

Ν  
Διαχείριση ενταλμάτ

προπληρωμής 

5 Διαχείριση παγίας προκαταβολής
 

Ν  

6 Διαχείριση εσόδων 
 

Ν  

7 Γενική Λογιστική 
 

Ν  

8 Διαχείριση παγίων 
 

Ν  

9 Ταμιακή διαχείριση εισπράξεων 
 

Ν  

10 Ταμιακή διαχείριση πληρωμών 
 

Ν  

11 Διαχείριση επιταγών 
 

Ν  

12  Ν  Διαχείριση κρατήσεων
 

13 Διαχείριση υλικών 
 

Ο  
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α/α Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/Ο/Μ 
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

14 Διαχείριση μισθοδοσίας 
 

Ν  

15 
Διαχείριση έργων – 

επιχορηγήσεω

 
Ο  

ν  

16 N-LINE 
Η εφαρμογή λειτουργεί  on –line 

ή  off  line 

 
Ν O

Παρ
Η π ποιείται στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, πλην της 

διαχείρισης  διαχείρισης τ  αποθηκών (που δεν υπάρχουν). 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ατηρήσεις: 
ληροφορική αξιο

 των έργων και της ων

α/α Θέμα 
Εξέ-
ταση 

Ν/  Ο/Μ
(Ναι-
Οχι-
Μερ) 

Παρατηρήσεις 

1 
 τήρησης 

των βιβλίων 

 
M -Κάθε  τμήμα  τα δικά του  

Υπάρχει υπεύθυνος

2 
αι μόνο 

μηχανογραφικά 

 
Ν  

Τα βιβλία τηρούντ

3 
ι μόνο 

χειρόγραφα 

 
Ο  

Τα βιβλία τηρούντα

4 
μηχανογραφικά και χειρόγραφα 

 
Ο  

Τα βιβλία τηρούνται και 

5 
Λογιστικής 

 
Ν  

Τηρείται ημερολόγιο Γενικής 

6  Ν  Τηρείται ισοζύγιο  

7 Τηρείται μητρώο παγίων  Ν  

Παρατηρήσεις: 

• Τα βιβλία του Δήμου τηρούνται από τις υπηρεσίες. 
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Θ.3. Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κορυδαλλού. 
Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του Δήμου βασίστηκε  

i. στους οικον  απολογισμούς των ετών 2003 έως 20  της 

Οικονομικής Υπηρεσίας και σε στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ.  

ii.  των χρήσεων 2001-2006. 

iii.  οι επισημάνσεις και εκτιμήσεις της Οικονομικής 

το εσόδων – εξόδων καταγράφον  τα κονομικά στοιχεία που 

αφο γές τη ημοτικής Αρχής, την άσκηση των 

ρμ  Δήμου και γενικά τις δραστηριότητες του ριμένα έτη 

 ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

ου Γ΄ 

τα 

ούν τον Δήμο έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα περισσότερα μέτρα τους. 

2. Το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) έχει ολοκληρωθεί, ενώ 

έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησ ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα 

έχει ξεκινή βρίσκεται στο μ το π αμμα ΘΗΣΕ
3. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή Κλ ού Λογιστικού Σχεδίου των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (διπλογραφικό λογισ ύστημα) με την σύνταξη πρώτον 

ύ έναρξ  2000 και ών 

ων μέχρι και το 2006. Επίσης η μηχανοργάνωση του Δήμου, με βάση 

του ΥΠΕΣΔΔ έχει  σε μεγάλο βαθμό. 

Στη νται όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες εσόδων - εξόδων από 

τους  πίνακες κα ολου  μία  χρηματοοικονομικών 

αριθ ι πινάκων με τους οποίους επιχειρείται η ανάλυση και αξιολόγηση των 

οικο  τα ποσά είναι  ευρώ ι σ πολλές περιπτώσεις έχουν 

στρ

Για ζονται, με ση τη  του 

προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες εσόδων - εξόδων. 

ομικούς 06, σε δεδομένα

Στις οικονομικές καταστάσεις

Παράλληλα αξιοποιήθηκαν  

Υπηρεσίας. 

υς απολογισμούς Σ ται οι

ρούν τις προτεραιότητες και επιλο

οδιοτήτων του

ς Δ

α . Τα συγκεκ

παρουσιάζουν τα

1. Είναι στο μέσον προς τέλος περίπου της προγραμματικής περιόδου τ

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 και τα Επιχειρησιακά Προγράμμα

που αφορ

ης τους 

ρόγρ

αδικ
τικό σ

σει και έσον 

του 

ΑΣ. 

απογραφής και ισολογισμο

καταστάσε

ης το  στη συνέχεια των οικονομικ

το σχετικό πρόγραμμα 

 συνέχεια αναλύο

Α, ολοκληρωθεί

 ταμιακούς απολογιστικούς

μοδεικτών κα

ι ακ θεί  σειρά

νομικών του Δήμου. Όλα

ογγυλευθεί τα δεκαδικά. 

 σε  κα ε 

εποπτικούς λόγους παρουσιά  βά ν κωδικοποίηση
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Κωδ. 
ΚΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

03 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

04 ΦΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

05 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 

21 ΤΑΚΤΙΚΑ (Π.Ο.Ε.) 

22 ΕΚΤΑΚΤΑ (Π.Ο.Ε.) 

3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 

Κωδ. 
ΚΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

01 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

03 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

04 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

05 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 

06 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

07 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

1 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

11 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 



389 
 

Κωδ. 
ΚΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

12 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣ ΤΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

14 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

15 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

21 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

3 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

31 ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 

4 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

41 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Ν ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) - ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
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Θ.3.1. δα  
Ο πίνακας της επόμενης σελίδας παρουσιάζει συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία των 

εσόδων 003 έως 2006. 

 

Ταξ μ ς στα συνολικά 
έσο . Τ ηγορίας εσόδων στα 

συν μου αποτελεί αφενός μεν ένδειξη των προσπαθειών που 

καταβάλει, αφετέρου ομικές 

του α

Αναλύοντας τον πίν

1. κα Λοιποί ΚΑΠ και 07 λοιπά τακτικά – κυρίως 

τρ ροι (Κ.Α.Π.) και ειδικές επιχορηγήσεις για αρμοδιότητες που 

έχουν ν και των 

ο γήσεις 

αυτές χρόνο, συνήθως με συστήματα κατανομής που έχει 

ήσει η ΚΕΔΚΕ (Κ.Α.Π., λειτο ς σχολείων, παιδικοί σταθμοί), 

αλλά οι προοπτικές αύξησης τους στο μέλλον είναι μέτριες για τους εξής λόγους : 

- Η παρακράτηση των Κ.Α.Π. για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έχει αυξηθεί σε σχέση 

με αυτή του ΕΠΤΑ, από 8,5% σε 10%, για τα πέντε χρόνια τουλάχιστον (2005 – 

2009). Άρα οι έτσι και αλλιώς, μικρές ετήσιες αυξήσεις τους, περιορίζονται ακόμα 

περισσότερο. 

- Οι επιχορηγήσεις για τις αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στους ΟΤΑ, δεν 

καλύπτουν πλέον το κόστος άσκησης ούτε τις φυσιολογικές αυξήσεις. 

2. Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, (23% για τα 

έτη 2005-2006) με εθνικό μέσο όρο το 40% περίπου των συνολικών εσόδων. Τα τέλη 

καθαριότητας απορροφούν γύρω το 82% της κατηγορίας αυτής. Είναι σαφές ότι η 

γενικότερη οικονομική κατάσταση της περιοχής και η φοροδοτική ικανότητα των 

τοπικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών δεν διευκολύνουν την άντληση τοπικών 

εσόδων. 

3. Χαμηλά επίσης είναι τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία του Δήμου (κάτω από το 

1%) όταν ο εθνικός μέσος όρος κυμαίνεται στο 6%. Με βάση τα στοιχεία που 

παραχώρησαν οι οικονομικές υπηρεσίες, η Δημοτική ακίνητη περιουσία που 

αξιοποιείται, είναι μικρή και αφορά ορισμένα αστικά ακίνητα.  

Έσο

των ετών 2

ινό ηση εσόδων (εισπραχθέντων) με βάση την αναλογία του
δα ο ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατ

ολικά έσοδα του Δή

 δε περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι οικον

 δυν τότητες. 

ακα «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ», προκύπτουν τα εξής : 

Οι τηγορίες 0611 ΚΑΠ, 0612-0619 

Κεν ικοί Αυτοτελείς Πό

 μεταφερθεί στους ΟΤΑ - αποτελούν μεγάλο τμήμα των τακτικώ

λικών εσόδων (μεταξύ 23 και 39% για τα έτη 2005-2006). Οι επιχορη

 καταβάλλονται κάθε 

συν

εκπον υργικές δαπάνε
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 εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.) στα συνολικά 

. Όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα, αυτά αποτελούνται ουσιαστικά από δύο 

%), 

δοθεί 

ησιακά 

ουδαιότερων υποκατηγοριών εσόδων, με βάση την αναλογία τους 

 

4. Η αναλογία των

έσοδα (γύρω στο 4,5%), θεωρείται χαμηλή, δεδομένου ότι ο εθνικός μέσος όρος 

κυμαίνεται γύρω στο 10%.  

5
υποκατηγορίες, τις επιχορηγήσεις (23,02% το 2006) και τα λοιπά έκτακτα (0,38

ενώ το 2005 προστίθενται έσοδα από δάνεια (10,25%). Θα πρέπει πλέον να 

ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση του Π.Ε.Π. Αττικής και στα άλλα επιχειρ

προγράμματα του Δ΄ Κ.Π.Σ. 

Η κατάταξη των σπ

στα συνολικά έσοδα, δίνει την ακόλουθη σειρά : 

 2005 : α) ΚΑΠ 28,35%, β) Ανταποδοτικά καθ/τας 17,22%.,  γ) Επιχορηγήσεις 

16,23% 

 2006 : α) ΚΑΠ 31,87%, β) Επιχορηγήσεις 23,02%,  γ) Ανταποδοτικά καθ/τας 

17,52%. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ       

2005 2006 Κωδι-κός 
εσόδου 

περιγραφή 
εσόδου βεβαιωθέντα εισπραχθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα 

012 

έσοδα από 

εκμ/ση 

εδάφους-

υπεδάφους 

111.949,68 111.949,68 82.442,00 82.442,00

02 

έσοδα από 

κινητή 

περιουσία 

5.281,29 5.281,29 4.047,96 4.047,96

031 καθαριότητα 3.981.415,92 3.981.415,92 4 .137.137.751,37 4 .751,37

044 ΤΑΠ 384.734,19 384.734,19 386.751,22 386.751,22

045 
τέλος 

ακαθαρίστων 
423.014,86 423.014,86 7.8946 8,26 467.898,26

046-047 
λοιπά τέλη-

δυνητικά 
385.107,35 368.958,65 0.3240 5,59 400.325,59

05 
φόροι-

εισφορές 
279.138,76 278.818,30 8.2832 2,82 327.763,51

0611 ΚΑΠ 6.555.833,46 6.555.833,46 7 7.57 .527.52 1,40 7 .571,40

0612-0619 λοιποί ΚΑΠ 1.711.777,72 1.711.777,72 1 2.42 .862.86 0,97 1 .420,97

07 λοιπά τακτικά 65.279,15 65.279,15 3.6415 2,91 153.642,91

11 έσοδα από 80.654,45 63.354,45 7.646,05 7.646,05
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εκποίηση 

2005 2006 Κωδι-κός 
εσόδου 

περιγραφή 
εσόδου βεβαιωθέντα εισπραχθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα 

12 γικές 

σεις 

280.937,18 280.937,18 695.206,05 695.206,05

έκτακτες 

λειτουρ

επιχορηγή

131 

νε

ς 

ηγήσεις(
2.007.221,22 2.007.221,22 1.824.969,31 1.824.969,31

θεσμοθετημέ

ς επενδυτικέ

επιχορ

ΣΑΤΑ κλπ) 

132 

λοιπές 

ςπιχορηγήσεις 

ενδύσεις 

1 1 2 2

για επ

.466.606,85 .466.606,85 .916.791,06 .916.791,06

14 
 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
δωρεές-

κληρονομιές

15 

σεις-

μα-

 

542.849,57 421.242,40 234.649,84 215.670,34

προσαυξή

πρόστι

παράβολα

16 
λοιπά έκτακτα 

έσοδα 
95.162,04 95.162,04 90.069,27 90.069,27

211 
ΠΟΕ τακτικά 

(πρωτοβεβαιο
913.220,96 816.050,45 873.898,06 857.749,36
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ύμενα) 

22

Π

(πρ ο 0,00 134.745,54 3.408,331 

ΟΕ έκτακτα 

ωτοβεβαι

ύμενα)  

161.987,11

31 δάνεια 2 2.370.410,90 .370.410,90 0,00 0,00

2005 2006 Κωδι-κός 
εσόδου 

περιγραφή 
εσόδου βεβαιωθέντα εισπραχθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα 

321 

εισπρακτέα 

υπόλοιπα 

τακτικά 

478.232,08 26.849,80 548.584,79 19.112,96

322 

εισπρα

υπόλοιπα 

έκτακτα 

κτέα 

823.048,05 14.435,33 942.817,61 8.516,48

51 
χρηματικ

υπόλοιπο 

ό 
-1.80 -1.80 -1.867.20 -1.867.202.630,00 2.630,00 9,42 9,42
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Ποσοστιαία εμφανίζονται στον επόμενο πίν . ακα

κωδικό
ς 

εσόδου 

περιγραφή 
εσόδου 

2005 2006 

  

Βεβαιωθέντ

α 

Εισπραχθέν

τα 

Βεβαιωθέντ

α 

Εισπραχθέν

τα 

12 

έσοδα α /ση 

εδάφους-

υπεδάφους 0,48% % 0,35% 0,37%

πό εκμ

0,52

2 

έσοδα από κινητή 

περιουσία 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

31 καθαριότητα 17,22% 18,56% 17,52% 18,82% 

44 ΤΑΠ 1,66% 1,79% 1,64% 1,76%

45 

τέλος

ακαθαρίστων 1,83% % 1,98% 2,13%

 

1,97

046-

047 

λοιπ λη-

δυνητικά 1,67% % 1,69% 1,82%

ά τέ

1,72

5 φόροι-εισφο 1,30% 1,39% 1,49%ρές 1,21%

611 ΚΑΠ 28,35% 30,56% 31,87% 34,23%

0612-

0619 λοιπ ΑΠ 7,40% % 7,88% 8,47%οί Κ 7,98

7 λοιπ κτικ 0,28% % 0,65% 0,70%ά τα ά 0,30

11 

έσοδ πό 

εκποίηση 0,35% 0,30% 0,03% 0,03%

α α

12 επιχ

έκτακτες

λειτουργικές

2,94% 3,16%

 

 

γήσεις ορη 1,21% 1,31%

131 

τημένες

επενδυτικές 

επιχορη Α 8,68% 9,36% 7,73% 8,30%

θεσμοθε  

γήσεις(Σ



396 
 

κωδικό
ς 

εσόδου 

περιγραφή 
εσόδου 

2005 2006 

ΤΑ κλπ) 

132 

λοιπές 

επιχορηγήσεις για 

δύσεις 6,34% 6,84% 12,35% 13,26%επεν

14 

δωρεές-

κληρονομιές 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

15 

προσαυξήσεις-

πρόστιμα-

παράβολα 2,35% 1,96% 0,99% 0,98%

16 

λοιπά έκτακτα 

 έσοδα 0,41% 0,44% 0,38% 0,41%

211 

ΠΟΕ τακτικά

(πρωτοβεβαιούμεν

 

3,80% 3,70% 3,90%α) 3,95%

221 

 

(πρωτοβεβαιούμεν

ΠΟΕ έκτακτα

α)  0,70% 0,00% 0,57% 0,02%

31 δάνεια 10,25% 11,05% 0,00% 0,00%

321 

εισπρακτέα 

κτικά υπόλοιπα τα 2,07% 0,13% 2,32% 0,09%

322  3,56% 0,07% 3,99% 0,04%

εισπρακτέα 

υπόλοιπα έκτακτα

  ΣΥΝΟΛΟ 10 100 10 100,00 0,00 ,00 0,00 

 

 

Σ ράφη εί, παρουσ ο μέσος της ποσοστιαίας αναλ

όλων των κ τηγοριών εσόδων για τα έτη 2005 έως 2006. Με αυτό τον 

τρόπο απε αστατικά, στη 2ετία, η συμμετοχή των κυριότερων εσόδων. 

 

το γ μα που ακολουθ ιάζεται  όρος ογίας 

ατηγοριών-υποκα

ικονίζεται παρ
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Αξιολόγηση των εσόδων. 
Στη προσπάθεια να εκτιμηθούν τα επιμέρους έσοδα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του επιπέδου των εσόδων, βάσει της γνώμης 

των υπηρεσιών του Δήμου για αυτά. Από την αξιολόγηση προέκυψαν τα εξής: 

α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
0111-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Ο Ο Ο  Δεν υπάρχουν 

2 
0112-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

3 
0113-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

4 
0114-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

5 

0115-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Ο Ν 2 
Τα  διαχειρίζεται η  

Δ.ΕΠΑΠΕΚ 

6 0116-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

7 
0117-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
Ο Δεν υπάρχουν Ο Ο 

8 
0118-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

9 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΟΙΚ

ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΙΣΤΙΚΩΝ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

1

0 

ΗΝ 

ΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο Ν 1 
 

το  Ν.Π 

0121-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Τ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΑΘΛΗΤΙΚ

Τα  διαχειρίζεται

1
Η 

ΩΝ ΚΑΙ 

Ν 

1 

0121-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩ

Ο Ο 0 Δεν υπάρχουν 

1 0124-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2 ΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ

ΑΝΑΔΑΣΩΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

(Ν.998/79)  

1
ΣΚΗΣ 

3 
0125-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟ Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

1

4 
ΛΤΙΩΜΕΝΩΝ 

0126-ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΧΡΗΣΗΣ ΒΕ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

1

5 

021-ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Ν 
Ο 0  0   Δεν υπάρχουν 

1

6 
Ο Ο 0  Δεν υπάρχουν 

022-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1

7 

 
Ν Ν 2  

Πρέπει να 

επίπεδο της 

φορολογητέας 

0311-ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

αξιολογηθεί το 

ύλης  
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1

8 

Σ ΑΠΟ 

ΑΜΕΙΑ 

Ο Ο Ο  Δεν υπάρχουν 

0312-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ Τ

1

9 

032-034-ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

 ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

2

0 

041-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩ

ΑΤΑ 

Ν 

Υπάρχει το  

Σχιστό  

Ο Ν 2 Κοιμητήριο στο 

2

1 

0421-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Χ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦ

ΡΗΣΗΣ 

ΑΓΕΙΩΝ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

2

2 

0431-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Τα  διαχειρίζεται  
Ο Ν 1 

η ΔΗΚΕΚ 

2

3 

0432-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ-

ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
Ο Ο Ο ουν Δεν υπάρχ

2

4 

0433-ΣΤΑΘΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

2 0434-ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Ο Ο πάρχουν   Δεν υ
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5 ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

2

6 

0441-ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
Ν  Ν 0   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

2

7 ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 
Ν Ο  0    

0451-ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

2

8 
Ν  Ν 1  

0452-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

  

2

9 

0461-ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(αφορά και 0122-εμποροπαν-

παζάρια-λαϊκές)  

Ν Ν  1    

3

0 

0462-ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-

αίρεσης 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ(αφορά 

και δαπάνες αφ

παράνομων πινακίδων 1612)  

Ο Ν 1  
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3

Ν 

ΟΡΙΚΩΝ 

ΑΤΙΚΑ 

ΡΗΣΗΣ 

Ο Ο 0 Δεν υπάρχουν 
1 

0462-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΜΠ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΒ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ Χ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

3

2 

ΠΟΡΙΑΣ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

0463-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜ

ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

3

3 

0464-ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΗΣ 
Ν Ν Ο   

3

 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

4 

0465-ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3

5 ΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

0466-ΤΕΛΟΣ 

ΠΑΡΟΠΛΙΖΟΜΕΝ

3

6 

0467-ΤΕΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ  

ΠΛΟΙΑ(καταργήθηκε)  

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3

7 

ΚΩΝ 
Ν  Ν 0   

0468-ΤΕΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ

ΑΔΕΙΩΝ 

3

8 
ΩΝ Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

0469-ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3

9 

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

4

0 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
εν υπάρχουν Ο Ο Ο Δ

4

1 

047-ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
Ο Ν 1   

4

2 

0511-ΦΟΡΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Ν  Ν 0   

4

3 
0512-ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ Ν  Ν 0   

4 ΡΟΣ Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 0513-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟ
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

4

5 
ΤΑΓΑΡΕΛΑΙΩΝ Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν ΦΟΡΟΣ 

4

6 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ 

Σ 

ΤΟΣ ΕΞ 

/54)  

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΕΩΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ.(Ν.2916

4

7 

0521-ΕΙΣΦΟΡΑ

ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤ

ΠΟΛΕΟΔΟΜ

 ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

ΑΣΗΣ 

ΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Ν Ν Ο  

4

8 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΕ 

Δεν υπάρχουν ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ 

Ο Ο Ο 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ(άρθρο 10 

Ν.1221/81)-αφορά τη δημιουργία 

κινήτων)  χώρων στάθμευσης αυτο

4

9 

ΑΤΡΟΠΗΣ 
Ν Ν 0   

0522-ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤ

ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

5  
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν  

0 

0523-ΕΙΣΦΟΡΑ 40%ή 70% ΤΟΥ

ΚΗ/1947 ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

5

1 

 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ 

Ο Ο Ο 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

Δεν υπάρχουν 

5

2 
Ο Ο Ο 

Δεν υπάρχουν 
0531-ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

5

3 
0611-ΚΑΠ Ν Ν  0   

5

4 

0612-ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΙΑ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

Ν  Ν  0  
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5

5 

ΥΡΓΙΑ 

Ν  Ν  0  

0613-ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

5

6 

0614-ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Ν  Ν   

5

ΟΛΗ 

 

4)  

Ν  Ν  0 
7 

0615-ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΒ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

(N.2817/00 π.14,περ.4

 

5

8 

061X-ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΩΝ(ΑΦΟΡΑ 

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)  

5

9 

0711-ΕΣΟΔΑ Α

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

ΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχουν Ο Ο Ο 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6  
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

0 

0712-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

6
ΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ν  Ν 0    
1 

0713-ΠΑΡΑΒΟΛΑ Χ

ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

6

2 

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

0714-ΕΣΟΔΑ

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

6

3 

0715-ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' 

ΙΣΗΣ ΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν Ο Ο Ο  

6

4 

 
Ν Ν  0   

0716-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

6

5 

0717-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ

Σ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

 

Ο Ο 0 Δεν υπάρχουν 

6
ΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 

23 

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 
6 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑ

ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(αφορά και 01
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δικαίωμα αμμοληψίας)  

6

7 

ΤΕΛΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

εν υπάρχουν 

ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ο Ο Δ

6

8 

0719-ΤΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Ν Ν 0   

ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

6

9 

111-ΕΣΟΔΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
Μ Ν 1  

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

7

0 ΣΕΩΝ 
Ν Ν  0    

1115-ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑ

7

1 

112-ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο

 

ΤΑ 
Ο Ο Ο  Δεν υπάρχουν 

7
Ν Ν 0   

2 
1311-ΣΑΤΑ 

7 1313-ΘΗΣΕΑΣ Ν  Ν  0  
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3 

7

4 

ΑΠΟ 
Ν  Ν  0  

1321-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ 

7

5 
Ν Ν   0  

1326-ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

7

6 
1411-ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ Ν  Ν 0   

7

7 

142-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 
Μ Ν 1  

7

8 

1511-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟ

Σ 

ΛΗΣ 

ΧΡΕΩΝ 

Ν Ν  0   

7

9 
1512-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ Ν  Ν 0   

8

0 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 
Ν N 0    

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8

1 

1513-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 

ΑΞΕΩΝ 

O O 0  Δεν υπάρχουν ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤ

8 ΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
O  Ν 1   

2 

1514-ΠΡΟΣΤΙ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

8

3 

1517-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ 

ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΤΩΝ ΚΑΙ 
εν υπάρχουν 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Ο O 0 Δ

8

4 
Ο O 0 Δεν υπάρχουν 

1518-ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

8

5 
ΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

N Ν 0   

1519-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΝ

8

6 

1519-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

Ο O 0  Δεν υπάρχουν ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8 ΑΒΑΣΕΩΝ 

 
Ο O 1   

7 

1519-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8

8 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
N N Ο   

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

8

9 

ΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

N N  Ο    

152Χ-ΠΑΡΑΒΟ

ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

9

0 ΑΜΩΝ 
N N  Ο   

152Χ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ

9

1 

1521-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
O Ο  Ο Δεν υπάρχουν 

9 ΗΜΑΤΙΚΗΣ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

2 

1522-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ 

9
ΝΣΗΣ 

M N 0   
3 

1613-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

9 1614-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ N N Ο   
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

9

5 

1615-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ 

ΤΩΝ 

N N Ο   ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ Ή 

ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗ

9

6 

1616-ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΣ 
Ο Ο Ο  Δεν υπάρχουν 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ

9

7 

ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥ

9

8 

1617-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΓΙΑ 

ΟΥΛΙΟΥ 

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒ

9

9 

1618-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 
Δεν υπάρχουν 

ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

Ο Ο Ο 
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α/

α 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ν/Ο/
Μ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ   
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ          (0 δεν 
προκύπτουν έσοδα αν και υπάρχει η 
δυνατότητα-1 χαμηλό επίπεδο εσόδων- 
2 μέτριο- 3 υψηλό) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1

0

0 

ΡΑ 

 ΧΩΡΩΝ 

Ο Ο Ο Δεν υπάρχουν 

1622-ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

1 ΣΗ 

ΟΧΗ εν υπάρχουν 0

1 

1623-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΩΛΗ

ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗ ΠΑΡ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ο Ο Δ

1

0

2 

31-ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Ν N 0   

1

0  Ν N 0   

3 

31-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Παρατηρήσεις: 

• Ορισμένα έσοδα τα δια

• Το επίπεδο α

• Η εργασία που απαιτείτα

• Γενικότερα το 

χειρίζονται Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

ξιοποίησης ίδιων πηγών εσόδων είναι, όπως και στους περισσότερους ΟΤΑ, χαμηλό. 

ι να ει είναι η  διερεύνηση των εσόδων η αναζήτηση ίδιων πόρ

επίπεδο των εσόδων αξιολογείται, από τις υπηρεσίες, χαμηλό. 

 γίν παραπέρα και ων.  
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Πηγές χρηματοδότησης για έργα: 
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις πηγές χρηματοδότησης και τις αντίστοιχες επενδύσεις των 3 τελευταίων ετών: 
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α/
α 

φορέας 
χρηματοδότησης 

ύψος 
χρηματοδότησης 
(μ.ο. 3ετίας) 

προορισμός χρηματοδοτήσεων 
(αναλυτικά: έργα-δραστηριότητες) 

αδιάθετα ποσά 
χρημ/σεων 

31/12/06 
παρατηρήσεις 

1 ΣΑΤΑ 1.679.941,25       

2 Συντήρηση σχολείων 159.765,18      

3 ΕΠΤΑ 12.004,09 Αξιοποίηση κτιρίου Αγ. Νικολάου                
 Ιδρυση Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης   

4 ΑΣΔΑ 169.052,11 Ανακατασκευή πλατείας 25ης Μάρτη   

5 
ΟΣΚ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) 

1.288.738,18

- Κατασκευή 4ου & 7ου Δημοτικού 
Σχολείου -1.623.802,06                                 
- Ανέγερση δύο διδακτηρίων β' βάθμιας 
εκπαίδευσης στο χώρο των 26 
στρεμμάτων-2.242.412,48                         

    

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 34.404,32 Προμήθεια απορριμματοφόρου   

7 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) 

32.359,97 Υπουργείο Πολιτισμού (Κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου -97079,90)   

8 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 236.782,64
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Θ.3. ξοδα - Δαπάνες  
 
Ταξινόμηση με βάση την αναλογία τους στα συνολικά έξοδα (πληρωθέντα). Το 

ποσοστό συμμετοχής κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εξόδων στα συνολικά έξοδα 

του Δ υ απ λ φε με ίκτη τ προτε τήτω υ, αφετέρου δε 

περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο οικονομικός του προγραμματισμός. 

Μ  στοιχεία του πίνακα «Έξοδα ανά κατηγορίες & υποκατηγορίες» στο τέλος 

το ίου, προκύπτουν τα εξής : 

1. φορά τα γενικά έξοδα, όλες οι υποκατηγορίες που αφορούν το ανθρώπινο 
μικό του Δήμου, συγκεντρώνουν μέσα στην διετία 2005-2006 περισσότερο από 

το 52% ί  τ κατηγορίας τής. Στην συνέχεια μέ στη ίδια διετία   

ακολουθούν οι επιχορηγήσεις (28%), απάνες για αμοιβές τρίτων (7%), τα 

τοκοχρεωλύσια (5,21%), α ν (4,5%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες 

άφουν μικρά σ  ενικά έξο αυξήθηκαν σε σχέση με το 

 κατά  ( πο ουν ληφθεί επί των 

ατοποιηθέντω κ  ων

2. πενδύσεις , χ ε  τη σημαντική κατηγορία με 

τό συμμετοχ ικώ ων. Είναι σαφές ότι το 

ς των επεν ν ο ές ευση, οδοποιία, λοιπές 

σίες, κ.α. – ε α κες   αλλά και με τις 

ραιότητες της τι ό ες ρίες καταγράφουν μικρά 

τά , όπως π ε ς ι συ . Τα 2006  πάντως οι 

ε   αυξήθηκαν σε σχέση με το 2005  κατά  42,5% (στο επίπεδο των 

τ ογήσ

3. Ο β ς ηρ ς (Κ 67) αφορούν κυρίως τις αρμοδιότητες που 

έ ετ ρ στους ΟΤ a τελευταία χρόνια (σχολεία, παιδικο αθμοί κλπ) και 

ται από νομικά πρόσωπα του Δήμου, καθώς και τις επιχορηγήσεις σε 

 φορείς (ποσοστό συμμετοχής στα συνολικά έξοδα, 21,93% το 2005 και 

20,45% το 2006) (τα ποσά έχουν ληφθεί επί των πραγμ οιη ων του συνόλου 

τω όδων).  

4. Στ υπόλοιπ κατηγορίες ενδιαφέρον τα  των 

ρεολυσ Κ.Α. 65) 3,33% 5  σύνθεση των 

ν  .8 ο μβ όν πληρωμές 

. Ε νίζεται τικ η τό  το 2005 και 

2. Έ

ήμο οτε εί α νός ν δε ων ραιο ν το

ε βάση τα

υ κεφαλα

 Όσον α

δυνα
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οι δ
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10,83% το 2006) (τα ποσά έχουν ληφθεί επί των πραγματοποιηθέντων του συνόλου 

των εξόδων).. 

 από το 

ευή 

 ανάγκες της περιοχής και να ανταποκριθεί στον 

ς που δείχνει τις οικονομικές 

Συνοπτικά η κατανομή των εξόδων του Δήμου αντανακλά τις προτεραιότητες της 

Δημοτικής Αρχής : 

1) Τα τεχνικά έργα , οι λοιπές δαπάνες και τα τοκοχρεολύσια κυμαίνονται

26,47% (2005) έως το 28,22% (2004) των συνολικών εξόδων. Η κατασκ

υποδομών και η παροχή υπηρεσιών αποτελούν βασική προτεραιότητα του Δήμου 

στην προσπάθειά του να καλύψει τις

αναπτυξιακό του ρόλο. 

2)  Οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεσμεύουν το 21,19%(μ.ο.) των συνολικών εξόδων 

μέσα στην διετία και τα γενικά έξοδα το 2,68%(μ.ο.). Η  προσφορά υπηρεσιών στην 

εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις κοινωνικές υπηρεσίες 

συγκεντρώνονται στις κατηγορίες αυτές κυρίως, ενώ οι εσωτερικές του λειτουργίες 

απορροφούν τμήμα των πόρων που διαχειρίζεται. 

3) Η αύξηση των συνολικών εξόδων μεταξύ 2005 και 2006 προσεγγίζει το 14,40%, 

όμως οι πληρωμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, γεγονό

δυσκολίες της περιόδου. 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί (έξοδα ανά υπηρεσία) παρατηρούνται 

τα εξής : 

Κωδ. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
2005 %
Σύνολο

2006 % 
Σύνολο 

% 
Μεταβολής

00 ΓΕΝΙΚΕΣ  37,33 33,86 -3,47

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  15,09 14,37 -0,72

15 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4,77 8,55 3,78

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

20 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 18,04 18,23 0,18

30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17,24 17,90 0,66

35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7,30 6,85 -0,44

40 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,22 0,24 0,02

70 ΛΟΙΠΕΣ 0,00 0,00 0,00

- ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 
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1. 2 Γενικές, Οικονομικές-Διοικ , Πολιτισμού-Αθλητ , 

α ,Τεχνικά έργα και Πράσινο) α όφησ  99,77 ν 

ω τυνομία κινήθηκε στο 0,22%. 

2. 20 , Οικονομικές-Διοικητ Πολιτ -) Αθλητισμού, 

α ε/σμού,Τεχνικά έργα και Πράσινο απορρόφησα  99,76 ν  

ε δω οτική Αστυνομία κινήθηκε στο 0,24%

Το 005 έξι υπηρεσίες ( ητικές ισμού

Καθ ριότητα-Ηλε/σμού πορρ αν το % τω

εξόδ ν.  Η Δημοτική Ασ

Το 06 έξι υπηρεσίες (Γενικές ικές, ισμού

Καθ ριότητα-Ηλ ν  το % τω

ξό ν, ενώ Δημ . 
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3. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις μέσα στη διετία καταγράφει η υπηρεσία Πολιτισμού-

Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής (3,78%), ενώ οι περισσότερες των άλλων 

παρουσιάζουν μείωση.   
4. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες , Καθαριότητα-  Ηλεκτροφωτισμός, απορρόφησε το 

18,04% το 2005 και το 18,23% το 2006.Τα τεχνικά έργα απορρόφησαν το 17,24% το 

2005 και το 17,90% το 2006.  

5. Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών στους κατοίκους και οι υποστηρικτικές λειτουργίες 

του Δήμου (διοικητικές-οικονομικές-τεχνικές υπηρεσίες) απορρόφησαν το 50% των 

δαπανών ανά υπηρεσία. 

6. Ο Δήμος Κορυδαλλού μέσω των λειτουργικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ και έκτακτες 

λειτουργικές) καλύπτει χονδρικά μέρος (γύρω στο 50%) των λειτουργικών του 

δαπανών ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τους ίδιους πόρους. 

Τα ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν τις ανταποδοτικές δαπάνες.  

 

 

 

 

 



421  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι βασικές κατηγορίες των εξόδων των 2 τελευταίων 

χρήσεων (2005-2006). Τα ποσά αφορούν τα πληρωθέντα, ενώ αντίστοιχα τα 

πραγματοποιηθέντα (τιμολογηθέντα) εμφανίζονται στα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

κωδικ
ός 

εξόδου 

περιγραφή 
εξόδου 

2005 2006 

  
τιμολογηθέντ

α 
πληρωθέντα τιμολογηθέντα πληρωθέντα 

60 μισθοδοσία 8.203.588,62 7.953.536,64 8.769.522,78 8.546.553,96

61 αμοιβές τρίτων 1.094.128,96 923.628,42 1.543.969,82 1.347.878,40

62 παροχές 1.176.725,96 654.093,85 1.262.134,95 821.469,58

63 φόροι-τέλη 2.730,14 3.730,14 2.705,63 2.705,63

64 γενικά έξοδα 820.049,38 644.949,35 811.632,86 520.033,82

65 τοκοχρεολύσια 719.059,94 719.019,54 979.229,14 979.229,14

66 υλικά 853.492,04 96.858,79 793.820,41 127.749,93

67 επιχορηγήσεις 5.127.662,84 4.728.163,19 5.162.733,12 4.482.278,41

68 λοιπά έξοδα 138,58 0,00 0,00 0,00

71 
προμήθεια 

παγίων 
422.125,06 16.988,24 380.804,05 20.750,93

73 τεχνικά έργα 3.554.133,95 2.297.607,46 5.655.864,67 2.410.642,96

74 μελέτες 486.075,18 455.937,58 322.894,46 283.456,03

75 συμμετοχές  

81 οφειλές ΠΟΕ 52.441,13 3.070.530,90 68.283,25 2.373.966,08

82 
λοιπές 

αποδόσεις 
 

    22.512.351,78 21.565.044,10 25.753.595,14 21.916.714,87
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Αντίστοιχα ποσοστιαία εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

κωδικός 
εξόδου 

περιγραφή 
εξόδου 

2005 2006 

60 μισθοδοσία 36,88 39,00 

61 αμοιβές τρίτ 6,15 ων 4,28

62  3,03 3,75 παροχές

63 φόροι-τέλη 0,02 0,01 

64 γενικά έξοδα 2,99 2,37 

65 τοκοχρεολύσια 3,33 4,47 

66 0,υλικά 45 0,58 

67 ιχορηγήσε 21,επ ις 93 20,45 

68  έξοδα 0,00λοιπά 0,00 

71 
θεια 

0,

προμή

παγίων 08 0,09 

73 τεχνικά έργα 10,65 11,00 

74 μελέτες 2,11 1,29 

75 τοχές 0,00 0,00 συμμε

81  ΠΟΕ 14,2οφειλές 4 10,83 

82 
 

αποδόσεις 0,00 0,00 

λοιπές

  100,00 100,00   
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Θ.4. Δανειακές Υποχρεώσεις  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα υπάρχοντα δάνεια του Δήμου κατά τη 31/12/2006: 
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α
/
α 

αριθμός 
δανείου 

φορέας 
χρηματο
δότησης 

σκοπός 
δανείου 

έτος έναρξης 
χρηματο-
δότησης 

ημ/νία 
έναρξης 
εξυπη-
ρέτησης 

ημερομηνί
α 

αποπλη-
ρωμής 

αρχική 
χρονική 
διάρκεια 

χρονική 
διάρκεια από  
31/12/06 έως 

τέλος 

αρχικό 
επιτόκι

ο 

σημεριν
ό 

επιτόκιο 

κεφάλαι
ο 

υπόλοιπο 
κεφαλαίου 
31/12/2006 

1 
05/01497/0

0/17 
Τ.Π.Δ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙ

ΚΟ 
1991 1/1/1994 Δεκ.-2009 18 3 19 7 

234.776,

23 
107.677,25 

2 
05/01497/0

0/20 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1995 1/1/1995 Δεκ.-2014 20 8 19 7 

59.684,8

1 
3 5,32 6.76

3 
05/01497/0

0/21 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1995 1/1/1995 Δεκ.-2014 20 8 19 7 

22.717,5

9 
1 3,72 3.99

4 
05/01497/0

0/24 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1998 1/1/1998 Δεκ.-2017 20 11 15 7 7.295,67 4 5.296,6

5 
05/01497/0

0/25 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1998 1/1/1998 Δεκ.-2017 20 11 15 7 

10.564,9

3 
5 7.650,0

6 
05/01497/0

0/26 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1998 1/1/1998 Δεκ.-2017 20 11 13 7 

39.471,7

5 
2 1,96 8.58

7 
05/01497/0

0/27 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1998 1/1/1998 Δεκ.-2017 20 11 13 7 

95.041,4

7 
6 0,71 8.82

8 
05/01497/0

0/28 
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΑ 1999 1/1/1999 Δεκ.-2018 20 12 13 7 

90.388,8

5 
6 5,60 8.45
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α
/
α 

αριθμός 
δανείου 

φορέας 
χρηματο
δότησης 

σκοπός 
δανείου 

έτος έναρξης 
χρηματο-
δότησης 

ημ/νία 
έναρξης 
εξυπη-
ρέτησης 

ημερομηνί
α 

αποπλη-
ρωμής 

αρχική 
χρονική 
διάρκεια 

χρονική 
διάρκεια από  
31/12/06 έως 

τέλος 

αρχικό 
επιτόκι

ο 

σημεριν
ό 

επιτόκιο 

κεφάλαι
ο 

υπόλοιπο 
κεφαλαίου 
31/12/2006 

9 
05/01497/0

Τ.Π.Δ 2000 1/1/2000 Δεκ.-2019 20 13 12 7 
85.693,3

67.939,51 
0/29 

ΑΚΙΝΗΤΑ 
2 

1

0 

05/01 7/0

0/31 
Τ.Π.Δ 

ΜΗΧ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
2002 1/1/2002 Δεκ.-2009 8 3 6,5 6,5 

73,

29 
163.018,20 

49 /ΚΟΣ 374.7

1 ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΕΞ  
6,5 

1 

05/01497/0

0/32 
Τ.Π.Δ 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
2002 1/1/2002 Δεκ.-2009 8 3 6,5 

53.675,7

2 
18.334,84 

1

2 

05/01497/0
Τ.Π.Δ ΑΚΙΝΗΤΟ 2003 1/1/2003 Δεκ.-2022 20 16 5,9 5,9 

326.698,
287.485,39 

0/33 34 

1

3 

05/ /0

0/34 
Τ.Π.Δ ΠΑΡΟΔΙΟΙ 2005 1/1/2005 Δεκ.-2024 20 18 5,9 5,9 

376 03,

96 
354.919,30 

01497 .2

1

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
6 1/1/2006 .-2013 8 7 5,9 5,9 

0 

05/01497/0

0/36 
Τ.Π.Δ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 
200 Δεκ

24.756,4
22.246,12 

1

5 

05/01497/0

0/37 
Τ.Π.Δ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΟΠΛΙΣΜΟΣΕΞ  
5,9 2006 1/1/2006 Δεκ.-2013 8 7 5,9 

99.120,0

0 
89.069,31 

1

6 
5,9 

05/01497/0

0/39 
Τ.Π.Δ - 2006 1/1/2006 Δεκ.-2013 8 7 5,9 

232.645,

00 
209.054,98 

1

7 
 2001 1 .-2015 15 9 7,5 4,62  

05/01497/0

0/30 
Τ.Π.Δ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 1/1/200 Δεκ

1.773.72

5,61 
1.197.402,86

1

8 
 2005 5 .-2019 15 13 4,85 4,62  

05/01497/0

0/35 
Τ.Π.Δ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 1/1/200 Δεκ

2.732.73

7,00 
2.461.034,55
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α
/
α 

αριθμός 
δανείου 

φορέας 
χρηματο
δότησης 

σκοπός 
δανείου 

έτος έναρξης 
χρηματο-
δότησης 

ημ/νία 
έναρξης 
εξυπη-
ρέτησης 

ημερομηνί
α 

αποπλη-
ρωμής 

αρχική 
χρονική 
διάρκεια 

χρονική 
διάρκεια από  
31/12/06 έως 

τέλος 

αρχικό 
επιτόκι

ο 

σημεριν
ό 

επιτόκιο 

κεφάλαι
ο 

υπόλοιπο 
κεφαλαίου 
31/12/2006 

1
 4,18 4,62 2  

9 

05/01497/0

0/38 
Τ.Π.Δ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 2006 1/1/2006 Δεκ.-2015 10 9 

2.251.03

9,36 
.068.022,82

2

0 
8428 Τ.Π.Δ 

 

1984 30/6/1989 30/06/2008 20 2 

1,721 

υπολογ

1,721 

υπολογισ
0 880,42 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ 

(καθ' 

ισμό) 

(καθ' 

μό) 

8.804,2

             



Θ.5. Αριθμοδείκτες  
Παρατίθενται μία σειρ ό δείκ οι οποίοι αφενός μεν περιγράφουν με ικανοποιητικό 

βαθμό ακρίβειας την οικονομική κατάστασ ων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αφετέρου δε 

προσεγγίζουν σε μεσ ρόθεσμη ση τις οικονομικές τους προοπτικές : 

1) Δείκτες εσό  δαπανών, με αντικείμενο την ανάλυση των εσόδων και των 

δαπανών, με βάση την κωδικοποίηση του λογιστικού συστήματος των 

πρωτοβάθμιω ΤΑ

2) Δείκτες οικονομικής , με αντικείμενο την αξιολόγηση των διαδικασιών 

προγραμματισμού και ο  διαχείρισης που εφαρμόζουν οι ΟΤΑ. 

3) Δείκτες επε σ ντικείμενο την ανάλυση των επενδυτικών 

προτεραιοτήτων και επιλογών των δημοτικών αρχών. 

4) Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, για να αξιολογηθούν οι μεσο-

μακροπρόθεσ  δυνατό ες και επιλογές των δημοτικών αρχών. 

Για τους υπολογισμούς των δεικτών εσόδων τα ποσά που συμμετέχουν στο 

προσδιορισμό είναι τα παρακάτω: 

ά απ τες, 

η τ

οπ

δων –
 βά

ν Ο . 

 επίδοσης
 ικονομικής

εων, με ανδύ

μες τητ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 2005 2006 

Τακτικά έσοδα 13.887.063,22 15.350.615,69

Ίδια τακτικά έσοδα 5.481.338,26 5.722.585,56

Τακτικές επιχορηγήσε 8.340.445,81 9.474.387,22ις 

Έκτακτες επιχορηγήσεις 3.754.765,25 5.436.966,42

Σύνολο επιχορηγήσεω  

το Δήμο 

12.095.211,06 14.911,353,64ν προς

Τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε.) 816.050,45 857.749,36

Συνολικά έσοδα 21.507.654,75 22.081.661,51

Κάτοικοι  67.458 67.458

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜ  : Τα ος συνολικά έσοδα (εισπραχθέντα) πλην 

ομάδας 4 (εισπράξεις έρ  και τρίτων) και ομάδα 5 (χρηματικό 
υπόλοιπο). Όσο μεγαλύτερη η τιμή  δείκτη ως ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη 

αυτονομία σε θέματα  και οικονομικής διαχείρισης διαθέτει ένας ΟΤΑ. 

Δ.Α. (2005) : 65%  Δ.Α. (2006) : 70% 

ΙΑΣ

 υπ
κτικά πρ
δημοσίου
 είναι του

προϋπολογισμού
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Αν μάλιστα προστεθούν τα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.), τα οποία 

 

ην περίπτωση 

αφορούν τακτικά έσοδα, τότε ο δείκτης φθάνει το 68% το 2005 και το 73% το 2006. Θα 

πρέπει επίσης να προστεθούν τα έκτακτα έσοδα από την ΣΑΤΑ, επειδή αποτελούν

ουσιαστικά επαναλαμβανόμενο έσοδο που προορίζεται για επενδύσεις. Στ

αυτή, ο δείκτης φθάνει το 76% και το 81% αντίστοιχα. 
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Θ.6. Δείκτες Εσόδων  
Ο δείκτης κινείται σε μέτρια επίπεδα, ενώ βελτιώνεται σημαντικά στη συνέχεια, αλλά 

εξάρτηση του Δήμου από τα έκτακτα έσοδα παραμένει στο 30%. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ : Ίδια τακτικά έσοδα προς σύνολο 
τακτικών εσόδων (εισπραχθέντα). Τα ίδια τακτικά έσο

η 

δα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες 

01 (ακίνητη περιουσία), 02 (κινητή περιουσία), 03 (τέλη & δικαιώματα), 04 (λοιπά τέλη 

δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών),  05 (φόροι και εισφορές) εκτός από τον φόρο ζύθου 

(0512) που αποτελεί ουσιαστικά επιχορήγηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, 

τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση ενός ΟΤΑ από τις τακτικές επιχορηγήσεις της Κεντρικής 

Διοίκησης. 

 Δ.Λ.Α. (2005) : 25%   Δ.Λ.Α. (2006) : 26% 

Αν προστεθούν τα έσοδα Π.Ο.Ε, τα οποία αφορούν ίδια τακτικά έσοδα, τότε ο δείκτης 

φθάνει το 29% το 2005 και το 30% το 2006 και βελτιώνεται. 

Οι τιμές αυτές αποτελούν ένδειξη των περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων της 

περιοχής του Δήμου. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ : Σύνολο επιχορηγήσεων της κεντρικής - περιφερειακής 
διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς συνολικά έσοδα (εισπραχθέντα) 

πλην ομάδας 4(εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων) και ομάδα 5(χρηματικό 
υπόλοιπο). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερο εξαρτάται ένας 

ΟΤΑ από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν τις τακτικές  

επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, τις έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές 

δαπάνες, τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, τον φόρο ζύθου και τα υπόλοιπα ΣΑΤΑ 2004 

/ 2005 από τα Π.Ο.Ε. 

 Δ.Ε. (2005) : 56%  Δ.Ε. (2006) : 68% 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει δύο όψεις. Η πρώτη αφορά την εξάρτηση των ΟΤΑ είτε 

στο σκέλος των εσόδων είτε στο σκέλος των εξόδων (βλέπε παρακάτω) από 

επιχορηγήσεις μη ελεγχόμενες, ως προς τα κριτήρια κατανομής ή και την περιοδικότητά 

τους. Η δεύτερη αφορά τους δραστήριους ΟΤΑ οι οποίοι, με τις πρωτοβουλίες τους και 

την κινητοποίηση τοπικών αναπτυξιακών φορέων, επιτυγχάνουν την ένταξή τους σε 

κοινοτικά και εθνικά προγράμματα. 

Οι επιχορηγήσεις ταξινομούνται, λειτουργικά και λογιστικά, σε τακτικές και έκτακτες. Οι 
τακτικές χρηματοδοτούν όλους τους ΟΤΑ, είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες και τα 

κριτήρια κατανομής τους είναι, σε μεγάλο βαθμό, γνωστά και μετρήσιμα. Οι έκτακτες 

επιχορηγήσεις αφορούν δημόσιες πολιτικές που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία 
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συνήθως με προγραμματικές συμβάσεις, εθνικά προγράμματα στα οποία εντάσσονται οι 

είτε άμεσα με υποβολή 

ι

. 
ο Κορ η αυτή οδηγεί σε δύο κατηγορίες 

για λειτουργικές δαπάνες , 

σεων). 

σύνολο των επιχορηγήσεων με αυτό των ιδίων τακτικών εσόδων, 

ονομικής αυτοδυναμίας του Δήμου. Τα έτη 

έσο κατά κεφαλή έσοδο που αντιστοιχεί σε κάθε 

ΟΤΑ με ειδικές διαδικασίες (ΕΠΤΑ - ΘΗΣΕΑΣ) και τα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στα τελευταία οι ΟΤΑ εντάσσονται 

και έγκριση τεχνικών δελτίων, είτε έμμεσα μέσω δημοτ κών επιχειρήσεων και 

αναπτυξιακών εταιρειών που έχουν συστήσει ή συμμετέχουν. 

Ένας ΟΤΑ θεωρείται εξαρτημένος από τις τακτικές επιχορηγήσεις, όταν το ύψος 
των ιδίων τακτικών του εσόδων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ το ύψος των 
εκτάκτων επιχορηγήσεων αποτελεί δείκτη δραστηριοποίησης μόνο στην 
περίπτωση που το σύνολο των εκτάκτων εσόδων δεν ξεπερνά το 30% των 
συνολικών
Όσον αφορά τον Δήμ υδαλλού, η ταξινόμησ

επιχορηγήσεων : 

α) Τακτικές επιχορηγήσεις : έσοδα από επιχορηγήσεις 

φόρος ζύθου, ΣΑΤΑ, υπόλοιπα ΣΑΤΑ, 83% το 2005 και 75% το 2006 (αναλογία στο 

σύνολο των επιχορηγή

β) Έκτακτες επιχορηγήσεις : έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , 

επιχορηγήσεις για επενδύσεις  πλην ΣΑΤΑ,  17% το 2005 και 25% το 2006 (αναλογία 

στο σύνολο των επιχορηγήσεων). 

Αν και ο Δήμος Κορυδαλλού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχορηγήσεις κάθε 

είδους, λόγω και της αυξημένης δραστηριότητας του, η εξάρτηση αυτή αφενός μεν 

αυξάνεται ποσοτικά μέσα στη διετία, αφετέρου δε βελτιώνεται ποιοτικά, επειδή οι 

τακτικές επιχορηγήσεις υπερτερούν σημαντικά έναντι των εκτάκτων. 

Τέλος αν συγκριθεί το 

επιτυγχάνεται καλύτερη προσέγγιση της οικ
2005και 2006τα ίδια τακτικά έσοδα έφθασαν το 45% και το 38% των επιχορηγήσεων 

αντίστοιχα. 

 Δ.Ο.Α. (2005) : 45%  Δ.Ο.Α. (2006) : 38% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ : Συνολικά έσοδα ανά κάτοικο (απογραφή ΕΣΥΕ 

2001, πραγματικός πληθυσμός) και ίδια τακτικά έσοδα ανά κάτοικο (εισπραχθέντα). Ο 

πρώτος δείκτης προσδιορίζει το μ

κάτοικο του Δήμου Κορυδαλλού και ο δεύτερος αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση των 

πόρων που αντλούνται ή και αξιοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. 

 Δ.Ε.Κ. (2005 α) : 318,83 €/κατ.  Δ.Ε.Κ. (2006 α) : 327,34 €/κατ. 

 Δ.Ε.Κ. (2005 β) : 81,26 €/κατ.  Δ.Ε.Κ. (2006 β) : 84,83€/κατ. 
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Παρατηρείται ότι ο πρώτος δείκτης κινείται σε υψηλά επίπεδα που οφείλονται στο 

μεγάλο μέγεθος των επιχορηγήσεων και μάλιστα αυξάνεται μέσα στη διετία, ενώ ο 

δεύτερος καταγράφει μικρότερη τιμή που οφείλεται στα μικρά ίδια τακτικά έσοδα. 

Τα σοδα δηλαδή απ  εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης είναι υψηλά, με ότι 

συνεπάγεται αυτό, ενώ η μέση επιβάρυνση ανά κάτοικο μικρ
έ ό  

ότερη. 
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Θ.7. Δείκτες Εξόδων-Δαπανών  
Για τους υπολογισμούς των δεικτών εξόδων-δαπανών τα ποσά που συμμετέχουν στο 

προσδιορισμό είναι τα παρακάτω: 

Κατηγορία εξόδου 2005 2006 

Σύνολο επιχορηγήσεων προς 12.095.211,06

το Δήμο 

14.911.353,64

Σύνολο εξόδων 18.494.553,30 19.542.748,79

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ : Σύνολο επιχορηγήσεων της κεντρικής, 
περιφερειακής διοίκησης και της ευρωπαϊκής ένωσης (εισπραχθείσες) προς 
συνολικά έξοδα (πληρωθέντα) πλην λογαριασμού  82 (λοιπές αποδόσεις) και του 

λογαριασμού 85 (προβέψεις μη εισπράξεις) . Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, 

τόσο περισσότερο εξαρτώνται οι δραστηριότητες ενός ΟΤΑ από μη ελεγχόμενες πηγές 

εσόδων. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν τις τακτικές  επιχορηγήσεις για λειτουργικές 

δαπάνες ,τις έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες , τις επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις , τον φόρο ζύθου και τα υπόλοιπα ΣΑΤΑ 2004 / 2005 από τα Π.Ο.Ε.  

          Δ.Λ.Ε. (2005) : 65%        Δ.Λ.Ε. (2006) : 76% 

Παρατηρείται ότι ο δείκτης αυτός παίρνει υψηλότερη τιμή από τον αντίστοιχο δείκτη 

εξάρτησης εσόδων (65% έναντι 56% το 2005 και 76% έναντι 68% το 2006). 
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Θ.8. Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης  
 

ω: 

Για τους υπολογισμούς των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης τα ποσά που συμμετέχουν

στο προσδιορισμό είναι τα παρακάτ

Κατηγορία 2005 2006 

Ετήσια τοκοχρεολύσια 719.059,94 979.229,14

Σύνολο τακτικών εσόδων 13.887.063,22 15.350.615,69

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : Ετήσια τοκοχρεολύσια 

στή μόνο τα τακτικά έσοδα, ενώ 

 Δ.Α.Δ.Υ. (2005 α) : 4%  Δ.Α.Δ.Υ. (2006 β) : 5% 

Είναι σαφές ότι η τιμή του δείκτη κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ πιθανή 

αναχρηματοδότηση των δανείων, μπορεί να μειώσει πρόσκαιρα τις δανειακές πληρωμές. 

Το θέμα είναι πως το ύψος των ίδιων τακτικών εσόδων περιορίζει τις δυνατότητες του 

Δήμου να ανταποκρίνεται σε αυξημένα τοκοχρεολύσια. Σε κάθε περίπτωση επενδύσεις 

που συνεπάγονται μελλοντικά έσοδα, επειδή είναι ανταποδοτικές ή αξιοποιούν τοπικούς 

πόρους, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με ανάλογα δάνεια. 

 

 

 

 

προς σύνολο τακτικών εσόδων (εισπραχθέντα). Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το 

ποσοστό των τακτικών εσόδων που δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων. Η τιμή του δείκτη εκτιμά τόσο την ικανότητα του Δήμου να 

αντεπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις όσο και την δανειοληπτική του 

ικανότητα και χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερο τμήμα των τακτικών εσόδων 

απομένει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. 

Έχουν υπολογιστεί δύο δείκτες, ο πρώτος με παρανομα

στον δεύτερο συνυπολογίζονται τα τακτικά Π.Ο.Ε. και η ΣΑΤΑ. 

 Δ.Α.Δ.Υ. (2005 α) : 5%  Δ.Α.Δ.Υ. (2006 β) : 6% 
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Θ.9. Δείκτες Ανθρώπινων Πόρων  
Για τους υπολογισμούς των δεικτών ανθρωπίνων πόρων τα ποσά που συμμετέχουν στο 

προσδιορισμό είναι τα παρακάτω: 

Κατηγορία 2005 2006 

Γενικά έξοδα 614.717,27 660.993,14

Ειδικά έξοδα 7.542.496,48 8.126.734,06

Πληρωμές Π.Ο.Ε. 107.729,64 14.353,11

Συνολικό κόστος 

απασχόλησης 

8.264.943,39 8.802.080,31

Σύνολο εξόδων 18.494.553,30 19.542.748 79,

Αριθμός προσωπικού 275 286

Τακτικά έσοδα 13.887.063,22 15.350.615,69

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : Συνολικό κόστος απασχόλησης 
προς συνολικά έξοδα (πληρωθέντα). Το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού 

περιλαμβάνει από τα γενικά έξοδα τις εξής υποκατηγορίες και ομάδες : δαπάνες 

ύ. Από τα ειδικά έξοδα 

την υποκατηγορ με  στην κοινωνική 

πρόνοια, ασφάλι ε ο ς – οικονομικές, 

 : 45% 

ο 2006 ελαφρώς λιγότερο από το ένα δεύτερο (45%) των συνολικών εξόδων του 

ήμου αφορούσε δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό που παρείχε τις υπηρεσίες του 

ς πολιτικό προσωπικό, και ως εργαζόμενοι με ποικίλες συμβάσεις εργασίας.  

ν αφαιρεθούν οι δαπάνες για τους αιρετούς, προκύπτει το κόστος απασχόλησης του 

προσωπικού του Δήμου που έχει προσληφθεί με διάφορες συμβάσεις εργασίας 

(δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) ή και έργου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό ποσοστό 

διαμορφώνεται στο 44% το 2005 και στο 44% το 2006. 

αιρετών αρχόντων και αμοιβές ειδικών κατηγοριών προσωπικού με τη  συμμετοχή του 

Δήμου στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κλπ του προσωπικο

ία αποδοχές προσωπικού  τη συμμετοχή του Δήμου

ση κλπ του προσωπικού σ κτώ υπηρεσίες : διοικητικέ

πολιτισμού – αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, τεχνικών έργων, καθαριότητα και 

ηλεκτροφωτισμός,  πράσινο, πολεοδομίας, Δημοτική αστυνομία, λοιπές υπηρεσίες (στις 

υπόλοιπες υπηρεσίες δεν έχουν καταχωρηθεί έξοδα προσωπικού). Από τις πληρωμές 
Π.Ο.Ε., ότι αφορά τις προηγούμενες υποκατηγορίες και ομάδες. Με τον δείκτη αυτό 

συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης με το σύνολο των εξόδων. 

 Δ.Κ.Α.Δ. (2005) : 45%   Δ.Κ.Α.Δ. (2006)

Τ

Δ

ω

Α
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : Συνολικά έξοδα (πληρωθέντα) προς σύνολο 

συνάρτηση τόσο του αριθμητή (συνολικά έξοδα) όσο 

και του π  (αριθμός εργαζομέ Δεν πρέπει να συγχ με δείκτες 

τας ή αξιολόγησης του προσωπικ οσδιορίζει μία τ ς 

 που αναλογούν σε κάθε εργαζ μα των δρασ υ 

ύ που υλοποιεί ή έχει υπό τ ου κάθε άτομο. Σ ε 

αχώρησαν οι υπηρεσίες του οι εργαζό 5 

06 ήταν 286 άτομα και ο δείκτης έχει ως εξής : 

 67.252,92€  Δ.Α.Π. (2006

το Δήμο το 2005 και 2006 ποίησε, κατά μέσον , 

 αντίστοιχου ύψους.  

ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : Συνολικό κόστος απασχόλησης 

 

αι το 2006 τα 

29.949 αι πολύ χρ ογραμματισμό του 

τη αυτόν 

 παρουσιάζουν συστηματική 

ταμειακή ροή. Είναι προφανές ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο 

προσωπικού. Με τον δείκτη αυτό επιτυγχάνεται μία εκτίμηση της απόδοσης του 

προσωπικού. Η τιμή του αποτελεί 

αρανομαστή νων). έεται 

παραγωγικότη ού, αλλά πρ άξη μεγέθου

των δαπανών όμενο ή το τμή τηριοτήτων το

Δήμου Κορυδαλλο ην ευθύνη τ ύμφωνα μ

στοιχεία που παρ

άτομα  και το 20

 Δήμου, το 2005 μενοι ήταν 27

 Δ.Α.Π. (2005) : ) : 68.331,29 € 

Κάθε εργαζόμενος σ  υλο όρο

δραστηριότητες

Δ

(πληρωθέντα) προς σύνολο προσωπικού. Με τον δείκτη αυτόν υπολογίζεται το μέσο 

κόστος του Δήμου ανά εργαζόμενο. Το ύψος του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

όπως έτη προϋπηρεσίας, επίπεδο εκπαίδευσης, κλάδοι κ.α. και όχι μόνο από τον αριθμό 

των εργαζομένων. Το κόστος απασχόλησης περιλαμβάνει από τα γενικά έξοδα τις 

αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού με τη συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, 

υγεία κλπ του προσωπικού, , από τα ειδικά έξοδα την κατηγορία αποδοχές προσωπικού  

με τη συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κλπ του προσωπικού σε οκτώ 

υπηρεσίες (διοικητικές – οικονομικές, πολιτισμού – αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, 

τεχνικών έργων, καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός,  πράσινο, πολεοδομίας, Δημοτική 

αστυνομία, λοιπές υπηρεσίες) και από τις πληρωμές Π.Ο.Ε. τα ανάλογα έξοδα. 

Δ.Μ.Κ.Π. (2005) : 29.313,69 € Δ.Μ.Κ.Π. (2006) : 29.949,32 € 

Το μέσο ετήσιο κόστος προσωπικού το 2005 έφθασε τα 29.313,69 € κ

,32 €. Τα μεγέθη αυτά είν ήσιμα για τον ταμιακό πρ

Δήμου και επιτρέπουν εκτιμήσεις κόστους υπηρεσιών και άσκησης αρμοδιοτήτων. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : Συνολικό κόστος απασχόλησης 
(πληρωθέντα) προς σύνολο τακτικών εσόδων (εισπραχθέντα). Με τον δείκ

υπολογίζεται η αναλογία των τακτικών εσόδων του Δήμου που κατευθύνεται στην 

κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Πρόκειται για δείκτη με ιδιαίτερη πρακτική 

σημασία, επειδή οι δαπάνες για το προσωπικό αποτελούν σημαντικό στοιχείο του 

λειτουργικού κόστους, είναι συνήθως ανελαστικές και
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περισσότερα χρήματα από τα τακτικά έσοδα του Δήμου δεσμεύονται για την κάλυψη του 

κόστους του προσωπικού. Αντίθετα όσο μικρότερο είναι το σχετικό ποσοστό, τόσο 

αυξάνεται η δυνατότητα του Δήμου για υλοποίηση επενδύσεων, για άσκηση κοινωνικών 

πολιτικών κ.α., ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού. Η 

ανώτερη τιμή που μπορεί να εμφανίσει ο δείκτης είναι το 0,5 (50%), σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Ν. 2307/1995. 

Το κόστος προσωπικού περιλαμβάνει από τα γενικά έξοδα τις αποδοχές ειδικών 

κατηγοριών προσωπικού με τη συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κλπ του 

προσωπικού, , από τα ειδικά έξοδα την κατηγορία αποδοχές προσωπικού  με τη 

 σε οκτώ υπηρεσίες 

μός,  πράσινο, πολεοδομίας, Δημοτική αστυνομία, 

συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κλπ του προσωπικού

(διοικητικές – οικονομικές, πολιτισμού – αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, τεχνικών 

έργων, καθαριότητα και ηλεκτροφωτισ

λοιπές υπηρεσίες) και από τις πληρωμές Π.Ο.Ε. τα ανάλογα έξοδα. 

. Στα έσοδα εντάσσονται τα τακτικά, τα τακτικά Π.Ο.Ε. και η ΣΑΤΑ. 

 Δ.Κ.Κ.Π. (2005) : 49%   Δ.Κ.Κ.Π. (2006) : 48% 

Στην διετία το κόστος προσωπικού προσέγγισε το (48,5%) των τακτικών εσόδων, 

γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη χρηματοδότηση των υποδομών και άλλων 

πολιτικών. Η τιμή του δείκτη βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα μπορούσε να ήταν 

μικρότερη, αν το ύψος των ιδίων τακτικών εσόδων ήταν μεγαλύτερο. 
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Θ.10. Δείκτες Διαχείρισης - Επίδοσης  
Για τους υπολογισμούς των δεικτών διαχείρισης-επίδοσης τα ποσά που συμμετέχουν 

στο προσδιορισμό είναι τα παρακάτω: 

Κατηγορία 2005 2006 

Βεβαιωθέντα έσοδα 23.125.862,79 23.620.512,08

Προϋπολογισθέντα έσοδα 57.830.222,00 67.384.244,89

Ενταλθέντα έξοδα 21.565.084,20 21.916.714,87

Προϋπολογισθέντα έξοδα 58.171.168,68 66.555.947,62

Αδιάθετες πιστώσεις 36.606.084,48 44.639.232,75

Εισπραχθέντα έσοδα 21.451.333,84 21.989.754,40

Εισπρακτέα υπόλοιπα 1.642.296,64 1.611.959,02

Πληρωθέντα έξοδα 21.565.084,20 21.916.714,87

 

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν βαθμό λοποίησης του προϋπολ το  υ ογισμού ενός Ο.Τ.Α., τόσο 

. Μη ενταλθέντα έξοδα (αδιάθετες πιστώσεις) προς τελικώς προϋπολογισθέντα 
Παρατηρήσεις : 

- Ο αρχικός προϋπολογισμός και οι αναμορφώσεις του, στα έσοδα και στα έξοδα, 

ισούνται με τον τελικώς διαμορφωθέντα προϋπολογισμό. 

- Τα αρχικώς με τα τελικώς ενταλθέντα έξοδα συνήθως ταυτίζονται, αλλά διαφέρουν 

στις περιπτώσεις που ακυρωθούν ή εκπέσουν κάποια χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής. 

- Τα τελικώς ενταλθέντα και τα μη ενταλθέντα έξοδα (αδιάθετες πιστώσεις) ισούνται με 

τον τελικώς διαμορφωθέντα προϋπολογισμό. 

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

στο σκέλος των εσόδων όσο και σε αυτό των εξόδων, είτε στο σύνολο είτε ανά 

κατηγορία ή υποκατηγορία. 

1. Βεβαιωθέντα προς προϋπολογισθέντα έσοδα 
2. Ενταλθέντα προς προϋπολογισθέντα έξοδα 
3

 

Δείχνουν τη δυνατότητα ενός Ο.Τ.Α. να εισπράττει τις απαιτήσεις του και να πληρώνει τις 

υποχρεώσεις του (αποτελεσματικότητα εισπρακτικού μηχανισμού και ύπαρξη 

ρευστότητας). 
1. Εισπραχθέντα προς βεβαιωθέντα έσοδα - εισπρακτέα υπόλοιπα προς 

βεβαιωθέντα έσοδα 
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2. Πληρωθέντα προς τελικώς ενταλθέντα έξοδα 

πρακτέα υπόλοιπα ισούνται με το σύνολο των 

βεβαιω

έξοδα πολλές φορές τα ενταλθέ  

ολουθεί την ανάλ  (ενταλματοποιούνται 

ληρώνονται άμεσα). Στην τή οι δύο τ  

γισμού μετατρέπο ίκτες αποτ  

θέντα και μη έξοδα προ πολογισθέ

ολουθούν, έχουν υπο απάνω δείκ  

τηγορίες εσόδων και ς και για  

I

ώσεις (θετικές) κατά 29%. Το 2006 τα ποσοστά ήταν 83% 

χρεωτικές αναμορφώσεις των 

 συνεπάγονται οι κατανομές των 

 

οιητικά και μάλιστα σημειώνεται σαφής βελτίωση μέσα στη διετία. 

ς για επενδύσεις (46%), 

 ένδειξη αδυναμίας στις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

ορισμένες φορές αποτελούν κριτήριο 

 Δημοτικής Αρχής π.χ. προσαυξήσεις - 

τ  

αχθέντα ανήλθαν στο 93% των βεβαιωθέντων και τα εισπρακτέα 

Παρατηρήσεις : 

- Τα εισπραχθέντα έσοδα και τα εισ

θέντων. 

- Τα πληρωθέντα ταυτίζονται με ντα, εφόσον η

οικονομική υπηρεσία ακ ογη λογιστική τακτική

τα έξοδα που π  περίπτωση αυ ελευταίοι δείκτες

υλοποίησης προϋπολο νται και σε δε ελεσματικότητας

(ενταλθέντα/πληρω ς τελικώς προϋ ντα). 

Στους πίνακες που ακ λογιστεί οι παρ τες για όλες τις

κατηγορίες και υποκα εξόδων καθώ τις υπηρεσίες

αντίστοιχα. 

 

.  ΕΣΟΔΑ  
Όσον αφορά τα συνολικά έσοδα παρατηρείται ότι το 2005 ο αρχικός 
προϋπολογισμός, όπως ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, συμμετείχε κατά 71% 

στον τελικό και οι αναμορφ
και 17% αντίστοιχα. Με δεδομένες τις υπο

προϋπολογισμών των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που

κρατικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, τα ποσοστά αυτά

κρίνονται ικανοπ

Οι μεγαλύτερες αναμορφώσεις ανά κατηγορία εσόδων το 2005 παρατηρούνται στα 

έκτακτα (45%), ενώ ανά υποκατηγορία στις επιχορηγήσει
στις έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (56%). Αν και οι 

περισσότερες αναμορφώσεις μέσα στην διετία είναι θετικές, όταν υπερβαίνουν το 10-

15% αποτελούν

Ορισμένες υψηλές αναμορφώσεις δικαιολογούνται από τη νομική και λογιστική τους 

υπόσταση π.χ. έκτακτα έσοδα, εισφορές, ενώ 

δραστηριοποίησης των υπηρεσιών και της

πρόστιμα, επιχορηγήσεις, έσοδα Π.Ο.Ε.  

Τα βεβαιωθέν α έσοδα έφθασαν το 2005 το 40% των τελικώς προϋπολογισθέντων, 

ενώ τα εισπρ
υπόλοιπα μόλις στο 7%. Το 2006 τα βεβαιωθέντα έφθασαν το 35% των τελικώς 
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προϋπολογισθέντων, ενώ τα εισπραχθέντα ανήλθαν στο 93% των βεβαιωθέντων και τα 

λοιπα μόλις στο 7%. 

ραχθέντων. 

που το 

η του ενός σκέλους συνεπάγεται αλλαγή και στο άλλο. Η βελτίωση που 

αρατηρήθηκε βέβαια το 2006, όσον αφορά το μέγεθος των αναμορφώσεων, ισχύει και 

των εξόδων. 

κ  υ

φ ο

εισπρακτέα υπό
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα έσοδα εκείνα που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

βεβαιωθέντων/εισπ

 

I I .  ΕΞΟΔΑ  
Όσον αφορά τα συνολικά έξοδα παρατηρείται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός, όπως 

ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, συμμετείχε το 2005 κατά 70% του τελικού και οι 

αναμορφώσεις (θετικές) κατά 30%. Το 2006 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν  περί

82% και 18%. Τα σχετικά ποσοστά ταυτίζονται με αυτά των εσόδων, δεδομένου ότι οι 

προϋπολογισμοί των ΟΤΑ είναι ισοσκελισμένοι με βάση τον Δ.Κ.Κ. και οποιαδήποτε 

τροποποίησ

π

για το σκέλος 

Οι διαδικασίες ατάρτισης του προϋπολογισμού εξόδων έχο ν βελτιωθεί μέσα στην 

διετία, αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε ορισμένες υποκατηγορίες που 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αναμορφώσεων. 

Γενικά οι άσεις πραγματοπ ίησης των δαπανών (εκθέσεις ανάληψης δαπανών, 

διάθεση πιστώσεων από τα αρμόδια αιρετά όργανα, εκκαθαρίσεις δαπανών, εντολές 

πληρωμών και πληρωμές από το δημοτικό ταμείο) τηρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Τα τελικώς ενταλθέντα συμπίπτουν με τα πληρωθέντα σε όλες τις κατηγορίες και 

υποκατηγορίες των εξόδων, οπότε η σύγκριση με τα τελικώς προϋπολογισθέντα θα γίνει 

με τα δεύτερα. Στο σύνολο των εξόδων τα πληρωθέντα φθάνουν το 37% (2005) και το 

33% (2006) των προϋπολογισθέντων, ενώ οι αδιάθετες πιστώσεις καλύπτουν το 

63% (2005) και το 67% (2005), δηλαδή ο μισός προϋπολογισμός εξόδων, κατά μέσον 

όρο, δεν υλοποιείται. 
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I .  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  I I

1. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στους απολογισμούς εξόδων 2005 - 2006 του Δήμου Κορυδαλλού έχουν καταχωρηθεί 

δαπάνες σε επτά υπηρεσίες : 

 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

3. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

4. 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

5. 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩ  

 

Ν

6. 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

7. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

 

Το 2005 οι διοικητικές – οικονομικές   αποτελεί την υπηρεσία που υλοποιεί μέσω των 

πληρωθέντων εξόδων το σύνολο σχεδόν των προϋπολογισθέντων (83%). Ακολουθούν 

η καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός (59%) η Δημοτική αστυνομία (48%), η 
υπηρεσία πρασίνου (22%), η υπηρεσία πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής 
πολιτικής (20%),  Τελευταία έρχεται η υπηρεσία τεχνικών έργων που υλοποίησε 

μόνο το (13%) των προϋπολογισθέντων εξόδων. 

Το 2006 οι διοικητικές – οικονομικές   αποτελεί την υπηρεσία που υλοποιεί μέσω των 

πληρωθέντων εξόδων το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα  προϋπολογισθέντα 

(68%). Ακολουθούν η καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός (60%) η υπηρεσία 

πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (41%), η υπηρεσία πρασίνου  
(29%),η υπηρεσία τεχνικών έργων (11%) .Τελευταία έρχεται  η Δημοτική αστυνομία 
που υλοποίησε μόνο το (10%),   των προϋπολογισθέντων εξόδων. 
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Δεν είναι σαφές αν οι παραπάνω διαφορές οφείλονται σε αντικειμενικούς παράγοντες, 

ν δημοτικών υπηρεσιών να υλοποιήσουν το τεχνικό πρόγραμμα και 

.11. Δείκτες Επενδύσεων  
Για τους υπολογισμούς ν δεικτ  τα ποσά που συμμετέχουν 

στο προσδιορισμό είναι τα παρακάτω: 

 2005 2006 

είτε σε αδυναμίες τω

τον προϋπολογισμό του Δήμου, είτε σε μη αναμενόμενες υστερήσεις εσόδων. 

 

Θ
 τω ών διαχείρισης-επίδοσης

Σύνολο επενδύσεων 

(πληρωθέντα) 

3.251.684,32 3.402.386,29

Συνολικά έξοδα 21.916.714,8721.565.084,20

Συνολικές επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις (εισπραχθέντα) 

7 4.741.760,373.473.828,0

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ :  επενδύσεων προς συνολικά 
έξοδα (πληρωθέντα). Με τον δείκτ ι το ποσοστό των συνολικών 

εξόδων που κατευθύνεται σε επενδύσεις (έργα, μελέτες, εξοπλισμοί, συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) και έχει ως αποτέλεσμα τη  ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

των υπηρεσιών προς τ  τοπικούς φορείς, καθώς και την αναβάθμιση του Δήμου ως 

τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεω

Από τα ειδικά έξοδα ταγράφονται οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στις 

πηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, κήπων - 

άγκες της περιοχής σε υποδομές, το 

Κ

 Σύνολο
η αυτόν υπολογίζετα

 βελτίωση της

ους

ν και νοικοκυριών. 

 κα

υ

δενδροστοιχιών, πρασίνου, σφαγείων, νεκροταφείων, οδοποιίας, διοικητικές-

οικονομικές-τεχνικές και λοιπές. Επιπλέον αρκετές πληρωμές Π.Ο.Ε. από τις λοιπές 

δαπάνες που αφορούν επενδύσεις. 

                        Δ.Ε.Π. (2005) : 15%             Δ.Ε.Π. (2006) : 16% 

Ο Δήμος Κορυδαλλού ανάλωσε το 2005 λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών του 

εξόδων σε τοπικές επενδύσεις. Με βάση τις αν

ποσοστό αυτό θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο ποσοστό. Η χρηματοδότηση του θα 

μπορούσε να προέλθει από την αύξηση των ιδίων τακτικών εσόδων, από δανεισμό και 

αξιοποιώντας επιχορηγήσεις των Υπουργείων και τα προγράμματα του Γ΄-Δ’  .Π.Σ. 

Το 2006 η τιμή του δείκτη βελτιώνεται  ελαφρώς και οι επενδύσεις απορροφούν το 16% 

των συνολικών εξόδων. Οι αυξημένες επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση και τα 
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δάνεια απετέλεσαν τις βασικές πηγές χρηματοδότησης, μαζί με την στασιμότητα πολλών 

από τις υπόλοιπες δαπάνες. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Συνολικές επιχορηγήσεις για 
πενδύσεις (εισπραχθέντα) προς σύνολο επενδύσεων (πληρωθέντα). Ο δείκτης 

οφορίες για τις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης των 

ού σκοπού (επενδύσεις). 

Στο σκέλος των σόδων εντάσσονται οι επιχορηγήσεις, εκτός αυτών πο ζονται με 

 (πριμ παραγωγικότητας, ομα, μισθοδοσ

ιπά έκτακτα έσοδα και τα υπόλοιπα ΣΑΤΑ από τα Π.Ο.Ε. 

όδων εντάσσονται η υποκα » των ε

ς - οικονομικές καθαριότητας

ισμού, κήπων - δενδροστοιχιών, πρασίνου,σφαγείων, 

εκροταφείων, οδοποιίας και λοιπές.  

ε
αυτός παρέχει χρήσιμες πληρ

ΟΤΑ. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του, τόσο λιγότερο εξαρτάται η επενδυτική πολιτική 

ενός Δήμου από τις επιχορηγήσεις ειδικ

 ε υ σχετί

λειτουργικές δαπάνες

ΘΗΣΕΑΣ τα λο

εκλογικό επίδ ία ΚΕΠ κ.α.), 

Στο σκέλος των εξ τηγορία «επενδύσεις ιδικών εξόδων 

στις υπηρεσίες : διοικητικέ

αποχέτευσης, ηλεκτροφωτ

 - τεχνικές, , ύδρευσης, 

ν

 Δ.Α.Ε (2005) : 107%  Δ.Α.Ε. (2006) : 139% 
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Θ.12. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων 
Στη συνέχεια εξετάζονται οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 

ης είσπραξης. 

vii. Το διάγρα

iii. Οι οικονομικοί αριθμοδείκτες.  

2002 έως το 2006. Το έτος 2001 αποτελεί την απογραφή έναρξης γι’ αυτό έχει μόνο 

στοιχεία ισολογισμού και όχι αποτελεσμάτων χρήσης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση του 

Δήμου γιατί χρησιμοποιούν ως βάση υπολογισμού και αναφοράς τις δεδουλευμένες 

δαπάνες και έσοδα ανεξάρτητα από το γεγονός της πληρωμής ή τ

Αναλυτικά:  

i. Αποτυπώνεται η διάρθρωση της περιουσίας. 

ii. Η εξέλιξη των οικονομικών καταστάσεων 2002-2006. 

iii. Η ποσοστιαία μεταβολή των βασικών οικονομικών μεγεθών. 

iv. Το κεφάλαιο κίνησης. 

v. Η κατάσταση πηγών χρήσεων κεφαλαίων για τα έτη 2005-2006 

vi. Ο πίνακας ταμειακών ροών. 

μμα DUPONT. 

v
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ν καταστάσεων. Ανάλυση επί των στοιχείων των οικονομικώ
Η περιουσία του δημου Koρυδαλλού: 

 
Διάρθρωση του ισολογισμού: 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ

ΩΣ 

104.918,97 0,57 100.009,19 0,50 117.530,64 0,55 100.905,39 0,42 239.346,04 0,82

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
             

II. Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 
16.180.215,49 88,36 17.122.149,53 84,83 17.997.315,48 84,26 20.828.161,91 86,81 25.503.993,13 87,90

III. Συμμετοχές 

και άλλες 

μακροπρόθεσμε

ς 

             

χρηματοοικονομ

ικές απαιτήσεις 
371.148,30 2,03 431.524,65 2,14 360.737,96 1,69 332.007,24 1,38 266.70 1 0,3,7 92

Σύνολο Γ. 16.551.363,79 90,39 17.553.674,18 86,96 18.358.053,44 85,95 21.160.169,15 88,19 25.770.6 4 88,96,8 82

Δ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ

Ν ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

             

I. Αποθέματα 153.795,69 0,84 200.012,78 0,99 190.531,25 0,89 124.127,38 0,52 118.784,86 0,41

II. Απαιτήσεις 955.094,53 5,22 1.241.431,54 6,15 1.468.349,32 6,87 1.493.548,44 6,22 1.713.927,05 5,91

IV. Διαθέσιμα 759,46 0,00 420.813,05 2,08 409.314,00 1,92 151.153,13 0,63 317.640,65 1,09

Σύνολο Δ. 1.109.649,68 6,06 1.862.257,37 9,23 2.068.194,57 9,68 1.768.828,95 7,37 2.150.352,56 7,41

Ε. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
545.523,54 2,98 669.148,58 3,32 816.050,45 3,82 963.768,57 4,02 853.750,81 2,94
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΟΥ 

18.311.455,98 100,00 20.185.089,32 100,00 21.359.829,10 100,00 23.993.672,06 100,00 29.014.146,25 100,00

ΕΝΕΡΓΗΤ

              

  

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Α. ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
             

I. Κεφάλαιο 
6.393.291,26 34,91 6.296.026,88 31,19 5.795.447,71 27,13 5.795.447,71 24,15 5.795.447,71 19,97

(μετοχικό κτλ.) 

III. Διαφορές 

αναπροσαρμογή

πιχορηγήσεις ς-Ε

4.063.759,89 22,19 5.509.064,98 27,29 5.736.034,14 26,85 7.927.366,10 33,04 12.292.438,34 42,37

V. 

Αποτελέσματα 

εις νέο 

-1.028.762,14 -5,62 -1.643.264,98 -8,14 -3.221.953,59 -15,08 -5.444.367,37 -22,69 -8.544.394,53 -29,45

Σύνολο Α. 9 5 1 5 3 3 3.428.289,01 1,49 0.161.826,88 0,34 8.309.528,26 8,90 8.278.446,44 4,50 9.543.491,52 2,89

Β. 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 ΓΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

159.902,63 0,87 247.813,36 1,23 174.624,60 0,82 207.691,44 0,87 601.444,19 2,07
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ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

Γ. 

ΥΠ ΙΣ 
             

ΟΧΡΕΩΣΕ

I. 

ες υποχρεώσεις 

3.181.500,42 17,37 2.729.650,86 13,52 5.461.716,18 25,57 7.056.300,09 29,41 6.659.809,45 22,95Μακροπρόθεσμ

II. 

Βραχυπρόθεσμε

ς 

5.425.949,77 29,63 6.905.344,07 34,21 7.331.982,60 34,33 8.336.407,41 34,74 12.149.303,91 41,87

υποχρεώσεις 

Σύνολο Γ. 8.607.450,19 47,01 9.634.994,93 47,73 12.793.698,78 59,90 15.392.707,50 64,15 18.809.113,36 64,83

Δ. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

115.814,15 0,63 140.454,15 0,70 81.977,46 0,38 114.826,68 0,48 60.097,18 0,21

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

18.311.455,98 100,00 20.185.089,32 100,00 21.359.829,10 100,00 23.993.672,06 100,00 29.014.146,25 100,00



Παρατηρήσεις: 

1. Στον παραπάνω κα ανίζε η διάρθρωση των ετησίων ισολογισμών από 

το 2002 μέχρι και το 2006. 

2. Αποδε εται κα άσ ν στοιχείων, πω ο Δήμος είναι μία οικονομική 

μονάδ η κερδο πικ χαρακτήρα) στην  το πάγιο ενεργητικό αποτελεί 

το  συντριπτικά λο μα της περιουσία  (88,82%). Το γεγονός αυτό 

επιδρά στο κόστος ανανέωσης αλλά και συντήρησης του εξοπλισμού του Δήμου. 

3. Τα ίδι εφάλαι 2,89%) υπολοίπονται τ πάγιου Ενεργητικού και είναι 

μειωμένα από τις συσωρευμένες ζημιές. 

4. Οι υποχρεώσεις τελ  το 64,83% της ιουσίας, εκ των οποίων τα 2/3 

είναι βραχυπρόθεσμες π ωτέες ην επόμε . 

 
 
Εξέλιξη του ισ ογισμο

πίνα  εμφ ται 

ικνύ

α (μ

ι β

σκο

μεγά

ει τω

ού 

 τμή

ς 

οποία

ς του

α κ α (3 ου 

απο ούν

ληρ

περ

νη χρήση στ

ολ ύ: 
Στον παρακάτ ίνακα εμφανίζ  η εξέλιξη των ισολογισμών μεταξύ του 2002 και του 

2006 υ συν θηκε ο υτα ισολογισμός χρήσ Η σύνταξη και μελέτη του 

παρακάτω πίνακα πραγμ πο κε με η της με όλες που επήλθαν στις 

δημοσιευμένε ονομικ  τ απογραφ αρξης του Δήμου σύμφωνα 

με το προσάρ  του ισ γισ . 

 

 

ω π εται

 πο τάχ

ς οικ

τημα

τελε

ατο

ές καταστάσεις

ολο

ίος 

ιήθη

μού

ης. 

ταβ

ής έν

 βάσ

ης 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 2003 ΜΕΤ. 2002-2003 % 
ΜΕΤ. 2003-

2004 
2004 % 

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
        

Β. ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
104.918,97 100.009,19 -4,6 ,52-4.909,78 8 117.530,64 17.521,45 17

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
        

II. Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 
16.180.215,49 17.122.149,53  5,8 ,11941.934,04 2 17.997.315,48 875.165,95 5

III. Συμμετοχές και 

άλλες 

μακροπρόθεσμες 

χρημ απαιτ. 

371.148,30 431.524,65  16,2 9 ,4060.376,35 7 360.737,96 -70.786,6 -16

Σύνολο Γ. 16.551.363,79 17.553.674,18  6,06 8.0 6 ,581.002.310,39 18.35 53,44 804.379,2 4

Δ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

        

I. Αποθέματα 153.795,69 200.012,78  30,05 0.5 ,7446.217,09 19 31,25 -9.481,53 -4

II. Απαιτήσεις 955.094,53 1.241.431,54  29,98 8.3 8 ,28286.337,01 1.46 49,32 226.917,7 18

IV. Διαθέσιμα 759,46 420.813,05  55.309,51 9.3 5 ,73420.053,59 40 14,00 -11.499,0 -2

Σύνολο Δ. 1.109.649,68 1.862.257,37 752.607,69 67,82 8.1 0 ,062.06 94,57 205.937,2 11
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Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

123.625,04 22,66ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 

ΕΝ/ΚΟΥ 

545.523,54 669.148,58 816.050,45 146.901,87 21,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΟΥ 
18.311.455,98 20.185.089,32 1.873.633,34 10,23 21.359.829,10 1.174.739,78 5,82

ΕΝΕΡΓΗΤ

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 2003 ΜΕΤ. 2003-2002 % 2004 
ΜΕΤ. 2004-

2003 
% 

Α. ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
        

I. Κεφάλαιο 

(μετοχικό κτλ.) 
6.393.291,26 6.296.026,88 -97.264,38 -1,52 5.795.447,71 -500.579,17 -7,95

III. Διαφορές 

αναπροσαρμογής         

- Επιχο- 

ρηγ

επενδύσεων 

ήσεις 
4.063.759,89 5.509.064,98 1.445.305,09 35,57 5.736.034,14 226.969,16 4,12

V. Αποτελέσματα 
-1.028.762,14 -1.643.264,98 -614.502,84 59,73 -3.221.953,59

-

1.5
96,07

εις νέο 78.688,61

Σύνολο Α. 9.428.289,0
1.

1 10.161.826,88 733.537,87 7,78 8.309.528,26
-

852.298,62
-18,23

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 159.902,63 247.813,36 87.910,73 54,98 174.624,60 -73.188,76 -29,53
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ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ-

ΕΞΟΔΑ 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

I. 

ακροπρόθεσμες Μ

ποχρεώσεις υ

3.181.500,42 2.729.650,86 -451.849,56 -14,20 5.461.716,18 2.732.065,32 100,09

II. 

 

ώσεις 

7 7 0 0Βραχυπρόθεσμες

υποχρε

5.425.949,7 6.905.344,0 1.479.394,3  27,27 7.331.982,6 426.638,53 6,18

Σύνολο Γ. 8.607.450,19 9.634.994,93 1.027.544,74 11,94 12.793.698,78 3.158.703,85 32,78 

Δ. ΜΕΤΑΒΑ

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 

ΤΙΚΟΙ 

24.640,00 21,28

ΠΑΘ/ΚΟΥ 

115.814,15 140.454,15 81.977,46 -58.476,69 -41,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
18.311.455,98 20.185.089,32 1.873.633,34 10,23 21.359.829,10 1.174.739,78 5,82



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2005 
ΜΕΤ. 2004-

2005 
% 

ΜΕΤ. 2005-
2006 % 

2006 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 117.530,64 100.905,39 -14,15 239.346,04 138.440,65 137,20-16.625,25 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

II. Ενσώματες ακινητο 7.9 0.828.161,91 3 2ποιήσεις 1 97.315,48 2 2.830.846,4 15,73 5.503.993,13 4.675.831,22 22,45

III. Συμμετοχές και άλλες 

ροπρό- 
        

μακ

θεσμες χρηματοοικ

απαιτήσεις 

ονο
332.007,24 -28.730,72 -7,96

μικές 
360.737,96 266.703,71 -65.303,53 -19,67

Σύνολο Γ. 18.3 1.160.169,15 1 58.053,44 2 2.802.115,7 15,26 25.770.696,84 4.610.527,69 21,79

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

 

Ο 
        

I. Αποθέματα 190.531,25 124.127,38 -66.403,87 -34,85 118.784,86 -5.342,52 -4,30

II. Απαιτήσεις 1.468.349,32 1.493.548,44 25.199,12 1,72 1.713.927,05 220.378,61 14,76

IV 151.153,13. Διαθέσιμα 409.314,00 -258.160,87 -63,07 317.640,65 166.487,52 110,14

Σύνολο Δ. 2.068.194,57 1.768.828,95 -299.365,62 -14,47 2.150.352,56 381.523,61 21,57

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 

ΕΝ/ΚΟΥ 
816.050,45 963.768,57 147.718,12 18,10 853.750,81 -110.017,76 -11,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
21.359.829,10 23.993.672,06 2.633.842,96 12,33 29.014.146,25 5.020.474,19 20,92
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2004 2005 
ΜΕΤ. 2005-

2004 
% 2006 

ΜΕΤ. 2006-

2005 
% 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 5.795.447,71 5.795.447,71 0,00 5.795.447,71 0,00   

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - 

Επιχο- 
        

ρηγήσεις επενδύσεων 5.736.034,14 7.927.366,10 2.191.331,96 38,20 12.292.438,34 4.365.072,24 55,06 

V. Αποτελέσματα εις νέο -3 -5
-

-8
-

.221.953,59 .444.367,37
2.222.413,78 

68,98 .544.394,53
3.100.027,16

56,94

Σύνολο Α. 8.309.528,26 8.278.446,44 -31.081,82 -0,37 9.543.491,52 1.265.045,08 15,28

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

 
        

ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 174.624,60 207.691,44 33.066,84 18,94 601.444,19 3 193.752,75 89,59

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

I. Μακροπρόθεσμες 

ις υποχρεώσε
5.461.716,18 7.056.300,09 1.594.583,91 29,20 6.659.809,45 -396.490,64 -5,62

II. Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
7 8 1 12 3.331.982,60 .336.407,41 .004.424,81 13,70 .149.303,91 .812.896,50 45,74

Σύνολο 12.793.698,78 15.392.707,50 2.599.008,72 20,31 18.809.113,36 3.416.405,86 22,19 Γ. 

Δ. ΜΕΤ ΜΟΙ 

ΠΑΘ/ΚΟΥ 
81.977,46 114.826,68 32.849,22 40,07 60.097,18 -54.729,50 -47,66

ΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/Σ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.359.829,10 23.993.672,06 2.633.842,96 12,33 29.014.146,25 5.020.474,19 20,92 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2002 2003
ΜΕΤΑΒ.2002

-2003 
%

ΜΕΤΑΒ.2003-
2004 %

2004

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
        

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11.725.244,73 13.053.570,50 1.328.325,77 11,33 14.752.944,87 1.699.374,37 13,02

Κόστος πωλήσεων 11.850.7 0,27 48,32 12.150.118,59 299.37 2,53 13.861.010,00 1.710.891,41 14,08

Μικτά αποτελέσματα 

Εκμεταλλεύσεως 
1. -81 --125.503,59 903.451,91 028.955,50 9,86 891.934,87 -11.517,04 1,27

Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 41 2 1 -1.669.347,69 2.085.708,05 6.360,36 4,94 .977.064,15 -108.643,90 5,21

Σύνολο 1.543.844,10 2.989.159,96 1.445.315,86 93,62 2.868.999,02 -120.160,94 -4,02

Γενικά και έξοδα διοικητικής 
3.240.767,15 3.209.927,58 -30.839,57 -0,95 4.322.864,86 1.112.937,28 34,67

λειτουργίας 

Μερικά αποτελέσμ

εκμεταλλεύσεως 

ατα 
-1.696.923,05 -220.767,62 1.476.155,43 -86,99 -1.453.865,84 -1.233.098,22 58,555

Έσοδα συμμετοχών

χρεωγράφων

, 

, 
        

πιστωτικών τόκων 4.130,00 1.860,42 -2.269,58 -5 -34,95 1.276,59 -583,83 1,38

Έξοδα συμμετοχών, 

φων, χρεογρά
        

χρεωστικών τόκων 232.620,40 217.028,95 -15.591,45 -6,70 188.568,74 -28.460,21 -13,11

Ολικά αποτελέσματα 
-1.925.413,45 -435.936,15 1.489.477,30 -77,36 -1.641.157,99 -1.205.221,84 276,47

εκμεταλλεύσεως 
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ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

Έκτακτα έσοδα 661.609,86 579.629,03 -81.980,83 -12,39 1.070.966,49 491.337,46 84,77

Έκτακτα έξοδα 627.629,58 741.292,19  18,11 991.593,58 33,77113.662,61 250.301,39

Οργ
-1.891.433,17 -597.599,31 1.293.83 -68,40 -1.561.785,08 -964.1 161,34

ανικά και έκτακτα 

αποτελέσματα 
3,86 85,77

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
        

μείον 

οι ενσωματωμένες 

λειτουργικό κόστος 

στο 
-1016.903,53  -16.903,53 0,00    

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ (προ 

ΜΑΤΑ 
-1.908.336,70 -597.599,31 1.310.737,39 -68,68 -1.561.785,08 -964.185,77 161,34

φόρων) 



 

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2005
ΜΕΤΑΒ.2004-

2005
% 2005 2006

ΜΕΤΑΒ.2005-

2006
%

I

Σ 
   

. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩ
    

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 15.069.705,86 316.760,99 2,15 15.069.705,8 16.833.049, 1.763.343,39 11,76 25 0

Κόστος πωλήσεων 11.036.459,36 -2.824.550,64 -20,38 11.036.459,36 12.303.683,94 1.267.224,58 11,48

Μικτά αποτελέσματα 

κμεταλλεύσεως Ε
3.141.311,63 4.529.365,3 496.118,81 12,304.033.246,50 352,19 4.033.246,50 1

Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.004.232,05 -972.832,10 -49,21 1.004.232,05 470.193,65 -534.038,40
-

53,18

Σύνολο 5.037.478,55 2.168.479,53 75,58 5.037.478,55 4.999.558,96 -37.919,59 -0,75

Γενικά και έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 
7.862.808,19 3.539.943,33 81,89 7.862.808,19 7.766.884,79 -95.923,40 -1,22

Μερικά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως 
-2.825.329,64 -1.371.463,80 94,33 -2.825.329,64 -2.767.325,83 58.003,81 -2,05

Έσοδα συμμετοχών, 

χρεογράφων, 
       

πιστωτικών τόκων 5.281,29 4.004,70 313,70 5.281,29 4.047,96 -1.233,33
-

23,35

Έξοδα συμμετοχών, 

χρεογράφων, 
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χρεωστικών τόκων 398.770,01 210.201,27 111,47 398.770,01 454.151,96 55.381,95 13,89

Ολικά αποτελέσματα 
-3.218.8 96, -3.218.8 -3.217.4 -0,

εκμεταλλεύσεως 
18,36 -1.577.660,37 13 18,36 29,83 1.388,53 04

ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
       

Έκτακτα έσοδα 1.277.836,42 206.869,93 19,32 1.277.836,42 432.247,03 -845.589,39
-

66,17

Έκτακτα έξοδα 264.528,31 -727.065,27 -73,32 264.528,31 314.844,36 50.316,05 19,02

Οργανικά και έκτακτα 

αποτελέσματα 
-2.205.510,25 -643.725,17 41,22 -2.205.510,25 -3.100.027,16 -894.516,91 40,56

Αποσβέσεις παγίων 

στοιχείων μείον 
       

οι ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 
       

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΑΤΑ 
-8-2.205.510,25 -643.725,17 41,22 -2.205.510,25 -3.100.027,16 94.516,91 40,56

(προ φόρων)        

Παρατηρήσεις: 

1. Τα αποτελέσματα σε όλες τις χρήσεις είναι ζημιογόνα (ελλειμματικά). 



 

Εξέλιξη γ ν εσόδων και εξόδ διαχρονικά των με εθώ ων  
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Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού εμφάνισαν την τάση , όπως αυτή 

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 
2002 2003 2004 2005 2006 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Πάγια 100 106,06 110,92 127,85 155,7

Αποθέματα 100 130,05 123,89 80,71 77,24

Απαιτήσεις 100 129,98 153,74 156,38 179,45

Διαθέσιμα 100 55409,51 53895,4 19902,71 41824,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Ίδια Κεφάλαια 100 107,78 88,13 87,8 101,22

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
100 85,8 171,67 221,79 209,33

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
100 127,27 135,13 153,64 223,91

ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 2003 2004 2005 2006 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100 111,33 125,82 128,52 143,56

Κόστος πωλήσεων 100 102,53 116,96 93,13 103,82

Λειτουργικά έξοδα 100 99,05 133,39 242,62 239,66

Χρηματοοικονομικά έξοδα 100 93,3 81,06 171,43 195,23

Ολικά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως 
100 22,64 85,24 167,18 167,1

Καθαρά Κέρδη Χρήσης (προ 

φόρων) 
100 31,32 81,84 115,57 162,45

Κέρδη προς διάθεση 100 58,09 151,81 214,38 301,34

Παρατηρήσεις: 

1. Εμφανίζεται αύξηση του πάγιου Ενεργητικού κατά 55,7% από το 2002 μέχρι το 2006, 

αφου έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις της χρήσης, δηλαδή οι αποκτήσεις αυτά τα 

χρόνια είναι μεγαλύτερες. Η αξία αυτού του στοιχείου είναι πως αυξάνονται οι 

επενδύσεις, άρα και οι πάγιοι πόροι που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος για να 

ανταποκριθεί στους στόχους του. 

2. Εμφανίζεται αύξηση των υποχρεώσεων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Ως την ουσες 

υπ

 

 
 Παρατη

κεφ

οχρε

άλαιο κίνησης ορίζο

ώσεις. 

ρήσεις:

υμε διαφορά που προκύπτει από το κυκλοφορούν ενεργητικό αν αφαιρεθούν οι τρέχ

το κεφάλαιο σ ναι τι είνωσ α τε αί όνια

 
 
 

κίνη ης εί αρνη κό με τάση επιδ ης τ λευτ α χρ . 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2002 2003 
ΜΕΤΑΒ. 

2002-2003 
% 2004 

ΜΕΤΑΒ. 
% 2005 

2003-2004 

ΣΥΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ
9.6 2.25 752. 82 2.068.194,57 205.937,20 11,06

ΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
1.10 49,68 1.86 7,37 607,69 67, 1.768.828,95

Μείον          

Βραχ

υποχ
5.949,77 6.905.344,07 1.479.39 7.331.982,60 426.638,53 6,18 8.336.4

υπρ

ρεώ

όθεσμες 

σεις 
5.42 4,30 27,27 07,41

ΚΑΘΑΡΟ

ΚΙ

 ΚΕ

ΝΗΣ

-

6.300,09
-5.043.0 0 -5.263. 88,0 -22 8 78,4

ΦΑΛΑΙΟ 

ΗΣ 4.31
86,7 -726.786,61 16,84 7 3 0.701,33 4,3 -6.567.5 6

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑ 0Β. 20 4-

2005 
% 2005 2006 

ΜΕΤΑΒ. 2005-

2006 
% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΣ -299.365,62 68 8,95 2.150.352,5 1 21,5ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣ -14,47 1.7 .82 6 381.523,6 7

Μείον        

Βραχυπρόθεσ  1.004.424,81 13,70 8.336.407,41 12.149.3 1 3.812.896,50 45,7μες υποχρεώσεις 03,9 4

ΚΑΘΑΡΟ ΣΗΣ 1.303 0,4 ,77 67 8,46 -9.998.951,3 431.3 89 52,2ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗ  - .79 3 24 -6.5 .57 5 -3. 72, 5
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Πίνακας πηγών-χρή ν κεφαλαίουσεω  

κεφαλαίων

 

    Η τάσταση πηγ χρήσεων  δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η 

προέλευση των μεταβολών της περιουσίας. Να εκτιμηθεί η  χρηματοδότησης της 

αύξησης του πάγιου Ε γητικο άλλ ν τη εριο

    Η τάσταση πηγών και χρήσεων κεφαλαί ί ησιμοποιηθεί στις 

παρακάτω π σε ης α άσεων : 

 
Ανάλυση κ μ  των αγ στη χρημα ικο διάρθρωση της 
μονάδας. 

 

Η αναλυτική στα  πηγώ ι χρήσεων κεφαλαίων ψίζει τι λλαγές που 

έχο επέλθει στη χρηματοοικ μική τάσταση της νάδ νο ς από πού 

σε κεφάλαια κατά την παρελθούσα περίο α  έκα κεφάλαια αυτά. Η 

αυτή έ με  ασί ια εσωτερικό εγχ ντ την εύλογη 

η της διοίκησης γ τι έγιναν τόσα χρήματα που ρασαν από 

 μέ  χρόνο» ερώτηση οία δεν μπορεί απαντηθε σα από τον 

σμό κ  αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Εκτίμηση των λαγ  ( και τ αιτι τους ) τότη  μονάδας. 

 

Το ουδαιότερο ίσως που  ανίζετ στις βασικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις είναι το π  η δρα ιό ντός μίας χρήσεως επηρέασ  ρευστότητα 

του ου. Δε ναι  να ληφθ ανείς γιατί μια αύξηση  πλεονάσματος σε 

μία ίοδο δε ημα  και αύξηση της στότητας τ ονά να μος μπόρει 

να κτησε, στη χρήση που ε ζονται μεγάλ λ σμ έα για μεγάλης 

αξία α κτίρ ράδειγμα) για οποία χρη ο θη στ οιχεία. Από 

την η, ένας μ  μικρ ρδη με ζημίες  α τελέ χρήσης μπορεί να 

εμφ υξη η στότητ νανεώ το άγιο ισμ υ. Η εικόνα 

αυτ ίζε κα έσ πηγών κα εω φαλαίων οι 

οπο ορο ε  μορφή τους ωθ  μόνο στη 

μεταβολη των μετρη εφαλαίου κίνησ  

 κα
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2005 2006 
ΧΡΗΣΗ 

2005-2006 
% 

Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ      

Εξόδων Εγκαταστάσεως 100.905,39 239.346,04 138.440,65 1,58

Ενσώματων 

Ακινητοποιήσεων 
20.828.161,91 25.503.993,13 4.675.831,22 53,42

Απαιτήσεων 1.493.548,44 1.713.927,05 220.378,61 2,52

Διαθεσίμων 151.153,13 317.640,65 166.487,52 1,90

IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ      

Αποτελεσμάτων εις νέο -5.444.367,37 -8.544.394,53 3.100.027,16 35,42

Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
7.056.300,09 6.659.809,45 396.490,64 4,53

Μεταβατικών Λογαριασμών 114.826,68 60.097,18 54.729,50 0,63

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  8.752.385,30 100,00

       

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2005 2006 
ΠΗΓΗ  2005-

2006 
% 

Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ      

Διαφοράς αναπρ/γής-
9,87

Επιχ/σεις επενδύσεων 
7.927.366,10 12.292.438,34 4.365.072,24 4

Προβλέψεων για κινδύνους 

ικα  έξοδα 
207.691,44 601.444,19 393.752,75 4,50

Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
8.336.407,41 12.149.303,91 3.812.896,50 43,56

IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ      

Συμμ/χών & άλλων 

χρημ/κών απαιτήσεων 
332.007,24 266.703,71 65.303,53 0,75

Αποθεμάτων 124.127,38 118.784,86 5.342,52 0,06

Μεταβατικών Λογαριασμών 963.768,57 853.750,81 110.017,76 1,26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  8.752.385,30 100,00
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Παρατηρήσεις: 

 

Κατόπι μογών  τα στοιχεία οκύπτο άτω 

π

ν προ την α επι και

ροθέσμων υποχρεώσεων. 

                    
 Ρ

ν των αναγκαίων προσαρ  από  πρ υν οι παρακ

αρατηρήσεις: 

1. Η αύξηση των παγίω έρχεται από ύξηση των χορηγήσεων  των 

βραχυπ

                                    
Ταμειακές οές 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2003 2004 2005 2006 

Ταμειακ γωγικές 

δραστη
   

ή Ροή από παρα

ριότητες 
  

1. Καθα  

φόρους
- -1 -2.205.510,25 -3.100.027,16

ρά Κέρδη (μετά από

 και μερίσματα) 
597.599,31 .561.785,08

Πλέον:      

4. Μείωση  9.481,53 66.403,87 5.342,52 Αποθεμάτων 

5. Αύξηση λoγ

πληρωτέων 
1.504.034,30 368.161,84 1.037.274,03 3.758.167,00

αριασμών 

6. Αύξηση προβλέψεων 87.910,73   393.752,7533.066,84

Μείον:      

7. Αύξη

εισπρα
409.962,05 373.819,65 172.917,24 110.360,85

ση λογαριασμών 

κτέων 

8. Αύξη   ση Αποθεμάτων 46.217,09   

10. Μεί  73.188,76    ωση προβλέψεων 

11. Καθ ργική Ταμειακή 

Ροή 
538.166,58 -1.631.150,12 -1.241.682,75 946.874,26

αρή Λειτου

       

Ταμειακ τικές 

δραστη
   

ή Ροή από επενδυ

ριότητες 
  

Πλέον:      

14. Μεί ών σε 

επιχειρ
.365,53

ωση συμμετοχ

ήσεις 
 70.786,69 28.730,72 72

Μείον:      

18. Αύξηση πα 937.024,26 892.687,40 .271,87γίων 2.814.221,18 4.814
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19. Αύ ν σε 

επιχειρήσεις 
60.376,35     

ξηση συμμετοχώ

20. Αύ

χρημα  
    7.062,00

ξηση άλλων 

τοοικονομικών παγίων

22. 

επεν
-821.900,71 -2.785.490,46 -4.748.968,34

Καθαρή Ταμειακή Ροή από 

δυτικές δραστηριότητες 
-997.400,61

       

Ταμειακή Ροή από 

χρηματ      οοικονομικές 

δραστηριότητες 

Πλέον:      

23. Αύξηση μακροπρόθεσμω

δανείων 

ν 
 2.732.065,32 1.594.583,91  

25. Αύξηση κεφαλαίου 1.331.137,18 2.174.428,43 4.365.072,24  

Μείον:      

26. Μείωση μακροπρόθεσμων

δανείων 

 
451.849,56    396.490,64

28. Μείωση ιδίων κεφαλαίων  290.513,54    

29. Καθαρή Ταμειακή Ροή από 

τητες 
879.287,62 2.441.551,78 3.769.012,34 3.968.581,60

χρηματοοικ/κές δραστηριό

       

30. Καθαρή μεταβολή 

χρηματοροής 
420.053,59 -11.499,05 -258.160,87 166.487,52

       

31. Ταμείο και Xρηματικά 

ιαθέσιμα αρχής χρήσης 
759,46 420.813,05 409.314,00 151.153,13

Δ

       

32. Ταμείο και Χρηματικά 

α τέλους χρήσης 
420.813,05 409.314,00 151.153,13 317.640,65

Διαθέσιμ

 



To σύστημα χρηματοοικονομικής αναλύσεως "DuPont"  (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2006) 

      Κόστος πωλήσεων   
      12303683,94   

  
Λειτουργικά 

κέρδη 
Κύκλος εργασιών Συν   

  -3691671,44 16833049,25 
το
δαπάνες 

  
Λει υργικές 

        7766884,79 

  
 ως ποσοστό επι 

 πωλήσεων 
Διά Μείον Συν 

Κέρδη
των

  -21,93     
Χρηματοοικονομικές 

πάνες δα

        454151,96 

    
Κύκλος 

ν 
Συνολικό κόστος 
πωληθ τω

Συν 
εργασιώ έν ν 

    16833049,25 20524720,69 Φόρο εισοδήματος ς 

          

Α  
ΕΠΕ

Επί       
ΠΟΔΟΣΗ
ΝΔΥΣΕΩΝ 

-13,22       Αποθέματα 

  87      11 84,86 

    
Κύκλος 
εργασιών 

Κεφάλαιο νησης Συν  κί

  ,25 2,56 αιτή  16833049 215035  Απ σεις 

      1713927,05   

  Κυκλοφοριακή ταχύτητα Διά Συν Συν 

  6   εόγρ0,   Χρ αφα 

          

  
Σύνολ  

 
Σύνολο παγίων Συν   

ο
επενδύσεων

  27921049,4 25770696,84 Διαθέσιμα   

        317640,65 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ: 
 

Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών μεγεθών και απεικονί

μορφή (συνήθως) ποσοστού. Μ η ν ρούμε να 

παρακολουθήσουμε με συνοπτικό τρό ικά οικονομικά μεγέθη και τάσεις. Υπάρχει 

πληθώρα αριθμοδεικτών που χρησ τόσο

μονάδες, εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ή μή , όσο και από πιστοληπτικούς οργανισμούς  

ιδιωτικού Οι δείκτες αυτοί με την ορθή χρησιμοποίησή

αποτελούν λε ι στην πλει  τους είναι προσανατολισμένοι 

σε δύο κατευθύνσεις: στην αξιολόγηση της οικονομικής μονάδας στην π

κατάσταση και σ ς χρόνου  μελέτη τους ως δεν αποτελεί πανάκε  

αντιμετώπιση κάθε οικονομικού λήματος.  χρήση τους θα μπο

παρομοιάστει με τις ιατρικές εξετάσεις : μπορ το πρόβλημα αλλά 

δεν έχουν την ικανότητα να εντοπίσ γή απ ροέρχεται. Η χρήση 

αριθμοδεικτών στους Ο.Τ.Α. απαι οσο ιαίτε

μέσα στις οποίες λειτουργούν (δημόσιοι οργανισμοί με σκοπό τη παροχή κοινω  

ρεσ και κοινοφελών έργων

ην άλλη σημειώνονται τρομακτικές ελλείψεις στο σύνολο των Ο.Τ.Α. σε θέματα 

σο ύπαρξης σχετικών υπηρεσιών όπως τμή τος κοστολόγησης όσο

εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού. 

 

Εξετάζουμε τους δείκτες ρευστότη λοφοριακής ταχύτητας – κεφαλαιακής 

διάρθρωσης – αποδοτικότητας και οτελ .  

 
Δείκτες τας:

ζονται με τη 

ε τη χρήσ

πο βασ

των αριθμοδεικτώ μπο

ιμοποιούνται  από μεγάλες ιδιωτικές οικονομικές 

 κυρίως

 συμφέροντος (τράπεζες

 ένα πανίσχυρο εργα

).  τους 

ίο κα οψηφία

αρούσα χρονική 

ια για τηνε βάθο . Η όμ

 προβ Η ρούσε να 

 αίματος

ουν την πη

εί να εμφανίζουν 

ό την οποία π

τεί ιδιαίτερη πρ χή λόγω των ιδ ρων συνθήκων 

νικών

υπη

Από τ

ιών . 

τό μα  και στην 

τας – κυκ

 οικονομικής απ εσματικότητας

 Βραχυπρόθεσμης Ρευστότη  
Οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν τη δυν τότητα του Δήμου να ανταποκρίνεται στις

βραχυπ όθεσμες υποχρεώσεις το

 
1. δείκτης βασικού διαστήματος

α  

ρ υ. 

 βιωσιμότητας 
Παρουσιάζει το χρόνο (ενδεικτικά) ίο  να λειτουργήσει

χωρίς να παρουσιάσει έσοδα. 

μέσα στον οπο  ο Δήμος μπορεί  
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. δείκτης κεφαλαίου κίνησης.2  

 

Δείχνει την ικανότητα του Δήμου μας να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του με ομαλό τρόπο. Αποτελεί επίσης μέτρο  για το περιθώριο ασφαλείας 

που είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση δυσμενών εξελίξεων.  Η εύλογη τιμή του δείκτη 

αυτού εξαρτάται κυρίως από τη συνέχεια της ροής και την αντιστοιχία εισερχομένων 

κεφαλαίων και εξοφλουμένων υποχρεώσεων. 

 
3. Δείκτης πραγματικής ρευστότητας. 
Ο αριθμοδείκτης αυτός περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που μετατρέπονται εύκολα 

σε μετρητά χωρίς σημαντικές απώλειες.Δείχνει, εάν είναι ικανοποιητικός, ότι ο Δήμος 

μας είναι σε θέση να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της με σχετική νεση, με ην 

προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις.Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των 

αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας μαρτυρεί την ύπαρξη υψηλών 

αποθεμάτων. 

 

ά τ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2002 2003 2004 2005 2006 

ΒΑ 2ΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 23,12 45,48 41,26 34,72 39,4

(
      

Κυκλοφορούν - Απόθεμα) / ημερήσια έξοδα 

λειτ. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0 0,06 0,06 0,02 0,03

Διαθέσιμα / Βραχυπρ. Υποχρ.       

ΔΕ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
-20,38 -29,31 -11,84 -9,68 -8,43

ΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

Καθαρά πάγια / Ταμιακή ροή       

ΔΕ 0,23 0,19ΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,2 0,31 0,31 

Κυ  υποχρ.       κλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
,88 -4,58 -10,59 -14,64 -18,42

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 
-6

Ταμιακή ροή  / Πωλήσεις (%)       

ΔΕ ΟΤΗΤΑΣ 0,18 0,28 0,28 0,22 0,18ΙΚΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤ

(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. 

υποχρ. 
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Παρατηρήσεις: 

ικής και άμεσης) με τιμές στη μονάδα δεν μπορούν να 

ύ γ  

1. Οι δείκτες ρευστότητας (γεν

ληφθο ν με μεγάλη ασφάλεια, ιατί περιλαμβάνουν τα ποσά των απαιτήσεων, 

ποσά με ποσοστό επισφάλειας. 

2. Το βασικό διάστημα βιωσιμότητας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. 

3. Οι λοιποί δείκτες ρευστότητας είναι χαμηλοί και συναρτώνται με το αρνητικό 

κεφάλαιο κίνησης. 

 
Δείκτες  κυκλοφοριακής ταχύτητας: 
Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας εμφανίζουν τη δυναμική ορισμένων οικονομικών 

μεγεθών, όπως είναι η δυναμική των εισπράξεων. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2002 2003 2004 2005 2006 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 12,28 8,74 8,96 9,15 9,1

Ετήσιες  / Απαιτήσεις        Πωλήσεις

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 99,28 68,68 70,98 70,15 101,3

Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα μέσα        

ΔΕΙΚΤ ΗΤΙΚΟΥ 0 0, ,6 ,6ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓ 0,66 ,68 71 0 6 0 4

Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού        

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
1,22 1,33 1,6 1,82 1,89

Καθαρές Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια        

ΔΕΙΚ ΙΟΥ 
-2,72 -2,72 -2,9 -2,35 -1,71

ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ

ΚΙΝΗΣΗΣ 

Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο 
       

Κίνησης 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,7 0,7 0,82 0,76 0,714 7

Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια        

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 
3 34,2 8 , ,2,9 3 3 ,83 39 88 37 91

(Απ λήσεις        αιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πω

 

Παρατηρήσεις: 

άνω δείκΑπό τους παραπ τες εκείνοι που έχουν ιδιαίτερη αξία είναι: 
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ς κυκλοφορίας απαιτήσεων με τιμή 9,1. Ο δείκτης εμφανίζει το πόσες 

ν υπολείπονται των εισπράξεων. Εάν αυτό 

σεων» με τιμή  

τους. Στη περίπτωση του Δήμου, όμως, πρέπει να εκτιμηθεί 

πως στο σύνολο των εσόδων υπάρχουν μεγάλα ποσά επιχορηγήσεων, για τα 

πραξης δεν μεσολαβεί ούτε μία ημέρα. 

ες 

λό επίπεδο βεβαιώσεων. 

 
Δ

1. Ο δείκτη

φορές τα έσοδα του Δήμου υπερκεράζουν τις απαιτήσεις και τιμές όπως η 

ανωτέρω θα ήταν αρκετά καλή σε μία ιδιωτική οικονομική μονάδα, γιατί 

παρουσιάζει τα έσοδα να μη

συνδυαστεί με το δείκτη «μέση περίοδος εισπράξεως απαιτή

ημέρες εμφανίζει τις εισπράξεις να πραγματοποιούνται σε σύντομο διάστημα 

από τη βεβαίωσή 

οποία μεταξύ βεβαίωσης και είσ

2. Ο δείκτης «μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων» με τιμή 37,91 ημέρ

εμφανίζεται με μικρή τιμή και αποκαλύπτει χαμη

είκτες  κεφαλαιακής διάρθρωσης: 
Οι δεί  εμφανίζουν σχέσεις κύρι στοιχείων του 

ι εκτίμησης ς  

μετ και μεταξύ μακροπρόθεσμων επενδύσεων 

( πηγ ημ τη

κτες κεφαλαιακής διάρθρωσης  α 

σολογισμού μεταξύ τους και δίνουν τη δυνατότητα  κυρίω  των σχέσεων

αξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων, όπως 

παγίων επενδύσεων) και μακροπρόθεσμων ών χρ ατοδό σης. 

ΔΕΙΚΤ Σ ΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 2002 2003 2004 2005 2006 

ΔΕΙΚΤ 47,01 47,73 59,9 64,15 64,83ΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

Δανε σεις / Σύνολο Ενεργητικού (%)      ιακές Υποχρεώ  

ΔΕΙΚΤΗΣ Μ Α 

ΚΕΦΑΛ
33,74 26,86 65,73 85,24 69,78

ΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙ

ΑΙΑ 

Μακρ ς Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (%)    οπρόθεσμε    

ΔΕΙΚΤΗΣ 91,29 94,82 153,96 185,94 197,09 ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ξένα / Ίδια α (%)        Κεφάλαι

ΙΔΙΑ ΚΕ 57 58 45 ,39 0,37ΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 0, 0, 0,  0

Ίδια      Κεφάλαια / Σύνολο Παγίων  

ΙΔΙΑ Π 51,49 50,34 38,9 34,5 32,89ΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%)       

ΠΑΓΙΑ Π Σ 5,17 6,42 3 9 03ΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ,3 3, 3,92

Πάγια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
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Θ.13. Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης 
Η εξέταση της οικονομικής λειτουργίας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

Κορυδαλλού 2005 και 2006 παρουσίασε ορισμένους περιορισμούς που είχαν σχέση 

τόσο με τα δεδομένα και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν όσο και με τις δυνατότητες 

του λογιστικού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Οι παράγοντες αυτοί - οικονομικές 

πληροφορίες και μέθοδοι καταγραφής τους – καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την έκταση 

και το βάθος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του Δήμου, χωρίς όμως να εμποδίσουν 

μία αντικειμενική και συστηματική παρουσίαση των οικονομικών του, καθώς και μία 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιλογών του. 

Οικονομική λειτουργία και οργάνωση. 
1) Η οικονομική λειτουργία είναι σε καλό επίπεδο ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο 

τήρησης των θεμάτων νομιμότητας των δαπανών. 

 αντιμετωπίζεται συνολικά και με χρέωση στις 

υ

ναβαθμ τ α υγ ση

ληροφορίας πρ ό διοίκησης. τερ

υ ταμειακού προγραμματισμού (α  και 

ούνται σύγχρονα χρηματοοικονομικά 

αλεία) . 

εται αναδιάταξη υρίως στα θέματ  της 

λογισμός-διπ ικ ο ι  

παρ νων έργων απαιτείται  τυποποιημένη ιτουργί των 

τερα στην οικο ή διαχείριση ργω

6) Δ τηριοτήτων του Δήμου. 

κπαίδευσης σε όλ αντικείμενα οι ικ

1 τάρτισης - υλοποίηση  του πρ πολογισμού 

θεωρείται ικανοποιητική, αφού ο δείκτης τακτικά προς συνολικά έσοδα 

κυμαίνεται γύρω στο 70%.  

2) Η διαχείριση της περιουσίας δεν

πηρεσίες (προσωποποιημένη) και δεν αξοποιούνται όλα τα μηχανογραφικά 

εργαλεία (υποσύστημα έργων). 

3) Δεν λειτουργούν αποθήκες και γενικότερα δεν υφίσταται σύστημα διαχείρισης 

αποθεμάτων-υλικών. 

4) Η οικονομική λειτουργία πρέπει να α ιστεί σ ο τομέ της σ κέντρω ς- 

επεξεργασίας και παροχής π ος τα ργανα Ειδικό α 

στους τομείς του προϋπολογισμού και το ν

λειτουργεί σε ένα επίπεδο σήμερα δεν αξιοποι

εργ

5) Η δομή των οικονομικών υπηρεσιών χρειάζ κ α

λογιστικής διαχείρισης (προϋπο λογραφ ή μέθ δος). Ε δικά για τη 

ακολούθηση επιχορηγούμε  η λε α 

οικονομικών υπηρεσιών και ειδικό νομικ  των έ ν. 

εν γίνεται κοστολόγηση των δρασ

7) Διαπιστώνεται ανάγκη ε α τα  της κονομ ής 

λειτουργίας. 

Έσοδα .  
) Η αυτονομία του Δήμου σε θέματα κα ς οϋ
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2) Στα ίδια επίπεδα κινείται η εικόνα της λειτουργικής αυτονομίας του Δήμου, της 

κ

επιχορηγήσεις. 

 318 € έσοδα το 2005 και 327 € το 2006, ενώ 

λαδή από εξωτερικές πηγές 

ν εσόδων μέσα στην διετία. Τα τέλη καθαριότητας 

ιώνουν χαμηλά ποσοστά. Είναι σαφές ότι η γενικότερη 

ς όρος κυμαίνεται γύρω στο 10%. 

ήσεις με μεσοπρόθεσμη 

ς «ΘΗΣΕΑΣ 2005 – 2009», παρέχει πολλές δυνατότητες 

οδότησης όχι μόνο υποδομών, αλλά και κοινωνικών, πολιτιστικών δράσεων, 

σχέσης δηλαδή των ιδίων τακτικών προς το σύνολο των τακτικών εσόδων. Ο 

δείκτης κινείται μεταξύ του 25 - 26%. 

3) Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται με τον υπολογισμό της σχέσης των επιχορηγήσεων 

από κάθε πηγή ( εντρική - περιφερειακή διοίκηση, ευρωπαϊκή ένωση) με τα 
συνολικά έσοδα του Δήμου. Το 2005 οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις έφθασαν το 

56% των εσόδων, από το οποίο το μεγαλύτερο ποσοστό είχε σταθερό και ως ένα 

βαθμό ελεγχόμενο χαρακτήρα (τακτικές επιχορηγήσεις). Το 2006 έφθασαν το 68%, 

από το οποίο το μεγάλο ποσοστό αφορούσε τακτικές 

4) Σε κάθε κάτοικο του Δήμου αναλογούν

η αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας και η τοπική φορολογία απέδωσαν 81 € και 
84 € ανά κάτοικο αντίστοιχα. Τα έσοδα δη

χρηματοδότησης είναι υψηλά, ενώ η μέση επιβάρυνση ανά κάτοικο χαμηλή. 
5) Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και 

αποτελούν το 23% των συνολικώ

και ύδρευσης απορροφούν κοντά στο 82% της υποκατηγορίας αυτής, ενώ τα 

υπόλοιπα τέλη σημε

οικονομική κατάσταση της περιοχής και η φοροδοτική ικανότητα των τοπικών 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών δεν διευκολύνουν την άντληση τοπικών εσόδων. 

Πολύ χαμηλά είναι επίσης τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία του Δήμου. 

6) Η αναλογία των Π.Ο.Ε. (4%) στα συνολικά έσοδα θεωρείται χαμηλή, δεδομένου ότι ο 

εθνικός μέσο

7) Χαμηλό είναι το ποσοστό συμμετοχής (0,99%) των προσαυξήσεων, προστίμων 
και παραβόλων. 

8) Απαιτείται η αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης ιδιαίτερα στο τομέα των έργων – 

επενδύσεων. 

9) Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στις έκτακτες επιχορηγ

διάρκεια προγραμματισμού. Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της τοπικής 

αυτοδιοίκηση

χρηματ

καινοτόμων ενεργειών που αναβαθμίζουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. 
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Έξοδα-Επενδύσεις .  
1) Οι λειτουργικές δαπάνες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών (κοντά 

στο 85%), που σημαίνει πως οι δαπάνες αυτές είναι ανελαστικές και περιορίζουν την 

κτες 

φορούν το ανθρώπινο δυναμικό του 

εια μέσα στη ίδια διετία   ακολουθούν οι επιχοργήσεις με 20,45%, 

μικρά ποσοστά.Τα 2006  πάντως τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν σε σχέση 

) Τα τοκοχρεωλύσια κατά το 2006 ανέρχονται σε ύψος 979.229,14ευρώ. 

ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων και επενδύσεων. 

2) Το ύψος των λειτουργικών δαπανών δεν είναι πρέπει να εκληφθεί ως μη 

παραγωγικό γιατί η όλη δραστηριότητα του Δήμου τείνει στη παροχή κοινωνικού 

έργου. Εκείνο που είναι ανάγκη να εκτιμηθεί είναι η αποδοτικότητά του. 

3) Οι επενδύσεις αποτελούν (το 2006) το 12% περίπου των δαπανών και προέρχονται 

σε μεγάλο βαθμό από επενδυτικές επιχορηγήσεις. 

4) Ο προορισμός των δαπανών είναι κυρίως προς ανταποδοτικές δραστηριότητες 

(καθαριότητα-ηλεκτροφωτισμός) 18%, τεχνικά έργα 18%,πράσινο 7%, οικονομικές-

διοικητικές 14%, γενικές 34% και ακολουθούν οι λοιπές. 

5) Ο Δήμος Κορυδαλλού μέσω των λειτουργικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ και έκτα

λειτουργικές) καλύπτει χονδρικά μέρος των λειτουργικών του δαπανών ενώ οι λοιπές 

λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τους ίδιους πόρους. Τα ανταποδοτικά τέλη 

καλύπτουν τις ανταποδοτικές δαπάνες.  

6) Ο δείκτης λειτουργικής εξάρτησης με τιμές γύρω στο 70% ενισχύει τη προηγούμενη 

εκτίμηση και δείχνει πόσο ο Δήμος δεσμεύει ποσά σε άμεσες λειτουργικές ανάγκες. 

Ιδιαίτερα τη στιγμή που ο αντίστοιχος δείκτης εξάρτησης εσόδων είναι ελαφρώς 

μικρότερος. 

7) Οι πληρωμές ΠΟΕ καταλαμβάνουν το 10,83% του συνόλου των εξόδων. 

8) Τα γενικά έξοδα, όλες οι υποκατηγορίες που α

Δήμου, συγκεντρώνουν μέσα στην διετία 2005-2006 το 49% περίπου της κατηγορίας 

αυτής. Στην συνέχ

οι αμοιβές τρίτων με 6,15%, τα τοκοχρεωλύσια με 4,47%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες 

καταγράφουν 

με το 2005  κατά  18%. 

Οικονομικά αποτελέσματα. 
1) Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζουν λογιστικά ελλείματα (ζημιές) σε όλες τις 

εξεταζόμενες χρήσεις.  

Δανειακές επιβαρύνσεις. 
1
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2) Η τιμή του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (64,83%88), 

εται σε αυξημένα τοκοχρεολύσια. 

μου αφορούσε δαπάνες για 

τισμό του Δήμου και επιτρέπουν εκτιμήσεις 

τατο όριο 50%, ο δείκτης αυτός είναι κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. 

πρακτέα υπόλοιπα μόλις στο 28%. 

 του προϋπολογισμού, όπως αποτυπώνονται στις σχέσεις 

 υστερήσεις που οφείλονται είτε σε «αισιόδοξες» 

γικές αδυναμίες που δυσχεραίνουν την επίτευξη τους. 

 
                                                

ενώ πιθανή αναχρηματοδότηση των δανείων, μπορεί να μειώσει πρόσκαιρα τις 

δανειακές πληρωμές. Το θέμα είναι πως το ύψος των ίδιων τακτικών εσόδων 

περιορίζει τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκρίν

Σε κάθε περίπτωση επενδύσεις που συνεπάγονται μελλοντικά έσοδα, επειδή είναι 

ανταποδοτικές ή αξιοποιούν τοπικούς πόρους, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με 

ανάλογα δάνεια.  
3) Ρευστότητα-κεφάλαιο  κίνησης .  
1) Το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό όλα τα έτη. 

2) Οι  δείκτες  ρευστότητας  παρουσιάζουν  τιμές  χαμηλές .  

Κόστος  Ανθρώπινων  Πόρων  
1) Το 2006 κοντά στο 50% των συνολικών εξόδων του Δή

το ανθρώπινο δυναμικό που παρείχε τις υπηρεσίες του ως πολιτικό προσωπικό, 

ως εργαζόμενοι με ποικίλες συμβάσεις εργασίας. 

2) Το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο προσέγγισε τα 29.949 € (2006). Τα μεγέθη αυτά 

είναι χρήσιμα για τον ταμιακό προγραμμα

κόστους υπηρεσιών και άσκησης αρμοδιοτήτων. 

3) Το κόστος προσωπικού του Δήμου (εργαζόμενοι με ποικίλες συμβάσεις εργασίας) 

αντιστοιχεί στο 50% των τακτικών του εσόδων. Δεδομένου ότι η νομοθεσία 

επιβάλλει ανώ

Δείκτες  Διαχείρισης  -  επίδοσης  
1) Ο Δήμος Κορυδαλλού εισπράττει το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων που βεβαιώνει 

και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Αντίθετα η σχέση προβλέψεων και 

βεβαιώσεων στα έσοδα παρουσιάζει αποκλίσεις που πρέπει να περιοριστούν. 

2) Το 2005 τα εισπραχθέντα ανήλθαν στο 78% των βεβαιωθέντων και τα εισπρακτέα 
υπόλοιπα στο 22%. Το 2006 τα εισπραχθέντα ανήλθαν στο 72% των 

βεβαιωθέντων και τα εισ
3) Οι διαδικασίες υλοποίησης

βεβαιωθέντα έσοδα προς προϋπολογισθέντα και πληρωθέντα έξοδα προς 

προϋπολογισθέντα, παρουσιάζουν

εκτιμήσεις είτε σε λειτουρ

 

 
88 Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης θεωρεί ως δανειακές οφειλές το σύνολο των οφειλών. 
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Τελικά Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η ανάλυση που προηγήθηκε, καταλήγει σε βασικά συμπεράσματα, τα οποία 

προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές προοπτικές του Δήμου : 

1) Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Κορυδαλλού αξιολογείται ως μέτρια. 

2) Οι δείκτες του 2005 και 2006 κινούνται στα ίδια επίπεδα.  

3) Ακολουθούνται σωστές διαδικασίες οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, αλλά 

απαιτείται οικονομική λειτουργία στην κατεύθυνση της κοστολόγησης και της 

ίες κινούνται σε χαμηλά ως προς τις 

μου συνίσταται στα περιορισμένα ίδια έσοδα : τέλη 

οικονομικής πληροφόρησης. 

4) Αξιοποιούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις, οι οπο

ανάγκες επίπεδα. 

5) Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δή

- δικαιώματα και έσοδα ακίνητης περιουσίας 
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Εισαγωγή 
 

Ο Δήμος Κορυδαλλού, δεδομένου ότι ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος στα μέσα του 2004 το οποίο και ολοκλήρωσε τους 

πρώτους τον Οκτώβριο του 2005, (σημαντικά νωρίτερα δηλαδή από την 

υποχρεωτική κατάρτιση που ορίζει ο νέος  Κώδικας και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο 

που ακολούθησε αυτού) διοργάνωσε μια σειρά συμμετοχικών διαδικασιών οι οποίες 

σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν με τον πιο άμεσο τρόπο τις τοπικές ανάγκες. Οι 

σχετικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κατάρτισης του 

προγράμματος το οποίο βρίσκεται υπό διαδικασία επικαιροποίησης  είναι οι εξής: 

 

• Πρωτογενής Έρευνα πεδίου σε 400 νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο (Ιούλιος 

2004) 

• Έρευνα σε δείγμα 40 επιχειρήσεων (Ιούλιος 2004) 

• Διοργάνωση θεματικών Συναντήσεων με τοπικούς και υπερτοπικούς κοινωνικούς 

εταίρους ανά ενότητα (Οκτώβριος 2004, Οκτώβριος 2005-Νοέμβριος 2005). 

• Διοργάνωση κύκλων συναντήσεων με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και  

Αιρετούς καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και επικαιροποίησης του 

Επιχειρησιακού προγράμματος 

• Διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

• Αποστολή 10000 ερωτηματολογίων, (ως συνοδευτικών στα ενημερωτικά 

φυλλάδια σχετικά με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

Οκτώβριος 2005) 

• Διαβούλευση μέσω διαδικτυακού τόπου του Δήμου. 

• Διοργάνωση Συμμετοχικού Τεχνικού Προγράμματος με συναντήσεις σε 8 

Πολεοδομικές Ενότητες (Γειτονιές) του Δήμου και 3 συναντήσεις θεματικού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης στις ενότητες της Παιδείας, 

Επιχειρηματικότητας, Αθλητισμού- Πολιτισμού από 12-10 /2007 έως 5-11/2007 

(Οκτώβριος- Νοέμβριος 2007). 
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Α. Μεθοδολογία 
 

Η έρευνα στο Δήμο Κορυδαλλού περιελάμβανε τα ακόλουθα βήματα: 

 

1. Στόχος της έρευνας:  
Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της πόλης του Κορυδαλλού 

περιλαμβάνονται μια σειρά από αναπτυξιακές δράσεις σε όλους τους τομείς 

οικονομικού, κοινωνικού, χωροταξικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού περιεχομένου 

αλλά και μια σειρά από παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης των εσωτερικών δομών του 

Δήμου. Σε αυτό το πλαίσιο η έρευνα πεδίου αποσκοπεί να αποτυπώσει στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό τη γνώμη των κατοίκων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στους 

προαναφερθέντες τομείς αλλά και να διερευνήσει τις προσδοκίες και επιθυμίες τους 

αναφορικά με τη στρατηγική ανάπτυξη της πόλης. Αποτελεί έτσι ουσιαστικό εργαλείο 

στη διαδικασία του Δημοκρατικού Προγραμματισμού και μέσο συμμετοχικότητας των 

κατοίκων στη λήψη αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα. 

 
2. Δείγμα: 
Ως πληθυσμός-στόχος (target population) της μελέτης θεωρείται το σύνολο των 

ατόμων που διαμένουν στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού. 

Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βασίζονται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του 

πληθυσμού που διαμένει σε ιδιωτικό νοικοκυριό εντός του Δήμου Κορυδαλλού 

ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη γλώσσα ή το νομικό καθεστώς κατοικίας. Όλα τα 

ιδιωτικά νοικοκυριά και όλα τα πρόσωπα ηλικίας δεκαέξι ετών και άνω που ανήκουν 

στο νοικοκυριό ήταν επιλέξιμα για συμμετοχή. Ως «μέλη δείγματος» νοούνται το 

σύνολο ή υποσύνολο των μελών των νοικοκυριών στο αρχικό δείγμα, άνω μιας 

ορισμένης ηλικίας. Ως «νοικοκυριό δείγματος» νοείται νοικοκυριό που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον ένα μέλος δείγματος. Ως «συγκάτοικοι (πρόσωπα εκτός δείγματος)» 

νοούνται όλοι οι τρέχοντες κάτοικοι ενός νοικοκυριού δείγματος πλην των 

προσώπων που έχουν οριστεί ανωτέρω ως μέλη δείγματος. 

H επιλογή κάθε δειγματοληπτικής μονάδας είναι εντελώς τυχαία και κάθε μέλος του 

πληθυσμού της μελέτης έχει την ίδια γνωστή και μη μηδενική πιθανότητα να 

επιλεχθεί στο δείγμα (Τυχαία Δειγματοληψία – Random Sampling). Βασικό 

πλεονέκτημα της τυχαίας δειγματοληψίας είναι ο υπολογισμός του δειγματοληπτικού 

σφάλματος (ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά του δείγματος είναι διαφορετικά 

από αυτά του πληθυσμού). 
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 Για να είναι εφικτή η λήψη τυχαίου δείγματος από το σύνολο των κατοίκων του 

Δήμου, απαιτείται μία λίστα όλων των κατοίκων της περιοχής. Ως δειγματοληπτικό 

πλαίσιο (sampling frame) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων που 

περιλαμβάνει τις οικογενειακές μερίδες. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό εισάγεται 

συστηματικό σφάλμα γιατί δεν περιέχονται οι ετεροδημότες και οι μετανάστες. 

Παραλάβαμε βάση δεδομένων με στοιχεία όλων των ηλεκτροδοτούμενων οικημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική 

στέγη. Το τελικό δειγματοληπτικό πλαίσιο περιελάμβανε μόνο τα οικήματα που 

χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Πρόκειται επομένως για δειγματοληψία κατά συστάδες (cluster sampling) με συστάδα 

το νοικοκυριό και κάθε ενήλικο άτομο του νοικοκυριού (ηλικία>16) που επιλέγεται 

παίρνει μέρος στη μελέτη (δειγματοληπτική μονάδα). 

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου μεγέθους δείγματος, θεωρήσαμε διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%, περιθώρια λάθους +-4% και υποθέσαμε σε ερωτήσεις με δίτιμη 

απάντηση πιθανότητα επιλογής μίας εκ των δύο απαντήσεων 50%. Το σύνολο των 

οικημάτων που περιέχονταν στο δειγματοληπτικό πλαίσιο ανέρχονταν σε 27.103. Το 

απαιτούμενο μέγεθος δείγματος υπολογίστηκε σε 379 κατοικίες. Χρησιμοποιήσαμε το 

στατιστικό πρόγραμμα STATA 8.0 και με σχετικές εντολές για γεννήτριες τυχαίων 

αριθμών, επιλέχθηκαν συνολικά 400 κατοικίες γνωρίζοντας ότι το ποσοστό 

συμμετοχής (response rate) δεν θα ήταν 100%. Ωστόσο, η βιβλιογραφία στην 

Ελλάδα δεν ήταν επαρκής όσον αφορά σε εκτιμήσεις για το ποσοστό ανταπόκρισης 

σε παρόμοιες μελέτες ώστε να προσεγγίσουμε καλύτερα το επιθυμητό μέγεθος 

δείγματος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ακρίβεια του δείγματος δεν αυξάνεται 

αναλογικά με την αύξηση του δείγματος. Συνεπώς, μεγαλύτερο δείγμα δε θα 

πρόσφερε πολύ περισσότερο στην εκτίμηση των μεταβλητών της μελέτης. 

Σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρέασε την τελική επιλογή ήταν ο διαθέσιμος 

χρόνος για τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά και το εκτιμώμενο κόστος. 

 
3. Μεθοδολογία συνέντευξης 
Οι συνεντεύξεις έγιναν με την αποστολή συνεντευκτών στις οικίες οι οποίες 

επιλέχθηκαν. Όλα τα άτομα που εργάστηκαν ως συνεντευκτές είχαν εκπαιδευτεί 

ανάλογα σε σεμινάρια ειδικά για το σκοπό αυτό.  Είναι γνωστό ότι οι μελέτες αυτού 

του είδους εξασφαλίζουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με τις 

τηλεφωνικές ή με τις μελέτες όπου τα ερωτηματολόγια στέλνονται μέσω 

ταχυδρομείου. Οι έρευνες στο διαδίκτυο θεωρείται ότι πλεονεκτούν σε ότι αφορά 

στην ανταπόκριση των επιλεγμένων μελών του δείγματος, ωστόσο δε γνωρίζαμε με 

ακρίβεια το ποσοστό ατόμων στο Δήμο Κορυδαλλού που χρησιμοποιούν το 
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διαδίκτυο αλλά παράλληλα δεν αναμέναμε να κινείται σε υψηλά επίπεδα. 

Παράλληλα, για να αποφύγουμε πιθανή άρνηση συμμετοχής των επιλεγμένων 

ατόμων λόγω ακατάλληλης ώρας (πχ κούραση μετά από το τέλος της εργασίας), οι 

συνεντευκτές παρέδιδαν τα ερωτηματολόγια και επέστρεφαν αργότερα για να 

επιλύσουν πιθανές απορίες των συμμετεχόντων. 

Όλα τα άτομα ενημερώθηκαν ότι τα αποτελέσματα θα είναι εμπιστευτικά και σε κάθε 

ερωτηματολόγιο υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη μελέτη 

υπογεγραμμένο από το δήμαρχο Κορυδαλλού. 

 
4. Ερωτηματολόγιο 
Η βασική αρχή κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου ήταν να είναι απλό και 

σύντομο. Οι αρχικές πιθανές ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: Σε αυτές 

που έπρεπε να γνωρίζουμε, σε αυτές που είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε και σε αυτές 

που θα ήταν θετικό  να είχαμε απάντηση των συμμετεχόντων. Μετά την αρχική 

διαμόρφωση απορρίψαμε όλες τις ερωτήσεις της τελευταίας κατηγορίας. Εκτός των 

ερωτήσεων που πιστεύαμε ότι θα είχαμε σαφή απάντηση, σε όλες τις υπόλοιπες 

βάλαμε την επιλογή δε γνωρίζω/δεν απαντώ. Υπήρχαν ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, ανοικτές ερωτήσεις με δυνατότητα προσθήκης αριθμού ή αριθμητικού 

επιθέτου, ανοικτές ερωτήσεις με δυνατότητα προσθήκης κειμένου και μεικτές 

ερωτήσεις οι οποίες ήταν βασικά ανοικτές ερωτήσεις κλίμακας αλλά παράλληλα σε 

κάποια από τις επιλογές υπήρχε η δυνατότητα ο ερωτώμενος να σημειώσει άλλη 

απάντηση από αυτές που ήταν ήδη καταχωρημένες στο ερωτηματολόγιο. Στις 

ερωτήσεις κλίμακας οι μεγαλύτεροι αριθμοί σήμαιναν θετικότερη άποψη ή θέση του 

ερωτώμενου. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν από το 1 μέχρι το 5. Για να 

αποφύγουμε την εμφάνιση του φαινομένου της εξοικείωσης (habituation) όπου ο 

ερωτώμενος απαντάει σε σχετιζόμενες ερωτήσεις που εμφανίζονται διαδοχικά χωρίς 

να επεξεργαστεί κυρίως τις τελευταίες με το εν λόγω θέμα ερωτήσεις, η τοποθέτησή 

τους έγινε με τυχαίο τρόπο. Οι ερωτήσεις που σχετίζονταν με δημογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως ημερομηνία γέννησης, εισόδημα και άλλες, τοποθετήθηκαν στο 

τέλος για να δημιουργηθεί αρχικά σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο συνεντευκτή και 

τον ερωτώμενο. Οι κατά την κρίση των ερευνητών εύκολες ερωτήσεις 

τοποθετήθηκαν στην αρχή έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα συμπλήρωσης των 

δύσκολων ερωτήσεων προς το τέλος αλλά και να διασφαλιστεί ένα επαρκές ποσοστό 

εύκολων ερωτήσεων στην αρχή που θα απαντηθούν εάν οι ερωτώμενοι δεν 

απαντούσαν τις ερωτήσεις στο τέλος που εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη δυσκολία. 

 
5. Πιλοτικός έλεγχος ερωτηματολογίων 

6 
 



Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν πιλοτικά από 20 άτομα. Αξιολογήθηκε ο 

χρόνος συμπλήρωσης και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Υπήρξε σχετική 

αναθεώρηση των ερωτηματολογίων βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από τον 

πιλοτικό έλεγχο. 

 
6. Συνεντεύξεις και καταχώρηση δεδομένων 
Η λήψη των συνεντεύξεων έγινε τον Ιούλιο του 2004. Οι συνεντευκτές επισκέπτονταν 

τις οικίες από τις 9:00πμ μέχρι τις 20:00μμ. Η καταχώρηση των στοιχείων έγινε σε 

ειδικά διαμορφωμένο βιβλίο εργασίας του προγράμματος EXCEL με τη βοήθεια 

ειδικών οδηγιών οι οποίες είχαν συνταχθεί εκ των προτέρων για να διασφαλιστεί 

ενιαίος τρόπος καταχώρησης και να μειωθούν τα σφάλματα από τα άτομα που 

επιτέλεσαν τη συγκεκριμένη εργασία. Ειδικός έλεγχος υπήρξε για να ανιχνευθούν 

πιθανά λογικά λάθη είτε από τον ερωτώμενο είτε από το άτομο που έκανε τη 

διαχείριση των στοιχείων. 

 

7. Ανάλυση δεδομένων 
Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση αναλύθηκαν αυτοτελώς αλλά και ανά κατηγορίες 

άλλων ερωτήσεων όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα. Οι στατιστικές δοκιμασίες οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν είναι το χ2 του Pearson, η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 

και το ttest.    

 
8. Ποσοστό συμμετοχής (response rate) 
Σε μία μελέτη αυτού του είδους οι δειγματοληπτικές μονάδες οι οποίες επιλέχθηκαν 

διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: α. Σε αυτές οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

εισαγωγής και στις οποίες υπήρξε συνέντευξη έστω και εάν κάποιο από τα μέλη του 

νοικοκυριού αρνήθηκε να συμμετάσχει (Interview). Το ερωτηματολόγιο θεωρείται 

πλήρες (complete) όταν έχει απαντηθεί το 100% των ερωτήσεων που θεωρούνται 

κρίσιμες από τους ερευνητές, μερικώς απαντημένο (partial) όταν έχει απαντηθεί το 

50-99% και μη απαντημένο (break-off) όταν έχει απαντηθεί λιγότερο από το 50% των 

κρίσιμων ερωτήσεων.  β. Σε αυτές οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις αλλά δεν 

υπήρξε συνέντευξη είτε γιατί υπήρξε καθολική άρνηση των μελών (refusals), είτε γιατί 

δεν ήταν δυνατή η επαφή με τα μέλη της κατοικίας (non-contact) (για παράδειγμα 

απουσία λόγω εργασίας είτε λόγω καλοκαιρινών διακοπών) είτε για άλλους λόγους 

όπως ο θάνατος του ατόμου, ή δυσκολίες στην επικοινωνία λόγω γλώσσας ή 

φυσικής ή πνευματικής αναπηρίας του ερωτώμενου (eligible-non interview) γ. Σε 

αυτές για τις οποίες δεν μπορούσαμε να μάθουμε εάν πληρούν τα κριτήρια 

εισαγωγής όπως κατοικίες όπου ο συνεντευκτής δεν μπορούσε να πάει λόγω 
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καιρικών συνθηκών, αδυναμίας πρόσβασηs ή λανθασμένης πληροφορίας (unknown 

eligibility, non Interview) και δ. Σε αυτές που δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής 

όπως στην περίπτωση ύπαρξης επαγγελματικής στέγης (not eligible). 

Αναμφισβήτητα, η μείωση του ποσοστού συμμετοχής επηρεάζει την ισχύ των 

στατιστικών δοκιμασιών με αποτέλεσμα μία διαφορά να μην είναι στατιστικά 

σημαντική ενώ υπάρχει στον πληθυσμό. Ωστόσο, το πρόβλημα παρουσιάζεται 

παγκοσμίως σε τέτοιου είδους μελέτες. Για παράδειγμα, το ποσοστό απουσίας έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νοικοκυριών με ένα 

άτομο, εργάζονται και ο άνδρας και η γυναίκα, ενώ μεγαλύτερος εμφανίζεται ο 

χρόνος εργασίας ή μετακίνησης προς την εργασία. Η άρνηση συμμετοχής αποτελεί 

επίσης σημαντικό πρόβλημα και καταγράφηκαν από τους συνεντευκτές οι λόγοι ή οι 

πιθανοί λόγοι άρνησής τους. 

Συνολικά, από τα 400 νοικοκυριά του δείγματος, δυνατότητα επικοινωνίας με μέλη 

του νοικοκυριού υπήρξε με τα 310 (429 άτομα) (ποσοστό επικοινωνίας: 72,26%). Τα 

υπόλοιπα 90 οικήματα είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής (πχ οδοντιατρεία), 

είτε τα κριτήρια εισαγωγής δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν (κουδούνι με διαφορετικό 

όνομα στη διεύθυνση που είχαμε στη διάθεσή μας) είτε τα άτομα απουσίαζαν από το 

σπίτι λόγω εργασίας ή καλοκαιρινών διακοπών. Από τα 310 νοικοκυριά που 

πληρούσαν τα κριτήρια, 154 αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στη μελέτη ενώ στα 

υπόλοιπα 156 (275 άτομα) συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια και πληρούν τα 

κριτήρια για εισαγωγή στη μελέτη. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό απόκρισης 

(response rate) είναι (στον παρονομαστή συμπεριλαμβάνονται και οι κατοικίες που 

δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής γιατί ο αριθμός τους είναι μικρός): 

156/400=39%. Το ποσοστό άρνησης ανήλθε σε: 154/400=38,5% και εάν υπολογιστεί 

με παρανομαστή το σύνολο των κατοικιών που πληρούσαν τα κριτήρια ανέρχεται σε: 

154/310=49,68%.  
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Β. Ταυτότητα Δείγματος  
Από τα 400 νοικοκυριά τα οποία επιλέχθηκαν αρχικά ως δείγμα, οι ερευνητές είχαν 

τελικά πρόσβαση στα 310 από αυτά1. Από τα 310 νοικοκυριά, εκ’ των οποίων 

τουλάχιστον ένα μέλος ήρθε σε επαφή με τους ερευνητές, τα 156 ή το 50,3% εξ’ 

αυτών, ανταποκρίθηκαν θετικά στη συμμετοχή τους στην έρευνα, ενώ ένας μεγάλος 

αριθμός της τάξης των 154 νοικοκυριών ή το 49,7 % του συνόλου δε δέχθηκαν να 

συμμετάσχουν.  

 

Επιχειρώντας να αποκωδικοποιηθούν οι λόγοι άρνησης των νοικοκυριών που δε 

δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι ερευνητές κατέγραψαν μια σειρά από 

αιτίες άρνησης που δήλωσαν οι ερωτώμενοι. Τα αποτελέσματα λοιπόν 

διαμορφώθηκαν ως εξής:  

 το 42,86% από αυτούς δήλωσαν αδιαφορία,  

 το 4,55%  αρνήθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα επικαλούμενο την αντίθεσή 

του προς τη Δημοτική Αρχή,  

 η έλλειψη χρόνου με 11,69% ήταν το επόμενο αίτιο άρνησης, 

 το 7,14% επικαλέστηκε αδυναμία συμμετοχής λόγω προβλημάτων υγείας, 

 τέλος για το υπολειπόμενο 33,77%, δεν ήταν δυνατό να 

αποκωδικοποιήσουμε την αιτία άρνησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 
Αίτια μη συμμετοχής στην έρευνα 

Αδιαφορία 66 42.86% 

Αντίθεση με Δημοτική Αρχή 7 4.55% 

Έλλειψη Χρόνου 18 11.69% 

Προβλήματα Υγείας 11 7.14% 

Άγνωστο 52 33.77% 

ΣΥΝΟΛΟ 154 100% 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
                                                 
1 Τα αίτια αναφέρονται  κυρίως στην εκτεταμένη απουσία κάποιων νοικοκυριών από τις οικίες τους 
πιθανώς και λόγω καλοκαιρινών διακοπών, στην ασυμφωνία μεταξύ των διαθέσιμων στοιχείων όπως 
αυτά εμφανίζονταν στο δειγματοληπτικό πλαίσιο που καθορίστηκε  (λίστα ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
οικιακής χρήσης μέσα από το ΤΑΠ) και των στοιχείων που εμφανίζονταν στο χώρο της έρευνας (αλλαγή 
ονόματος, επαγγελματικός χώρος αντί για οικία κλπ). 
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Σε σχέση με τη συμμετοχή των κατοίκων στην έρευνα ανά πολεοδομική ενότητα 

κατοικίας, [δες ΓΠΣ (10 ΠΕ)], το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει τα ποσοστά 

συμμετοχής. Είναι εμφανές ότι υφίσταται διαφοροποίηση στα ποσοστά συμμετοχής 

που εμφανίζονται μεταξύ των πολεοδομικών ενοτήτων, γεγονός που εκφράζει την 

ανομοιόμορφη  πυκνοκατοίκησή τους. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 
Ποσοστιαία Σύνθεση Ερωτηθέντων ανά ΠΕ 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σημαντικό προς εξέταση θέμα, είναι η ποσοστιαία άρνηση που καταγράφηκε ανά 

πολεοδομική ενότητα σε σχέση με το συνολικό δείγμα που είχε προσδιοριστεί για την 

κάθε μια ενότητα (Διάγραμμα Β.2 και  Πίνακας Β.2). Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

άρνησης συμμετοχής των ερωτηθέντων εμφανίζονται στις πολεοδομικές ενότητες 

5,4, και 6 με ποσοστά της τάξης του 60%, του 46,4% και του 45,5% αντίστοιχα. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 

Ποσοστιαία Άρνηση ανά ΠΕ 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 
Ποσοστιαία Άρνηση ανά ΠΕ 

 

 

 
 

 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Π.Ε. Ποσοστό Άρνησης 

1 27.91% 

2 31.94% 

3 28.26% 

4 46.43% 

5 60.00% 

6 45.45% 

7 31.71% 

8 25.00% 

9 31.03% 

10 45.10% 

 

Ηλικία 
Το σύνολο των ατόμων-μελών για τα 156 νοικοκυριά που συμμετείχαν στην έρευνα 

ανέρχεται σε 275 άτομα και η μέση ηλικία τους αγγίζει τα 45,9 έτη2. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση του δείγματος με βάση το ηλικιακό κριτήριο 

έγινε όπως εμφανίζεται στο παρακάτω Διάγραμμα (βλ Διάγραμμα Β.3 ). Στην πρώτη 

ηλικιακή κατηγορία, η οποία ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει τα άτομα τα οποία δεν 

έχουν ακόμα ενηλικιωθεί, το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται στο 2,9%. Στη δεύτερη 

ηλικιακή ομάδα των 19-35 ετών, η συμμετοχή εμφανίζεται υψηλή αγγίζοντας το 

30,18% ενώ η επόμενη κατηγορία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες 35-44 ετών 

εμφανίζει σχετικά χαμηλή  συμμετοχή της τάξης του 10,18% επί του συνόλου. 

Ικανοποιητική εμφανίζεται η συμμετοχή στις δύο επόμενες κατηγορίες των 45-64 

ετών και των 65 ετών και άνω με ποσοστά της τάξεως του 26,9% και 20,73% 

αντίστοιχα. Τέλος, ένα ποσοστό της τάξεως του 9,09% δε θέλησε να δώσει κανένα 

στοιχείο σχετικά με την ηλικία του.  

 

                                                 
2 Η αυξημένη τιμή της μέσης ηλικίας δικαιολογείται από το γεγονός του ελάχιστου ηλικιακού ορίου για 
συμμετοχή στην έρευνα που ήταν τα 16 έτη. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 
Ποσοστιαία Σύνθεση Ερωτηθέντων ανά ηλικιακή κατηγορία 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Φύλο 
Αναφορικά με το γένος των συμμετεχόντων, το 44,73% του δείγματος είναι άνδρες 

ενώ το 54,91% είναι γυναίκες. Το σχετικά αυξημένο ποσοστό συμμετοχής του 

γυναικείου φύλου οφείλεται αφενός στη μεγαλύτερη δεκτικότητα των γυναικών να 

συμμετέχουν σε ερευνητικές διαδικασίες  και αφετέρου στο γεγονός ότι οι γυναίκες 

παραμένουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι σε σχέση με τους άνδρες (π.χ οικιακή 

απασχόληση, μερική απασχόληση κτλ). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 
Ποσοστιαία Σύνθεση Ερωτηθέντων ανά φύλο 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Μορφωτικό Επίπεδο 
Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα εμφανίζεται αναλυτικά ανά 

εκπαιδευτική βαθμίδα στο  Διάγραμμα Β.5. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.5 
Ποσοστιαία Σύνθεση Ερωτηθέντων ανά Μορφωτικό Επίπεδο 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την έρευνα αναδεικνύονται  τα ποσοστά συμμετοχής των 

αποφοίτων ανωτάτων σχολών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) αλλά και των κατόχων μεταπτυχιακού-

διδακτορικού, τα οποία αγγίζουν στην έρευνα το 13% και το 2,2% αντίστοιχα των 

ερωτηθέντων. Κατά την απογραφή του 2001, τα αντίστοιχα ποσοστά του πληθυσμού 

του Δήμου του Κορυδαλλού διαμορφώνονταν σε 9% και 0,4% του πραγματικού 

πληθυσμού. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι τα άτομα με υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο είναι δεκτικότερα στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους έρευνες.  

 

Τα υψηλότερα ποσοστά πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης συγκεντρώνονται στις 

ΠΕ 10 και 5 με 25% των ερωτηθέντων από τις δυο συγκεκριμένες πολεοδομικές 

ενότητες να δηλώνουν ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα χαμηλότερα 

ποσοστά εμφανίζονται στις ΠΕ 9 και 6 με ποσοστά της τάξης του 5% και του 8,3% 

αντίστοιχα. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της τάξης του 25% των ατόμων της ΠΕ 9 

εμφανίζεται να μην έχει τελειώσει το Δημοτικό. 
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Ετήσιο Εισόδημα Νοικοκυριού 
Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών δεν απαντά  ή δε 

δηλώνει το ετήσιο εισόδημά του (54,82%) ή αφήνει κενή τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Παρά τα μεγάλα ποσοστά άρνησης,  μπορούμε να εξάγουμε κάποια  συμπεράσματα 

από τις απαντήσεις του  41,45 % των νοικοκυριών.  Σύμφωνα με αυτές, το 

μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή  το 16,36% των νοικοκυριών δηλώνει ετήσιο εισόδημα 

κάτω από 10.400 ευρώ, γεγονός που τοποθετεί τα συγκεκριμένα νοικοκυριά στο όριο 

της φτώχειας. Λίγο μικρότερο ποσοστό,  το 12,36% των ερωτώμενων δηλώνει 

εισόδημα από 10.400 ευρώ και μέχρι 17.600 ευρώ, ενώ στην αμέσως επόμενη 

εισοδηματική κλίμακα εμφανίζεται περίπου το ίδιο ποσοστό (12%). Ενδιαφέρον 

πάντως αποτελεί ότι ετήσιο εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ δηλώνει ένα πολύ 

μικρό ποσοστό των νοικοκυριών του Κορυδαλλού (1,45%). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.6 

% κατανομή των νοικοκυριών ανά δηλωθείσα εισοδηματική κλίμακα 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Μέση Διαμονή Ετών στο Δήμο 
Σε σχέση με τη μέση διαμονή ετών των ερωτώμενων ανά πολεοδομική ενότητα, τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα Β.3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3 
Μέση Διαμονή σε Έτη 

Πολεοδομική 

Ενότητα 
Μέση Διαμονή σε Έτη 

1 34,5 

2 27,9 

3 29,8 

4 31,2 

5 33,5 

6 29,3 

7 16,5 

8 25,8 

9 26,8 

10 27,4 

Η μέση διαμονή των ερωτηθέντων στον Κορυδαλλό είναι 27,8 έτη. 

 

Προηγούμενος Τόπος Κατοικίας 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι περιοχές που εμφανίζονται ως 

προηγούμενος τόπος κατοικίας των ερωτηθέντων είναι κυρίως οι γειτονικές περιοχές 

όπως η Νίκαια (10,5%) , ο Πειραιάς (8,5%), το Αιγάλεω (2%) και το Κερατσίνι (2%). 

 

Ιδιοκατοίκηση  
Το χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο των νοικοκυριών του Κορυδαλλού είναι άκρως 

ανησυχητικό και αποτελεί σαφή ένδειξη φτώχειας του πληθυσμού. Η ανησυχητική 

όμως αυτή διαπίστωση εν μέρει περιορίζεται από το μεγάλο ποσοστό (80%)  του 

δείγματος της παρούσας έρευνας  που δηλώνει ότι κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι, καθώς 

η ιδιοκτησία αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Ενδιαφέρον αποτελεί η 

συσχέτιση του 16,36%  του δείγματος των νοικοκυριών που κατοικεί σε ενοικιασμένη 

κατοικία με την κατανομή τους στις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η συγκέντρωση χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων σε ορισμένες 

από αυτές. Σύμφωνα με το διάγραμμα Β.8, οι ΠΕ με τα μικρότερα ποσοστά 

ιδιοκατοίκησης είναι οι  6,9 και 10. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.7 
% κατανομή των νοικοκυριών σύμφωνα με το καθεστώς ιδιοκατοίκησης ή μη 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.8 

Ποσοστά ιδιοκατοίκησης ανά ΠΕ 

 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Πολεοδομικές Ενότητες

Ναι 
Όχι 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Επάγγελμα Ερωτώμενων 
 
Οι απαντήσεις των ερωτώμενων και η ταξινόμησή τους σχετικά με το δηλωθέν 

επάγγελμα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν με προσοχή. Συγκεκριμένα, οι 

συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές είναι οι ομάδες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά (19.64% και 15,64% αντίστοιχα) γεγονός που μπορεί να συσχετισθεί : 

α) με τη δημογραφική γήρανση  και τη σημαντική παρουσία των γυναικών στο μη 

ΟΕΠ που ανέδειξε η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ για την περιοχή 

του Κορυδαλλού και  

β) με τις ώρες διεξαγωγής της έρευνας (πρωινές) με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη 

υπερεκπροσώπηση των συγκεκριμένων ομάδων στο δείγμα. Ακολουθούν οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι (όπου περιλαμβάνονται και οι πωλητές/τριες) με ποσοστό 6.55% και οι 

άνεργοι με το ίδιο ποσοστό, και τέλος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα τεχνικά 

επαγγέλματα (με ποσοστά 4.73% και 4.00% αντίστοιχα). Τη μικρότερη συμμετοχή 

έχουν τα ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα με ποσοστό κάτω από το 1%.  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.9 
% κατανομή των ερωτώμενων σύμφωνα με το δηλωθέν επάγγελμα 

2.18% 6.55%

19.64%

15.64%

3.64%

0.73%
10.55%

6.55%

3.64%

4.73%

1.82%

4.00%

2.91%

17.45%

ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ/Η

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΆΛΛΟ

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Μονογονεϊκές Οικογένειες 
 
Η ερώτηση 12 της ταυτότητας  επιδιώκει να εντοπίσει τα ποσοστά των μονογονεϊκών 

οικογενειών στα νοικοκυριά του Δήμου.  Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων της συγκεκριμένης ερώτησης, 21 άτομα (7,64% των ερωτώμενων) 

απάντησαν ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, 223 (81,09%) άτομα απάντησαν ότι 

δεν ανήκουν σε αυτό το είδος οικογένειας και 31(11,27%)  άτομα δεν απάντησαν 

καθόλου.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.10 
Ποσοστά Μονογονεϊκών Οικογενειών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
Νέες Τεχνολογίες 
Χρήστες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (σε οποιοδήποτε χώρο) δηλώνουν το 37% των 

ερωτηθέντων ενώ το 63% εξ αυτών τοποθετούνται αρνητικά. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.11 
Ποσοστιαία κατανομή των ερωτώμενων σύμφωνα με τη χρήση Η/Υ 

24%
71%

5%

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Ναι
Όχι
Δεν Απάντησαν
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο (από οποιοδήποτε χώρο) οι ερωτηθέντες 

τοποθετούνται θετικά σε ποσοστό της τάξης του 24%,  ενώ το 71% εξ’ αυτών 

δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση. Το 5% των ερωτηθέντων δεν έδωσε καμία απάντηση 

επί της συγκεκριμένης ερώτησης. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.12 
Ποσοστιαία κατανομή των ερωτώμενων σύμφωνα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Γ. Ανάλυση Ερωτήσεων 
 

Ερώτηση 1 
 

Η ερώτηση αυτή καλεί τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε ποιους τομείς δράσης 

θα επιθυμούσαν η Δημοτική Αρχή να δώσει προτεραιότητα. Από έντεκα 

προτεινόμενες πολιτικές, οι ερωτώμενοι επιλέγουν τις πέντε που σύμφωνα με αυτούς 

είναι πιο σημαντικές και τις αξιολογούν. Η κλίμακα βαθμολόγησης ξεκινά με το 1= 

καθόλου σημαντική, συνεχίζει με το 2= λίγο σημαντική, με το 3= σχετικά σημαντική, 

το 4=πολύ σημαντική και καταλήγει με το 5=πάρα πολύ σημαντική. 
 

Το Διάγραμμα Γ.1 απεικονίζει, σε ποσοστιαία κατανομή δείγματος, την 

προτεραιότητα που αυτοί αποδίδουν σε κάθε πολιτική και το διάγραμμα 2, επίσης με 

τον ίδιο τρόπο, παρουσιάζει αναλυτικά την αξιολόγηση των έξι πιο σημαντικών 

πολιτικών που επέλεξαν οι πολίτες. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1 
Ιεράρχηση των πολιτικών του Δήμου 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι η καθαριότητα μονοπωλεί το 

ενδιαφέρον των πολιτών. 81% των ερωτώμενων επέλεξαν αυτήν την ερώτηση ενώ 

μόνο το 19% των ερωτώμενων δεν την επέλεξε. Οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν τη 

δεύτερη επιλογή των δημοτών. 63% των δημοτών επέλεξαν αυτήν την ερώτηση και 

για το 37% των ερωτώμενων δεν αποτέλεσε επιλογή τους. Η απασχόληση έρχεται 

τρίτη σε σειρά με 52% των ερωτώμενων να τη θέτει σε προτεραιότητα (48% δεν 

απάντησαν). Ακολουθούν, με μικρές διαφορές στις προτιμήσεις των δημοτών, οι 
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κοινωνικές υπηρεσίες (49% των ερωτώμενων), το κυκλοφοριακό (46% των 

ερωτώμενων), η ασφάλεια/φύλαξη (46%) και το περιβάλλον (45% των ερωτώμενων). 

Με ποσοστό 36% των ερωτώμενων να την έχουν επιλέξει και 64% των ερωτώμενων 

να μην την έχουν επιλέξει εμφανίζονται τα δημοτικά έργα. Τέλος, η εξυπηρέτηση του 

πολίτη ( 28% των ερωτώμενων) και ο αθλητισμός (26%) βρίσκονται ως πολιτικές 

προτεραιότητας αρκετά χαμηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Τελευταίος έρχεται ο 

πολιτισμός με 16% των ερωτώμενων να τον έχουν επιλέξει και αξιολογήσει και 84% 

των ερωτώμενων να μην τον έχουν επιλέξει.    

 

Αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων που επέλεξαν τις 

παραπάνω πολιτικές, παρατηρούμε ότι, στην εξυπηρέτηση πολιτών, αποδίδεται 

μεγάλη σημασία από τις ηλικιακές κατηγορίες 35-44 και 45-64 οι οποίες και 

συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 51% των ερωτώμενων που επέλεξαν την 

πολιτική αυτή ανάμεσα στις πέντε πιο σημαντικές. Σχετικά με το κυκλοφοριακό, 

παρατηρούμε, ότι το επιλέγουν ως πολιτική προτεραιότητας της Δημοτικής αρχής με 

αρκετά υψηλή αξιολόγηση ερωτώμενοι με χαμηλά εισοδήματα (41% των 

ερωτώμενων ανήκουν στις κατηγορίες, 0-10.400 και 10.401-17600 ευρώ, ετήσιο 

εισόδημα ανά νοικοκυριό) και με ιδιοκατοίκηση ( 77% των ερωτώμενων διαμένουν σε 

ιδιόκτητα σπίτια). Επίσης, το περιβάλλον αξιολογείται αρκετά θετικά από νεαρές 

ηλικίες( 34% των ερωτώμενων ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 19-35 ετών ) και 

από υψηλά εισοδήματα (το 41% των ερωτώμενων έχουν οικογενειακό εισόδημα άνω 

των 17.601 ευρώ ετησίως). Τέλος, παρατηρούμε ότι η απασχόληση θεωρείται πάρα 

πολύ σημαντική από τους νέους που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 19-35 ετών 

(38% των ερωτώμενων) και από ερωτώμενους με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο      

( όσο ανεβαίνει το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτώμενων, τόσο μεγαλύτερη 

σημαντικότητα αποδίδεται στην απασχόληση).    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1 
Μέσος όρος αξιολόγησης των πολιτικών3 ανά πολεοδομική ενότητα 

Π.Ε
Εξυπ. 
Πολιτών Καθαριότητα Κυκλοφοριακό 

Θέσεις 
Στάθμευσης Περιβάλλον 

Δημοτικά 
έργα 

Κοινωνικές 
Υπηρεσίες Αθλητισμός 

Ασφάλεια/
φύλαξη Πολιτισμός Απασχόλ.

1 2.9 4.0 3.5 4.0 2.6 2.5 3.7 2.8 2.6 1.7 3.2
2 3.9 4.7 4.1 4.2 4.4 3.3 4.3 4.3 3.8 3.8 3.6
3 3.9 4.3 4.1 4.3 4.1 4.0 4.4 3.1 4.6 2.5 4.1
4 2.4 3.6 3.7 3.8 2.0 2.4 3.6 2.8 2.0 3.0 4.3
5 2.3 4.4 4.5 3.6 1.8 1.6 2.0 4.3 3.5
6 2.3 4.3 3.0 3.3 1.8 3.3 3.0 2.5 2.6 2.2 3.8
7 2.5 4 3.3 3.8 3.5 2.6 3.5 3.3 3.2 3.6 3.4
8 3.1 4.0 2.3 3.4 2.8 2.6 3.0 3.1 2.5 1.7 3.3
9 3.2 3.6 2.7 2.5 3.6 2.0 3.6 2.8 2.4 3.0 3.1

10 3.3 3.9 2.6 2.5 3.0 2.6 2.7 2.2 3.8 2.2 3.1
 ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι, σε μερικές από τις 

παραπάνω πολιτικές, η πολεοδομική ενότητα επηρεάζει σημαντικά τις απαντήσεις 

των ερωτώμενων. Στην περίπτωση της καθαριότητας, οι πολεοδομικές ενότητες 2 και 

5 θεωρούν πολύ σημαντική αυτή την πολιτική, με μέσο όρο προτίμησης  4,7 και 4,4 

αντίστοιχα. Ακολουθούν οι πολεοδομικές ενότητες 3 και 6 με μέσο όρο προτίμησης 

4.3 και στις δύο περιπτώσεις. Οι πολεοδομικές ενότητες 2 και 3 θεωρούν επίσης 

πολύ σημαντικό το θέμα του κυκλοφοριακού συγκεντρώνοντας μέσο όρο προτίμησης 

4,09 και 4,05 αντίστοιχα. Για τις θέσεις στάθμευσης, ενδιαφέρονται κυρίως οι 

ερωτώμενοι που κατοικούν στις πολεοδομικές ενότητες 1, 2, και 3. Και οι τρεις αυτές 

ενότητες δίνουν μέσο όρο προτίμησης μεγαλύτερο του 4. Το περιβάλλον αποτελεί το 

επίκεντρο της πολεοδομικής ενότητας 3 η οποία συγκεντρώνει μέσο όρο προτίμησης 

4,1.   

 

Για τα δημοτικά έργα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενότητες 3, με μέσο 

όρο 4 καθώς και 2, 6 με μέσο όρο προτίμησης 3,3 και στις δύο περιπτώσεις. Οι 

πολεοδομικές ενότητες 2 και 3 θεωρούν ως πολύ σημαντικές τις κοινωνικές 

υπηρεσίες με μέσο όρο 4,3 και 4,4 αντίστοιχα. Ακολουθούν οι ενότητες 1 και 4 με 

μέσο όρο προτίμησης 3,7 και 3,6 αντίστοιχα.  Στον αθλητισμό, οι ερωτώμενοι που 

                                                 
3 Μέσος όρος αξιολόγησης ή δείκτης σημαντικότητας ορίζεται ο μέσος όρος αξιολόγησης κάθε απάντησης με βάση 

τη κλίμακα βαθμολόγησης :  1= καθόλου, 2= λίγο σημαντική, 3= σχετικά σημαντική,  4=πολύ σημαντική, 5=πάρα 

πολύ σημαντική με την οποία οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν κατά την άποψη τους τις πέντε σημαντικότερες επιλογές.    
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διαμένουν στην πολεοδομική ενότητα 2 αποδίδουν μεγάλη σημασία (μέσος όρος 4,3) 

ενώ σε θέματα ασφάλειας και φύλαξης, προτεραιότητα δίδεται από τις πολεοδομικές 

ενότητες 5 (4,3), 10(3,8) και 2 (3,8). Τέλος, οι πολεοδομικές ενότητες 3 και 4 δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση με μέσο όρο αξιολόγησης 4,1 και 4,6 

αντίστοιχα.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.2 
Αξιολόγηση των πιο σημαντικών δημοτικών πολιτικών 

 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τη συγκριτική αξιολόγηση έξι πολιτικών που 

σύμφωνα με τους πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των 

προτεραιοτήτων της Δημοτικής αρχής. Ειδικότερα, η καθαριότητα θεωρείται από τους 

πολίτες ως πάρα πολύ σημαντική αφού συγκεντρώνει σε αυτή την κατηγορία το 52% 
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των προτιμήσεων των ερωτώμενων που την επέλεξαν. Δεύτερη στην αξιολόγηση 

έρχεται η απασχόληση για την οποία το 44% των ερωτώμενων την κρίνει ως πάρα 

πολύ σημαντική. Ακολουθούν οι θέσεις στάθμευσης με το 41% των ερωτώμενων να 

τις θεωρούν ως πάρα πολύ σημαντικές και το 22% των ερωτώμενων ως πολύ 

σημαντικές. Τέταρτες έρχονται οι κοινωνικές υπηρεσίες με το 31% των ερωτώμενων 

να τις θεωρούν ως πάρα πολύ σημαντικές και το 25% των ερωτώμενων ως πολύ 

σημαντικές. Πολύ σημαντικό θεωρείται το κυκλοφοριακό, με το 20% των 

ερωτώμενων να το κατατάσσει στην κατηγορία πολύ σημαντικό  και το 22% των 

ερωτώμενων στην κατηγορία σχετικά σημαντικό, καθώς και το περιβάλλον, με το 

20% των ερωτώμενων να το αξιολογεί ως πολύ σημαντικό και το 28% των 

ερωτώμενων ως πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, ο αθλητισμός και η ασφάλεια/ φύλαξη 

θεωρούνται ως σχετικά σημαντικές πολιτικές. Αναφορικά με την πρώτη, 17% των 

ερωτώμενων θεωρεί ότι είναι λίγο σημαντικός και 17% ότι είναι πολύ σημαντικός. Ως 

προς την ασφάλεια /φύλαξη, 38% των ερωτώμενων την αξιολογεί ως καθόλου/λίγο 

σημαντική και το 48% των ερωτώμενων ως πολύ/πάρα πολύ σημαντική.  
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Ερώτηση 2 
Στην ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση των κατοίκων του Κορυδαλλού για τις 

δραστηριότητες του Δήμου, καταφατικά απάντησε το 62% των ερωτηθέντων ενώ 

αρνητική απάντηση έδωσε το 37% (βλ. Διάγραμμα Γ.3). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα επιμέρους στοιχεία όπως το γεγονός ότι τα 

άτομα της ηλιακής ομάδας άνω των 65 ετών εμφανίζονται να δηλώνουν 

ενημερωμένοι σε ποσοστό της τάξης του 68% της συγκεκριμένης ομάδας. Αντίθετα 

σε ποσοστό 50% και 53,5% οι ηλικιακές ομάδες των 19-34 ετών και 35-44 ετών 

δηλώνουν ανενημέρωτοι σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου. Ιδιαίτερα 

ενημερωμένοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες  από τις πολεοδομικές ενότητες 5,1,4,9 

με ποσοστά που αγγίζουν το 75%, το 73,3%, το 70% και 70%. Αντίθετα, το 

χαμηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων που δηλώνουν ενημερωμένοι (41,67%) 

εμφανίζεται στην πολεοδομική ενότητα 6. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.3 
Ενημερωμένοι Πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δήμου μέσω των τοπικών εφημερίδων 

επιλέχθηκε ως μέσο ενημέρωσης που χρησιμοποιείται πάρα πολύ από το 8,4% των 

ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι ενημερώνονται. Το 33,5% εξ’ αυτών δήλωσε ότι  

χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μέσο αρκετά, το 23,5 % λίγο, ενώ το 34,9% δεν το 

χρησιμοποιεί καθόλου. 
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Αναφορικά με τα δημοτικά έντυπα οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ενημερώνονται 

πάρα πολύ σε ποσοστό του 15,3%. Το 36,3% εξ’ αυτών δήλωσε ότι ενημερώνεται 

αρκετά, το 19,1% λίγο ενώ τέλος το 29,3 καθόλου. 

 

Στη σχετική ερώτηση για το ρόλο της τηλεόρασης στην ενημέρωση αναφορικά με τις 

δημοτικές δραστηριότητες, το 75% των ερωτηθέντων τοποθετείται αρνητικά 

απαντώντας καθόλου ενώ το 10,4% επιλέγει λίγο. Μόλις το 5,6% δηλώνει αρκετά και 

ένα 9% πάρα πολύ. 

 

Παρόμοια είναι και η κατάσταση  σε σχέση με το ρόλο του ραδιοφώνου όπου τα 

ποσοστά των ερωτηθέντων που απαντούν καθόλου και λίγο διαμορφώνονται σε 84% 

και 7,7% αντίστοιχα.  

 

Στη σχετική με το ρόλο του διαδικτύου ερώτηση, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 90,1% 

δηλώνουν καθόλου, το 5,6% εξ’ αυτών λίγο και μόλις το 3,5% αναφέρει ότι 

ενημερώνεται αρκετά και πάρα πολύ. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι ακόμα και 

από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν στο πλαίσιο της έρευνας ως χρήστες του 

διαδικτύου των 88% εξ’ αυτών δεν ενημερώνεται διαδικτυακά για τις δραστηριότητες 

του Δήμου. 

 

Σε ότι αφορά την ενημέρωση μέσω συνδημοτών το 42,7% των ερωτηθέντων δήλωσε 

ότι δεν ενημερώνεται καθόλου με αυτόν τον τρόπο, το 26% εξ’ αυτών επέλεξε το λίγο 

ενώ το 14,67% και το 16,67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μέσω της επαφής τους 

με συνδημότες ενημερώνονται αρκετά και πάρα πολύ αντίστοιχα.  

    

Τέλος, σχετικά με την ενημέρωση από προσωπική επαφή με τη Δημοτική αρχή ή 

από τους υπαλλήλους του Δήμου καθόλου επέλεξε το 73,3% των ερωτηθέντων, λίγο 

το 5,3% , αρκετά το 10,7% , και πάρα πολύ το 10,7%. Αυξημένη συμμετοχή 

παρουσιάζει στην τελευταία επιλογή του πάρα πολύ η ηλικιακή ομάδα των 65 ετών 

και άνω. Υψηλά επίπεδα συμμετοχής εμφανίζονται στις πληθυσμιακές ομάδες με 

χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου). 
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Ερώτηση 3 
 
Στην ερώτηση 3 αναφορικά με τη συμμετοχή των κατοίκων στη διαμόρφωση της 

Δημοτικής πολιτικής για τα θέματα που τους αφορούν, τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.4 
Συμμετοχή στη διαμόρφωση Δημοτικής Πολιτικής 

10%

81% 

9% 

NAI 
OXI 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Στο διάγραμμα Γ.4 εμφανίζεται ότι το 81% των ερωτηθέντων δεν συμμετέχουν , το 

10% συμμετέχουν ενώ 9% δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Από τα 

άτομα που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, το ποσοστό που τοποθετήθηκε 

θετικά είναι μόλις 11,24% του συνόλου ενώ αρνητικά τοποθετήθηκε το 88,76%. Τα 

υψηλότερα ποσοστά ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση 

της Δημοτικής πολιτικής για θέματα που τους αφορούν εντοπίζονται στις 

πολεοδομικές ενότητες 7 και 1 με ποσοστά της τάξης του 25% και του 23,3% 

αντίστοιχα. Στις πολεοδομικές ενότητες 2 και 4 το 100% των ερωτηθέντων δήλωσαν 

ότι δε συμμετέχουν. Από τους ερωτηθέντες που τοποθετήθηκαν θετικά, υψηλότερο 

ποσοστό συμμετοχής εντοπίζεται στο ανδρικό φύλο έναντι του γυναικείου με 53,6% 

έναντι 46, 4 % . Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο ποσοστό της τάξης του 94,6% της 

ηλικιακής κατηγορίας 19-35 ετών, η οποία θεωρεί ότι δε συμμετέχει στη διαμόρφωση 

της πολιτικής. Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στη συμμετοχή τους δηλώνουν οι 

πληθυσμιακές ομάδες των ατόμων που δεν αποφοίτησαν από το δημοτικό, των 
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ατόμων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των κατόχων μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών. Από τις συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων, υψηλό ποσοστό μεταξύ 

των ατόμων που απάντησαν θετικά παρουσιάζεται να ανήκει στην κατηγορία των 

ατόμων που ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του Δήμου μέσω προσωπικής 

επαφής με τη Δημοτική αρχή και τους υπαλλήλους. 
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Ερώτηση 4 
Στην ερώτηση 4 τα άτομα τα οποία δήλωσαν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

Δημοτικής πολιτικής καλούνται να εκφράσουν την ικανοποίησή τους από τη 

συμμετοχή. Τα στοιχεία που προκύπτουν εμφανίζονται στο Διάγραμμα Γ.5. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.5 
Ικανοποίηση από τη Συμμετοχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 71,5% των ατόμων που δήλωσε ότι 

συμμετέχει στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής ανήκει στις ηλικιακές 

κατηγορίες άνω των 45 ετών. Επίσης, από τα άτομα που δηλώνουν αρκετά 

ικανοποιημένα από τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής το 

77,5% ανήκει στις ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό 

τους επίπεδο, ιδιαίτερα ικανοποιημένα εμφανίζονται τα άτομα σχετικά χαμηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου δηλαδή κυρίως απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου. 
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Ερώτηση 5 
 
Η Ερώτηση 5 αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι ερωτηθέντες δήλωσαν 

ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής. Σύμφωνα λοιπόν με τις 

απαντήσεις των ιδίων των ερωτηθέντων η μεγάλη πλειοψηφία,  της τάξης του 89%, 

θεωρεί ότι συμμετέχει, μέσα από τις προσωπικές επαφές με τη Δημοτική αρχή. Ένα 

7% επέλεξε την κατηγορία  «άλλο» χωρίς να προσδιορίσει  τον τρόπο, το 4% 

δήλωσε μέσω δημοτικού συμβουλίου ενώ κανένας δε θεώρησε ότι συμμετέχει μέσω 

διαδικτύου.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.6 
Τρόπος συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Ερώτηση 6 
 
Η ερώτηση 6 αναφέρεται στο τμήμα εκείνο των ερωτηθέντων οι οποίοι δήλωσαν ότι 

δε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής και την πρόθεση  τους  να 

συμμετέχουν (βλ. Διάγραμμα Γ.7). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.7 
Επιθυμία Συμμετοχής των μη Συμμετεχόντων 

 

52% 

48% 
Ναι
Οχι 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 52% τοποθετήθηκε θετικά, ενώ το 48% 

αρνητικά. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών 

όπου το 76% των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας δηλώνει θετικό ως προς την 

επιθυμία  συμμετοχής του στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής. Αξιοσημείωτο 

επίσης είναι το υψηλό ποσοστό της τάξης του 70,8% των ατόμων της ηλικιακής 

ομάδας άνω των 65 ετών τα οποία  τοποθετούνται αρνητικά. Αναφορικά με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, παρουσιάζεται μια αυξημένη επιθυμία 

συμμετοχής στα άτομα υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου της τάξης του 70%.  
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Ερώτηση 7 
Στην ερώτηση 7 (βλ. Διάγραμμα Γ.8) διερευνάται με ποιους τρόπους επιθυμούν να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής τα άτομα που εκδήλωσαν το 

σχετικό τους ενδιαφέρον στην ερώτηση  6.  

 

Από τους ερωτηθέντες που εμφανίστηκαν θετικοί ως προς την επιθυμία τους για 

συμμετοχή στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής το 80,3% επιλέγει ως μέσο τα 

συνοικιακά συμβούλια με το δείκτη σημαντικότητας να διαμορφώνεται στις 3,9 

μονάδες. Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξης του 59% επιλέγει , μεταξύ των 

πέντε κυριοτέρων προτιμήσεών του, τη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο με 

εμφανή όμως χαμηλότερη αξιολόγηση ως προς την σημαντικότητα, της τάξης των 3 

μονάδων. Το διαδίκτυο επιλέγεται μόλις από το 37%, αξιολογημένο με 3,3 μονάδες  

 

ενώ οι επαφές με τη Δημοτική αρχή συγκεντρώνουν το 77% με το δείκτη 

σημαντικότητας να διαμορφώνεται στις 3,3 μονάδες. Η τοπική ψηφοφορία 

επιλέχθηκε μεταξύ των πέντε σημαντικότερων επιλογών ως μέσο συμμετοχής από το 

67% της συγκεκριμένης ομάδας των ερωτηθέντων με το δείκτη σημαντικότητας να 

αγγίζει τις 3,1 μονάδες. Υψηλό ποσοστό της τάξης του 80%, εμφανίζεται στην 

επιλογή  μέσω οργανώσεων/ συλλόγων- κινήσεων πολιτών, με τον δείκτη 

σημαντικότητας να συγκεντρώνει 3,5 μονάδες. Τέλος, η συμμετοχή  μέσω των 

υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου επιλέγεται από το 63% των ερωτηθέντων 

αποδίδοντας του βαρύτητα 3,1 μονάδων. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.8 
Αξιολόγηση Τρόπων Συμμετοχής στη λήψη Αποφάσεων 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Ερώτηση 8  
 
Η συγκεκριμένη ερώτηση καλεί τους ερωτηθέντες του δείγματος να απαντήσουν εάν 

έχουν εύκολη ή  όχι πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το υφιστάμενο 

ωράριο λειτουργίας τους, την απόσταση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, την 

ενημέρωση για τις αρμοδιότητες ή γενικότερα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και 

τέλος σχετικά με το βαθμό ανισότητας στην πρόσβαση των υπηρεσιών δεδομένων 

κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικών ή φυλετικών χαρακτηριστικών π.χ ΑΜΕΑ, 

μετανάστες, χρήστες ναρκωτικών κτλ. 

 
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων , που απεικονίζεται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί, το ωράριο των υπηρεσιών όπως και η απόσταση τους, 

δεν αποτελούν εμπόδια πρόσβασης προς τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς το 55% 

και το 56% αντίστοιχα θεωρούν ότι έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες.  Από 

την άλλη πλευρά, η πρόσβαση στην ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου δεν είναι 

τόσο ξεκάθαρη καθώς το δείγμα διχάζεται. Συγκεκριμένα, το 32% των ερωτηθέντων 

λέει ότι έχει εύκολη πρόσβαση ενώ ένα ίδιο ποσοστό υποστηρίζει ότι δεν έχει. 

Παράλληλα ένα 25% απαντά ότι δε γνωρίζει για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.9 
Ευκολία Πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δήμου 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί το γεγονός, παρά το μεγάλο ποσοστό αποχής ή μη 

απάντησης στη συγκεκριμένη κατηγορία,  ότι 16% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν 

πως η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες του Δήμου είναι δυσκολότερη εάν ανήκεις σε 

κάποια συγκεκριμένη φυλετική ή κοινωνική ομάδα π.χ ΑΜΕΑ, Παλιννοστούτες κ.τ.λ. 

ενώ μόνο ένα 12% υποστηρίζει ότι δε διαδραματίζουν  κανένα ρόλο τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στην πρόσβαση.  
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Ερώτηση 9 
 
        Στη σχετική ερώτηση επιχειρείται να διερευνηθεί η άποψη των ερωτηθέντων τόσο για   

        τη Δημοτική αρχή όσο και για τους υπαλλήλους σχετικά με την εξυπηρέτηση των  

        πολιτών, τις ικανότητες στο έργο τους αλλά και την επικοινωνία τους με τους πολίτες. 
 

Αναφορικά με τη Δημοτική αρχή σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών το 16% 

των ερωτηθέντων δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, το 34% αρκετά, ενώ λίγο και 

καθόλου επιλέγουν το 15% και 9% αντίστοιχα. Σημαντικό είναι και το ποσοστό της 

τάξης του 19% των ερωτηθέντων που επιλέγει να απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν 

απαντώ ενώ ένα 7%  επέλεξε να μη δώσει καμία απάντηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι από τα άτομα που επέλεξαν να δώσουν κάποια απάντηση, το 70% 

της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 65 ετών τοποθετείται θετικά (35% πάρα πολύ και 

35% αρκετά). Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρατηρείται και μια σχέση των 

απαντήσεων με το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων, όπου αυτό που 

διακρίνουμε είναι στα χαμηλότερα επίπεδα μόρφωσης να εμφανίζονται υψηλά 

ποσοστά ικανοποίησης ενώ το αντίστροφο να συμβαίνει με τα υψηλότερα επίπεδα 

μόρφωσης.  Ενδιαφέρον στη σχετική ερώτηση εμφανίζουν και οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από τα άτομα που προέρχονται από νοικοκυριά της εισοδηματικής 

κατηγορίας των 17600-35200€ τα οποία σε ποσοστό της τάξης του 65% 

εμφανίζονται ικανοποιημένα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.10 
Εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημοτική αρχή 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η αξιολόγηση των ερωτηθέντων 

σχετικά με τις ικανότητες στο έργο της Δημοτικής αρχής. Είναι ευδιάκριτη η ομοιότητα 

με το προηγούμενο διάγραμμα γεγονός που καταδεικνύει τον τρόπο απάντησης των 

ερωτηθέντων .  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.11 
Ικανότητες Έργου Δημοτικής Αρχής 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση των ερωτηθέντων της επικοινωνίας  Δημοτικής 

αρχής- πολιτών (Διάγραμμα Γ.11) υπάρχει μια σαφής μείωση της ικανοποίησης, σε 

σχέση με τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες, με ποσοστά της τάξης του 17% και 

του 24% των ερωτηθέντων να τη χαρακτηρίζουν πάρα πολύ καλή και αρκετά καλή 

αντίστοιχα. Καθόλου και λίγο καλή τη χαρακτηρίζουν το 12% και 19% των 

ερωτηθέντων αντίστοιχα. Το 20% επιλέγει να απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ και 

τέλος το 8% δεν έδωσε καμία απάντηση. 

 

Ενδιαφέροντα στοιχεία αναδεικνύονται από την επιμέρους ανάλυση των δεδομένων 

των ατόμων που έδωσαν κάποια απάντηση. Στην ηλικιακή ομάδα των 19-35 ετών το 

17,7% και το 30,4% των ερωτηθέντων αξιολογούν την επικοινωνία Δημοτικής αρχής 

-πολιτών  καθόλου και λίγο ικανοποιητική. Στη συγκεκριμένη ομάδα ένα σημαντικό 

ποσοστό της τάξης του 20,2% επέλεξε να απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ. Τα 

υψηλότερα ποσοστά ικανοποιημένων εμφανίζονται πάλι στην ηλικιακή ομάδα άνω 
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των 65 ετών με ποσοστά που αγγίζουν το 65% των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης 

ομάδας (39% πάρα πολύ και 26% αρκετά). επίσης, θα  πρέπει να αναφέρουμε ότι 

ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό της τάξης του 34% της ηλικιακής ομάδας των 45-64 

ετών δήλωσε δε γνωρίζει/ δεν απαντά. 

 

Ιδιαίτερα ανικανοποίητοι εμφανίζονται και οι ερωτηθέντες υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου με τους απόφοιτους της ανώτατης εκπαίδευσης να δηλώνουν σε ποσοστό 

της τάξης του 35% πάρα πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.12 
Επικοινωνία Δημοτικής Αρχής με Πολίτες 

 
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
Το δεύτερο μέρος της ερώτησης 9 επικεντρώνεται στις σχέσεις πολίτη- δημοτικών 

υπαλλήλων. Σχετικά λοιπόν με την εικόνα που έχουν οι ερωτηθέντες από την 

εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι δημοτικοί υπάλληλοι (Διάγραμμα Γ.12) το 20% 

εμφανίζεται πάρα πολύ ικανοποιημένο , το 35% αρκετά ενώ το 13% δηλώνει λίγο και 

μόλις το 4% καθόλου. Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα αποτελεί το γεγονός ότι 

18% των ερωτηθέντων δε φαίνεται να παίρνει θέση, επιλέγοντας την απάντηση δε 

γνωρίζω/ δεν απαντώ όπως επίσης και ένα ποσοστό της τάξης του 10% το οποίο δεν 

έδωσε καμία απάντηση.  

 

Στις επιμέρους συσχετίσεις και ξεκινώντας από τις ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες όλων των ηλικιακών ομάδων, 
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εκτός από αυτήν των 19-35 ετών, τοποθετούνται  θετικά σε ποσοστό υψηλότερο του 

55% (με υψηλότερα ποσοστά της τάξης του 67% να συναντούνται στα άτομα της 

ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών). Εξαίρεση όπως προαναφέρθηκε αποτελεί η 

ηλικιακή ομάδα των 19-35 ετών της οποίας οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά σε 

ποσοστό της τάξης του 48%. Οι υπόλοιπες μεταβλητές του φύλου, της εκπαίδευσης, 

του εισοδήματος κλπ δεν παρουσιάζουν στατιστικά κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 

σχέση με τη συγκεκριμένη ερώτηση.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.13 
Εξυπηρέτηση των πολιτών από τους υπαλλήλους 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
Χαμηλότερα σε σχέση,  φαίνεται να αξιολογούνται οι υπάλληλοι σχετικά με τις 

ικανότητες στο έργο τους (βλ. Διάγραμμα Γ.13) αφού το 14% των ερωτηθέντων τις 

θεωρεί πάρα πολύ ικανοποιητικές το 30% αρκετά ενώ το 16% και το 6% τις 

χαρακτηρίζουν λίγο και καθόλου ικανοποιητικές αντίστοιχα. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των απαντήσεων με την ηλικιακή ομάδα των 

ερωτηθέντων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, θετικά (πάρα πολύ, αρκετά ) 

τοποθετούνται σε ποσοστό της τάξης του 60% τα άτομα που προέρχονται από την 

ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων εντοπίζονται στα  άτομα της ηλικιακής ομάδας 19-34 ετών με ένα 

ποσοστό που αγγίζει το 39%. Από τις υπόλοιπες μεταβλητές δεν εμφανίζεται 

στατιστικά κάποια άλλη παρατήρηση ως σημαντική. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.14 
Ικανότητες στο έργο των υπαλλήλων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 
Αναφορικά με την επικοινωνία υπαλλήλων – πολιτών, οι ερωτηθέντες τη 

χαρακτηρίζουν πάρα πολύ ικανοποιητική σε ποσοστό της τάξης του 15%, αρκετά 

ικανοποιητική δηλώνει το 24% ενώ λίγο και καθόλου επιλέγει να απαντήσει το 21% 

και 9% αντίστοιχα. Σημαντικό ποσοστό που αγγίζει το 21% των ερωτηθέντων 

απάντησε δε γνωρίζει/ δεν απαντά ενώ  ένα 10% δεν έδωσε καμία απάντηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

των ερωτηθέντων όπως η ηλικία. Τα άτομα λοιπόν της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 

ετών χαρακτηρίζουν σε υψηλότερα ποσοστά από τις υπόλοιπες ομάδες ως θετική 

την επικοινωνία υπαλλήλων με πολίτες. Επίσης τα άτομα που προέρχονται από 

νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα τοποθετούνται θετικά σε υψηλότερα ποσοστά.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.15 
Επικοινωνία Υπαλλήλων με πολίτες 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Ερώτηση 10 
 
Στην ερώτηση 10 του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες καλούνται να επιλέξουν 

πέντε από τα προτεινόμενα πολεοδομικά ή περιβαλλοντικά θέματα στα οποία 

θεωρούν ότι πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της η Δημοτική αρχή. Τα 

συγκεκριμένα προτεινόμενα θέματα είναι:  

 Μείωση συντελεστή δόμησης  

 Καθαριότητα 

 Βελτίωση της αισθητικής των δημόσιων χώρων  

 Ένταξη αυθαιρέτων  

 Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 

 Συντήρηση/φύλαξη σχολικών κτιρίων 

 Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως π.χ φυσικό αέριο, χρήση 

ηλιακών θερμοσίφωνων  

 Ανακύκλωση υλικών  

 Ή οποιοδήποτε άλλο ήθελε να προτείνει  

 

Η επιλογή ενός μέτρου συνοδεύεται και από το βαθμό σημαντικότητας του 

συγκεκριμένου θέματος σε κλίμακα 1-5.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.16 
% κατανομή των επιλογών του δείγματος και μέσος όρος σημαντικότητας ανά 

πολεοδομικό-περιβαλλοντικό θέμα 
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ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Οι ερωτηθέντες επιλέγουν σε ποσοστό 90% και βαθμολογούν με δείκτη 

σημαντικότητας 4 μονάδες τον τομέα της καθαριότητας στην περιοχή του 

Κορυδαλλού. Η  επιμέρους ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και ανά κλίμακα 

αξιολόγησης αναδεικνύει ότι o τομέας της καθαριότητας συγκεντρώνει τις 

περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε άλλο τομέα στην κλίμακα 5 και 4 ενώ έχει 

και τις μικρότερες επιλογές στην κλίμακα 1. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν 

ότι οι κάτοικοι του Κορυδαλλού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της 

καθαριότητας έναντι σχεδόν όλων των άλλων τομέων που προτάθηκαν στην  

παρούσα ερώτηση.  

 

Δεύτερη επιλογή, σε ποσοστό 81% των ερωτηθέντων είναι η δημιουργία νέων 

χώρων πρασίνου στον Κορυδαλλό με δείκτη σημαντικότητας 3.6 και ακολουθεί με 

ποσοστό 71% η συντήρηση / φύλαξη των σχολικών κτιρίων της περιοχής και δείκτη 

σημαντικότητας 3.3.  Το 60% των ερωτηθέντων επιλέγει το θέμα της αισθητικής 

βελτίωσης των δημόσιων κτιρίων και το αξιολογεί ως σχετικά σημαντικό θέμα στο 

οποίο θα πρέπει να δώσει έμφαση η Δημοτική αρχή. Η ανακύκλωση υλικών 

επιλέγεται στα πέντε μέτρα από το 54% των ερωτηθέντων δηλαδή πάνω από τους 

μισούς ερωτηθέντες δίνουν έμφαση στην ανακύκλωση των υλικών παρά τη σχετικά 

σημαντική αξιολόγηση του μέτρου με δείκτη σημαντικότητας 2.7 (βλ. Διάγραμμα 

Γ.16). 
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Την πολεοδομική παρέμβαση που αφορά στη μείωση του συντελεστή δόμησης στην 

περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού επιλέγει ένα 42% των ερωτηθέντων ενώ ένα 

ποσοστό 53% δεν την επιλέγει καθόλου.  Ο δείκτης σημαντικότητας είναι 3.2 άρα η 

συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται σχετικά σημαντική ως πολιτική παρέμβαση 

αφού ο δείκτης σημαντικότητας είναι μεγαλύτερος (έστω και ελάχιστα ) των 

προηγούμενων μέτρων με μεγαλύτερο αριθμό επιλογών από τους ερωτηθέντες.  

 

43 
 



 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.17 
% κατανομή των επιλογών στο μέτρο μείωσης του συντελεστή δόμησης ανά κλίμακα 

αξιολόγησης 
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ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Βέβαια, η επιμέρους ανάλυση των επιλογών στο συγκεκριμένο μέτρο ανά κλίμακα 

αξιολόγησης αναδεικνύει ότι η επισήμανση του βαθμού σημαντικότητας διίσταται 

μεταξύ του 42% των κατοίκων της περιοχής καθώς τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά 

απαντώνται στα δύο ακραία σημεία της κλίμακας. Το 37% των κατοίκων υποστηρίζει 

ένθερμα τη μείωση του συντελεστή δόμησης καθώς την αξιολογεί ως παρά πολύ 

σημαντική. Αντίθετα, ένα ποσοστό 31%  των κατοίκων  υποστηρίζει ότι δεν είναι 

καθόλου σημαντική (βλ. Διάγραμμα Γ.17 ) 

 

Τα μέτρα με το μικρότερο αριθμών επιλογών από τους ερωτηθέντες του δείγματος 

είναι η ένταξη των αυθαιρέτων με 28% και η προώθηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας με 35%. Η ένταξη των αυθαιρέτων είναι λογικό να απασχολεί λιγότερο τους 

κατοίκους του Κορυδαλλού αφού το συγκεκριμένο θέμα αφορά μόνο μια σχετικά 

μικρή περιοχή του Δήμου (περιοχή Σχιστού).  Από την άλλη πλευρά, η προώθηση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως  η χρήση του φυσικού αερίου, η χρήση 

ηλιακών θερμοσίφωνων δεν προβληματίζει ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής 

καθώς την αξιολογούν με δείκτη 2.8 (λίγο σημαντική). Μια πολιτική προώθησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συνδυαστεί με εκστρατεία ενημέρωσης των πλεονεκτημάτων 

χρήσης των συγκεκριμένων πηγών ενέργειας.  
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Στον πίνακα Γ.2 που ακολουθεί απεικονίζεται  ο δείκτης σημαντικότητας ανά 

πολεοδομική ενότητα σε κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα πολεοδομικής και 

περιβαλλοντικής προτεραιότητας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2 
Δείκτης Σημαντικότητας Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Μέτρων ανά 

πολεοδομική ενότητα του Δήμου 

Π.Ε 
Μείωση συντ. 

Δόμ. 
Καθαρ. 

Αισθητική 
δημόσιων 
χώρων 

Ένταξη 
αυθαιρέτων 

Νέοι 
χώροι 

πρασίνου 

Συντήρηση/
φύλαξη 
σχολικών 
κτιρίων 

Ανανεώσιμες 
πηγές 

ενέργειας 

Ανακύκλ. 
υλικών 

1 3.3 4.4 3.2 2.5 3.2 3.1 3.2 2.3 

2 3.6 4.3 3.1 2.9 3.5 3.6 3.2 3.7 

3 3.8 4.5 4.1 3.2 4.6 3.8 3.3 3.8 

4 2.8 3.7 2.8 3 3.5 3 2.3 2.8 

5 3 4.4 2 2.6 3.5 3.8 1.5 2.2 

6 3 4.2 2.2 2.2 3.6 3.1 2.5 2 

7 3.8 3.5 3.5 3.3 4 3 3.2 2.4 

8 3.8 3.7 2.8 3.2 3.1 3.1 1.8 2 

9 2.8 3.3 2.6 4.6 3.5 2.8 3.1 1.7 

10 2.4 4.2 2.8 2.1 3.3 3 2.7 2.2 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και σε σχέση με την προτεραιότητα που πρέπει 

να δοθεί στη μείωση συντελεστή δόμησης στην περιοχή του Κορυδαλλού αξίζει να 

επισημανθεί ότι οι ΠΕ κοντά στις νέες υπό ένταξη περιοχές, όπως η ΠΕ 7 του 

Σχιστού θεωρεί σχεδόν πολύ σημαντική την ύπαρξη μειωμένου συντελεστή δόμησης 

σε ένα νέο διαμορφωθέν ΓΠΣ του Δήμου Κορυδαλλού.  

 

Η καθαριότητα όπως είδαμε αποτελεί το μέτρο που συγκεντρώνει τον υψηλότερο 

δείκτη σημαντικότητας από το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων του δείγματός μας. 

Η ΠΕ που αξιολογεί με το μεγαλύτερο δείκτη το συγκεκριμένο μέτρο είναι η ΠΕ 3 με 

δείκτη σημαντικότητας 4.5.  

 

Παράλληλα, ο μέσος όρος σημαντικότητας  του συγκεκριμένου μέτρου εμφανίζεται σε 

αρκετές  ΠΕ πάνω από 4. Εξαίρεση αποτελούν οι ΠΕ 7, 8,9 και 4 που αξιολογούν με 

δείκτη κάτω από 4 το συγκεκριμένο μέτρο. Για τις τρεις από αυτές (7,8,9), οι 
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ερωτηθέντες δηλώνουν ως πιο σημαντικά κάποια άλλα από τα προτεινόμενα μέτρα. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κάτοικοι της πολεοδομικής ενότητας (7) του Σχιστού 

θεωρούν ως πιο σημαντικό μέτρο με μέσο όρο 4 έναντι 3.5 για την καθαριότητα, τη 

δημιουργία νέων χώρων πρασίνου στην περιοχή. Οι ΠΕ 8,9 αξιολογούν ως 

σημαντικότερα τα μέτρα της μείωσης του συντελεστή δόμησης στην περιοχή του 

Δήμου και την ένταξη αυθαιρέτων σε ένα νέο ΓΠΣ αντίστοιχα. 

 

Η ΠΕ 4 μπορεί μεν να εμφανίζει δείκτη σημαντικότητας μικρότερο του 4 αλλά και για 

αυτή όπως και για τις ΠΕ 1,2,5,6 & 10 μέγιστη προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε 

άλλου μέτρου είναι η καθαριότητα της περιοχής τους.  

 

Η βελτίωση της αισθητικής των δημόσιων χώρων δεν αποτελεί μία από τις πρώτες 

προτεραιότητες των ερωτηθέντων .  

 

Διαφοροποίηση στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου παρουσιάζει η 

πολεοδομική ενότητα 3 που θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική 

προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής η βελτίωση της αισθητικής των δημόσιων 

χώρων . Η συγκεκριμένη ΠΕ είναι αυτή που χωροθετείται γύρω από την  πλατεία 

Μέμου. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι οι ερωτηθέντες της συγκεκριμένης ΠΕ αξιολογούν 

με δείκτη σημαντικότητας πάνω από 4, τη δημιουργία  νέων χώρων πρασίνου (4.6), 

τη βελτίωση της αισθητικής των δημόσιων χώρων (4.1) καθώς και την καθαριότητα 

(4.5). Εύλογο το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη περιοχή αναμένει από τη Δημοτική 

αρχή πολιτική ανάπλασης με έμφαση στη δημιουργία πρασίνου και αισθητικής 

αναβάθμισης των κτιρίων.  

 

Η ένταξη αυθαιρέτων απασχολεί κυρίως τους ερωτηθέντες των ΠΕ 9 και 7 ενώ οι 

ερωτηθέντες των υπόλοιπων ΠΕ αξιολογούν το συγκεκριμένο μέτρο ως σχετικά ή 

λίγο σημαντικό.  Το δείγμα των ερωτηθέντων της ΠΕ 9, δηλώνει,  μάλιστα με 

διαφορά έναντι των άλλων, ως πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο μέτρο  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
Στην ερώτηση 11 του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες από μια σειρά 

προτεινόμενων μέτρων συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος επέλεξαν εκείνα στα οποία 

θα πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της για την επόμενη πενταετία η Δημοτική 

αρχή (βλ. Διάγραμμα Γ.18 ). Η επιλογή τους συνοδεύτηκε και από την αξιολόγηση 

της σημαντικότητας των συγκεκριμένων θεμάτων σε κλίμακα 1-5.  

Οι ερωτηθέντες επιλέγουν σε ποσοστό 79% και βαθμολογούν με δείκτη 

σημαντικότητας4 4 μονάδες το θέμα της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην περιοχή 

του Κορυδαλλού. Δεύτερη επιλογή τους σε ποσοστό 69% είναι η βελτίωση της 

Δημοτικής συγκοινωνίας στην περιοχή, με δείκτη σημαντικότητας 3.6. Ένα αρκετά 

σημαντικό ποσοστό της τάξης του 67% επιλέγει την καταπολέμηση των θορύβων 

στον αστικό χώρο του Κορυδαλλού με μέσο όρο σημαντικότητας 3.6 μονάδες. Ένα 

αντίστοιχο ποσοστό επιλέγει το θέμα της διαμόρφωσης χώρων για άνετη κίνηση των 

ΑΜΕΑ στην περιοχή του Δήμου με μέσο όρο σημαντικότητας 3.4 μονάδες. Οι 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι πεζοδρομήσεις επιλέγονται από τους μισούς σχεδόν 

ερωτηθέντες ανάμεσα στα 5 θέματα προτεραιότητας του Δήμου με σχετικό όμως 

μέσο όρο σημαντικότητας.   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.18 
% κατανομής των απαντήσεων του δείγματος και μέσος όρος σημαντικότητας ανά 

συγκοινωνιακό θέμα 

 

                                                 
4 Ο Δείκτης Σημαντικότητας διαμορφώνεται βάση του μέσου όρου των απαντήσεων (με κλίμακα 1-5) 
μέσω των οποίων οι ερωτώμενοι  αξιολόγησαν τις πέντε σημαντικότερες κατά την άποψή τους 
προτεραιότητες της Δημοτικής αρχής  
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ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Τα μέτρα μείωσης χρήσης του ΙΧ και παράλληλα προώθησης του ποδηλάτου ως 

εναλλακτικό μέσο κυκλοφορίας μπορεί μεν να επιλέγονται αλλά αξιολογούνται ως 

λιγότερο σημαντικά. Συνοπτικά, οι ερωτηθέντες του δείγματος υποστηρίζουν ότι η 

κύρια προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων 

χώρων στάθμευσης, έπεται η βελτίωση της Δημοτικής συγκοινωνίας, η 

καταπολέμηση των θορύβων και ακολουθεί η πολιτική διαμόρφωσης χώρων για 

άνετη διακίνηση των ΑΜΕΑ.   

 

Στη συνέχεια (βλ. Διάγραμμα Γ.19) συγκρίνονται τα τέσσερα αυτά μέτρα 

συγκοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με την αξιολόγηση σημαντικότητας που έγινε 

από τους ερωτηθέντες του δείγματος. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.19 
% κατανομή των  απαντήσεων του δείγματος ανά κλίμακα  αξιολόγησης των 4 

σημαντικότερων θεμάτων συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η έλλειψη χώρων στάθμευσης, αξιολογείται από το σύνολο σχεδόν (218 άτομα σε 

σύνολο 275 ατόμων) των ερωτηθέντων. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει το μικρότερο 

ποσοστό μη επιλογής από τα 4 μέτρα (μόνο 21%) αναδεικνύοντας ακόμα τη 

σημαντικότητα του μέτρου.   Ειδικότερα, ποσοστό 43% των ερωτηθέντων επιλέγουν 

τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ως πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής 
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δίνοντας δείκτη σημαντικότητας 5. Το συγκεκριμένο ποσοστό ξεπερνά κατά πολύ τα 

αντίστοιχα ποσοστά των άλλων τριών μέτρων που είναι γύρω στο 23% και 25%.  

 

Από τη συσχέτιση της αξιολόγησης της δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης με τα 

στοιχεία ταυτότητας του δείγματος, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην 

αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου μεταξύ ανδρών και γυναικών του δείγματος 

καθώς και τα δύο φύλα δίνουν μέσο όρο σημαντικότητας 4. Μικρές διαφοροποιήσεις 

στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου υφίστανται μεταξύ των πολύ χαμηλών 

εισοδημάτων (κάτω από 10.400 ευρώ) που το αξιολογούν με μέσο όρο 3.8 και των 

ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων που το αξιολογούν με μέσο όρο 4.4 . 

 

Η Δημοτική συγκοινωνία είναι το μέτρο που αξιολογείται σε ποσοστό 44% ως πολύ ή 

παρά πολύ σημαντική προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής στο συγκοινωνιακό τομέα 

ενώ συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων που την αξιολογούν με 

δείκτη σημαντικότητας μικρότερο του 2 (13% μαζί με τη δημιουργία νέων χώρων 

στάθμευσης). Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες του Δήμου Κορυδαλλού 

ανεξάρτητα από την ηλικία ή το μορφωτικό επίπεδό τους αξιολογούν με πολύ μικρές 

αποκλίσεις. Μικρές  διαφορές που αξίζει να σημειωθούν είναι μεταξύ των δύο φύλων 

όπου οι γυναίκες αξιολογούν υψηλότερα το συγκεκριμένο μέτρο καθώς πιθανότατα 

χρησιμοποιούν περισσότερο τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  

 

Η αντιμετώπιση των θορύβων στον αστικό χώρο και η διαμόρφωση χώρων κίνησης 

των ΑΜΕΑ επιλέγονται από το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων (67%). Το πρώτο 

όμως μέτρο προηγείται σχετικά στην αξιολόγηση της σημαντικότητάς του καθώς 

συγκεντρώνει  σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων που το αξιολογούν με 

δείκτη σημαντικότητας από 4 και πάνω (38% έναντι 36%) και παράλληλα 

συγκεντρώνει μικρότερο ποσοστό αξιολόγησης με δείκτη 2 έως 1 (17% έναντι 23%).  

 

Η συσχέτιση της αξιολόγησης της αντιμετώπισης των θορύβων με τα στοιχεία της 

ταυτότητας των ερωτηθέντων αποδεικνύει στατιστικά σημαντική διαφορά του μέσου 

όρου αξιολόγησης ως προς την ηλικία του ερωτηθέντος. Τα άτομα ηλικίας 45 ετών 

και άνω αξιολογούν με μέσο όρο σημαντικότητας γύρω στο 4=πολύ σημαντικό το 

συγκεκριμένο μέτρο σε αντίθεση με τα άτομα μικρότερης ηλικίας μέχρι 35 ετών που 

δίνουν μέσο όρο 3=σχετικά σημαντικό.   

 

Παράλληλα, η ηλικία επηρεάζει και την αξιολόγηση του μέτρου διαμόρφωσης χώρων 

πρόσβασης για τα ΑΜΕΑ. Οι νέοι κάτοικοι του Κορυδαλλού μέχρι 35 ετών φαίνεται 
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να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες των ΑΜΕΑ καθώς ο μέσος όρος 

βαθμολόγησης που δίνουν είναι υψηλότερος (πάνω από 3.5) από τα μεγαλύτερα σε 

ηλικία άτομα.  

 

Δύο σχετικά σημαντικά θέματα συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων του δείγματος είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

αναγκαιότητα ή όχι πεζοδρομήσεων στην περιοχή (Διάγραμμα Γ.20).  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.20 
% κατανομή των απαντήσεων του δείγματος ανά κλίμακα  αξιολόγησης των μέτρων 

για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πεζοδρομήσεις 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Τόσο το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσο και των πεζοδρομήσεων στο 

Δήμο δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο απασχολεί τους κατοίκους του Κορυδαλλού. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας ένα σημαντικό ποσοστό (46% 

ή 47%) των κατοίκων δεν επιλέγει τα συγκεκριμένα μέτρα. Από τους ερωτηθέντες 

που τελικά επιλέγουν τα συγκεκριμένα μέτρα το 20% και στις δύο περιπτώσεις τα 

αξιολογεί με δείκτη σημαντικότητας 2 και κάτω.  Το ποσοστό που τα βαθμολογεί 

πάνω από 3 είναι ελάχιστα πιο πάνω, κυμαίνεται μεταξύ  21% και  23% αντίστοιχα. 
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Είναι φανερό από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων ότι οι απόψεις του 

δείγματος διίστανται σχετικά με τη σημαντικότητα ή μη των δύο αυτών μέτρων. Στη 

σύγκριση μεταξύ τους οι πεζοδρομήσεις υπερτερούν στη συγκέντρωση των 

ερωτηθέντων ως σχετικά σημαντικό μέτρο, άρα συμπεραίνουμε ότι μεταξύ των δύο 

προτιμούν με ελάχιστη διαφορά τις πεζοδρομήσεις στην περιοχή.  

 

Σημαντική συσχέτιση προκύπτει μεταξύ της επιλογής των πεζοδρομήσεων και του 

επιπέδου εκπαίδευσης που φαίνεται ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη θετική 

αξιολόγηση των πεζοδρομήσεων ως προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής. Καλύτερο 

επίπεδο εκπαίδευσης συνεπάγεται στο δείγμα μας και μεγαλύτερο μέσο όρο 

βαθμολόγησης της σημαντικότητας του συγκεκριμένου μέτρου (οι απόφοιτοι 

δημοτικού 1 και κάτι ενώ οι απόφοιτοι λυκείου 3.5).  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.21 
σύγκριση % κατανομή των  απαντήσεων του δείγματος ανά κλίμακα αξιολόγησης των 

μέτρων μείωσης χρήσης ΙΧ και προώθησης του ποδηλάτου 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Τα μέτρα μείωσης της χρήσης Ι.Χ και προώθησης του ποδηλάτου συγκέντρωσαν τα 

χαμηλότερα ποσοστά επιλογής (34% και 37% αντίστοιχα) ως συγκοινωνιακό μέτρο 

προτεραιότητας της Δημοτικής αρχής.  Είναι εμφανές από τα στατιστικά στοιχεία του 

διαγράμματος ότι τα ποσοστά των ερωτώμενων στις διάφορες κατηγορίες ταυτίζονται 

γεγονός που μας οδηγεί  ότι η συμπληρωματικότητα των δύο μέτρων έγινε αντιληπτή 

από τους ερωτηθέντες  Οι απόψεις των ερωτηθέντων για το βαθμό σημαντικότητας 

των μέτρων αυτών δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όπως φαίνεται από το διάγραμμα. Τα 

51 
 



μεγαλύτερα ποσοστά των κατοίκων απαντώνται στα δύο άκρα, ότι είναι παρά πολύ ή 

πολύ σημαντικό μέτρο (15% και 16% για το μέτρο προώθησης του ποδηλάτου) και 

ότι δεν είναι καθόλου ή λίγο σημαντικό (14% και  16% αντίστοιχα).  

 

Η μείωση της χρήσης του ΙΧ και η προώθηση του ποδηλάτου αξιολογείται με δείκτη 

σημαντικότητας πάνω από 4 από συγκεκριμένες ομάδες των ερωτηθέντων  κυρίως 

υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις οδηγούν στην 

ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικής ενημέρωσης  –ευαισθητοποίησης των κατοίκων του 

Κορυδαλλού για τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων μέτρων,. 

Στη συνέχεια, στον πίνακα Γ.3 που ακολουθεί, απεικονίζεται ο δείκτης 

σημαντικότητας σε κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα συγκοινωνιακής 

προτεραιότητας ανά πολεοδομική ενότητα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.3 
Δείκτης σημαντικότητας συγκοινωνιακών μέτρων ανά πολεοδομική ενότητα (ΠΕ) του 

Δήμου Κορυδαλλού 

ΠΕ 
Χώροι 
στάθμευσης 

Δημοτική 
συγκοιν. 

Μείωση 
χρήσης ΙΧ 

Προώθηση 
ποδηλάτου 

Καταπολέμηση 
θορύβων 

Κυκλοφορ. 
ρυθμίσεις 

Πεζοδρο
μήσεις 

Διαμόρφ 
χώρων  
κίνησης  
 ΑΜΕΑ 

1 4.2 3.5 2.8 2.5 3.7 3.1 3 2.9 

2 4.7 4.4 3.3 4.1 4.3 3.7 3.3 3.8 

3 4.1 4.1 3.6 3.9 4.3 4 4.1 4.2 

4 4.4 3.5 2.6 2.6 3.2 2.6 2.7 3.1 

5 2.8 4.5 0 2 2.5 1 2.6 3.8 

6 3.3 4.6 3.5 1 2.8 2 2.8 3 

7 3.57 3.6 2.2 2.8 3 3.1 4.2 3.8 

8 3.8 3.5 2.8 2 3.3 2.6 2.7 2.4 

9 3.2 3 3.6 2.8 3.2 2.1 2.2 3.2 

10 3.7 2.6 2.8 1.6 3.3 2.7 2.6 3.3 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία διαφαίνεται ότι το πρόβλημα της στάθμευσης 

είναι ιδιαίτερα έντονο στο πολεοδομικό κέντρο της πόλης και γύρω από τις κεντρικές 

πλατείες του Κορυδαλλού (δηλαδή πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Αγ. Γεωργίου, 

πλατεία Βενιζέλου και πλατεία Μέμου)  καθώς οι συγκεκριμένες ΠΕ αξιολογούν το 

μέτρο για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης με δείκτη σημαντικότητας πάνω από 4, 

πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι σχετικά έντονο και στις άλλες 
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ΠΕ καθώς οι ερωτηθέντες των συγκεκριμένων ΠΕ δίνουν δείκτη σημαντικότητας 

σχεδόν όλες πάνω από 3 . Εξαίρεση αποτελούν οι ερωτηθέντες της 5ης ΠΕ που δε 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν το επιλέγουν ως 

σχετικά σημαντικό μέτρο.   

 

Συμπερασματικά  για τις 5 από τις 10 ΠΕ του Κορυδαλλού (ΠΕ 1, 2, 4,8 & 10) η 

δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης αποτελεί την πιο σημαντική επιλογή των 

ερωτηθέντων καθώς είναι το μέτρο που αξιολογείται με το μέγιστο δείκτη 

σημαντικότητας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέτρο.  

 

Η Δημοτική συγκοινωνία και η βελτίωσή της αξιολογείται από τους ερωτηθέντες των 

ΠΕ 6,5 & 2 με δείκτη σημαντικότητας πάνω από 4. Για τις δύο πρώτες, αποτελεί το 

μείζον θέμα  καθώς το αξιολογούν με το μεγαλύτερο δείκτη σημαντικότητας σε σχέση 

με οποιαδήποτε άλλο μέτρο. Μεγάλη έμφαση στη Δημοτική συγκοινωνία δίνεται και 

από τη νεόδμητη περιοχή του Σχιστού  (ΠΕ 7) καθώς οι ερωτηθέντες το αξιολογούν 

με δείκτη σημαντικότητας γύρω στο 3.6.  Οι ερωτηθέντες της ΠΕ 10 είναι αυτοί που 

αξιολογούν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 9 ΠΕ το συγκεκριμένο θέμα με το 

χαμηλότερο δείκτη σημαντικότητας γύρω στο 2.6.  Η συγκεκριμένη ΠΕ δίνει έμφαση 

πέρα από τους χώρους στάθμευσης στην καταπολέμηση των θορύβων.  

 

Οι ερωτηθέντες της ΠΕ 3, της χωρικής ενότητας δηλαδή που εκτείνεται γύρω από τη 

πλατεία Μέμου είναι εκείνοι που δίνουν τη μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση της 

χρήσης ΙΧ σε σχέση με τους ερωτηθέντες οποιασδήποτε άλλης ΠΕ και την 

αξιολογούν με δείκτη σημαντικότητας 3.6. Βέβαια για τους ερωτηθέντες της 

συγκεκριμένης ΠΕ το μείζον θέμα είναι η καταπολέμηση των θορύβων ενώ 

ακολουθεί το θέμα της διαμόρφωσης χώρων εύκολης διακίνησης των ΑΜΕΑ , η 

δημιουργία πεζοδρόμων στην περιοχή και οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

που έπονται της λειτουργίας των πεζοδρόμων. Στα τρία πρώτα από τα 

προαναφερόμενα μέτρα, οι ερωτηθέντες από τη συγκεκριμένη ΠΕ αποδίδουν τη  

μέγιστη (4.3) σημαντικότητα σε σχέση με τους ερωτηθέντες οποιασδήποτε άλλης ΠΕ.  

 

Βέβαια, στο θέμα της καταπολέμησης των θορύβων η ΠΕ 2 συμφωνεί με τη ΠΕ 3 

αξιολογώντας και αυτή με τον ίδιο δείκτη σημαντικότητας (4.3).  

Στο θέμα των πεζοδρομήσεων μεγαλύτερη έμφαση δίνεται από τη νεόδμητη περιοχή 

του Σχιστού (ΠΕ 7) σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ΠΕ της περιοχής καθώς το 

αξιολογεί με δείκτη σημαντικότητας 4.2. 
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Ερώτηση 12 
 
Στην ερώτηση αυτή, οι ερωτώμενοι καλούνται  να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά για 

την ύπαρξη μελών του νοικοκυριού με ειδικά προβλήματα (άτομα με ειδικές κινητικές 

ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας μη αυτοεξυπηρετούμενα, άτομα με σοβαρά 

ψυχολογικά προβλήματα και άτομα διανοητικά καθυστερημένα). Το παρακάτω 

Διάγραμμα (βλ. διάγραμμα Γ.22) παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή των 

απαντήσεων του δείγματος.    

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.22 
Νοικοκυριά με ειδικά προβλήματα 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Στην ερώτηση αυτή, ένα 12% των ερωτώμενων απάντησε ότι έχει άτομα με ειδικά 

προβλήματα στο νοικοκυριό, ένα 85% ότι δεν έχει και ένα 3% δεν απάντησε 

καθόλου.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών  

που δήλωσαν ότι έχουν άτομα με ειδικά προβλήματα, έχουν και χαμηλό εισόδημα. 

Ειδικότερα, το 40% έχει οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.400 ευρώ ετησίως και το 

44% ανήκει στην κατηγορία του εισοδήματος 10.401 έως 17.600 ευρώ ετησίως.   

 

 

Ερώτηση 12α 

 
Η συγκεκριμένη ερώτηση  προσπαθεί να εστιάσει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ατόμων με ειδικά προβλήματα. Επιδιώκει να εντοπίσει το φύλο, την ηλικία, τη θέση 

στο νοικοκυριό, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το αν εργάζονται η όχι και το είδος των 

προβλημάτων αυτών των ατόμων. Το διάγραμμα Γ.23 παρουσιάζει την ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με ειδικά προβλήματα ανά κατηγορία προβλημάτων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.23 
Ποσοστιαία κατανομή διαφορετικών κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Προχωρώντας σε μια εκτενέστερη ανάλυση του χαρακτήρα των προβλημάτων των 

μελών του νοικοκυριού με ειδικά προβλήματα, παρατηρούμε ότι το 53% αφορά 

άτομα τρίτης ηλικίας μη αυτοεξυπηρετούμενα, το 31% άτομα με ειδικές κινητικές 

ανάγκες και το 16% άτομα με διανοητική καθυστέρηση. Στο δείγμα δεν εντοπίστηκαν 

άτομα με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Συνολικά, τα άτομα αυτά έχουν χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο (το 60% είναι απόφοιτοι δημοτικού) και στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους είναι άνεργοι (85% δηλώνουν άνεργοι). Επίσης, οι ερωτώμενοι 

δηλώνουν ότι το 38% των ατόμων με ειδικά προβλήματα κατέχουν, μέσα στο 

νοικοκυριό, τη θέση του συντρόφου, 28% ανήκουν στην κατηγορία γιαγιά/ παππούς, 

20% είναι παιδιά και 14% είναι γονείς. Ειδικότερα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι 

κυρίως ενήλικες, έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (58% έχει τελειώσει το 

δημοτικό) και το 85% εξ’ αυτών δεν εργάζεται. Επίσης, τα άτομα με διανοητική 

καθυστέρηση είναι κυρίως παιδιά και έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (το 30% 

είναι αναλφάβητα).  
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Ερώτηση 13 & Ερώτηση 13α  
 
Στην ερώτηση 13, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά  

σχετικά με την ύπαρξη ευπαθών ατόμων μέσα στο νοικοκυριό  (οικονομικοί 

μετανάστες, παλιννοστούντες, χρήστες ναρκωτικών ουσιών και ΡΟΜ). Το παρακάτω 

Διάγραμμα (βλ. διάγραμμα Γ.24) παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή των 

απαντήσεων του δείγματος.  Στην ερώτηση 13α, οι ερωτώμενοι καλούνται να 

περιγράψουν τα κοινωνικό –οικονομικά χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων, και 

ειδικότερα τη θέση τους στο νοικοκυριό, το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, το αν εργάζονται η όχι και το είδος των προβλημάτων.     

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.24 
Ποσοστά ευπαθών ομάδων στο νοικοκυριό 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Το παραπάνω διάγραμμα καταδεικνύει ότι μόνο το 1,45% των νοικοκυριών έχει 

ευπαθή άτομα. Το 96% δηλώνει ότι δεν υπάρχουν ευπαθή άτομα στο νοικοκυριό ενώ 

το 2,55% δεν απαντά. Ειδικότερα, μισοί από τους ερωτώμενους που απάντησαν ότι 

υπάρχουν ευπαθή άτομα στο νοικοκυριό είναι οικονομικοί μετανάστες και οι 

υπόλοιποι μισοί ΡΟΜ. Μέσω της έρευνας, δεν εντοπίστηκαν παλιννοστούντες και 

χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Τα μικρά αυτά ποσοστά δεν μας επιτρέπουν μια σε 

βάθος αξιόπιστη ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των ατόμων.  
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Ερώτηση 14 
 
Η συγκεκριμένη ερώτηση στοχεύει στη δήλωση από τους ερωτηθέντες ύπαρξης ή μη 

άνεργων μελών στο νοικοκυριό, ενώ η επόμενη ερώτηση (Ε14Α)  αποσκοπεί στην 

αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών των ανέργων του δείγματος της έρευνας. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ποσοστό 27,64% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 

υπάρχει τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος στο νοικοκυριό τους κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της παρούσας έρευνας ενώ ποσοστό 70,18% ότι δεν υπάρχει.  Σχεδόν 

2% των ερωτηθέντων δεν απάντησαν.  

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

δήλωσαν ότι υπάρχουν άνεργα μέλη στο νοικοκυριό τους  ανά πολεοδομική ενότητα 

του Δήμου. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.25 
% κατανομή των ερωτηθέντων με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό ανά πολεοδομική 

ενότητα του Δήμου 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Είναι εμφανές ότι η πολεοδομική ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό  δήλωσης 

ανέργων στο νοικοκυριό είναι η ΠΕ 7, η περιοχή δηλαδή του Σχιστού. Στη 

συγκεκριμένη περιοχή 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι υπάρχουν άνεργα μέλη 

στο νοικοκυριό τους , ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες ΠΕ.    
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Ακολουθούν οι  ΠΕ 2,4,1 με  ποσοστά 40%, 37% και 36% αντίστοιχα ενώ τα 

μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται στις πολεοδομικές ενότητες 6 , 10 και 8 με 0%, 7% 

και 11%  αντίστοιχα.  Το γεγονός ότι οι κάτοικοι της ΠΕ 6 δε δηλώνουν κανένα 

άνεργο μέλος στο νοικοκυριό τους θα πρέπει να ερμηνευτεί προσεκτικά  καθώς από 

τη συγκεκριμένη ΠΕ έχουμε  μικρότερο ποσοστό απαντήσεων στο δείγμα μας.   

 
 
Ερώτηση 14Α  
 
Η συγκεκριμένη ερώτηση προσπαθεί να σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά της 

ανεργίας (φύλο, εκπαίδευση, έτη ανεργίας, επαγγελματική κατάρτιση, μέλος του 

νοικοκυριού που βιώνει την ανεργία) στην περιοχή προκειμένου ο σχεδιασμός που 

θα πραγματοποιηθεί  να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των ανέργων της 

περιοχής. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων που δηλώθηκε είναι 98 άτομα. 

Φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωση των ανέργων 

Ο άνεργος γυναικείος πληθυσμός υπερ-εκπροσωπείται στο δείγμα μας καθώς 

αποτελεί το 83,67% των δηλωθέντων ανέργων ενώ ο ανδρικός πληθυσμός φτάνει το 

15,31%.       
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.26 
% κατανομή των ανέργων του δείγματος ανά  φύλο 

% ανέργων ανά φύλο

15.31%

83.67%

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 

ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η υπερ-εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου μπορεί να αιτιολογηθεί από τους εξής 

παράγοντες : α) ένα μεγάλο ποσοστό των άεργων γυναικών δηλώνει ότι είναι άνεργο  

β)  ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ  έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό 
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άνεργων γυναικών στο Δήμο   και  γ) το σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών 

στο δείγμα μας 55% έναντι 45% των ανδρών..   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.27 
% κατανομή των ανέργων του δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Ενδιαφέρον της στατιστικής ανάλυσης των στοιχείων της παρούσας έρευνας 

αποτελεί ότι  το 37,41%, δηλαδή η πλειοψηφία των ανέργων του δείγματος,  

παρουσιάζει πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι δημοτικού 19,79% και 

απόφοιτοι γυμνασίου 17,71%). Επίσης, υψηλό ποσοστό των ανέργων του δείγματος  

33,33% έχει τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Ένα 14,58% των ανέργων έχει αποφοιτήσει από κάποια ανώτερη σχολή, άρα έχει 

εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο ενώ ένα 10,42% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Τέλος,  

ένα πολύ μικρό ποσοστό (4,17%) του δείγματος με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι 

άνεργο. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.28 
% κατανομή των ανέργων σε σχέση με την παρακολούθηση σεμιναρίων ή μη 
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ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Η κατάρτιση και επιμόρφωση των ανέργων της περιοχής θα μπορούσε να 

αποτελέσει κλειδί για την εύρεση εργασίας. Στην ερώτηση για την εξειδίκευση ή μη 

των ανέργων μέσα από την παρακολούθηση σεμιναρίων ή πρακτικής άσκησης  το 

μεγαλύτερο ποσοστό  23,08% των ανέργων απαντά ότι δεν έχει συμμετάσχει. 

Ποσοστό όμως που διαφοροποιείται μόνο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες με το 

πλήθος αυτών που παρακολούθησαν (20,19% ).  

 

Βέβαια, η εξαγωγή συμπερασμάτων  για την εξειδίκευση των ανέργων της περιοχής 

πρέπει να γίνει με προσοχή γιατί δυστυχώς υπήρξε μεγάλο ποσοστό μη 

συμπλήρωσης της συγκεκριμένης ερώτησης ήτοι το 56,73% των ερωτηθέντων δεν 

απαντά.  

 

Διάρκεια ανεργίας 

Η μέση διάρκεια της ανεργίας που δηλώθηκε από το 79% των ανέργων 5 

είναι έξι χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι στο δείγμα μας υπάρχει ένα μεγάλο 

ποσοστό άνεργων που βιώνουν την ανεργία για πάνω από 1 έτος (μακροχρόνια 

ανεργία). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.29 
% κατανομή των ανέργων σε σχέση με διάρκεια της ανεργίας 

                                                 
5  Το ποσοστό των ατόμων που δε δήλωσε τη διάρκεια της ανεργίας στο σύνολο των ανέργων που 
δηλώθηκαν είναι 21%. 
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ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η εξέταση της % κατανομής των ανέργων που δήλωσαν τη διάρκεια ανεργίας, 

αναδεικνύει  ότι ποσοστό 43% των ανέργων είναι άνεργοι για πάνω από 2 χρόνια 

ενώ μόλις 26% είναι άνεργοι λιγότερο από ένα έτος. 

Αν μάλιστα δούμε συνολικά τους ανέργους που είναι άνεργοι για πάνω από 1 χρόνο 

τότε το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας φτάνει περίπου στο 74%. Κρίσιμο 

λοιπόν, ζήτημα αποτελεί η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας στον 

Κορυδαλλό.  

 

 Μέλος της Οικογένειας και Ανεργία 

Τα μέλη της οικογένειας που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία σύμφωνα με 

τα στατιστικά στοιχεία του συγκεκριμένου δείγματος  είναι το παιδί (σε ποσοστό 56%) 

και η μητέρα (σε ποσοστό 30%) της οικογένειας. Ο πατέρας, σύμφωνα με το δείγμα 

μας, ως κεφαλή της οικογένειας δεν αντιμετωπίζει τόσο έντονα το πρόβλημα της 

ανεργίας (μόνο 5% από το σύνολο των ανέργων). Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το 

δείγμα μας εμφανίζει  μικρότερο ποσοστό ανδρών έναντι γυναικών που βιώνουν  την 

ανεργία  τη συγκεκριμένη εποχή που διεξήχθη η έρευνα.   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.30 
% κατανομή των ανέργων του δείγματος ανά μέλος του νοικοκυριού που βιώνει την 

ανεργία 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σύμφωνα και με τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων της ΕΣΥΕ παρατηρήσαμε ότι 

στις γυναίκες της παραγωγικής ηλικίας,  η διάρκεια της τεκνοποίησης συσχετίζεται 

άμεσα με υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το 

δείγμα μας. Η ανεργία που βιώνει η γυναίκα δηλαδή, συμβαδίζει και με 

συγκεκριμένους προσδιοριστικούς παράγοντες της ανεργίας που έχουν να κάνουν 

κυρίως με την οικογένεια και το ρόλο της γυναίκας μέσα σε αυτήν.  

Το μέλος της οικογένειας που βιώνει περισσότερο την ανεργία είναι το παιδί ή τα 

παιδιά της οικογένειας καθώς συγκεντρώνει το 56,20% των ανέργων. Το νεαρό, 

λοιπόν, της ηλικίας  αποτελεί επίσης καίριο προσδιοριστικό παράγοντα της ανεργίας.  

Σε συσχετισμό μάλιστα με την ανάλυση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ανέργων 

(πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς το 70% των ανέργων έχει μέχρι και 

απολυτήριο λυκείου) και παρά την έλλειψη δυνατότητας συσχέτισης ηλικίας, μέλος 

οικογένειας και εκπαιδευτικού επιπέδου μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 

μειονεκτική θέση των νέων και των γυναικών στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας 

επιτείνεται. Η εξειδίκευση και η επανακατάρτιση των ανέργων σε δυναμικούς τομείς 

της αγοράς εργασίας θα πρέπει να αποτελέσει το κλειδί για την υιοθέτηση δυναμικής 

πολιτικής προώθησής τους στην αγορά εργασίας. 

 

Τέλος, οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά με μεγαλύτερο 

το 7,20% των ανέργων να δηλώνει ότι ανήκει στην κατηγορία των συντρόφων. Στο 

συγκεκριμένο ποσοστό ενδεχομένως να ανήκουν  γυναίκες που μένουν μαζί με 

κάποιο σύντροφο ή σύζυγο.  
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Νοικοκυριά και ανεργία 

Από το σύνολο των 156 νοικοκυριών που συμπλήρωσαν το παρόν ερωτηματολόγιο 

το 30% δήλωσε ότι έχει τουλάχιστον ένα μέλος που βιώνει την ανεργία. Ενδιαφέρον 

όμως, παρουσιάζει η εξέταση της  ποσοστιαίας κατανομής των νοικοκυριών που 

δήλωσαν ότι έχουν άνεργο μέλος ανά αριθμό άνεργων μελών.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.31 
% κατανομή των νοικοκυριών με άνεργα μέλη ανά αριθμό ανέργων μελών 

  

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα το 77% των νοικοκυριών έχει ένα μέλος 

άνεργο, δηλαδή η πλειοψηφία των νοικοκυριών. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και 

νοικοκυριά με πάνω από ένα μέλος της οικογένειας να αντιμετωπίζει το πρόβλημα 

της ανεργίας. Συγκεκριμένα, το 17% των νοικοκυριών έχει 2 μέλη άνεργα τα οποία 

σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση είναι η μητέρα ή το παιδί της οικογένειας, 4% των 

νοικοκυριών έχει 3 μέλη άνεργα, ενώ ένα 2% έχει τέσσερα μέλη της οικογένειας 

άνεργα.  

 

Εισόδημα νοικοκυριού και ανεργία  

Το φαινόμενο της ανεργίας συμβαδίζει με χαμηλά επίπεδα εισοδήματος ενώ αποτελεί 

ένδειξη κοινωνικού αποκλεισμού. Σε μια προσπάθεια κατανομής των νοικοκυριών με 

άνεργα μέλη σε σχέση με την εισοδηματική κλίμακα του νοικοκυριού και παρά την 

άρνηση ενός μεγάλου αριθμού νοικοκυριών να απαντήσουν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση (48,28%) διαφαίνεται η θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ ανεργίας και 

χαμηλού επίπεδου εισοδήματος του νοικοκυριού. Από τα μέλη των νοικοκυριών που 

δήλωσαν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το 46,67% των ερωτηθέντων με άνεργα 

μέλη, έχει ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού κάτω από  10.400 ευρώ, εισόδημα που 
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καθιστά τα συγκεκριμένα νοικοκυριά κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Παράλληλα, 

κανένα από τα νοικοκυριά που έχουν άνεργο μέλος δε δηλώνει εισόδημα πάνω από 

35.201 ευρώ.   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.32 
% κατανομή των ερωτηθέντων με άνεργα μέλη και εισοδηματική κλίμακα νοικοκυριού 

 
ΠΗΓΗ:  Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η συσχέτιση του εισοδήματος του νοικοκυριού και του μέλους των νοικοκυριών που 

βιώνει την ανεργία αναδεικνύει ότι η άνεργη μητέρα ή σύντροφος,  δε συσχετίζεται 

απόλυτα με πολύ χαμηλό επίπεδο εισοδήματος σε αντίθεση με τον πατέρα ή τα 

παιδιά. Το σημαντικό είναι ότι σχεδόν το σύνολο των νοικοκυριών με άνεργο πατέρα 

δηλώνει πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.4 
Συσχέτιση μέλους οικογένειας που βιώνει την ανεργία και εισοδηματική κλίμακα 

νοικοκυριού 
ΑΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ & 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

0-10400 10401-17600 17601-32500 
ΔΕΝ 

ΔΗΛΩΣΑΝ 

ΠΑΤΕΡΑΣ 100% 0% 0% 0% 

ΜΗΤΕΡΑ 7% 31% 24% 38% 

ΠΑΙΔΙ 37% 9% 0% 29% 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ-ΣΥΓΓΕΝΗΣ 0 25% 0 75% 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Το 84% των ερωτηθέντων με άνεργα μέλη, διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι σύμφωνα με 

τα στοιχεία της έρευνας και ως εκ τούτου η οικονομική δυσχέρεια περιορίζεται από 
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την έλλειψη επιβάρυνσης ενοικίου. Για ένα σημαντικό ποσοστό όμως της τάξης 

του16% το οικογενειακό εισόδημα επιβαρύνεται και με το κόστος του ενοικίου, 

γεγονός που επιδεινώνει τη δεινή οικονομική θέση των συγκεκριμένων νοικοκυριών.   

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας διαφαίνεται θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου 

εκπαίδευσης των άνεργων μελών και της ιδιοκατοίκησης (βλ. Διάγραμμα Γ.33).  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.33 
% κατανομή ανέργων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ιδιοκατοίκηση ή μη 

61.90%

38.10%
35.29%

64.71%

97.14%

2.86%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΕΤ_ΔΙΔ

ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
 

ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Συγκεκριμένα, τα άνεργα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης π.χ απόφοιτοι 

δημοτικού ή γυμνασίου και παρά το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στον 

Κορυδαλλό δηλώνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά μη ιδιοκατοίκησης (38.10% και 

64.71% αντίστοιχα ) άρα και επιβάρυνση με πληρωμή ενοικίου, από τα άνεργα άτομα 

με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης τα οποία δηλώνουν μηδενικά ποσοστά μη 

ιδιοκατοίκησης. Η πρώτη ομάδα είναι σαφέστατα σε δυσμενέστερη οικονομική θέση 

με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ανέργων. 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Ε14 ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ Τ13 & Τ14 : ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ 

Στην ερώτηση για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε οποιοδήποτε χώρο 

(εργασία, οικία) οι ερωτηθέντες με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό δήλωσαν σε ποσοστό 

61.64% ότι δε χρησιμοποιούν Η/Υ ενώ ένα 38.36% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί. Η 

συγκεκριμένη κατανομή δε διαφοροποιείται από την κατανομή των ερωτηθέντων 

χωρίς άνεργα μέλη στο νοικοκυριό  αφού και εκείνοι σε ποσοστό 63.98% δηλώνουν 

ότι δε χρησιμοποιούν Η/Υ.  

 

65 
 



Στην ερώτηση για χρήση του διαδικτύου, οι ερωτηθέντες με άνεργα μέλη στο 

νοικοκυριό δήλωσαν σε ποσοστό  75.34% ότι δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, 

ποσοστό που διαφοροποιείται ελάχιστα από τους ερωτηθέντες χωρίς άνεργα μέλη 

στο νοικοκυριό (73.91% δηλώνουν μη χρήση του διαδικτύου ενώ 26.09% δηλώνει 

χρήση του διαδικτύου). 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Ε14 ΜΕ Ε1: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΑ 

ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Στην παρούσα παράγραφο επιδιώκεται η συσχέτιση των απαντήσεων των 

ερωτήσεων Ε1 και Ε14. Η συσχέτιση πραγματοποιήθηκε για την επισήμανση των 

τομέων που δίνουν έμφαση στα νοικοκυριά με άνεργα μέλη. Οι ερωτηθέντες με 

άνεργα μέλη στο νοικοκυριό  σε ποσοστό 79% συμφωνούν με την πλειοψηφία του 

δείγματος και βαθμολογούν την καθαριότητα με μέσο όρο 4 αναδεικνύοντας το 

συγκεκριμένο τομέα ως πολύ σημαντική προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής. Σε 

ποσοστό 70%  των ατόμων που δήλωσαν ότι υπάρχουν άνεργα μέλη στο 

νοικοκυριό, βαθμολογούν με μέσο όρο 3.95 τη δημιουργία χώρων στάθμευσης 

συμφωνώντας με το μέσο όρο και την πλειοψηφία των ατόμων χωρίς άνεργα μέλη. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.34 
Επιλογή και αξιολόγηση των προτεινόμενων τομέων προτεραιότητας της Δημοτικής 

αρχής από ερωτηθέντες με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Οι ερωτηθέντες με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό διαφοροποιούνται σε σχέση με το 

υπόλοιπο δείγμα όσον αφορά στη σημαντικότητα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
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και πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας στο Δήμο Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα, 

ποσοστό 38% δηλώνει ότι θεωρεί πολύ σημαντικό τομέα προτεραιότητας της 

Δημοτικής αρχής την ενίσχυση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, 

δημοτικών ιατρείων καθώς το βαθμολογεί με μέσο όρο 4 ενώ το υπόλοιπο δείγμα με 

μέσο όρο 3. Η έμφαση που δίνεται στη σημαντικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών θα 

πρέπει να συσχετιστεί με το γεγονός ότι το πλήθος των ανέργων το αποτελούν 

γυναίκες (μητέρες ή νεαρές γυναίκες μέχρι 35 ετών ). Η είσοδος στην αγορά εργασίας 

του συγκεκριμένου φύλου στηρίζεται και στην παροχή επαρκών και αξιόπιστων 

παροχών κοινωνικής φροντίδας στην περιοχή του Δήμου. 

 

Από την άλλη πλευρά είναι επίσης κατανοητό,  τα άτομα με άνεργα μέλη στο 

νοικοκυριό τους να δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό και να βαθμολογούν 

περισσότερο τον τομέα που αφορά στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, 72% των 

ατόμων με άνεργα μέλη επιλέγει και βαθμολογεί με μέσο όρο 4,1 το συγκεκριμένο 

τομέα ενώ τα άτομα χωρίς άνεργα μέλη στο νοικοκυριό μόλις ένα 39,37% επιλέγει και 

βαθμολογεί με μέσο όρο 3,5 τον αντίστοιχο τομέα.  
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Ε14 ΜΕ Ε2 & Ε2Α : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΜΕ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 

Σχεδόν το 50% των ατόμων με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό δήλωσαν ότι  

ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Δήμου και της Δημοτικής αρχής. Στη 

συνέχεια, εξετάζουμε τους τρόπους που επιλέγουν να ενημερώνονται τα 

συγκεκριμένα νοικοκυριά (Βλ. Διάγραμμα Γ.35). 

 

Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω τοπικών εφημερίδων και δημοτικών εντύπων είναι  ο 

πιο συνηθισμένος τρόπος ενημέρωσης της ομάδας των ατόμων με άνεργα μέλη στο 

νοικοκυριό καθώς σε ποσοστό 38% και 34% αντίστοιχα απαντούν ότι ενημερώνονται 

αρκετά για τις δραστηριότητες του Δήμου μέσω των συγκεκριμένων μέσων.  

Με μικρότερα ποσοστά ακολουθεί η ενημέρωση μέσω των συνδημοτών καθώς ένα 

ποσοστό 20% δηλώνει ότι η επαφή με τους συνδημότες είναι αρκετά ή πολύ 

σημαντική για την ενημέρωσή τους για θέματα του Δήμου. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.35 
% κατανομή ερωτηθέντων με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό ανά μέσο ενημέρωσης 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Η επαφή με τη Δημοτική αρχή και τους δημοτικούς υπαλλήλους δεν κρίνεται σε 

μεγάλο ποσοστό ως ικανοποιητικό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. 

  

Τέλος, τα μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται λιγότερο από τη συγκεκριμένη 

ομάδα ατόμων είναι το διαδίκτυο, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο.  

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Ε14 ΜΕ Ε16: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ 

ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 

 

Οι προτάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή των ατόμων με 

άνεργα μέλη στο νοικοκυριό, διαφοροποιούνται σχετικά από τις προτιμήσεις του 

συνόλου των ατόμων που πήραν μέρος στην παρούσα  έρευνα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.36 
% κατανομή ερωτηθέντων με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό ανά  πρόταση για την 

ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή του Κορυδαλλού 

 

δημιουργία θέσεων 
μερικής 

απασχόλησης: 34% 

προβολή των 
επιχειρήσεων: 28% 

επιμόρφωση - 
κατάρτιση: 26%

ενίσχυση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας:

25% 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σύμφωνα και με το παραπάνω διάγραμμα πρώτη επιλογή για την ενίσχυση της 

απασχόλησης στην περιοχή έρχεται η δημιουργία θέσεων απασχόλησης έστω και 

θέσεων μερικής απασχόλησης με ποσοστό 34%. Τα άτομα με άνεργα μέλη στο 

νοικοκυριό θεωρούν και επιλέγουν ως δεύτερο μέτρο την προβολή των επιχειρήσεων 

της περιοχής του Κορυδαλλού με ποσοστό 28%, ενώ τα άτομα χωρίς άνεργα μέλη 
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στο νοικοκυριό επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό (75% ) την ενίσχυση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ η προβολή των επιχειρήσεων συγκεντρώνει 

μικρότερο ποσοστό (72%).  Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό από άτομα που δηλώνουν ότι 

υπάρχουν άνεργα μέλη στο νοικοκυριό, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι άνεργοι της 

περιοχής επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε μέτρα που ενισχύουν μορφές 

εξαρτημένης εργασίας. 
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Ερώτηση 15 
 Κρίσιμη παράμετρος της πολιτικής για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι η 

αποτύπωση της προηγούμενης απασχόλησης των άνεργων μελών. Όπως είδαμε 

στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης για την περιοχή του Δήμου 

Κορυδαλλού, ο δευτερογενής τομέας παραγωγής εμφανίζει συνεχιζόμενη 

διαρθρωτική κρίση στη διάρκεια της δεκαετίας. Αναμενόμενο είναι λοιπόν ένα 

ποσοστό της τάξης του 15,31% των ανέργων να είχαν απασχοληθεί πριν στο 

συγκεκριμένο τομέα. Παρά το μικρό σχετικά ποσοστό ανέργων που συγκεντρώνει ο 

συγκεκριμένος τομέας σε σχέση με τους άλλους τομείς παραγωγής, παρουσιάζει 

δυσκολίες σχετικά με την επάνοδό τους στο χώρο εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις 

ο προσανατολισμός των συγκεκριμένων ανέργων σε άλλο τομέα παραγωγής δεν 

είναι τόσο εύκολος καθώς είναι, συνήθως, άνεργοι χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων συγκεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών 

και του εμπορίου (35%) .  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.37 
% κατανομή ανέργων ανά τομέα προηγούμενης απασχόλησης 

  
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης το ποσοστό των νέων ανέργων, των ανέργων δηλαδή 

που εισέρχονται στο χώρο εργασίας για πρώτη φορά, το οποίο  φτάνει σε σημαντικά 

υψηλό ποσοστό (31%). Το ποσοστό αυτό είναι αναμενόμενο αφού συμβαδίζει με το 

γεγονός ότι το 56% των ανέργων στην κατηγορία μέλος νοικοκυριού είναι παιδιά. 
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Συμπερασματικά, η επιμόρφωση των νέων και η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας θα πρέπει να αποτελέσει κλειδί για την είσοδό τους στο χώρο εργασίας.  

Ερώτηση 16 
 

Στόχο του ερωτηματολογίου αποτέλεσε και η συγκέντρωση των απόψεων του 

δείγματος για τα μέτρα που μπορεί να υιοθετήσει η Δημοτική αρχή προκειμένου να 

ενισχύσει την απασχόληση στην περιοχή. Η συγκεκριμένη ερώτηση έδινε στους 

ερωτηθέντες τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τέσσερα μέτρα πολιτικής 

ενίσχυσης της απασχόλησης, δηλαδή : α) την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων 

στην περιοχή του Δήμου,  β) την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μέσω δράσεων πληροφόρησης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης 

των νέων επιχειρηματιών, τη στήριξη και διευκόλυνσή τους στις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, γ) τη δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης και τέλος δ) δράσεις για 

την επιμόρφωση και κατάρτιση  των κατοίκων. Παράλληλα, οι ερωτηθέντες είχαν τη 

δυνατότητα να προτείνουν και κάποιο άλλο μέτρο για την προώθηση της 

απασχόλησης. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.38 
Κατανομή επιλογής σε απόλυτους αριθμούς των ερωτηθέντων ανά προτεινόμενο 

μέτρο για την ενίσχυση της απασχόλησης 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης ερώτησης,  

οι ερωτηθέντες επέλεξαν ως δύο πιο βασικά μέτρα για την προώθηση της τοπικής 

απασχόλησης τα εξής: 

α) τη δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης καθώς  150 άτομα από τα 275 των 

ερωτηθέντων επιλέγουν ανάμεσα στα δύο μέτρα της επιλογής, το συγκεκριμένο   και 

β) την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή που  το επιλέγουν 

128 άτομα.  

 

Με ελάχιστη διαφορά, ακολουθεί η επιμόρφωση –κατάρτιση  σε νέους τομείς της 

οικονομίας καθώς το επιλέγουν 126 άτομα σε σύνολο 275 ατόμων. Τέλος, το μέτρο 

που επιλέγεται λιγότερο από τους ερωτηθέντες είναι η προβολή των τοπικών 

επιχειρήσεων, που επιλέγεται μόνο από 54 άτομα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.39 
% κατανομή επιλογής των ερωτηθέντων  για τα προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση 

της απασχόλησης ανά φύλο 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η επιλογή των μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης δεν επηρεάζεται 

σημαντικά από το φύλο του ερωτώμενου. Υπάρχουν όμως μικρές διαφοροποιήσεις 
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που αξίζει να επισημανθούν. Καταρχήν, στο σύνολο των ατόμων που επέλεξαν το 

μέτρο για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων ως ένα από τα δύο μέτρα  

 

προώθησης της απασχόλησης, οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα έναντι 

των γυναικών. Είναι εξάλλου το μόνο μέτρο που οι άντρες υπερτερούν έναντι των 

γυναικών και αυτό θα πρέπει να συσχετιστεί με τη στατιστική ανάλυση που δείχνει ότι 

οι άνδρες επιχειρηματίες υπερτερούν σε μεγάλο βαθμό των γυναικών στην περιοχή 

του Δήμου Κορυδαλλού. 

 

Οι γυναίκες σαφώς προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό παραδοσιακές λύσεις όπως η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  Παρά όλα αυτά, οι γυναίκες επιλέγουν επίσης σε 

μεγάλο βαθμό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής ως 

μέτρο για την προώθηση της απασχόλησης.  
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Ερώτηση 17 (α & β)  
Η συγκεκριμένη ερώτηση αναφέρεται στο βαθμό γνώσης και χρήσης των κοινωνικών 

υπηρεσιών. Οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν αν γνωρίζουν ή δε γνωρίζουν 

μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, αν τις γνωρίζουν και τις έχουν 

χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά, καλούνται να τις αξιολογήσουν ως προς το 

προσωπικό και ως  προς τις υποδομές.    

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.40 
Βαθμός γνώσης και χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Το Διάγραμμα Γ.40  μας προσφέρει μια πρώτη εικόνα για το βαθμό γνώσης και 

χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών απεικονίζοντας σε ποσοστά (%) τον αριθμό των 

ερωτώμενων που α. δε γνωρίζουν την υπηρεσία, β. τη γνωρίζουν αλλά δεν την έχουν 

χρησιμοποιήσει γ. την έχουν χρησιμοποιήσει έστω και μια φορά (δες παρακάτω 

διαγράμματα 39 έως 43 τα οποία αναφέρονται ειδικότερα στην αξιολόγηση των 

υπηρεσιών), δ. δεν απαντούν.  

 

Ειδικότερα, συγκριτικά με τις άλλες υπηρεσίες, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη,  

συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά ερωτώμενων που έχουν χρησιμοποιήσει την 

υπηρεσία και τα χαμηλότερα ποσοστά ερωτώμενων που δεν τη γνωρίζουν. Πιο 

συγκεκριμένα, 11% των ερωτώμενων δεν απαντά, 17% δηλώνει ότι δεν τη γνωρίζει 

καθόλου, 37% ότι τη γνωρίζει αλλά δεν την έχει χρησιμοποιήσει και 35% ότι την έχει 

χρησιμοποιήσει.  

 

Ωστόσο, μια σειρά κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες απευθύνονται σε ένα 

ευρύ φάσμα των κατοίκων του Δήμου, δεν είναι ευρύτερα γνωστές σε αυτούς και  δεν 

τις χρησιμοποιούν. Ειδικότερα, το 59% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δε γνωρίζει το 

τηλεφωνικό αριθμό 1560, το 25% τον γνωρίζει αλλά δεν τον έχει χρησιμοποιήσει και 

μόνο το 3% τον έχει χρησιμοποιήσει. Ένας άλλος θεσμός του Δήμου που δεν είναι  

ιδιαίτερα γνωστός, παρόλο που συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 

υπηρεσιών, είναι το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης. Το 55% των ερωτώμενων 

δηλώνει ότι δεν το γνωρίζει καθόλου, το 29% ότι το γνωρίζει αλλά δεν το έχει 

χρησιμοποιήσει και μόνο 1% έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτού του θεσμού. 

Το γραφείο Ανέργων, η Σχολή Γονέων και τα Αθλητικά Προγράμματα ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία. Αναφορικά με το Γραφείο Ανέργων, το 61% των ερωτώμενων 

δηλώνει ότι δεν το γνωρίζει καθόλου, το 22% ότι το γνωρίζει αλλά δεν το έχει 

χρησιμοποιήσει και 3% ότι το έχει χρησιμοποιήσει. Όσον αφορά στη Σχολή Γονέων, 

56% δηλώνει ότι δεν τη γνωρίζει, το 29% ότι τη γνωρίζει και 1% ότι την έχει 

χρησιμοποιήσει. Αναφορικά με τα αθλητικά προγράμματα, το 48% δηλώνει ότι δεν τα 

γνωρίζει καθόλου, το 32% ότι τα γνωρίζει και δεν τα χρησιμοποιεί και το 8% ότι τα 

χρησιμοποιεί.  

 

Οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί είναι πιο γνωστοί στους δημότες (μόνο 

24% και 21% αντίστοιχα δηλώνουν ότι δεν τους γνωρίζουν) καθώς και τα Δημοτικά 

Ιατρεία (30% δεν τα γνωρίζουν). Επίσης, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί μαζί 

με τα δημοτικά ιατρεία και τα αθλητικά προγράμματα έχουν συγκριτικά τη μεγαλύτερη 

χρήση από τους δημότες ( 9% των ερωτώμενων χρησιμοποιούν τους 
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βρεφονηπιακούς σταθμούς, 10% τους παιδικούς, 6% τα δημοτικά ιατρεία και 8% τα 

αθλητικά προγράμματα).  

 

Τα ΚΑΠΗ, παρόλο που είναι ευρύτερα γνωστά (63% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι 

τα γνωρίζουν αλλά δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει), μόνο το 5% των ερωτώμενων τα 

έχει χρησιμοποιήσει. Αντίστοιχα, η Βοήθεια στο Σπίτι χρησιμοποιείται μόνο από το 

1% των ερωτώμενων. Τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά αν λάβουμε υπόψη το υψηλό 

ποσοστό ηλικιωμένων στο Δήμο. Τέλος, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για 

ΑΜΕΑ δεν είναι γνωστά στον ευρύ πληθυσμό ( 55% δηλώνει ότι δεν τα γνωρίζει). 

Ωστόσο, αυτό είναι αναμενόμενο αφού απευθύνεται σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.      

 

Σχετικά με την ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των ατόμων 

που δε γνωρίζουν τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου,  μπορούμε να κάνουμε μια 

σειρά από ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Όσον αφορά στα ΚΑΠΗ, το 23,42% του 

δείγματος που είναι μεγαλύτερο των 65 ετών, γνωρίζει τα ΚΑΠΗ αλλά δεν τα 

χρησιμοποιεί. Επίσης, το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης δεν είναι τόσο γνωστό σε 

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (μικρότερα των 10.400 ευρώ ανά έτος) δεδομένου 

ότι το 51% από τα νοικοκυριά που απάντησαν στην ερώτηση του εισοδήματος και 

ανήκουν στην κατηγορία του χαμηλού εισοδήματος δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν το 

Κέντρο. Το ίδιο ισχύει και για το Γραφείο Ανέργων. Το 47% των νοικοκυριών που 

απάντησαν στην ερώτηση του  εισοδήματος και έχουν χαμηλό εισόδημα δηλώνουν 

ότι δε γνωρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.  

 

Η Σχολή Γονέων δεν είναι γνωστή σε άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 

χαμηλό εισόδημα. Ειδικότερα, το 28% των ερωτώμενων που δε γνωρίζουν την 

υπηρεσία είναι απόφοιτοι δημοτικού και το 27% απόφοιτοι λυκείου.  Επίσης, το 50% 

από το σύνολο των νοικοκυριών που δήλωσαν το οικογενειακό εισόδημά τους και 

συγχρόνως δε γνωρίζουν τη Σχολή Γονέων έχουν χαμηλό εισόδημα (κάτω των 

10.400 ευρώ ετησίως). Παρόμοια ποσοστά ισχύουν και στην περίπτωση των 

Δημοτικών Ιατρείων. Τέλος, ο τηλεφωνικός αριθμός του Δήμου δεν είναι γνωστός 

στις ηλικιακές κατηγορίες άνω των 45 ετών και σε δημότες με χαμηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το 58% των ερωτώμενων που δηλώνει ότι δε γνωρίζει 

αυτήν την υπηρεσία είναι πάνω από 45 ετών, το 27% έχει τελειώσει το δημοτικό και 

το 43% το λύκειο.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι α. θα πρέπει ο Δήμος να 

αναπτύξει μια πιο αποτελεσματική πολιτική επικοινωνίας και δημοσιότητας έτσι ώστε 
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οι κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν γνωστές σε όλους τους κατοίκους και ειδικότερα 

στις ομάδες –στόχους των υπηρεσιών β. οι υπηρεσίες θα πρέπει να αναπτύξουν μια 

σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες  έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη 

συχνότητα από αυτούς.      

 

Στα διαγράμματα Γ.41 έως και Γ.45  που ακολουθούν, παρουσιάζεται η αξιολόγηση 

13 κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου συγκεντρωτικά ως προς το προσωπικό και τις 

υποδομές. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες 

αξιολόγησης 1= καθόλου/λίγο, 2= σχετικά,  3=πολύ/πάρα πολύ και παρουσιάζονται 

σε ποσοστά (%) επί των συνολικών απαντήσεων. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό και για θέματα που αφορούν στις υποδομές. Ως προς το προσωπικό, 

αξιολόγησαν α. τη συχνή/συνεπή παρουσία του προσωπικού, β. την εμπειρία και 

ικανότητα συνεργασίας και γ. την αριθμητική επάρκεια κάθε υπηρεσίας . Ως προς τις 

υποδομές, οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν α. την καταλληλότητα χώρων, β. την 

επάρκεια μέσων και εξοπλισμού  και τέλος γ. την προσβασιμότητα κάθε υπηρεσίας 

ξεχωριστά. Σε κάποιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα θαλάσσια μπάνια ή ο 

τηλεφωνικός αριθμός 1560, δεν κρίθηκε αναγκαία η αξιολόγησή τους ως προς τις 

υποδομές, περιορίζοντας την ανάλυση σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά στο 

προσωπικό.    

  

Το διάγραμμα Γ.41 απεικονίζει την αξιολόγηση δύο υπηρεσιών, των βρεφονηπιακών 

και των παιδικών σταθμών οι οποίοι σχετίζονται με τη φύλαξη παιδιών.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.41 
Αξιολόγηση κοινωνικών υπηρεσιών φύλαξης παιδιών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Οι υπηρεσίες που αφορούν στη φύλαξη παιδιών, όπως βρεφονηπιακοί και παιδικοί 

σταθμοί, έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με την αξιολόγησή τους ως 

προς το προσωπικό. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι  ερωτώμενοι παρουσιάζονται 

πολύ ως παρά πολύ ικανοποιημένοι από τη συχνή παρουσία, την εμπειρία και την 

ικανότητα  συνεργασίας του προσωπικού. Η αριθμητική επάρκεια παρουσιάζει λίγο 

χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης κατέχοντας ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσοστά 

των ερωτώμενων (68% των ερωτώμενων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 

60% για τους παιδικούς)  στην κατηγορία 3 ( πολύ /παρά πολύ).  
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Ωστόσο, παρατηρούμε μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο υπηρεσιών ως 

προς τα κριτήρια «συχνή παρουσία του προσωπικού» και «εμπειρία και ικανότητα 

συνεργασίας». Οι χρήστες των παιδικών σταθμών είναι πιο ικανοποιημένοι ως προς 

τα παραπάνω κριτήρια από τους χρήστες των βρεφονηπιακών σταθμών.  Επίσης, 

συγκριτικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται λίγο 

χαμηλότερα στην αξιολόγηση ως προς την αριθμητική επάρκεια του προσωπικού. 

 

Ως προς την αξιολόγηση των υπηρεσιών με βάση τις υποδομές, η καταλληλότητα 

χώρων αποτελεί ίσως ένα πρόβλημα αφού περίπου το 1/3 των ερωτώμενων 

αξιολογεί ως σχετική την καταλληλότητα χώρου στις δύο υπηρεσίες. 

Διαφοροποιήσεις επίσης παρουσιάζονται μεταξύ των βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών ως προς την επάρκεια μέσων και εξοπλισμού. Ενώ το 80% των 

ερωτώμενων εξέφρασαν ότι θεωρούν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιητική την 

επάρκεια μέσων και εξοπλισμού στους παιδικούς σταθμούς, οι ερωτώμενοι με 

ποσοστό 73% θεωρούν πολύ ως πάρα πολύ και 20% ως σχετικά ικανοποιητική  την 

επάρκεια μέσων και εξοπλισμού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τέλος, η 

προσβασιμότητα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και στις δύο υπηρεσίες.  

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί 

σταθμοί λειτουργούν ικανοποιητικά ως προς το προσωπικό και την υποδομή. 

Ωστόσο, περισσότερες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς ως προς την εμπειρία, την ικανότητα συνεργασίας του προσωπικού και 

την επάρκεια μέσων και εξοπλισμού. Επίσης, χρήζει βελτίωσης και στις δύο 

υπηρεσίες, η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού και η καταλληλότητα χώρων.   

 

Το Διάγραμμα Γ.42 παρουσιάζει την αξιολόγηση δύο υπηρεσιών, των ΚΑΠΗ και της 

Βοήθειας στο Σπίτι. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.42 
Αξιολόγηση κοινωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η αξιολόγηση των κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ηλικιωμένους, όπως 

τα ΚΑΠΗ και η Βοήθεια στο Σπίτι, παρουσιάζουν μια σειρά από προβλήματα ως 

προς το προσωπικό. Ειδικότερα, η υπηρεσία  Βοήθεια στο Σπίτι παρουσιάζει πολύ 

χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης ως προς τη συχνή/ συνεπή παρουσία του 

προσωπικού (66,67% των ερωτώμενων αξιολογούν ως καθόλου/λίγο την παρουσία 

προσωπικού) καθώς και ως προς την εμπειρία και ικανότητα συνεργασίας του ( 50% 

των ερωτώμενων αξιολογούν ως καθόλου/λίγο την εμπειρία και ικανότητα 

συνεργασίας του προσωπικού). Λιγότερο αυξημένα προβλήματα στους ίδιους τομείς  

από αυτά της Βοήθειας στο Σπίτι, παρουσιάζουν και τα ΚΑΠΗ. Για παράδειγμα, 

26,67% των ερωτώμενων αξιολογούν ως καθόλου/λίγο τη συχνή παρουσία του 

προσωπικού και 25% ως καθόλου/λίγο την εμπειρία και ικανότητα συνεργασίας.  
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Αναφορικά με την αριθμητική επάρκεια, τα ΚΑΠΗ παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά 

ικανοποίησης. Το 40% των ερωτώμενων αξιολογεί ως καθόλου/λίγο την αριθμητική 

επάρκεια του προσωπικού και 15% των ερωτώμενων ως σχετική. Καλύτερα 

αποτελέσματα στον ίδιο τομέα παρουσιάζει η Βοήθεια στο Σπίτι αφού συγκεντρώνει 

το 66% των ερωτώμενων στην κατηγορία 3 (πολύ/πάρα πολύ). 

 

Ως προς τις  υποδομές, το θέμα της προσβασιμότητας απασχολεί τους χρήστες και 

των δύο υπηρεσιών. Το 80% των ερωτώμενων θεωρεί την προσβασιμότητα στα 

ΚΑΠΗ σχετικά ικανοποιητική  και το 50% των ερωτώμενων αξιολογεί την 

προσβασιμότητα στο Βοήθεια στο Σπίτι ως καθόλου/λίγο. Σχετικά με την 

καταλληλότητα χώρων, οι χρήστες των ΚΑΠΗ και της Βοήθειας στο Σπίτι 

παρουσιάζονται σχετικά ικανοποιημένοι. Τέλος, η επάρκεια μέσων και εξοπλισμού 

παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά αξιολόγησης στη Βοήθεια στο Σπίτι (33% των 

ερωτώμενων απάντησαν λίγο/καθόλου και 33% σχετικά) ενώ τα ΚΑΠΗ 

παρουσιάζουν πιο βελτιωμένη κατάσταση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγγίζουν 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης (το 28% των ερωτώμενων δηλώνουν λίγο/καθόλου 

ικανοποιημένοι και το 21% σχετικά ικανοποιημένοι).  

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η Δημοτική αρχή θα πρέπει 

να προσανατολιστεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κυρίως ως προς το 

προσωπικό και ειδικότερα ως προς τη συχνή παρουσία και την εμπειρία του. Η 

βελτίωση αυτών των παραγόντων θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρωθεί στη 

Βοήθεια στο Σπίτι και δευτερευόντως στα ΚΑΠΗ. Στα τελευταία, η αριθμητική 

επάρκεια του προσωπικού απαιτεί αύξηση. Ως προς τις υποδομές, η επάρκεια 

μέσων και εξοπλισμού αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα και στις δύο 

υπηρεσίες και ακολουθεί το θέμα της προσβασιμότητας. 

 

Το Διάγραμμα Γ.43  απεικονίζει την αξιολόγηση τεσσάρων υπηρεσιών:  τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, το Γραφείο Ανέργων, τη 

Σχολή Γονέων και τέλος τον τηλεφωνικό αριθμό 1560. Οι υπηρεσίες αυτές 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Όλες αξιολογήθηκαν ως προς 

το προσωπικό αλλά μόνο τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ ως προς τις 

υποδομές.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.43 
Αξιολόγηση κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες 

πληθυσμού. 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Στο παραπάνω γράφημα γίνεται η αξιολόγηση υπηρεσιών που απευθύνονται σε 

ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως ΑΜΕΑ, άνεργοι και άλλοι. Ως προς την 

αξιολόγηση του προσωπικού, οι πολίτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Ιδιαίτερα, η 

Σχολή Γονέων κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά ως προς όλες τις κατηγορίες 

αξιολόγησης του προσωπικού.  
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Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ και στις κατηγορίες συχνή/συνεπή 

παρουσία του προσωπικού και αριθμητική επάρκεια, όλοι οι ερωτηθέντες 

αξιολόγησαν με βαθμό 2, δηλαδή εμφανίζονται σχετικά ικανοποιημένοι. Η 

αξιολόγηση της εμπειρίας και ικανότητας συνεργασίας του προσωπικού μοιράζεται 

ανάμεσα στις κατηγορίες  σχετικά (50% των ερωτηθέντων) και καλή/πολύ καλή ( 50% 

των ερωτηθέντων). Ως προς το θέμα της υποδομής, η προσβασιμότητα και η 

επάρκεια εξοπλισμών συγκεντρώνει την αξιολόγηση «σχετικά» από τους 

περισσότερους ερωτώμενους ενώ η καταλληλότητα χώρων δε φαίνεται να 

παρουσιάζει πρόβλημα αφού το 71% των ερωτώμενων την αξιολογεί ως καλή/πολύ 

καλή.  

 

Το Γραφείο Ανέργων παρουσιάζει μια σχετικά μέτρια αξιολόγηση αφού μόνο το 50% 

των ερωτώμενων θεωρεί ως καλά/πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του προσωπικού 

ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζεται στο «σχετικά» και στο «καθόλου/λίγο» και στις 

τρεις κατηγορίες αξιολόγησης του προσωπικού. Τέλος, ο τηλεφωνικός αριθμός 1560 

παίρνει χαμηλή αξιολόγηση ως προς την εμπειρία και ικανότητα συνεργασίας του 

προσωπικού με το 50% των ερωτηθέντων να μοιράζονται ανάμεσα στο 

«καθόλου/λίγο» και το «σχετικά». Ικανοποίηση παρουσιάζεται στις άλλες δύο 

κατηγορίες αξιολόγησης του προσωπικού.  

 

Συμπερασματικά, υποστηρίζεται ότι στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, 

χωρίς να παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς το προσωπικό, υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης. Το θέμα επίσης της προσβασιμότητας και της επάρκειας 

μέσων και εξοπλισμού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ανάγκη αναβάθμισης ως προς το 

προσωπικό απαιτείται για το Γραφείο Ανέργων καθώς και για τον τηλεφωνικό αριθμό 

1560.    

 

Το Διάγραμμα Γ.44 παρουσιάζει την αξιολόγηση δύο υπηρεσιών, του ΚΕΠ και του 

Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.44 
Αξιολόγηση του ΚΕΠ και του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης 

 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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ο ΚΕΠ συγκεντρώνει καλή ως πολύ καλή αξιολόγηση αναφορικά με το προσωπικό 

τ

ι  

ναφορικά με το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης, η αξιολόγηση είναι αρκετά καλή 

υμπερασματικά, θα υποστηρίζαμε ότι τόσο το ΚΕΠ όσο και το Κέντρο Κοινωνικής 

σ ότητα τ

ο Διάγραμμα Γ.45 απεικονίζει την αξιολόγηση τριών υπηρεσιών: των Δημοτικών 

 

 ε π

Τ

με μόνη εξαίρεση την αριθμητική επάρκεια. Το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει 

σχετική την επάρκεια του προσωπικού ενώ το 40% καθόλου ικανοποιητική. Η 

αξιολόγηση του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης είναι ικανοποιητική αν εξαιρέσουμε 

την εμπειρία και ικανότητα συνεργασίας όπου το 33% των ερωτώμενων τη 

χαρακτηρίζουν ως σχετικά ικανοποιητική και 67% καλή έως πολύ καλή. Αναφορικά 

με την υποδομή, η καταλληλότητα χώρων και η προσβασιμότητα κρίνεται 

ικανοποιητική αφού ο 70% και το 78% των ερωτηθέντων αντίστοιχα τις κρίνουν ως 

καλές/πολύ καλές. Χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης παρουσιάζεται στην 

επάρκεια μέσων κα  εξοπλισμού. Το 14% των ερωτηθέντων κρίνουν ότι είναι 

ανύπαρκτη/ λίγη ενώ το 23% σχετική.   

 

Α

όσον αφορά στην επάρκεια του προσωπικού. Η εμπειρία και ικανότητα συνεργασίας 

κρίνεται από το 33% των ερωτώμενων ως σχετική και από το 67% ως καλή/πολύ 

καλή ενώ η συχνή/συνεπής παρουσία του προσωπικού κρίνεται από το 25% των 

ερωτηθέντων ως σχετικά ικανοποιητική  και από το 75% ως καλή/πολύ καλή. Ως 

προς τις υποδομές, η επάρκεια μέσων και εξοπλισμού παρουσιάζει πρόβλημα αφού 

το 29% των ερωτώμενων την κρίνει σχετική και 14% τη θεωρεί  ανύπαρκτη/λίγη. Ως 

προς τις άλλες δύο κατηγορίες αξιολόγησης των υποδομών, δε φαίνεται να 

παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.  

 

Σ

Παρέμβασης παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την επάρκεια μέσων και εξοπλισμού. 

Επίσης, στο ΚΕΠ, η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού και στο Κέντρο 

Κοινωνικής Παρέμβα ης, η εμπειρία και η ικαν  συνεργασίας ου προσωπικού, 

απαιτούν βελτιώσεις.   

 

Τ

Ιατρείων, των Αθλητικών Προγραμμάτων και των Θαλάσσιων Μπάνιων. Οι 

υπηρεσίες αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα υγείας και αθλητισμού. Η 

αξιολόγηση των τριών υπηρεσιών έγιν  ως ρος το προσωπικό και μόνο των 

αθλητικών προγραμμάτων ως προς τις υποδομές.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.45 
Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας και αθλητισμού. 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και αθλητισμού (δημοτικά ιατρεία, 

αθλητικά προγράμματα και Θαλάσσια Μπάνια), παρατηρούμε ότι τα αθλητικά 

προγράμματα παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα τόσο ως προς το προσωπικό όσο 

και ως προς την υποδομή. Ειδικότερα, η εμπειρία και η ικανότητα συνεργασίας 

κρίνεται ως σχετική από το 63% των ερωτηθέντων και ως καθόλου/λίγη από το 37% 

των ερωτώμενων. Επίσης 40% των ερωτηθέντων θεωρεί σχετική την επάρκεια του 

προσωπικού και 15% ελλιπή. Ως προς τις υποδομές, τόσο η προσβασιμότητα όσο 

και η επάρκεια μέσων και εξοπλισμού κρίνονται ανεπαρκείς. Το 20% και το 37% των 

ερωτώμενων θεωρεί ως ανύπαρκτη/λίγη την προσβασιμότητα και την επάρκεια του 

εξοπλισμού ενώ το 36% και το 33% ως σχετική την αξιολόγηση των δύο παραπάνω 

κατηγοριών αντίστοιχα.  

 

Τα Δημοτικά Ιατρεία παρουσιάζουν μια σχετική ανεπάρκεια ως προς τη συχνή 

παρουσία του προσωπικού και τον αριθμό του προσωπικού και μια υψηλή 

ικανοποίηση των χρηστών αναφορικά με την εμπειρία του προσωπικού. Τέλος, τα 

Θαλάσσια Μπάνια παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την επάρκεια του 

προσωπικού ( το 36% των ερωτώμενων τη θεωρεί σχετική και το 27% λίγη) και ως 

προς την ικανότητα και εμπειρία του προσωπικού ( το 20% τη θεωρεί σχετική και το 

20% λίγη).   

 

Συμπερασματικά, τα αθλητικά προγράμματα χρειάζονται βελτίωση τόσο ως προς το 

προσωπικό όσο και ως προς τις υποδομές συνολικά. Αντίθετα, στις άλλες δύο 

υπηρεσίες, μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης του προσωπικού θα μπορούσαν να 

επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Αναφορικά με τις πολεοδομικές ενότητες, παρατηρούμε μια συσχέτιση μεταξύ αυτών 

και της αξιολόγησης της προσβασιμότητας. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της 

προσβασιμότητας στο ΚΕΠ είναι σχετικά αρνητική στις πολεοδομικές ενότητες 1 και 

2 οι οποίες τη βαθμολογούν με μέσο όρο 3. Η προσβασιμότητα στα ΚΑΠΗ παίρνει τη 

χαμηλότερη αξιολόγηση στις πολεοδομικές ενότητες 7 και 9 με μέσο όρο 3,6 και 3 

αντίστοιχα. Τέλος, οι αθλητικές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν χαμηλή αξιολόγηση στη 

προσβασιμότητα πρωτίστως από τις πολεοδομικές ενότητες 1(μέσος όρος 2,5) και 3 

(μέσος όρος 2,6) και δευτερευόντως από τις πολεοδομικές ενότητες 5,6 και 8 οι 

οποίες αξιολογούν την προσβασιμότητα με 3.    
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Ερώτηση18α  
Η ερώτηση αυτή καλεί τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε ποιες κοινωνικές 

υπηρεσίες και πολιτικές θα επιθυμούσαν η Δημοτική αρχή να δώσει προτεραιότητα. 

Από εννέα προτεινόμενες πολιτικές, οι ερωτώμενοι επιλέγουν τις πέντε, που 

σύμφωνα με αυτούς είναι πιο σημαντικές, και τις αξιολογούν. Η κλίμακα 

βαθμολόγησης ξεκινά με το 1= καθόλου σημαντική, συνεχίζει με το 2= λίγο 

σημαντική, με το 3= σχετικά σημαντική, το 4=πολύ σημαντική και καταλήγει με το 

5=πάρα πολύ σημαντική. 

 

Το Διάγραμμα Γ.46 απεικονίζει, σε ποσοστιαία κατανομή του δείγματος, την 

προτεραιότητα που αυτοί αποδίδουν σε κάθε πολιτική. Το Διάγραμμα Γ.47 

παρουσιάζει, επίσης σε ποσοστιαία κατανομή του δείγματος, τις πέντε πιο 

σημαντικές πολιτικές και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα 

βαθμολογίας.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.46 
Ιεράρχηση των κοινωνικών υπηρεσιών 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Αναφορικά με την προτεραιότητα που δίνουν οι κάτοικοι του Δήμου Κορυδαλλού στις 

ήδη υπάρχουσες κοινωνικές πολιτικές ή στη δημιουργία νέων πολιτικών, ιδιαίτερη 

έμφαση δίδεται κυρίως σε πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχιας και της ανεργίας. Τις 

πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχιας επέλεξαν το 83% των ερωτώμενων ενώ μόνο 

ένα 17% των ερωτώμενων δεν τις επέλεξε/δεν απάντησε. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό των ερωτώμενων που επέλεξαν και αξιολόγησαν τη συγκεκριμένη 

πολιτική είναι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (22% είναι απόφοιτοι δημοτικού, το 

17% απόφοιτοι γυμνασίου και το 32% απόφοιτοι λυκείου). Σχετικά με την ανεργία, 

82% των ερωτώμενων επέλεξαν αυτή την πολιτική και μόνο 18% δεν την επέλεξαν 

καθόλου. Χαρακτηριστική είναι η ηλικία των ατόμων που απάντησαν. Το 34% ανήκει 

στην ηλικία των 19-35 ετών, ηλικία που εξάλλου πλήττεται περισσότερο από την 

ανεργία.  

 

Στη σειρά προτεραιότητας, ακολουθούν οι πολιτικές που ασχολούνται με τους νέους,  

με τα ΑΜΕΑ και τέλος με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Το 73% των ερωτώμενων 

επέλεξαν την πολιτική για τους νέους, το 69% των ερωτώμενων την πολιτική για τα 

ΑΜΕΑ και το 68% των ερωτώμενων την πολιτική για τη φροντίδα των ηλικιωμένων.. 

Οι πολιτικές για τις γυναίκες (43% των ερωτώμενων την επέλεξαν και το 57% δεν την 

επέλεξαν ) και για τις μονογονεϊκές οικογένειες (32% των ερωτώμενων τη θεωρούν 

σημαντική ενώ το 68% δεν την επέλεξαν) βρίσκονται σε δεύτερη θέση. Ειδικότερα, η 

ηλικιακή κατηγορία των ερωτώμενων που επέλεξαν τις πολιτικές για την προστασία 

της μονογονεικής οικογένειας έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ηλικίες μεταξύ 35-44 ετών 

δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτή την πολιτική αξιολογώντας την ως πολύ σημαντική. 

Τέλος, οι πολιτικές για τους οικονομικούς μετανάστες (12%) και τους 

παλιννοστούντες ( 9%) κατέχουν την τελευταία θέση.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.47 
Παρουσίαση και αξιολόγηση των 5 πιο σημαντικών πολιτικών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Συγκρίνοντας τις 5 πρώτες κοινωνικές πολιτικές ως προς το βαθμό σημαντικότητάς 

τους από τους πολίτες του Δήμου, παρατηρούμε ότι οι πολιτικές που ασχολούνται με 

την κοινωνική στήριξη και ένταξη των ανέργων θεωρούνται με ποσοστό 51% ως 

πάρα πολύ σημαντικές. Ακολουθούν οι πολιτικές για τους νέους με ποσοστό 46%. 

Υψηλά ποσοστά σημαντικότητας συγκεντρώνουν και οι πολιτικές αντιμετώπισης της 

φτώχιας. 25% των ερωτώμενων θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικές και 33% των 

ερωτώμενων υποστηρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η σημαντικότητα των 

υπόλοιπων δύο πολιτικών μοιράζεται σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης. Για τις 

πολιτικές της τρίτης ηλικίας παρατηρούμε ότι το 14% των ερωτώμενων τις αξιολογεί 

ως  καθόλου σημαντικές , το 18% λίγο σημαντικές , το 22% σχετικά σημαντικές, το  

23% πολύ σημαντικές και το 24% πάρα πολύ σημαντικές. Αντίστοιχα είναι και τα 

ποσοστά στις πολιτικές για τα ΑΜΕΑ (12% καθόλου, 13% λίγο, 16% σχετικά, 25% 

πολύ και το 25% πάρα πολύ).  
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Σχετικά με τις πολεοδομικές ενότητες, παρατηρούμε ότι οι πολιτικές για τη φτώχια 

αξιολογούνται πολύ υψηλά από ερωτώμενους που ζουν στις πολεοδομικές ενότητες 

2 και 5 και οι οποίοι δίνουν μέσο όρο αξιολόγησης 4,1 και 4,3 αντίστοιχα. Επίσης, οι 

πολεοδομικές ενότητες 2, 3 και 10 αξιολογούν θετικά τις πολιτικές για τους 

παλιννοστούντες με 4, 4,3 και 4 μέσο όρο αξιολόγησης αντίστοιχα. Τέλος, οι 

ερωτώμενοι που διαμένουν στις πολεοδομικές ενότητες 2 και 3 θεωρούν ως πολύ 

σημαντικές τις πολιτικές για τους μετανάστες αξιολογώντας αυτές τις πολιτικές με 

μέσο όρο αξιολόγησης 3,3 και 4 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να 

οδηγηθούμε στην υπόθεση ότι στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει συγκέντρωση 

αντίστοιχων κατηγοριών πληθυσμού.      

 

Ερώτηση 18β 
Η ερώτηση αυτή καλεί τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τρεις κοινωνικές 

πολιτικές ως προς την προτεραιότητα που θα επιθυμούσαν να δώσει η Δημοτική 

Αρχή. Οι πολιτικές αυτές αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (νεανική 

παραβατικότητα, εγκατάλειψη ηλικιωμένων, κακοποίηση γυναικών).  Οι ερωτώμενοι 

επιλέγουν για την αξιολόγηση αυτών των πολιτικών από την ακόλουθη κλίμακα : 

καθόλου, λίγο, αρκετά και πάρα πολύ.  

 

Το Διάγραμμα Γ.48 απεικονίζει, σε ποσοστιαία κατανομή του δείγματος, την 

αξιολόγηση, με βάση την παραπάνω κλίμακα, των τριών πολιτικών οι οποίες 

αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.48 
Ιεράρχηση των κοινωνικών πολιτικών που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες 

πληθυσμού. 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Ιεραρχώντας τη σημαντικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε 

ειδικές ομάδες πληθυσμού ( νεανική παραβατικότητα, κακοποίηση γυναικών, 

εγκατάλειψη ηλικιωμένων) παρατηρούμε ότι προτεραιότητα των κατοίκων του Δήμου 

Κορυδαλλού αποτελεί η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Το 85% των 

ερωτώμενων απαντά ότι οι πολιτικές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές ενώ μόνο το 

5,82% δεν τις επιλέγει/δεν απαντά.  

 

Ακολουθούν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κακοποίησης των γυναικών (71% 

των ερωτώμενων υποστηρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές). Το μεγαλύτερο μέρος 

των ερωτώμενων που αξιολόγησαν αυτήν την πολιτική ως πολύ σημαντική ανήκει 

στο γυναικείο φύλο (57% των ερωτώμενων) Και σε αυτήν την περίπτωση μόνο το 

10% των ερωτώμενων δεν τις επιλέγει/δεν απαντά. Τέλος, με ποσοστό 62% των 

ερωτώμενων να απαντούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές έρχονται οι πολιτικές για 

την εγκατάλειψη των ηλικιωμένων. Όπως και στην περίπτωση των πολιτικών για την 

αντιμετώπιση της κακοποίησης των γυναικών, μόνο το 10% των ερωτώμενων δεν 

απάντησε γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντικότητα και των τριών αυτών 

πολιτικών.  

 

Ερώτηση18γ 
Η ερώτηση αυτή καλεί τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τρεις κοινωνικές 

πολιτικές οι οποίες αναφέρονται σε θέματα υγείας και φύλαξης/ απασχόλησης 

παιδιών. Η αξιολόγηση γίνεται για να εντοπισθεί η προτεραιότητα που θα 

επιθυμούσαν οι ερωτώμενοι να δώσει σε αυτές τις πολιτικές η Δημοτική Αρχή.  Οι 
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ερωτώμενοι επιλέγουν για την αξιολόγηση αυτών των πολιτικών από την ακόλουθη 

κλίμακα:  καθόλου, λίγο, αρκετά και πάρα πολύ.  

 

Το Διάγραμμα Γ.49 απεικονίζει, σε ποσοστιαία κατανομή δείγματος, την αξιολόγηση, 

με βάση την παραπάνω κλίμακα, των τριών πολιτικών οι οποίες αναφέρονται σε 

θέματα υγείας και  φύλαξης/απασχόλησης παιδιών.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.49 
Αξιολόγηση κοινωνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα υγείας και 

φύλαξης/απασχόλησης παιδιών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η προτεραιότητα που αποδίδουν οι κάτοικοι του Δήμου Κορυδαλλού σε κοινωνικές 

πολιτικές για παιδιά και θέματα υγείας επικεντρώνεται στις πολιτικές παροχής 

υπηρεσιών υγείας από το Δήμο. Από τους ερωτώμενους που επέλεξαν τη 

συγκεκριμένη πολιτική, το 73% εξ’αυτών κρίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και το 

20% αρκετά σημαντικές. Ακολουθούν οι πολιτικές για τη φύλαξη και τη δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών. Το 69% των ερωτώμενων απαντά ότι είναι πάρα πολύ 

σημαντικές και το 26% αρκετά σημαντικές. Τελευταίες έρχονται οι πολιτικές για τη 
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φύλαξη και συντήρηση σχολείων. Το 57% των ερωτώμενων κρίνει  ότι είναι πάρα 

πολύ σημαντικές και το 43% αρκετά σημαντικές.   

 

Εάν δούμε αναλυτικά τα ποσοστά των ερωτώμενων που δεν απάντησαν σε αυτήν 

την ερώτηση κατανοούμε τη σημαντικότητα και αυτών των τριών πολιτικών. 

Ειδικότερα, μόνο το 11% δεν αξιολόγησε τις πολιτικές παροχής υπηρεσιών υγείας 

από το Δήμο και τις πολιτικές για τη φύλαξη και συντήρηση των σχολείων και τέλος, 

μόνο το 8% δεν έδωσε απάντηση για τις πολιτικές φύλαξης και δημιουργικής 

απασχόλησης των παιδιών. 
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Ερώτηση 19 
Η ερώτηση αυτή καλεί τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε ποιους τομείς του 

πολιτισμού θα επιθυμούσαν να δώσει προτεραιότητα η Δημοτική Αρχή. Από έντεκα 

προτεινόμενες πολιτικές, οι ερωτώμενοι επιλέγουν  πέντε που σύμφωνα με αυτούς 

είναι πιο σημαντικές, και τις αξιολογούν. Η κλίμακα βαθμολόγησης ξεκινά με το 1= 

καθόλου σημαντική, συνεχίζει με το 2= λίγο σημαντική, με το 3= σχετικά σημαντική, 

το 4=πολύ σημαντική και καταλήγει με το 5=πάρα πολύ σημαντική. 

 

Το Διάγραμμα Γ.50 απεικονίζει, σε ποσοστιαία κατανομή δείγματος, την 

προτεραιότητα που αποδίδεται σε κάθε πολιτική. Το Διάγραμμα Γ.51 παρουσιάζει, 

επίσης  με τον ίδιο τρόπο, τις πέντε πιο σημαντικές πολιτικές και την αξιολόγησή τους 

σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα βαθμολογίας. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.50 
Ιεράρχηση των πολιτιστικών δράσεων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Από το παραπάνω διάγραμμα, γίνεται αντιληπτό ότι οι πέντε πιο σημαντικές για τους 

πολίτες πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου είναι οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στις 

πλατείες ( 63% των ερωτώμενων), δεύτερη έρχεται η λειτουργία καλλιτεχνικών 

σχολών (54% των ερωτώμενων), ακολουθεί η έκθεση βιβλίου (59% των 

ερωτώμενων), τέταρτες σε προτεραιότητα έρχονται οι κινηματογραφικές προβολές 

στο Σινέ Παράδεισος και τέλος οι εορταστικές εκδηλώσεις ( 35% των ερωτώμενων). 

Οι κινηματογραφικές προβολές στην Αίθουσα Πλειάδες (34%), ο πολιτιστικός 

Σεπτέμβρης (32%) και τα Κούλουμα (34%) ακολουθούν με ένα ποσοστό γύρω στο 

30%. Τέλος, η γιορτή της Άνοιξης (23%), το μαθητικό φεστιβάλ (29%) και η 

φιλολογική λέσχη (19%) έρχονται  τελευταίες στις προτιμήσεις των κατοίκων του 

Δήμου Κορυδαλλού.   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.51 
Αξιολόγηση των πέντε πιο σημαντικών πολιτιστικών δράσεων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Η αξιολόγηση των πέντε πιο σημαντικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, φέρνει στη 

πρώτη θέση τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολών. Το 45% των ερωτώμενων 

θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντική τη λειτουργία τους και το 16 % ως πολύ σημαντική. 

Οι κινηματογραφικές προβολές στο Σινέ Παράδεισος θεωρούνται εξίσου σημαντικές 

αφού το 33% των ερωτώμενων απαντά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές και το 30%  

πολύ σημαντικές. Η έκθεση βιβλίου κατέχει επίσης υψηλή θέση στην προτεραιότητα 

των κατοίκων με το 38% των ερωτώμενων να απαντά ότι είναι πάρα πολύ σημαντική  

και το 22% πολύ σημαντική. Πιο κάτω στη σειρά προτεραιότητας βρίσκονται οι 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στις πλατείες ( 35% τις αξιολογεί ως πάρα πολύ σημαντικές 

και το 19% ως σχετικά σημαντικές) και τελευταίες οι εορταστικές εκδηλώσεις ( το 26% 

των ερωτώμενων θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικές και το 22% τις κρίνει ως πάρα πολύ 

σημαντικές).  
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Ερώτηση 20 
Η ερώτηση αυτή αναζητά από τους ερωτώμενους να προσδιορίσουν το μέγεθος της 

επιθυμητής οικονομικής συμμετοχής σε τρεις κατηγορίες πολιτιστικών δράσεων: 

εισιτήρια εκδηλώσεων, εισιτήρια κιν/κών προβολών και δίδακτρα σχολών. Για κάθε 

μία από αυτές, οι ερωτώμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω 

δυνατότητες: α. ελεύθερη είσοδο, β. συμβολικές ως πολύ χαμηλές τιμές, γ. 

χαμηλότερες τιμές από παρόμοιες δραστηριότητες ιδιωτικών φορέων, δ. αντίστοιχες 

τιμές με παρόμοιες δραστηριότητες ιδιωτικών φορέων. Το Διάγραμμα Γ.52 

παρουσιάζει, σε ποσοστιαία κατανομή δείγματος, την άποψη τους για την οικονομική 

συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησε το 

13% του δείγματος.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.52 
Οικονομική συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σχετικά με την οικονομική συνεισφορά των δημοτών στις πολιτιστικές 

δραστηριότητες του Δήμου, γίνεται κατανοητό από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, ότι 
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οι ερωτώμενοι δεν επιθυμούν η οικονομική αυτή συμβολή να είναι αντίστοιχη με τιμές 

παρόμοιων δραστηριοτήτων των ιδιωτικών φορέων. Σε κάποια οικονομικά αντίτιμα, 

όπως τα δίδακτρα σχολών, θεωρούν ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο 

συμβολικές έως πολύ χαμηλές (40%). Ένα 26% των ερωτώμενων θεωρούν ότι θα 

πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις τιμές παρόμοιων δραστηριοτήτων ιδιωτικών 

φορέων και το 33% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η είσοδος θα πρέπει να είναι 

ελεύθερη.   

 

Στην περίπτωση των εισιτηρίων εκδηλώσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώμενων θεωρεί ότι η είσοδος θα πρέπει να είναι ελεύθερη (51%), το 34% 

υποστηρίζει τιμές συμβολικές έως πολύ χαμηλές και το 26% επιθυμεί χαμηλότερες 

τιμές από παρόμοιες δραστηριότητες ιδιωτικών φορέων.  Τέλος, αναφορικά με τα 

εισιτήρια κιν/κών προβολών, το κύριο μέρος των ερωτώμενων, το 46%, προτιμά οι 

τιμές να είναι συμβολικές ενώ το υπόλοιπο μισό μοιράζεται ανάμεσα στην ελεύθερη 

είσοδο ( 24% των ερωτώμενων) και σε χαμηλότερες τιμές από αυτές παρόμοιων 

δραστηριοτήτων  των ιδιωτικών φορέων (27% των ερωτώμενων).  

 

Σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων παρατηρούμε ότι στην 

περίπτωση των εισιτηρίων εκδηλώσεων, το οικογενειακό εισόδημα παίζει σημαντικό 

ρόλο. Ειδικότερα, όσο το εισόδημα των ερωτώμενων περνά σε υψηλότερες 

κατηγορίες,  τόσο αυτοί επιλέγουν τιμές αντίστοιχες των ιδιωτικών φορέων.  Για 

παράδειγμα, το 29% των ερωτώμενων με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 

10.400 ευρώ ετησίως δηλώνει ότι επιθυμεί η είσοδος να είναι ελεύθερη, 18% των 

ερωτώμενων με οικογενειακό εισόδημα από 10.401 έως 17.600 ευρώ, θεωρεί ότι οι 

τιμές θα πρέπει να είναι συμβολικές και 57% των ερωτώμενων με οικογενειακό 

εισόδημα άνω των 17.601 ευρώ, υποστηρίζει οι τιμές να είναι αντίστοιχες των 

ιδιωτικών φορέων. Αναφορικά με τα εισιτήρια κιν/κών εκδηλώσεων, παρατηρούμε ότι 

οι νεότερες ηλικίες αποδέχονται να πληρώσουν αντίτιμο ισάξιο με των ιδιωτικών 

φορέων ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες προτιμούν συμβολικές τιμές.       
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Ερώτηση 21 
Στη συγκεκριμένη ερώτηση διερευνάται η διαθεσιμότητα των κατοίκων του 

Κορυδαλλού να συνεισφέρουν ένα ποσό για την υλοποίηση ενός σημαντικού για 

αυτούς τοπικού έργου. Όπως εμφανίζεται στο Διάγραμμα Γ.53,  για την υλοποίηση 

έργων στο επίπεδο της γειτονιάς, θετικά τοποθετήθηκε το 27% των ερωτηθέντων, το 

12%  εμφανίστηκε να αποδέχεται την οικονομική συνεισφορά σε επίπεδο Δήμου, ενώ 

το 50% τοποθετήθηκε αρνητικά ως προς οποιαδήποτε συνεισφορά. Τέλος, το 11% 

των ερωτηθέντων δεν απάντησε.  

 

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα άτομα που απάντησαν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση, προκύπτει ότι το 43,8% εξ’ αυτών τοποθετήθηκαν θετικά ενώ το 56,2% 

αρνητικά. Από τους ερωτηθέντες που τοποθετήθηκαν θετικά, το 69% αποδέχεται να 

συνεισφέρει οικονομικά για κάποιο έργο σε επίπεδο γειτονιάς ενώ το 31% για κάποιο 

έργο σε επίπεδο Δήμου. 

 

Σημαντικά επιμέρους στοιχεία αποτελούν η υψηλή άρνηση που παρουσιάζεται στα 

άτομα των ηλικιακών ομάδων 45-64 και 65 και άνω ετών με ποσοστά της τάξης του 

60% και 74% αντίστοιχα. Αξιόλογο επίσης είναι το στοιχείο της συσχέτισης με το 

μορφωτικό επίπεδο. Τα άτομα ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και μεταπτυχιακού 

/διδακτορικού εμφανίζονται θετικά ως προς την οικονομική τους συμβολή σε 

ποσοστά 65% και 67% αντίστοιχα. Επίσης, θετικά τοποθετούνται ως προς τη 

συμβολή τους και οι εκπρόσωποι νοικοκυριών με εισόδημα 17600-35200 και 35200 

και άνω ετησίως σε ποσοστά 61% και 75% αντίστοιχα. Τέλος, υψηλό ποσοστό της 

τάξης του 61% ως προς την αποδοχή οικονομικής συμβολής παρουσιάζουν και τα 

άτομα που δηλώνουν χρήστες των νέων τεχνολογιών. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.53 
Διαθεσιμότητα Οικονομικής Συμβολής για Τοπικά Έργα 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται, ανά πολεοδομική ενότητα, η 

διαθεσιμότητα οικονομικής συμβολής των ερωτηθέντων για έργα  τόσο σε επίπεδο 

γειτονιάς όσο και σε επίπεδο Δήμου. Ιδιαίτερα υψηλή  άρνηση σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα οικονομικής συμβολής καταγράφηκε στους ερωτηθέντες των ΠΕ 9, ΠΕ 

8, ΠΕ 10 και ΠΕ 6 με ποσοστά της τάξης του 80%, του 69%, του 68% και του 67% 

αντίστοιχα. Αντίθετα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας καταγράφονται στις 

ΠΕ 4 και ΠΕ 7 με  το 67% και το 63% των ερωτηθέντων  να δηλώνουν θετικοί 

αντίστοιχα. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.54 
Διαθεσιμότητα Οικονομικής Συμβολής για Τοπικά Έργα ανά Πολεοδομική Ενότητα 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Ερώτηση 22 
 
Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να σχολιάσουν πόσο 

σημαντική είναι η δράση κάποιων θεσμών-οργανώσεων της περιοχής. Σύμφωνα 

λοιπόν με τις απαντήσεις τους (βλ. Διάγραμμα Γ.55), η δράση των Οικολογικών 

κινήσεων στην περιοχή θεωρείται ως σχετικής σημαντικότητας από το 21% των 

ερωτηθέντων. Στη συγκεκριμένη ερώτηση ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των 

απαντήσεων της κατηγορίας δε γνωρίζω /δεν απαντώ (64% των ερωτηθέντων 

δηλώνει ότι δε γνωρίζει ή ότι δεν απαντά). Τέλος, άξια αναφοράς  είναι η μειωμένη 

σημαντικότητα που αποδίδουν στις οικολογικές κινήσεις οι ηλικιακές ομάδες των 45-

64 και 65-άνω.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.55 
Σημαντικότητα Δράσης Οικολογικών Κινήσεων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Αναφορικά με τις Ενώσεις Πολιτών δε φαίνεται να διαδραματίζουν σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες κάποιον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αφού μόλις το 5% τους αποδίδει 

πάρα πολύ σημασία ενώ ένα 12% απαντά ότι είναι αρκετά σημαντικοί . Ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό της τάξης του 68% των ερωτηθέντων επιλέγει την κατηγορία δε 

γνωρίζω /δεν απαντώ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.56 
Σημαντικότητα Δράσης Κινήσεων Πολιτών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Υψηλότερα ποσοστά στην αξιολόγηση της σημαντικότητας παρουσιάζει η  δράση 

των αθλητικών σωματείων στην περιοχή  (βλ. Διάγραμμα Γ.57). Το 15% των 

ερωτηθέντων επιλέγει ότι η δράση των αθλητικών σωματείων είναι πάρα πολύ 

σημαντική,  το 21% δηλώνει αρκετά σημαντική, ενώ μόλις το 2% επιλέγει την 

κατηγορία καθόλου.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.57 
Σημαντικότητα Δράσης Αθλητικών Σωματείων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Σχετικά με το ρόλο των γυναικείων συλλόγων,  οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 10% επί 

του συνόλου, αξιολογούν ως πάρα πολύ σημαντική τη δράση των συλλόγων αυτών 

στην περιοχή, το 13% τη θεωρούν αρκετά σημαντική, ενώ λίγο και καθόλου 
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σημαντική τη χαρακτηρίζουν  το 13% και 7% αντίστοιχα. Το 57% των ερωτηθέντων 

επιλέγει να απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ (βλ. Διάγραμμα Γ.58). 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.58 
Σημαντικότητα Δράσης Γυναικείων Συλλόγων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η σημασία της δράσης των πολιτιστικών συλλόγων (βλ. Διάγραμμα Γ.59) επιλέγεται 

ως πάρα πολύ σημαντική από το 13% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην 

σχετική ερώτηση και αρκετά σημαντική για ένα ποσοστό της τάξης του 19%. Το 10% 

χαρακτηρίζει μικρή τη σημασία τους ενώ μόλις ένα 3% δηλώνει καθόλου σημαντική. 

Ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 55% των ερωτηθέντων επέλεξε να 

απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.59 
Σημαντικότητα Δράσης Πολιτιστικών Συλλόγων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Αναφορικά με τη σημασία της δράσης των επαγγελματικών συλλόγων στην περιοχή 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 69% των ερωτηθέντων επιλέγει την 

κατηγορία δε γνωρίζω /δεν απαντώ. Το 10% των συγκεκριμένων ατόμων θεωρεί 
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πάρα πολύ σημαντική τη σημασία της και το 8% αρκετά σημαντική. Λίγο σημαντική 

και καθόλου σημαντική χαρακτηρίζουν τη σημασία της δράσης των επαγγελματικών 

συλλόγων το 8% και 5% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.60 
Σημαντικότητα Δράσης Επαγγελματικών Συλλόγων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η σημασία της δράσης των επιστημονικών ενώσεων – συλλόγων στην περιοχή 

χαρακτηρίζεται ως πάρα πολύ σημαντική μόλις από το 7% των ερωτηθέντων ενώ το 

6% υποστηρίζει ότι είναι αρκετά σημαντική. Λίγο και καθόλου σημαντική 

χαρακτηρίζεται η δράση τους από το 6% των ερωτηθέντων και στις δύο περιπτώσεις. 

Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εμφανίζει η κατηγορία δε γνωρίζω/ δεν απαντώ η οποία 

συγκεντρώνει το 75% των απαντήσεων. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.61 
Σημαντικότητα Δράσης Επιστημονικών Ενώσεων- Συλλόγων 
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ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Η σημασία της δράσης των κινήσεων νεολαίας εμφανίζεται σύμφωνα με ένα 

ποσοστό των απαντήσεων της τάξης του 16% ως πάρα πολύ σημαντική. Το 11% τη 

χαρακτηρίζει αρκετά σημαντική ενώ λίγο και καθόλου σημαντική χαρακτηρίζεται από 

το 7% και το 6% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Η απάντηση του δε γνωρίζω/ δεν 

απαντώ συγκεντρώνει το 60% των απαντήσεων. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.62 
Σημαντικότητα Δράσης Κινήσεων Νεολαίας 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Αναφορικά με τη σημασία της δράσης της εκκλησίας το 17% των ερωτηθέντων την 

αξιολογεί ως πάρα πολύ σημαντική, το 18% αρκετά σημαντική ενώ ένα 8% και 9% τη 

θεωρούν λίγο και καθόλου σημαντική αντίστοιχα. Το 48% των ερωτηθέντων επέλεξε 

να απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν απαντώ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.63 
Σημαντικότητα Δράσης Εκκλησίας- Θρησκευτικών Οργανώσεων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει η αξιολόγηση της δράσης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή με το 27% των ερωτηθέντων να τη 

χαρακτηρίζουν ως  πάρα πολύ σημαντική, το 23% να τη θεωρεί αρκετά σημαντική, 

ενώ μόλις το 5% να δηλώνει λίγο και ένα 2% καθόλου. Το 43% των ερωτηθέντων στη 

συγκεκριμένη ερώτηση απάντησε δε γνωρίζω/ δεν απαντώ. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.64 
Σημαντικότητα Δράσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Ερώτηση 23 
 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα σχετικά με το βαθμό 

ικανοποίησης των ερωτηθέντων από το έργο της Δημοτικής Αρχής (βλ. Διάγραμμα 

Γ.65), το 13% δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένο, το 46% αρκετά ικανοποιημένο, το 

25% επέλεξε την κατηγορία λίγο, ενώ το 8% δήλωσε  καθόλου ικανοποιημένο. Ένα 

ποσοστό της τάξης του 8% επέλεξε την απάντηση δε γνωρίζω/ δεν απαντώ. 

Συμπερασματικά, θετικά εμφανίζονται να τοποθετούνται το 59% των ερωτηθέντων 

για το έργο της Δημοτικής Αρχής. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.65 
Βαθμός Ικανοποίησης Κατοίκων από Έργο Δημοτικής Αρχής 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Ερώτηση 24 
 
Στη συγκεκριμένη ερώτηση, τέθηκε το ερώτημα της μελλοντικής χρήσης του χώρου 

των φυλακών μετά την επικείμενη μεταφορά τους (βλ. Διάγραμμα Γ.66). Η ερώτηση 

ήταν ανοιχτή και σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι πρότειναν περισσότερες από μια 

χρήσεις6. Η διαμόρφωση ως χώρου πρασίνου –πάρκου συγκεντρώνει μακράν τις 

περισσότερες μονάδες στην αξιολόγηση με τιμή που εμφανίζεται υπερδιπλάσια της 

αμέσως επόμενης. Πολύ σημαντική θέση στην αξιολόγηση των κατοίκων διεκδικούν 

οι χώροι αθλητισμού και οι χώροι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι μάλιστα 

εμφανίζονται να ισοδυναμούν με 148 μονάδες. Η επόμενη προτίμηση είναι οι χώροι 

πολιτισμού, οι οποίοι όμως υστερούν σημαντικά από τις προαναφερθείσες 

προτεινόμενες χρήσεις, αξιολογημένοι με 51 μονάδες.  Ακολουθούν οι χώροι 

στάθμευσης με 43 μονάδες και η χωροθέτηση Ιδρυμάτων Κοινωνικής Μέριμνας 

(Γηροκομείο, Κέντρο Νέων, Κέντρο Αστέγων) με 41 μονάδες. Αξιοσημείωτη είναι η 

σχεδόν μηδαμινή επιθυμία που εκδήλωσαν οι κάτοικοι για εμπορική χρήση του 

χώρου (2 μονάδες) αλλά και η ανυπαρξία προτάσεων για δημιουργία νέων κατοικιών. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.66 
Βαθμολόγηση Επιθυμίας Χρήσης Χώρου Περιοχής Φυλακών 

 
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων έρευνας πεδίου 

                                                 
6 Σύμφωνα με τη σειρά που προτάθηκαν οι νέες χρήσεις, βαθμολογήθηκαν οι τρεις πρώτες με τις τιμές 

3,2 και 1 αντίστοιχα.  
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Δ. Συμπεράσματα 
 
Δ.1. Ενημέρωση και Συμμετοχικότητα 
 

 Ενημέρωση 

• Σχετικά με την ενημερότητα των κατοίκων του Κορυδαλλού για τις δημοτικές 

δραστηριότητες καταφατικά απάντησε το 62% των ερωτηθέντων ενώ 

αρνητική απάντηση έδωσε το 37%.  

• Τα άτομα της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών εμφανίζονται να δηλώνουν 

ενημερωμένοι σε ποσοστό της τάξης του 68%. Αντίθετα, σε ποσοστό 50% και 

53,5% οι ηλικιακές ομάδες των 19-34 ετών και 35-44 ετών δηλώνουν 

ανενημέρωτοι σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου. Ιδιαίτερα 

ενημερωμένοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες  από τις πολεοδομικές ενότητες 

5,1,4,9 με ποσοστά που αγγίζουν το 75%, το 73,3%, το 70% και 70%. Οι 

προαναφερθείσες περιοχές, χωρικά, είναι οι πλησιέστερες στο δημαρχείο.  

• Σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης οι ερωτηθέντες επιλέγουν τα έντυπα μέσα 

(τοπικές εφημερίδες και δημοτικά έντυπα) ως βασικά μέσα για την ενημέρωσή 

τους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τα χαμηλά ποσοστά εξοικείωσης με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο, αλλά και επαληθεύει την τοπική 

διάσταση των δημοτικών δραστηριοτήτων, αναφορικά με την εγγενή αδυναμία 

μετάδοσής τους από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, των οποίων το 

ενδιαφέρον προσελκύουν κυρίως γεγονότα υπερτοπικού χαρακτήρα.  

• Θα πρέπει να διερευνηθεί βαθύτερα η στρατηγική της επικοινωνιακής 

πολιτικής του Δήμου σε σχέση με την πρόσβαση και διάχυση της 

πληροφορίας από τα παραπάνω μέσα επικοινωνίας με ευρεία απήχηση στο 

κοινό. 

•  Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ή ενδεχομένως να επεκταθεί ή χρήση 

νέων μέσων επικοινωνίας εφόσον πρώτα αξιολογηθεί η επίδραση της 

αποτελεσματικότητάς τους στην ενημέρωση των πολιτών.  

 

Συμμετοχή στη Διαμόρφωση Δημοτικής Πολιτικής  

 

• Σχετικά με τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι απογοητευτικά με 

δεδομένο ότι το 89% των ερωτηθέντων που απάντησαν στη σχετική ερώτηση 
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τοποθετήθηκαν αρνητικά. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει μείζον πρόβλημα 

στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι τη συμμετοχή τους στη 

διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής και κατ’ επέκταση στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων.  

• Η μοναδική θετική συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων που ανήκουν 

στην κατηγορία που ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του Δήμου μέσω 

προσωπικής επαφής με τη Δημοτική αρχή και τους υπαλλήλους. 

• Οι δημότες αντιλαμβάνονται ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής 

πολιτικής κυρίως μέσα από την προσωπική επαφή με τη Δημοτική αρχή.  

• Από τα άτομα που δηλώνουν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

Δημοτικής πολιτικής το 67% εξ αυτών τοποθετείται θετικά (18% δηλώνει 

πάρα πολύ ικανοποιημένο και 49% αρκετά ικανοποιημένο) γεγονός το οποίο 

μπορεί να δημιουργήσει τις εξής υποθέσεις: α) ότι η κύρια δυσκολία στη 

συμμετοχή σχετίζεται κυρίως με την αδυναμία πρόσβασης στο κέντρο λήψης 

των αποφάσεων, παρά στην έλλειψη βούλησης από μέρους της Δημοτικής 

αρχής να αποδεχτεί τις παρεμβάσεις των δημοτών  β) στην ηθελημένη 

αποστασιοποίηση μέρους των δημοτών από τις σχετικές διαδικασίες τις 

οποίες πολλές φορές εντάσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής απαξίωσης 

και γ) ο περιορισμένος κύκλος των ατόμων που δηλώνει ότι συμμετέχει να 

είναι εκ των προτέρων θετικά προσκείμενος στις δημοτικές πολιτικές. 

• Οι τρόποι παρέμβασης στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής, είναι 

ενδεικτικοί και αναδεικνύουν τη δυναμική της προσωπικής επαφής.  

• Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι 52% των ερωτηθέντων 

που δήλωσαν ότι δε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής, 

θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. 

•  Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών 

όπου το 76% των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας δηλώνει θετικό ως προς 

την επιθυμία  συμμετοχής του στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής (95% 

των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θεώρησαν ότι δε 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής).  

• Αξιοσημείωτο επίσης είναι το υψηλό ποσοστό της τάξης του 70,8% των 

ατόμων της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών, τα οποία  τοποθετούνται 

αρνητικά, στοιχείο που αναδεικνύει μια τάση απόσυρσης από τα κοινά, 

φανερά λόγω ηλικίας.  
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• Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, παρουσιάζεται 

μια αυξημένη επιθυμία συμμετοχής στα άτομα υψηλότερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου της τάξης του 70%. 

• Εμφανίζεται να υπάρχει μια ιδιαίτερα θετική αντιμετώπιση για τη συμμετοχή 

στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής μέσα από συλλογικά όργανα όπως 

τα συνοικιακά συμβούλια (τα οποία στο παρελθόν για διάφορους λόγους δεν 

ανταποκρίθηκαν στους στόχους δημιουργίας τους) ή τις οργανώσεις/ 

Συλλόγους- Κινήσεων Πολιτών. Οι παραπάνω επιλογές, αναδεικνύουν το 

αίτημα της δημοκρατικότητας, της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας στη 

λήψη των αποφάσεων. 

• Επιλέγονται επίσης οι συμβατικές μορφές επικοινωνίας και πολύ λιγότερο 

μορφές που σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών, γεγονός για το οποίο 

έχει ήδη γίνει σχετική αναφορά. 

• Στο συγκεκριμένο θέμα απαιτείται άμεσος επανασχεδιασμός των 

συμμετοχικών διαδικασιών. Από τα προαναφερθέντα σχετικά με τις 

συμμετοχικές διαδικασίες και το πως αντιλαμβάνονται οι πολίτες το ρόλο τους 

στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής, εμφανίζεται ένα μεγάλο έλλειμμα 

το οποίο δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο της περιοχής του Κορυδαλλού αλλά 

ένα φαινόμενο με πολύ ευρύτερες διαστάσεις, το οποίο για να αντιμετωπιστεί 

στο βαθμό του πραγματικού, απαιτείται ιδιαίτερη πολιτική βούληση και 

αναλυτικός σχεδιασμός αναφορικά με τις εφαρμόσιμες μορφές 

συμμετοχικότητας, αλλά και τις γενικότερες διαδικασίες πρόσβασης του 

πολίτη στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων, στο επίπεδο του Δήμου. 

 

Δ.2. Γενική Αξιολόγηση Δημοτικής Αρχής και Υπαλλήλων 
 

Δημοτική Αρχή 

 

• Αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημοτική αρχή αλλά και 

την ικανότητά της, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο, ενώ το 

24% εμφανίζεται σχετικά ανικανοποίητο. Σημαντικό είναι και το ποσοστό της 

τάξης του 19% των ερωτηθέντων που επιλέγει να απαντήσει δε γνωρίζω/ δεν 

απαντώ ενώ ένα 7%  επέλεξε να μη δώσει καμία απάντηση.  

• Επίσης αναδεικνύεται η σχέση των απαντήσεων με το επίπεδο μόρφωσης 

των ερωτηθέντων, σύμφωνα με την οποία στα χαμηλότερα επίπεδα 

μόρφωσης εμφανίζονται υψηλά ποσοστά ικανοποίησης ενώ το αντίστροφο 
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συμβαίνει με τα υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης.  Το γεγονός αυτό 

τεκμηριώνει την υπόθεση ότι τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

έχουν και υψηλότερες απαιτήσεις. 

• Το πρόβλημα σχετικά με την επικοινωνία Δημοτικής αρχής - πολίτη 

αναδεικνύεται και στο συγκεκριμένο σημείο, όπου υπάρχει μια σαφής μείωση 

της ικανοποίησης. 

• Αναφορικά με την επικοινωνία, αναδεικνύεται μέσω της έρευνας, η 

απογοήτευση που εκφράζουν οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες και κυρίως 

εκείνη των 19-35 ετών. 

• Ιδιαίτερα ανικανοποίητοι εμφανίζονται και οι ερωτηθέντες υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, με τους απόφοιτους της ανώτατης εκπαίδευσης να 

δηλώνουν σε ποσοστό της τάξης του 35% μόνο, πάρα πολύ και αρκετά 

ικανοποιημένοι από την επικοινωνία τους με τη Δημοτική αρχή. 

 

Συνολικό έργο Δημοτικής αρχής 

• Στη διερευνητική για το έργο της Δημοτικής αρχής ερώτηση, θετικά 

εμφανίζονται να τοποθετούνται το 59% των ερωτηθέντων ενώ ένα 33% εξ’ 

αυτών   τοποθετούνται αρνητικά. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι της περιοχής σε γενικές γραμμές εμφανίζονται 

ικανοποιημένοι, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες πολεοδομικές ενότητες 

στις οποίες παρουσιάζονται συγκεκριμένα προβλήματα που χρήζουν ειδικής 

αντιμετώπισης. 

 

Υπάλληλοι 

• Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης της τάξης του 55% εκφράζουν οι ερωτηθέντες 

σχετικά με την εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι δημοτικοί υπάλληλοι ενώ 

μόλις το 17% εξ’ αυτών τοποθετείται αρνητικά.  

• Σχετικά χαμηλότερα αξιολογούνται οι ικανότητες των υπαλλήλων γεγονός 

που πιθανώς να αναδεικνύει κάποια θέματα έλλειψης εξειδίκευσης επί του 

αντικειμένου τους. 

 

 

Δ.3. Σημαντικότητα Δράσης Φορέων της Πόλης 
 

• Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει η αξιολόγηση της δράσης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή και ακολουθεί σε σημασία η δράση 
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των αθλητικών σωματείων και εκείνη της εκκλησίας, ενώ σχετικά σημαντική 

αναδεικνύεται και η δράση των πολιτιστικών συλλόγων. Τα αποτελέσματα 

κυρίως αναδεικνύουν τη σημασία κάποιων παραδοσιακά ισχυρών για τον 

ελληνικό χώρο φορέων, των οποίων η δράση είχε εξέχουσα σημασία για τις 

τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, αναδεικνύεται και το έλλειμμα δράσης σημαντικών 

φορέων για τις ανάγκες μιας σύγχρονης τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές των 

επιστημονικών συλλόγων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των 

οικολογικών συλλόγων κλπ. 

 

Δ.4. Αξιολόγηση Μελλοντικών Χρήσεων Χώρου Φυλακών 
 
 

• Η διαμόρφωση ως χώρου πρασίνου –πάρκου συγκεντρώνει μακράν τις 

περισσότερες μονάδες στην αξιολόγηση, με τιμή που εμφανίζεται 

υπερδιπλάσια της αμέσως επόμενης. Πολύ σημαντική θέση στην αξιολόγηση 

των κατοίκων διεκδικούν οι χώροι αθλητισμού και οι χώροι εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, οι οποίοι μάλιστα εμφανίζονται να ισοδυναμούν.  

• Αξιοσημείωτη είναι η σχεδόν μηδαμινή επιθυμία που εκδήλωσαν οι κάτοικοι 

για εμπορική χρήση του χώρου αλλά και η ανυπαρξία προτάσεων για 

δημιουργία νέων κατοικιών.  

• Απουσιάζουν επίσης προτάσεις που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε 

καινοτόμες. 

• Είναι εμφανές ότι οι ερωτηθέντες έχουν επιλέξει τις χρήσεις εκείνες στις 

οποίες, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία χρήσεων γης που 

παρουσιάζονται στο νέο ΓΠΣ του Δήμου Κορυδαλλού, εμφανίζεται έλλειμμα 

χώρων.  

• Οι χρήσεις που αναδεικνύονται, σχετίζονται με την επιδίωξη της βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των πολιτών ενός αστικού κέντρου, μέσα από μια 

πραγματικά ποιοτική και συνειδητοποιημένη προσέγγιση, όπως αυτή 

εκφράζεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

 

 

 

Δ.5. Διαθεσιμότητα Οικονομικής Συνεισφοράς για Υλοποίηση Έργου 
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• Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα άτομα που απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, προκύπτει ότι το 43,8% εξ’ αυτών τοποθετήθηκαν 

θετικά ενώ το 56,2% αρνητικά.  

• Από τους ερωτηθέντες που τοποθετήθηκαν θετικά, το 69% αποδέχεται να 

συνεισφέρει οικονομικά για κάποιο έργο σε επίπεδο γειτονιάς ενώ το 31% για 

κάποιο έργο σε επίπεδο Δήμου. 

• Η υπερδιπλάσια επιλογή του επιπέδου της γειτονιάς καταδεικνύει τη σχέση 

οικονομικής συμβολής και έργου, σε ένα πλαίσιο στο οποίο ο πολίτης 

αναμένει από τη συμβολή του άμεσο και ορατό όφελος στην καθημερινότητα 

του. 

• Θετική είναι η συσχέτιση με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τη νεότερη ηλικία 

και το υψηλό εισόδημα νοικοκυριού, στοιχεία που λειτουργούν καθοριστικά 

στη διαμόρφωση υψηλότερων απαιτήσεων, μελλοντικού οράματος και 

δυνατότητας οικονομικής συμβολής για τις συνθήκες διαβίωσης στην πόλη. 

• Σχετικά με τους ερωτηθέντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν αρνητικά και 

αποτελούν και την πλειοψηφία, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν 

η δυσπιστία ως προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η ελλιπής 

ενημέρωση και διαφάνεια σχετικά με τη συνολική διαδικασία του τρόπου 

λήψης των αποφάσεων όσο και εκείνης της χρηματοδότησης των έργων, 

αλλά και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών η οποία περιορίζει τη 

δυνατότητα εξόδων σε αναγκαίες προτεραιότητες.  

 
Δ.6. Περιβάλλον-Πολεοδομία- Συγκοινωνία-Μεταφορές 
 

Η ανάλυση των συμπερασμάτων της έρευνας πεδίου αναδεικνύει ορισμένα κρίσιμα 

θέματα περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και συγκοινωνιακού χαρακτήρα στα οποία 

καλείται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση η Δημοτική αρχή για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής στον Κορυδαλλό. 

 

Ειδικότερα και όσον αφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος: 

• η καθαριότητα για τους ερωτηθέντες του δείγματος θεωρείται πολύ σημαντικό 

μέτρο παρέμβασης της Δημοτικής αρχής για την επόμενη πενταετία. Η 

σημαντικότητα του συγκεκριμένου μέτρου αναδεικνύεται από το δείγμα τόσο 

με τη σύγκριση του με άλλα μέτρα πολιτικής π.χ. δημοτικά έργα, κοινωνικές 

υπηρεσίες, αθλητισμός κ.τ.λ.  (80.7% το επιλέγουν ως το πιο σημαντικό μέτρο 
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πολιτικής) άλλα και με τη σύγκριση του  με συγκεκριμένα μέτρα του άξονα 

πολεοδομία-περιβάλλον.  

• Η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου επιλέγεται ως το δεύτερο σημαντικότερο 

μέτρο πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.  Οι κάτοικοι των Π.Ε 3 και 7 

(Σχιστό) δίνουν μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία χώρων πρασίνου 

στην περιοχή τους. 

• Η ανακύκλωση υλικών θεωρείται σχετικά σημαντικό μέτρο πολιτικής καθώς 

επιλέγεται από το 54% των ερωτηθέντων δηλαδή πάνω από τους μισούς 

ερωτηθέντες. Η προώθηση όμως οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους 

του Δήμου θα πρέπει μάλλον να συνδυαστεί με πολιτική ευαισθητοποίησης 

και εκπαίδευσης των νέων.  

• Η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  είναι το μέτρο πολιτικής που 

δεν προτιμάται από τους ερωτηθέντες. Η επιλογή της  πολιτικής προώθησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Δημοτική αρχή θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συνδυαστεί με εκστρατεία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

των πλεονεκτημάτων χρήσης των συγκεκριμένων πηγών ενέργειας.  

 

Στον τομέα της πολεοδομίας εν συντομία οι κάτοικοι πρότειναν τα εξής:  

• Η συντήρηση και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων επιλέγεται και αξιολογείται 

ως  σημαντικό μέτρο από το 71% των ερωτηθέντων (σε συσχέτιση όμως και 

με τα περιβαλλοντικά μέτρα). Το πρόβλημα της συντήρησης –φύλαξης  

σχολικών κτιρίων απασχολεί ιδιαίτερα τους κατοίκους των ΠΕ 3 και 5 του 

Κορυδαλλού. 

• Η αισθητική βελτίωση δημοσίων χώρων απασχολεί κυρίως τους  κατοίκους 

της ΠΕ 3 (που εκτείνεται γύρω από την πλατεία Μέμου).  

• Η μείωση του συντελεστή δόμησης καθώς και η ένταξη αυθαίρετων δεν 

θεωρείται σημαντικό μέτρο παρέμβασης από τους ερωτηθέντες του 

δείγματος. Οι κάτοικοι της ΠΕ 7 του Σχιστού θεωρούν σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας ότι η Δημοτική αρχή θα πρέπει να προβεί στη 

μείωση του συντελεστή δόμησης .  

 

Στο τομέα της συγκοινωνίας και των μεταφορών:  

• Η δημιουργία  χωρών στάθμευσης απασχολεί ιδιαίτερα τους κατοίκους του 

Κορυδαλλού. Το συγκεκριμένο μέτρο  προτείνεται ως μέγιστη προτεραιότητα 

της Δημοτικής αρχής από το σύνολο σχεδόν (218 άτομα σε σύνολο 275 
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ατόμων ή  79%) των ερωτηθέντων, γεγονός που αναδεικνύει το έντονο 

πρόβλημα εξεύρεσης χώρων στάθμευσης από τους κατοίκους της περιοχής.   

• Η βελτίωση της Δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τις απόψεις των 

κατοίκων είναι πολύ σημαντική για την επίλυση των συγκοινωνιακών 

προβλημάτων στην περιοχή.   Μεγάλο δείκτη σημαντικότητας στο 

συγκεκριμένο μέτρο αποδίδεται από τους ερωτηθέντες των ΠΕ 6,57, 2 και 7.  

• Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξης του 67% επιλέγει την 

καταπολέμηση των θορύβων στον αστικό χώρο του Κορυδαλλού έως σχετικά 

σημαντικό μέτρο. Ένα αντίστοιχο ποσοστό επιλέγει το θέμα της διαμόρφωσης 

χώρων για άνετη κίνηση των ΑΜΕΑ στην περιοχή του Δήμου με μέσο όρο 

σημαντικότητας 3.4 μονάδες.  

• Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι πεζοδρομήσεις επιλέγονται από τους 

μισούς σχεδόν ερωτηθέντες ανάμεσα στα πέντε θέματα προτεραιότητας του 

Δήμου χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκεκριμένα μέτρα.  Οι 

κάτοικοι των ΠΕ 3 και 7 θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν περισσότερο έντονα 

προβλήματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις πεζοδρομήσεις 

και επιμένουν πολύ περισσότερο από τους υπολοίπους στη σημαντικότητα 

των συγκεκριμένων μέτρων. 

• Τα χαμηλότερα ποσοστά επιλογής ως συγκοινωνιακό μέτρο προτεραιότητας 

της Δημοτικής αρχής συγκεντρώθηκαν στα συμπληρωματικά μέτρα μείωσης 

της χρήσης του ΙΧ και προώθησης του ποδηλάτου 

 

Δ.7. Απασχόληση και Ανεργία  
 
Η ανάλυση των συμπερασμάτων της έρευνας πεδίου ανέδειξε : 

Α) κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας στην περιοχή του Κορυδαλλού  και 

Β)  τις απόψεις των ερωτηθέντων του δείγματος για τη σημαντικότητα άσκησης 

πολιτικής ενίσχυσης της απασχόλησης από τη Δημοτική αρχή με την επιλογή 

μάλιστα συγκεκριμένων μέτρων παρέμβασης.  

 

Ειδικότερα και σχετικά με την ανάλυση της ανεργίας στην περιοχή συνοπτικά 

τονίζουμε τα εξής:  

• Η ανεργία αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού 

καθώς σε ποσοστό 27.64% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν 

τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος στο νοικοκυριό τους. Παράλληλα, 77% των 

                                                 
7 Για τις δύο πρώτες έχουμε όμως μικρό αριθμό απαντήσεων. 
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νοικοκυριών δήλωσε ότι έχει τουλάχιστον ένα μέλος άνεργο , 17% δύο μέλη 

άνεργα, 4% τρία  άνεργα μέλη και 2% έχει τέσσερα μέλη της οικογένειας να 

βιώνουν την ανεργία. 

• Οι άνεργοι φαίνονται να συγκεντρώνονται σε ορισμένα χωρικά σημεία του 

Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα η ΠΕ 7, η περιοχή του  Σχιστού, εμφανίζει 50% 

ποσοστό θετικής απάντησης για την ύπαρξη ανέργων στο νοικοκυριό. 

• Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας των ανέργων του δείγματος φτάνει στο 

74% άρα κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η αντιμετώπιση των μακροχρόνιων 

ανέργων στην περιοχή του Κορυδαλλού. 

• Σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας είναι η ηλικία και το 

φύλο καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών του νοικοκυριού που 

βιώνουν την ανεργία είναι το παιδί και η μητέρα.  

• Το γεγονός ότι οι γυναίκες υπερ-εκπροσωπούνται στο δείγμα μας με 

ποσοστό 83.67% έναντι 15.31% των ανδρών θα πρέπει να συσχετιστεί με την 

μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών της περιοχής σύμφωνα με την ΕΣΥΕ 

στον μη οικονομικά ενεργό πληθυσμό.  

• Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων και η μη παρακολούθηση 

σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης περιορίζει τις δυνατότητες εύρεσης 

εργασίας. 

•  Θετική σχέση μεταξύ ανεργίας και πολύ χαμηλού επιπέδου οικογενειακού 

εισοδήματος ιδιαίτερα δε όταν ο πατέρας της οικογένειας βιώνει την ανεργία. 

• Τα άνεργα μέλη με πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο δηλώνουν συνήθως 

και μεγαλύτερα ποσοστά μη ιδιοκατοίκησης γεγονός που μειώνει ακόμα 

περισσότερο το οικογενειακό εισόδημα του νοικοκυριού. 

• Το 50% των νοικοκυριών με άνεργα –μέλη στο νοικοκυριό δήλωσε ότι 

ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της Δημοτικής αρχής. Η ενημέρωση 

αυτών των νοικοκυριών πραγματοποιείται συνήθως μέσω των τοπικών 

εφημερίδων και των δημοτικών εντύπων (38% και 34% αντίστοιχα) ενώ 

ακολουθεί με μικρότερα ποσοστά η ενημέρωση μέσω συνδημοτών (20%). 

Συνεπώς, οποιαδήποτε πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή 

θα πρέπει να δημοσιευθεί μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης 

προκειμένου τουλάχιστον να ενημερωθεί το 50% των ανέργων. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων συγκεντρώνεται στο τομέα των 

υπηρεσιών και του εμπορίου (35%) ενώ ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας 

παραγωγής (15,31%). Η ενίσχυση του τριτογενή τομέα της παραγωγής στην 

περιοχή λογικά ενδέχεται να επιφέρει τη δημιουργία  νέων θέσεων 
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απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης 

στον τριτογενή τομέα θα πρέπει να συσχετιστεί με το φύλο των ανέργων 

(γυναίκες) και την ενασχόλησή τους κατά κύριο λόγο στο συγκεκριμένο τομέα.  

• Ένα μεγάλο ποσοστό των άνεργων είναι νέοι άνεργοι, εισέρχονται δηλαδή για 

πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και 

επανακατάρτισης είναι κρίσιμος παράγοντας για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων. 

 

Όσον αφορά στις προτάσεις των νοικοκυριών με άνεργα μέλη συμπεραίνουμε τα 

εξής:  

 

• Τα άτομα με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 

πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης εκ μέρους της Δημοτικής αρχής καθώς  

η πολιτική αυτή έρχεται δεύτερη στην προτίμησή τους μετά την καθαριότητα 

(72% έναντι 75%).  

• Οι ερωτηθέντες με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό διαφοροποιούνται σε σχέση 

με το υπόλοιπο δείγμα όσον αφορά στη σημαντικότητα παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών και πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας στο Δήμο Κορυδαλλού. 

Η έμφαση που δίνεται στη σημαντικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών θα 

πρέπει να συσχετιστεί με το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ανέργων το 

αποτελούν γυναίκες (μητέρες ή νεαρές γυναίκες μέχρι 35 ετών ). Η είσοδος 

στην αγορά εργασίας του συγκεκριμένου φύλου στηρίζεται και στην παροχή 

επαρκών και αξιόπιστων παροχών κοινωνικής φροντίδας στην περιοχή του 

Δήμου. 

• Το καλύτερο μέτρο για την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή 

σύμφωνα με τα άτομα με άνεργα μέλη στο νοικοκυριό είναι η δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης και η προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής αφού 

καθώς είδαμε απασχολούνταν κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής. 

• Η στροφή προς την επιχειρηματικότητα δεν είναι επιθυμητή παρά μόνο ως 

τελευταία λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας σύμφωνα με την ίδια 

ομάδα. 

 

Απόψεις για την Πολιτική Απασχόλησης από το σύνολο του δείγματος της έρευνας.  

• Η απασχόληση, ως πολιτική που θα πρέπει να δώσει έμφαση η Δημοτική 

αρχή, έρχεται τρίτη σε σειρά προτίμησης με 52% των ερωτώμενων να τη θέτει 
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ως προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής για το χρονικό διάστημα της 

πενταετίας έναντι λοιπών πολιτικών του Δήμου όπως το περιβάλλον, τα 

δημοτικά έργα, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός κτλ.  

• Η ενίσχυση της απασχόλησης σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος θα 

πρέπει να στηριχθεί κατά κύριο λόγο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής ενώ η κατάρτιση 

ακολουθεί με μικρή διαφορά.  

 

 

 

Δ.8. Κοινωνική Πολιτική  
 

• Η κοινωνική πολιτική βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε πρώτες πολιτικές τις 

οποίες οι πολίτες επιλέγουν ως πιο σημαντικές για να προωθηθούν από τη 

Δημοτική αρχή. Με θέση τέταρτη στη σειρά προτεραιότητας (μετά την 

καθαριότητα, τις θέσεις στάθμευσης και την απασχόληση) και με ποσοστό το 

49% των ερωτώμενων, η κοινωνική πολιτική αξιολογείται από τους πολίτες 

ως πολύ/ πάρα πολύ σημαντική. Κρίνεται μάλιστα ως τέτοια κυρίως από τους 

ερωτώμενους που κατοικούν στις πολεοδομικές ενότητες 2 και 3, γεγονός 

που μας οδηγεί στην υπόθεση ότι οι δύο αυτές ΠΕ μπορεί να έχουν μεγάλη 

συγκέντρωση ευπαθών ομάδων.    

• 16% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι φυλετικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων εμποδίζουν την εύκολη πρόσβαση 

τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Το ποσοστό αυτό, παρόλο που είναι μικρό, 

δεν παύει να αποτελεί σημαντική ένδειξη για ύπαρξη κοινωνικών διακρίσεων 

στις υπηρεσίες του Δήμου. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στην 

ανάπτυξη πρακτικών συμπεριφοράς των υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν την ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες από τους πολίτες.  

• Αναφορικά με την κοινωνική σύνθεση του Δήμου Κορυδαλλού, και ειδικότερα 

με την ύπαρξη ειδικών ομάδων που έχουν ανάγκη τη χρήση κοινωνικών 

παροχών, παρατηρούμε ότι στο 12% των νοικοκυριών του Δήμου ζουν άτομα 

με ειδικά προβλήματα και στο 1,45 ευπαθή άτομα. Πιο συγκεκριμένα, στο 

53% αυτών των νοικοκυριών ζουν ηλικιωμένα άτομα μη 

αυτοεξυπηρετούμενα, στο 31% άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, και στο 

16% άτομα διανοητικά καθυστερημένα. Στην κατηγορία των ευπαθών 

ομάδων, εντοπίζονται μετανάστες και ΡΟΜ. Όλες οι παραπάνω ομάδες, 
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έχουν, κατά κύριο λόγο, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό 

εισόδημα το οποίο φτάνει στο όριο της φτώχιας.  

• Επιπρόσθετα, στο Δήμο εντοπίζεται ένα ποσοστό της τάξης του 11% 

μονογονεϊκών οικογενειών και ένα ποσοστό της τάξης του 16% ατόμων με 

οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.400 ευρώ, το οποίο αποτελεί και το όριο 

της φτώχιας. Τέλος, 27% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι έχουν τουλάχιστον 

ένα μέλος άνεργο στο νοικοκυριό.  

• Τα ποσοστά αυτά, σε συνδυασμό και με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία του Δήμου Κορυδαλλού 

απαρτίζεται από μια πληθώρα διαφορετικών κατηγοριών ειδικών ομάδων 

πληθυσμού, χωρίς όμως η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο σύνολο του      

Δήμου να ξεπερνά κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου της  

      περιφέρειας Αττικής. Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στα ποσοστά των  

      διαζευγμένων με παιδιά, στους ηλικιωμένους και στα χαμηλά εισοδήματα, τα  

      οποία εμφανίζονται υψηλότερα από την περιφέρεια  Αττικής. Από τα  

      παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των   

      υπαρχόντων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και να δοθούν συγκεκριμένες  

      προτεραιότητες σε ομάδες- στόχους για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν  

      προβλεφθεί συγκεκριμένες πολιτικές προστασίας και υποστήριξής τους.              

• Αναφορικά με το βαθμό γνώσης και χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών από 

τους πολίτες, παρατηρούμε ότι μια σειρά υπηρεσιών είναι άγνωστες στους 

πολίτες ( π.χ τηλεφωνικός αριθμός 1560, Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης...) 

ενώ αυτές που είναι ήδη γνωστές δε χρησιμοποιούνται ευρέως (Αθλητικά 

Προγράμματα, Γραφείο Ανέργων...). Η περιορισμένη δημοσιοποίηση των 

υπηρεσιών του Δήμου επιβεβαιώνεται και από τις γενικές ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, 37% των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν 

ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του Δήμου.                   

• Συμπερασματικά, θα υποστηρίζαμε ότι  ο Δήμος πρέπει να αναπτύξει μια πιο 

αποτελεσματική πολιτική επικοινωνίας και δημοσιότητας έτσι ώστε οι 

κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν γνωστές σε όλους τους κατοίκους, και 

ειδικότερα στις ομάδες –στόχους των υπηρεσιών β. οι υπηρεσίες θα πρέπει 

να αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτούς. 
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• Σχετικά με την αξιολόγηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως προς το 

προσωπικό και τις υποδομές, εντοπίζουμε τα εξής:  

1. Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί λειτουργούν ικανοποιητικά ως 

προς το προσωπικό και την υποδομή. Ωστόσο, περισσότερες 

βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ως 

προς την εμπειρία, την ικανότητα συνεργασίας του προσωπικού και 

την επάρκεια μέσων και εξοπλισμού. Επίσης, χρήζει βελτίωσης και 

στις δύο υπηρεσίες, η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού και η 

καταλληλότητα χώρων 

2. Σχετικά με τη Βοήθεια στο Σπίτι και τα ΚΑΠΗ, η Δημοτική αρχή θα 

πρέπει να προσανατολιστεί στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών κυρίως ως προς το προσωπικό και ειδικότερα ως προς τη 

συχνή παρουσία και την εμπειρία του. Η βελτίωση αυτών των 

παραγόντων θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρωθεί στη Βοήθεια στο 

Σπίτι και δευτερευόντως στα ΚΑΠΗ. Στα τελευταία, η αριθμητική 

επάρκεια του προσωπικού απαιτεί αύξηση. Ως προς τις υποδομές, η 

επάρκεια μέσων και εξοπλισμού αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό 

πρόβλημα και στις δύο υπηρεσίες και ακολουθεί το θέμα της 

προσβασιμότητας. 

 

3. Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, χωρίς να 

παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς το προσωπικό, 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το θέμα επίσης της 

προσβασιμότητας και της επάρκειας μέσων και εξοπλισμού απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή. Ανάγκη αναβάθμισης ως προς το προσωπικό 

απαιτείται για το Γραφείο Ανέργων καθώς και για τον τηλεφωνικό 

αριθμό 1560.   

 

4. Το ΚΕΠ και το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης παρουσιάζει 

ελλείψεις ως προς την επάρκεια μέσων και εξοπλισμού. Επίσης, στο 

ΚΕΠ, η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού και στο Κέντρο 

Κοινωνικής Παρέμβασης, η εμπειρία και η ικανότητα συνεργασίας του 

προσωπικού, απαιτούν βελτιώσεις. 

 

   

5. Τα Αθλητικά Προγράμματα χρειάζονται βελτίωση τόσο ως προς το 

προσωπικό όσο και ως προς τις υποδομές συνολικά. Αντίθετα, στα 
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Δημοτικά Ιατρεία και στα Θαλάσσια Μπάνια, μικρές παρεμβάσεις 

βελτίωσης του προσωπικού θα μπορούσαν να επιφέρουν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

 

• Σχετικά με την ιεράρχηση των κοινωνικών πολιτικών, οι κάτοικοι του Δήμου 

δίνουν προτεραιότητα στις πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχιας και της 

ανεργίας (με ποσοστά άνω των 80%) και ακολουθούν οι πολιτικές που 

ασχολούνται με τους νέους,  με τα ΑΜΕΑ και τέλος με τη φροντίδα των 

ηλικιωμένων. Η συγκριτική αξιολόγηση των παραπάνω πολιτικών ως προς 

τη σημαντικότητα τους, φέρνει σε πρώτη θέση την κοινωνική στήριξη και 

ένταξη των ανέργων (51% των ερωτώμενων τη θεωρεί ως πάρα πολύ 

σημαντική). Ακολουθούν οι πολιτικές για τους νέους με ποσοστό 46%. 

Υψηλά ποσοστά σημαντικότητας συγκεντρώνουν και οι πολιτικές 

αντιμετώπισης της φτώχιας (25% των ερωτώμενων θεωρεί ότι είναι πολύ 

σημαντικές και 33% των ερωτώμενων υποστηρίζει ότι είναι πάρα πολύ 

σημαντικές). Η σημαντικότητα των υπόλοιπων δύο πολιτικών μοιράζεται σε 

όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης.  

• Αναφορικά με την ιεράρχηση κοινωνικών πολιτικών που σχετίζεται με την 

αντιμετώπιση ιδιαίτερων κοινωνικών προβλημάτων, οι κάτοικοι θεωρούν ως 

πολύ σημαντικές τις πολιτικές αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας 

(85% των ερωτώμενων), ακολουθούν οι πολιτικές για τη μέριμνα της 

εγκατάλειψης ηλικιωμένων (71%) και τέλος οι πολιτικές για την κακοποίηση 

γυναικών (62%).   

•  Τέλος, η ιεράρχηση των κοινωνικών πολιτικών που ασχολούνται με θέματα  

     υγείας και φύλαξης παιδιών, εντοπίζει ως πρώτη προτεραιότητα τις πολιτικές  

     υγείας ( 73% των ερωτώμενων), ακολουθεί η φύλαξη παιδιών (69%) και    

     τέλος, η συντήρηση σχολείων (56%). 

 
Δ.9. Πολιτισμός   
 

• Οι πέντε πιο σημαντικές για τους πολίτες πολιτιστικές δραστηριότητες του 

Δήμου είναι οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στις πλατείες ( 63% των 

ερωτώμενων), δεύτερη έρχεται η λειτουργία καλλιτεχνικών σχολών (54% των 

ερωτώμενων), ακολουθεί η έκθεση βιβλίου (59% των ερωτώμενων), τέταρτες 

σε προτεραιότητα έρχονται οι κινηματογραφικές προβολές στο Σινέ 

Παράδεισος και τέλος οι εορταστικές εκδηλώσεις ( 35% των ερωτώμενων). 
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• Η συγκριτική αξιολόγηση των πέντε πιο σημαντικών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων ως προς το βαθμό σημαντικότητας, φέρνει στην πρώτη θέση 

τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολών (45% των ερωτώμενων θεωρεί ως 

πάρα πολύ σημαντική τη λειτουργία τους). Οι κινηματογραφικές προβολές 

στο «Σινέ Παράδεισος» θεωρούνται εξίσου σημαντικές (33% των 

ερωτώμενων απαντά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές). Η έκθεση βιβλίου 

κατέχει επίσης υψηλή θέση στην προτεραιότητα των κατοίκων (με το 38% 

των ερωτώμενων να απαντά ότι είναι πάρα πολύ σημαντική). Πιο κάτω στη 

σειρά προτεραιότητας βρίσκονται οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στις πλατείες  

και τελευταίες έρχονται οι εορταστικές εκδηλώσεις.   

• Ως προς το μέγεθος της επιθυμητής οικονομικής συμμετοχής σε τρεις 

κατηγορίες πολιτιστικών δράσεων: εισιτήρια εκδηλώσεων, εισιτήρια κιν/κών 

προβολών και δίδακτρα σχολών, παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι δεν 

επιθυμούν η οικονομική αυτή συμβολή να είναι αντίστοιχη με τιμές 

παρόμοιων δραστηριοτήτων των ιδιωτικών φορέων. Ειδικότερα, στα δίδακτρα 

σχολών, θεωρούν ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο συμβολικές 

έως πολύ χαμηλές (40% των ερωτώμενων). Στην περίπτωση των εισιτηρίων 

εκδηλώσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων θεωρεί ότι η είσοδος 

θα πρέπει να είναι ελεύθερη (51%) και τέλος, αναφορικά με τα εισιτήρια 

κιν/κών προβολών, το κύριο μέρος των ερωτώμενων, το 46%, προτιμά οι 

τιμές να είναι συμβολικές.  
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ΜΕΡΟΣ ΙI: Έρευνα Πεδίου στις Επιχειρήσεις του 
Δήμου Κορυδαλλού 
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A. Ταυτότητα Επιχειρήσεων που Συμμετείχαν στις Συνεντεύξεις 
 

Στοιχεία Διεξαγωγής Συνεντεύξεων: 
 

Οι συνεντεύξεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο του Κορυδαλλού έλαβαν μέρος στα 

τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου 2005 σε 50 επιχειρήσεις σε όλη την 

επικράτεια του Δήμου. Από αυτές 35% αρνήθηκαν να συμμετέχουν κυρίως λόγω 

έλλειψης χρόνου και ενδιαφέροντος. Ένα μικρό ποσοστό 2% εξέφρασε και την 

δυσαρέσκειά του απέναντι στη Δημοτική αρχή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  

BIOTEXNIA ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 1 3.8  

ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 1 3.8  

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 1 3.8  

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 1 3.8  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1 3.8  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ 

ΚΑΡΠΩΝ 
1 3.8  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 1 3.8  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 1 3.8  

ΕΝΔΥΣΗ 1 3.8  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 1 3.8  

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 1 3.8  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 3.8  

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1 3.8  

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 3 11.5  

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1 3.8  
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ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΔΩΡΑ 1 3.8  

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 2 7.7  

ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 1 3.8  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
2 7.7  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ 1 3.8  

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 3.8  

ΣΥΝΟΛΟ 26 100.0  

ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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B. Διαγραμματική Ανάλυση των Απαντήσεων  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 
% Κατανομή των επιχειρήσεων ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 
% Κατανομή των επιχειρήσεων ανά μέγεθος του καταστήματος 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 
% Κατανομή των επιχειρήσεων ανά σύνολο απασχολουμένων του καταστήματος 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 

% Κατανομή των επιχειρήσεων και απασχόληση ή όχι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.5 
% Κατανομή των επιχειρήσεων και απασχόληση ή όχι μελών οικογένειας στην 

επιχείρηση 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.6 
% Κατανομή των επιχειρήσεων και καθεστώς απασχόλησης προσωπικού 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.7 
% Κατανομή των επιχειρήσεων και δήλωση πρόθεσης για αλλαγή επαγγελματικής 

στέγης και μετακίνησης εκτός ορίων Δήμου 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.8 
% Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με την άποψη τους για την κερδοφορία της 

επιχείρησης τους  (πολύ κερδοφόρα, αρκετά, λίγο, καθόλου) 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων επιχειρήσεων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.9 
% Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με την άποψη τους για τα προβλήματα του 

Δήμου που επηρεάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης τους  ( εδώ παρουσιάζονται 

τα ποσοστά των προβλημάτων που έχουν αξιολογηθεί ως παρά πολύ σημαντικά) 

 

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων επιχειρήσεων 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.10 
% Κατανομή των επιχειρήσεων ανά γνώση προγραμμάτων επιχορηγήσεων των 

επιχειρήσεων 

38.50%

57.70%

3.80%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Γνώση Μη γνώση Δεν απαντήσαν

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.11 
% Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με την χρήση ή μη υπολογιστή 

50.00%

43.00%

7.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

ΝΑΙ ΌΧΙ Δεν απαντήσαν

ρή η ή μη γ ή

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.12 
% Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με τη δυνατότητα σύνδεσης ή μη στο 

διαδικτύο 

25.90%

48.10%

26.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.13% 
Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα με πώληση ή μη προϊόντων μέσω διαδικτύου 

11.10%

63.00%

25.90%
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40.00%
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60.00%

70.00%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.14 
% Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα  τις πηγές πληροφόρησης τους για τις 

εξελίξεις στην αγορά δραστηριοποίησής τους 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.15 
% Κατανομή των επιχειρήσεων και αξιολόγηση υπηρεσιών Δήμου 

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.16 
% Κατανομή των επιχειρήσεων σύμφωνα  τις πηγές πληροφόρησης τους για τις 

εξελίξεις στην αγορά δραστηριοποίησής τους 
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Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 
Μέτρα Πολιτικής  προς τις Επιχειρήσεις που πρέπει να υιοθετήσει ο Δήμος και 

Σημαντικότητα τους 

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ

Α-

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣ

ΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ

ΣΕΩΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣ

Η 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

ΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗ

ΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

ΟΥ 

ΕΝΗΜΕ

ΡΩΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ

ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
18.50% 14.80% 7.40% 4.00% 4.00% 11.01% 

ΠΟΛΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
11.10% 3.70% 12.10% 13.40% 25.60% 6.00% 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
3.70% 7.40% 12.10% 0.00% 0.00% 19.99% 

ΛΙΓΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
3.70% 7.40% 7.40% 14.80% 3.70% 3.70% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3.70% 7.40% 0.00% 8.80% 7.40% 0.00% 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΔΕΝ ΤΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ 
59.30% 59.30% 61.00% 59.00% 59.30% 59.30% 

Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.17 
% Κατανομή των  προτιμήσεων των επιχειρήσεων για μέτρα ενίσχυσης της 

απασχόλησης στον Κορυδαλλό και σημαντικότητα αυτών 

 
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.18 
% Κατανομή των επιχειρήσεων ανά δοθέντα ορισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

  
Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 3.74% 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 14.8% 

ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.74% 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.1% 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.74% 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ+ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
3.74% 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 14.8% 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 18.57% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 3.74% 

ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 

ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
3.74% 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
3.74% 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3.74% 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 7.4% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.74% 

Πηγή: Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων Επιχειρήσεων 
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ: Ταχυδρομική Έρευνα στον Πληθυσμό του 
Δήμου Κορυδαλλού 
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Α. Ταυτότητα Έρευνας 
 

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και πιο 

συγκριμένα κατά την υλοποίηση των δράσεων διαβούλευσης με τον τοπικό 

πληθυσμό, τον Απρίλιο του 2006 απεστάλη ταχυδρομικώς από το Δήμο, σε 10.000 

νοικοκυριά που διαμένουν εντός των ορίων του Κορυδαλλού έντυπο υλικό με την 

παρουσίαση των βασικών Αξόνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και 

σύντομο συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο προκειμένου οι κάτοικοι να 

αποτυπώσουν τις απόψεις τους επί του Προγράμματος. Συνολικά επιστράφηκαν 

συμπληρωμένα 385 ερωτηματολόγια τα οποία η διεπιστημονική ομάδα έργου 

επεξεργάστηκε με τη χρήση στατιστικού πακέτου (SPSS 11). Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

Β. Ανάλυση Ερωτήσεων 
 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Β.1, από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 47% 

αυτών που απάντησαν είναι γυναίκες και το 45% άνδρες. Το 8% δεν έδωσε καμία 

απάντηση στο πεδίο συμπλήρωσης του φύλου. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 
Φύλο Ερωτηθέντων 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Όσον αφορά στην ηλικία (Διάγραμμα Β.2), το 27% αυτών που απάντησαν ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα 31-45 ετών, το 25% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-65, το 22% 

είναι πάνω από  65 ετών και το 21% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-30. Το 5% δεν 

έδωσε καμία απάντηση στο πεδίο συμπλήρωσης της ηλικίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2 
Ηλικία Ερωτηθέντων 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Όσον αφορά στην επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων (Διάγραμμα Β.3), 
το 44% αυτών που απάντησαν είναι εργαζόμενοι, το 32% είναι συνταξιούχοι, το 11% 

είναι μη εργαζόμενοι και τέλος το 10% είναι άνεργοι. Το 3% δεν έδωσε καμία 

απάντηση στο πεδίο συμπλήρωσης της επαγγελματικής κατάστασης. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 

Επαγγελματική Κατάσταση 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 
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Όσον αφορά στην εισοδηματική τάξη των ερωτηθέντων (Διάγραμμα Β.4), το 66% 

ανήκει στη μεσαία τάξη, το 26% στη χαμηλή και μόλις το 5% ανήκει στην υψηλή τάξη. 

Το 3% δεν έδωσε καμία απάντηση στο πεδίο συμπλήρωσης της εισοδηματικής 

τάξης. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.4 
Εισοδηματική Τάξη 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Τέλος, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων (Διάγραμμα Β.5), 
το 42% έχει Μέση εκπαίδευση, το 35% έχει Ανώτερη \Ανώτατη και το 21% έχει 

στοιχειώδη εκπαίδευση. Το 2% των ερωτηθέντων δεν έδωσε καμία απάντηση στο 

πεδίο συμπλήρωσης των γραμματικών γνώσεων. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.5 

Επίπεδο Εκπαιδεύσεως 
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ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Συσχετίζοντας την εισοδηματική τάξη με το εκπαιδευτικό επίπεδο, βλέπουμε ότι το 

76% αυτών που ανήκουν στην υψηλή τάξη έχουν ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση 

ενώ το 44% αυτών που ανήκουν στη χαμηλή εισοδηματική τάξη έχουν στοιχειώδη 

εκπαίδευση. 

 

Όσον αφορά στο βαθμό ενημέρωσης των δημοτών για την αναπτυξιακή 

πρόταση του Δήμου (Διάγραμμα Β.6), ένα ποσοστό 35% απάντησε ότι γνωρίζει 

αρκετά, το 19% ότι γνωρίζει λίγα πράγματα, το 14% ότι κάτι έχει ακούσει, ενώ το 30% 

δε γνωρίζει τίποτα. Το 2% των ερωτηθέντων δεν απάντησε.  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.6 

Βαθμός Ενημέρωσης για την Αναπτυξιακή Πρόταση του Δήμου 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στους τομείς δράσεις που προτείνει ο Δήμος στην αναπτυξιακή πρόταση 

(Διάγραμμα Β.7), ο τομέας Περιβάλλον, πολεοδομία, μεταφορές αξιολογείται ως 

προς το βαθμό σπουδαιότητας με 3,9, η Τοπική ανάπτυξη και Οικονομία 

αξιολογείται με 3,4, η Κοινωνική ανάπτυξη με 3,7 και η Εσωτερική ανάπτυξη του 

Δήμου με 3,2. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.7 
Σπουδαιότητα Τομέων Δράσης 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στην ερώτηση για το ποιος τομέας είναι πιο σημαντικός (Διάγραμμα Β.8), ο 

τομέας Περιβάλλον, πολεοδομία, μεταφορές αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός 

με ποσοστό 52%, ακολουθεί ο τομέας της Κοινωνικής ανάπτυξης με ποσοστό 15%, η 

Τοπική ανάπτυξη και Οικονομία με ποσοστό 13% ενώ μόλις το 2% των ερωτηθέντων 

θεωρεί σημαντικό τον τομέα της Εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Το 18% των 

ερωτηθέντων δεν απάντησαν. 

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.8 
Σημαντικότητα Τομέων Δράσης 
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ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στην ερώτηση για το αν θα πρέπει να προσθέσει κάποιον άλλο άξονα στην 

αναπτυξιακή πρόταση (Διάγραμμα Β.9) απάντησε μόνο το 21% των ερωτηθέντων 

και προκύπτουν τα εξής στοιχεία: την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο τομέας της 

καθαριότητας με 22 μονάδες, ενώ ακολουθούν η παιδεία με 16 μονάδες, ο 

αθλητισμός με 12 μονάδες, η κυκλοφορία και η στάθμευση με 11 μονάδες, το 

περιβάλλον-πράσινο, ο πολιτισμός και η συγκοινωνία με 10 μονάδες, η κοινωνική 

πολιτική με 7 μονάδες, η ανεργία με 6 μονάδες, η ανακύκλωση και η απομάκρυνση 

των φυλακών με 4 μονάδες και η υγεία με 3 μονάδες. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.9 

Προτεινόμενος Άξονας για την Αναπτυξιακή Δράση 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στην ερώτηση για το που έδωσε προτεραιότητα ο Δήμος (Διάγραμμα Β.10), το 

24% θεωρεί ότι έδωσε προτεραιότητα στον τομέα της Κοινωνικής ανάπτυξης, το 21% 

στον τομέα Περιβάλλον, πολεοδομία, μεταφορές, το 18% στην Τοπική ανάπτυξη και 

Οικονομία και τέλος το 9% στην Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Το 28% των 

ερωτηθέντων δεν απάντησε. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.10 
Προτεραιότητα από Δήμο 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στην ερώτηση για το που πρέπει να δώσει προτεραιότητα ο Δήμος τα αμέσως 

επόμενα χρόνια (Διάγραμμα Β.11), το 36% απάντησε ότι προτεραιότητα πρέπει να 

δοθεί στον τομέα Περιβάλλον, πολεοδομία, μεταφορές, το 17% στην Τοπική 

ανάπτυξη και Οικονομία, το 16% στην Κοινωνική ανάπτυξη, ενώ το 6% απάντησε 

στην Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Το 25% των ερωτηθέντων δεν απάντησε. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.11 
Προτεραιότητα που θα Πρέπει να Δώσει ο Δήμος τα Επόμενα Χρόνια 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 
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Στον τομέα Περιβάλλον, πολεοδομία, μεταφορές, η Προστασία της φυσικής 

κληρονομιάς του όρους Αιγάλεω και η αισθητική αναβάθμισή του αξιολογείται ως 

προς το βαθμό σπουδαιότητας με 3,4 ,η Πολεοδομική οργάνωση, οι αναπλάσεις και 

το πράσινο αξιολογούνται με 3,8 και ο Συγκοινωνιακός σχεδιασμός, η εξυγίανση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος και η επέκταση του Μετρό αξιολογούνται με 4,2. 

(Διάγραμμα Β.12) 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.12 
Αξιολόγηση των Τομέων Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Μεταφορών 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στην ερώτηση για το που αλλού θα ήθελαν να δώσει βάρος ο Δήμος (σχετικά με 
τον τομέα Περιβάλλον, πολεοδομία, μεταφορές) (Διάγραμμα Β.13), απάντησε το 

25% των ερωτηθέντων και προέκυψαν τα εξής στοιχεία: η καθαριότητα καταλαμβάνει 

την πρώτη θέση με 46 μονάδες και ακολουθούν η συγκοινωνία με 33 μονάδες, η 

κυκλοφορία-στάθμευση με 29 μονάδες, η ανακύκλωση με 11 μονάδες, ο αθλητισμός 

και η απομάκρυνση των φυλακών με 8 μονάδες, το Μετρό, η παιδεία, το περιβάλλον-

πράσινο και η οικονομική ανάπτυξη με 6 μονάδες και τέλος η οδοποιία, η οδική 

σήμανση, η κοινωνική ανάπτυξη και ο κτιριακός σχεδιασμός με 4 μονάδες. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.13 
Προτεραιότητες των Τομέων Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Μεταφορών 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στον τομέα Τοπική ανάπτυξη και Οικονομία, το Τοπικό σχέδιο δράσης για την 

απασχόληση και η προώθηση της απασχόλησης και κατάρτισης αξιολογούνται ως 

προς το βαθμό σπουδαιότητας με 3,5 , η Επιχειρηματικότητα και η αντιμετώπιση του 

παραεμπορίου αξιολογούνται με 3,1 , και η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των 

δημοτικών επιχειρήσεων αξιολογείται με 3,3. (Διάγραμμα Β.14). 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.14 
Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία 
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ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

Στην ερώτηση για το που αλλού θα ήθελαν να δώσει βάρος ο Δήμος (σχετικά με 
τον τομέα Τοπική ανάπτυξη και Οικονομία), (Διάγραμμα Β.15), απάντησε το 

11% των ερωτηθέντων και προέκυψαν τα εξής στοιχεία: η ανεργία καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση με 16 μονάδες και ακολουθούν η καθαριότητα, η κοινωνική ανάπτυξη 

και η στάθμευση με 6 μονάδες και τέλος η συγκοινωνία και η παιδεία με 4 μονάδες. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.15 
Προτεραιότητες του Δήμου Σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στον τομέα Κοινωνική ανάπτυξη, η Ανάπτυξη με κοινωνική ευαισθησία αξιολογείται 

ως προς το βαθμό σπουδαιότητας με 3,7 ,η Πολιτική πρόνοιας αξιολογείται με 3,8 , 

και οι Υποδομές για πολιτισμό-αναψυχή-αθλητισμό αξιολογούνται με 3,9 (Διάγραμμα 
Β.16). 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.16 
Κοινωνική Ανάπτυξη 
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ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

Στην ερώτηση για το Δήμος (σχετικά με 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.17 
Προτεραιότητες τ ικής Ανάπτυξης 

 που αλλού θα ήθελαν να δώσει βάρος ο 

τον τομέα Κοινωνική ανάπτυξη), (Διάγραμμα Β.17), απάντησε το 16% και 

προέκυψαν τα εξής στοιχεία: ο τομέας της παιδείας και της νεολαίας κατέχει πρώτη 

θέση με 15 μονάδες, ακολουθούν ο αθλητισμός με 13 μονάδες και στη συνέχεια η 

υγεία με 8 μονάδες, η καθαριότητα με 6 μονάδες, η καταπολέμηση των ναρκωτικών 

και η αναψυχή με 5 μονάδες, η απομάκρυνση των φυλακών και τα ΑΜΕΑ με 4 

μονάδες και τέλος η κυκλοφορία και η στάθμευση με 2 μονάδες. 

 

ου Τομέα της Κοινων

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 
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Στον τομέα Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, η βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και η αποδοτικότητα αξιολογούνται ως προς το βαθμό σπουδαιότητας με 

3,8 , η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες αξιολογείται με 4 και η ηλεκτρονική 

διαχείριση εγγράφων αξιολογείται με 3,5. (Διάγραμμα Β.18). 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.18 
Αξιολόγηση του Τομέα της Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 

 

Στην ερώτηση για το που αλλού θα ήθελαν να δώσει βάρος ο Δήμος (σχετικά με 
τον τομέα Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου) (Διάγραμμα Β.19), απάντησε το 10% 

και προέκυψαν τα εξής στοιχεία: η ποιότητα των υπηρεσιών κατέχει πρώτη θέση με 

22 μονάδες, ακολουθεί η καθαριότητα με 12 μονάδες, η επικοινωνία με το δημότη με 

8 μονάδες και τέλος η ανέγερση του δημαρχείου, η εκπαίδευση του προσωπικού και 

η ενημέρωση των πολιτών με 4 μονάδες. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.19 
Προτεραιότητες του Τομέα της Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 
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Στο πεδίο συμπλήρωσης των παρατηρήσεων των ερωτηθέντων και κάποιων 

επιπλέον στοιχείων που θεωρούν σημαντικά (Διάγραμμα Β.20),απάντησε το 45% 

των ερωτηθέντων και προέκυψαν τα εξής στοιχεία: η Καθαριότητα κατέχει πρώτη 

θέση με 187 μονάδες, έχοντας αισθητή διαφορά από τις υπόλοιπες αναφορές. 

κολουθεί η Συγκοινωνία με 52 μονάδες, το Πράσινο με 46 μονάδες, η Στάθμευση 

με 41 μονάδες και η Απομάκρ ν με 39 μονάδες. Με αρκετά 

μικρότερα π ωσης, της 

Ποιότητας των υπηρεσιών, του Κυκλοφοριακού και των Έργων με 25, 22, 21, 17 

και 16 μονάδες αντίστοιχα, ενώ προκαλεί εντύπωση ότι τομείς ιδιαίτερα σημαντικοί 

όπως η Ανεργία, η Παιδεία, η Νεολαία και η Επέκταση  του Μετρό κατέχουν 

χαμηλή θέση με 15, 15, 11 και 5 μονάδες αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 
 
 

Α

υνση των φυλακώ

οσοστά ακολουθούν οι τομείς του Αθλητισμού, της Ανακύκλ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.20 
Θέματα τα οποία Απασχολούν τους Ερωτηθέντες 

 
ΠΗΓΗ: Ερωτηματολόγιο Ταχυδρομικής Έρευνας 
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ΜΕΡΟΣ IV: Συμμετοχικό Τεχνικό Πρόγραμμα 
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Α. Μεθοδολογία Σχεδιασμού 

 προγραμματισμός για τις συναντήσεις στο πλαίσιο του συμμετοχικού τεχνικού 

τος προέβλεπε συνολικά 11 συναντήσεις, σε  διάστημα μικρότερο του 

ς( από 12/10 έως 5/11).  

Οι οκτώ εξ’ αυτών είχαν γεωγραφικό  και πραγματοποιήθηκαν σε 

επιλεγμ ότητες 

που, χωρικά, αποτελούν το Δήμο Κορυδαλλού. Οι συναντήσεις διεξήχθησαν στις 

ένες περιοχές (Πίνακας 1)με στόχο η κάθε μια να καλύπτει και τις 

αντίστοιχες πολεοδομικές ενότητες.  

Συνολικά ο πληθυσμός που συμμετείχε στις συγκεκριμένες  συναντήσεις ήταν 645 

άτομα με το βαθμό συμμετοχής ανά συνάντηση να διαφοροποιείται: 

 

Περιοχή Συνάντησης Κάλυψη ΠΕ 
Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

 

Ο

προγράμμα

μηνό

χαρακτήρα

ένα σημεία με στόχο να καλύψουν τις δέκα επιμέρους πολεοδομικές εν

συγκεκριμ

Δεξαμενή 5 100 

Κανάρια 8 και 6 60 

Μέμου 3 και 4 65 

Βενιζέλου 1 80 

Σχιστό 7 110 

Πλ Αλησμόνητων 

Πατρίδων 
9 100 

Πλ Αγ Γεωργίου 2 85 

Πλ Μερκάτη 10 45 

 

 

Εκτός από τις 8 γεωγραφικού χαρακτήρα συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν 

συμπληρωματικά και τρεις συναντήσεις θεματικού χαρακτήρα στις εξής ενότητες : 

• Παιδεία 

• Αθλητισμός 

• Τοπική Οικονομία- Επιχειρηματικότητα  

Σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε, τις συναντήσεις παρακολούθησαν 220 άτομα 

– εκπρόσωποι αντίστοιχων φορέων ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο (σχολεία, 

σύλλογοι γονέων,  επιχειρήσεις , εμπορικός σύλλογος αθλητικά σωματεία κλπ). 
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 Συναντήσεις 
Αριθμός 

Συμμετεχόντων
Θεματικές

Αθλητισμός 50 

Τοπική Οικονομία- 

Επιχειρ
20 

ηματικότητα 

Παιδεία 150 

 

Η πολιτική δημοσιότητας που ακολουθήθηκε από πλευράς Δήμου Κορυδαλλού ήταν 

σύνθετη και περιελάμβανε :  

• την αποστολή προσκλήσεων μέσω ταχυδρομείου στους κατοίκους της κάθε 

ού διαδικτυακού 

τόπου  

• την ανάρτηση πανό σε κάθε περιοχή  

 

Κατά την έναρξη κασίας κάθε  μήθηκε δομημένο 

ερωτηματολόγιο κλει υ σε όλου υμμετέχον που παραβρέθηκαν 

με στόχο να αποτυπω εγαλύτερη  η θέση τω ατοίκων-πολιτών σε 

ορισμένα βασικά ζη οποία η Δημοτική αρχή αντιλαμβάνεται ως κομβικού 

χαρακτήρα στα πλαίσ ης της Δημοτικ  πολιτικής. 

Στην έρευνα π  το γεγονός ότι μέσω της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας τα ατα σαφώ δεν μπορο να αποτελέσουν 

αντιπροσωπευτικ όκληρο το πληθυσμού τ μου Κορυδαλλού, 

επιχειρήθηκε να αν ισμένες τάσ όπως διαμορφώνονται, σύμφωνα με 

 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που συμμετείχε στην κάθε 

υνάντηση αλλά και σύμφωνα με τη χωρική ενότητα που αυτή έλαβε μέρος. 

σ

τις 

τό ερμηνεύεται σε απόλυτες τιμές ότι στην έρευνα συμμετείχαν 275 

 συναντήσεις, (με βασική υπόθεση εργασίας  ότι η σημαντική 

και  στα πλαίσια των θεματικών 

περιοχής 

• την δημοσιοποίηση του προγράμματος μέσω του δημοτικ

της διαδι  συνάντησης διανε

στού τύπο ς τους σ τες 

θεί με μ ευκρίνεια ν κ

τήματα τα 

ια άσκησ ής

ου διεξήχθη και παρά

αποτελέσμ ς ύν 

ά στοιχεία για ολ ν ου Δή

ιχνευθούν ορ εις 

τα

σ

  Το ύνολο το συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παρελήφθησαν 

αντιστοιχούσε στο 31,8% του συνόλου των ατόμων που παρακολούθησαν 

συναντήσεις. Αυ

άτομα και από τις έντεκα

πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν 

συναντήσεων είναι κάτοικοι του Κορυδαλλού)  
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Β. Ανάλυση Ερωτήσεων 
 

αμμα Β.1 
τηθέντων 

Διάγρ
Ηλικία Ερω

 
ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 

5 ετών τα ποσοστά είναι 

η δ ε  

 

Όπως εμφανίζεται στο παραπάνω διάγραμμα, η ποσοστιαία σύνθεση του συνόλου 

των ερωτηθέντων ανά  ηλικιακή ομάδα διαμορφώνεται ως εξής: Το 27% ανήκει στην 

ομάδα  35-50 ετών, το 21%  στην ομάδα  50-65 ετών, το 16% στην άνω των 65 ετών 

ενώ τέλος στις ηλικιακές ομάδες, των έως 25 ετών και 25-3

της τάξεως του 2% και 4% αντίστοιχα. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων τ ς τάξεως του 30% εν έδωσ  κανένα στοιχείο αναφορικά με την 

ηλικία του. 

Διάγραμμα Β.2 
Φύλο Ερωτηθέντων 

 
ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Από τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα,  η πλειοψηφία, σε ποσοστό 

ς τάξεως του 48%, ανήκει στο γυναικείο φύλο, ενώ στο ανδρικό φύλο αντιστοιχεί το 

42% του συνόλου. Ένα ποσοστό ν που αγγίζει το 10% δεν έδωσε 

καμία απάντηση σε σχέση με το

 

Διάγραμμα Β.3 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

τη

 των ερωτηθέντω

 φύλο του.  

 
ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, 

το 30% δήλωσαν απόφοιτοι Δ παίδευσης, το 19% απόφοιτοι 

Ανώτατης εκπαίδευσης, το 16 νασίου, το 11%  απόφοιτοι 

Δημοτικού, το 9%  Ανώτερης εκπαίδευσης, το 3% κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού τίτλου ενώ τέλος ένα ποσοστό της τάξεως του 1% δήλωσαν 

αναλφάβητοι. Καμία απάντηση σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο τους δεν έδωσε 

το 11% των ερωτηθέντων. 

 

ευτεροβάθμιας εκ

%  απόφοιτοι Γυμ
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Διάγραμμα Β.4 
Ποιότητα Ζωής 

 
ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν αναφέρεται 

στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής όπως τη βιώνουν στο Δήμο Κορυδαλλού. Το 

48% των ερωτηθέντων θεωρεί τη διαβίωσή του στην πόλη του Κορυδαλλού σχετικά 

ανοποιητική, το 25% αρκετά ικανοποιητική, το 18% καθόλου ικανοποιητική, το 5%  

πολύ ικανοπ  3% των 

ωτηθέντων δεν έδωσε καμία απάντηση. 

 Αρχής στην Αναβάθμιση της Ποιοτικής Διαβίωσης 

ικ

οιητική και μόλις το 1% πάρα πολύ ικανοποιητική. Το

ερ

 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή μπορεί να παρέχει ουσιαστικές λύσεις 

στην αναβάθμιση της ποιοτικής διαβίωσης σας; 

 

Διάγραμμα Β.5 
Συμβολή Δημοτικής
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ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 

Στην δεύτερη ερώτηση, που στοχεύει να διερευνήσει στο κατά πόσο θεωρούν οι 

δημότες ότι η Δημοτική αρχή μπορεί να παρέχει ουσιαστικές λύσεις στην αναβάθμιση 

της ποιοτικής διαβίωσης, από το 99% των ερωτηθέντων που απάντησαν, μόλις το 

απάντησε  καθόλου, το 8% λίγο, το 23% αρκετά, το 29% πολύ, ενώ τέλος το 38% 

απάντησε πως να συμβάλει 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

1% 

 η Δημοτική αρχή μπορεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

σ

 

Διάγραμμα Β.6 
Βαθμός Συμμετοχής στη Διαμόρφωση Δημοτικής Πολίτικης 

 

 

Στην τρίτη ερώτηση μέσω της οποίας επιχειρείται να ανιχνευθεί ο βαθμός με τον 

οποίο οι πολίτες θεωρούν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Δημοτικής 

πολιτικής, το 18% απάντησε ότι δε συμμετέχει καθόλου, το 26% ότι συμμετέχει λίγο, 

το 34% αρκετά, το 10% πολύ και μόλις το 7% θεωρεί ότι συμμετέχει πάρα πολύ.  

 

Διάγραμμα Β.7 

ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 
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Επιθυμητές Μορφές Συμμετοχής στη Διαμόρφωση Δημοτικής Πολιτικής 

 
ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 

Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος 

σχετικά με τις μορφές με τις οποίες θα επιθυμούσαν οι δημότες να συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής (στο συγκεκριμένο ερώτημα οι κάτοικοι της 

πόλης είχαν τη δυνατότητα περισσοτέρων της μιας επιλογών). Σε αυτό το πλαίσιο 

10 άτομα επέλεξαν ως πιο επιθυμητή μορφή την προσωπική επαφή με τη Δημοτική 

αρχή, ακολουθούν τα άτυπα συμβ  αποτελούν την επιλογή για 106 

άτομα, η σ 105 άτομα. 

Επόμενη επιλογή είναι η συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο με 44 άτομα, μέσω 

διαδικτύου τοποθετήθηκαν 37 άτομα, μέσω τοπικής ψηφοφορίας 32 άτομα και μέσω 

υπαλλήλων του Δήμου επέλεξαν 29 άτομα. Τέλος 10 άτομα δήλωσαν ότι δεν 

επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

 

Διάγραμμα Β.8 
Αναπτυξιακές Δράσεις Προτεραιότητας 

1

ούλια γειτονιάς να

υμμετοχή μέσω οργανώσεων-συλλόγων- κινήσεων με 
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ΠΗΓΗ: Ίδια επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων έρευνας πεδίου 

 

Στην τελευταία ερώτηση που υποβλήθηκε στους ερωτηθέντες σχετικά με την 

αξιολόγηση αναγκαιότητας των δράσεων προέκυψε ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται 

στην Καθαριότητα καθώς την αξιολόγησαν ως πάρα  σημαντική 161 άτομα 

από τα 275 (ποσοστό που αγγίζει το 59% του συνόλου των ερωτηθέντων). 

Ακολουθεί το Περιβάλλον με 156 άτομα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες με 119 άτομα 

και η Απασχόληση με 100 άτομα ενώ ακολουθούν η Ασφάλεια/ φύλαξη με 99 

άτομα, το Κυκλοφοριακό με

πολύ

 94 άτομα, τα Δημοτικά έργα και οι Θέσεις 
τάθμευσης με 91 άτομα, ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός με 77 και 74 άτομα 

αντίστοιχα και τέλος οι Βελτιωμέν εσίες με 58 άτομα.   

Επίσης έγιναν από 20  ανακύκλωση, τα 

αδέσποτα, την ηχορύπανση, την παιδεία, τις πεζοδρομήσεις, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, τα σχολεία, τη συγκοινωνία κ.λ.π. 

 

 

σ
ες ποιοτικά υπηρ

 άτομα μεμονωμένες αναφορές στην
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Γ. Γενικά Συμπεράσματα 
 

• Η ιδιαίτερα μειωμένη συμμετοχή τόσο στις συναντήσεις που διοργανώθηκαν 

όσο και στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  από άτομα των νεότερων 

ηλικιακών ομάδων έως και 35 ετών. 

• Η ενισχυμένη παρουσία του γυναικείου φύλου αλλά και η μεγαλύτερη 

δεκτικότητα που επέδειξε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

• Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων (σε συνάρτηση με το 

προφίλ της περιοχής όπως αποτυπώνεται από την απογραφή της ΕΣΥΕ 

αλλά και δεδομένης της απουσίας των ατόμων νεότερων ηλικιακών ομάδων 

τα οποία και κατά κύριο λόγο  ). 

• Το μικρό ποσοστό ικανοποιημένων από την ποιότητα ζωής στην πόλη του 

Κορυδ νοποιημένοι 

αντίστοιχα, σε αντίθεση με ένα ποσοστό 18% και 48% που δηλώνουν 

εγγύτητας 

8% και το 26% δηλώνουν καθόλου και 

λίγο σε σχέση με τη συμμετοχή τους. Μόλις το 7% δηλώνει πάρα πολύ και 

ένα 10% πολύ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα εάν 

λάβουμε υπόψη το γεγονός, ότι στο σύνολο του το κοινό που συμμετείχε στις 

συγκεκριμένες συναντήσεις περιελάμβανε στην πλειοψηφία του 

ενεργοποιημένους πολίτες.  

• Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η επιλογή των ερωτηθέντων σχετικά με τις 

επιθυμητές μορφές συμμετοχής στη διαμόρφωση της Δημοτικής πολιτικής 

όπου ως κύριες επιλογές που εκφράστηκαν αποτέλεσαν η άμεση επικοινωνία 

αλλού (5% και 1% δηλώνουν πολύ και παρά πολύ ικα

καθόλου και σχετικά ικανοποιημένοι ). Ενδιαφέρον αποτελεί και με μια 

απόπειρα περαιτέρω συσχέτισης κατά την οποία εμφανίζεται ότι η μεγάλη 

πλειοψηφία των ατόμων που εκφράζονται ως ικανοποιημένοι ανήκουν στις 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (παρά το γεγονός ότι το δείγμα δεν είναι 

στρωματοποιημένο ηλικιακά) 

• Το 29% και 38% των δημοτών θεωρούν ότι η Δημοτική Αρχή μπορεί να 

συμβάλει πολύ και πάρα πολύ, αντίστοιχα, στην ποιοτική αναβάθμιση της 

διαβίωσης τους. Μια υψηλή προσδοκία από την τοπική κοινωνία που 

ουσιαστικά επαληθεύει τις αρχές της επικουρικότητας και 

αναφορικά με το πλησιέστερο προς τον πολίτη επίπεδο εξουσίας.  

• Υπάρχει ένα έλλειμμα σε σχέση με την αίσθηση συμμετοχής στη διαμόρφωση 

της Δημοτικής πολιτικής, αφού το 1
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με τη Δημοτική αρχή αλλά και τα συλλογικά οργάνων άτυπου ή και τυπικού 

• Τέλος είναι εμφανές ότι ζητήματα που περιλαμβάνονται στον τομέα του 

χαρακτήρα. 

περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια (όπως η καθαριότητα και το πράσινο) 

είναι αυτά που για τους ερωτηθέντες αποτελούν ιδιαίτερης σημασίας θέματα. 
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Α. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάλυσης, Δυνάμεις, Αδυναμίες, Απειλές και 
Αναπτυξιακές Προοπτικές του Δήμου  
 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιδιώκεται η συνθετική παρουσίαση των αξιολογήσεων του 

πακέτου εργασίας ΠΕ4 που αναφέρεται στην αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής  Δήμου Κορυδαλλού.  

 

Η αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και η αξιολόγηση της περιοχής του 

Δήμου Κορυδαλλού επιτρέπει την συνολική διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με 

τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές στους τομείς οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης (SWOT Analysis). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος της SWOT Analysis δύναται να παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο 

τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης του (θετικά ή αρνητικά) και τις 

τάσεις/παράγοντες που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την αναπτυξιακή 

διαδικασία της περιοχής αναδεικνύοντας στη συνέχεια τα σημαντικότερα κρίσιμα 

ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής.      

 

A.1. Συνθετική Παρουσίαση Πλεονεκτημάτων της υπό Εξέτασης Περιοχής 

• Ύπαρξη ισχυρού κέντρου λιανικού εμπορίου και  κέντρου ψυχαγωγίας- 

αναψυχής- εστίασης τα οποία έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν ως 

πόλος έλξης για τους κατοίκους όμορων δήμων. 

• Ικανοποιητικός αριθμός υποδομών κοινωνικής φροντίδας  

• Η γεωγραφική θέση του Δήμου (κοντά στο Λιμάνι του Πειραιά και στη 

βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου – Ελευσίνας )  επιτρέπει την ανάπτυξη του 

χονδρικού εμπορίου και των μεταφορικών εταιρειών. 

• Η συγκέντρωση πληθυσμού με υψηλότερα εισοδήματα και μορφωτικό επίπεδο 

σε σχέση με τους όμορους δήμους. 

• Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής Άνω 

δεξαμενής- Σχιστού δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση 

της συγκεκριμένης περιοχής με πολλαπλασιαστικά οφέλη για ολόκληρο τον ΟΤΑ 

• Ύπαρξη χώρων περιαστικού πρασίνου στην περιοχή του Σχιστού  

• Το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης ενισχύει τις συνθήκες ποιότητας ζωής του 

τοπικού πληθυσμού.  

• Η δημιουργία του κέντρου αναψυχής στη περιοχή του Ρέντη προσφέρει ευκαιρίες 

ανάπτυξης στις άμεσα γειτνιάζουσες περιοχές (απασχόληση και ψυχαγωγία) 
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• Το υψηλό ποσοστό νεανικού πληθυσμού συγκριτικά με τα δεδομένα της 

περιφέρειας Αττικής 

• Η εξάλειψη της διπλοβάρδιας στα σχολεία από το σχολικό έτος 2007-2008 

• Η ένταξη της νέας περιοχής στο σχέδιο πόλης προσδίδει νέα δυναμική για την 

ανάπτυξη της πόλης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης  

• Τα νέα έργα βασικών υποδομών όπως η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής  

συμβάλλουν καθοριστικά  στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. 

• Δράσεις πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή τόσο από φορείς της τοπικής 

κοινωνίας όσο από φορείς του Δήμου (ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει πέρα όλων 

των άλλων να αποδοθεί στην πρόσφατη επαναλειτουργία του ανακαινισμένου 

Σινέ Παράδεισος αλλά και στις δράσει που υλοποιούνται μέσω ΔΕΕΠΑΠΕΚ και 

Πνευματικού Κέντρου).  

• Ο αναπτυξιακός δυναμισμός της περιοχής λόγω διαχρονικής αύξησης του δείκτη 

δραστηριότητας αλλά και σχετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών που διαθέτει ο 

τοπικός πληθυσμός. 

• Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ΤΕΕ Κορυδαλλού, το οποίο αποτελεί μία από 

τις μεγαλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις στο λεκανοπέδιο  
• Το δίκτυο των ευρυζωνικών υποδομών που διαθέτουν οι εταιρείες πάροχοι στην 

περιοχή μελέτης προσφέρουν την ευκαιρία στον τοπικό πληθυσμό πρόσβαση 

στο διαδίκτυο με μεγάλου εύρους ζώνης  με σχετικά χαμηλό κόστος το οποίο 

μάλιστα εξαιτίας του ανταγωνισμού βαίνει μειούμενο. 

 

A.2. Συνθετική Παρουσίαση Αδυναμιών  

• Υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την περιφέρεια ομάδων με ειδικά προβλήματα 

όπως ανεργία ( μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες και νέοι), διαζευγμένοι με παιδιά, 

χαμηλά εισοδήματα και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

• Ανισοκατανομή των κοινωνικών υποδομών στις πολεοδομικές ενότητες του 

Δήμου, με κεντρικό πρόβλημα τη συγκέντρωση των σχολείων και δομών 

βρεφονηπιακών  σταθμών σε συγκεκριμένη χωρική ενότητα. 

• Οι υφιστάμενες πολιτικές για νέους δεν είναι επαρκείς σε σύγκριση με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν (π.χ. ανεργία, νεανική παραβατικότητα) 

• Ανυπαρξία ενός προωθητικού πόλου οικονομικής –κοινωνικής ανάπτυξης (π.χ 

τεχνολογικό πάρκο, χώροι αναψυχής κτλ.) 

• Έλλειψη χώρων πρασίνου ιδιαίτερα στον Κάτω Κορυδαλλό και εν γένει 

ελεύθερων χώρων καθώς και έλλειψη διασύνδεσης αυτών. 
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•  Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα ιδιαίτερα γύρω από το εμπορικό κέντρο του 

Δήμου. 

• Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης  

• Η ύπαρξη των φυλακών υποβαθμίζει την εικόνα του Κορυδαλλού με άμεσες 

επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Δήμου. 

• Η Λεωφόρος της Γρ. Λαμπράκη διχοτομεί τον  Κορυδαλλό σε δύο ανομοιογενείς 

οικονομικές περιοχές. 

• Η περιοχή του Σχιστού παρουσιάζει φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής 

υποβάθμισης. 

• Η αύξηση της κρίσης της απασχόλησης στην περιοχή κυρίως μέσω της μείωσης 

της βιομηχανικής /βιοτεχνικής απασχόλησης. 

• Απουσία επαρκών υποστηρικτικών κοινωνικών δομών για τους εργαζόμενους 

(π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί) για τους νέους (π.χ. αθλητικές υποδομές σχολίων) 

και τους αλλοδαπούς. 

• Η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού μικρών βιοτεχνικών μονάδων διάσπαρτων 

μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης. 

• Η μη σχεδιασμένη διάχυση δραστηριοτήτων, οι οποίες δημιουργούν όχληση, 

προσθετικά λειτουργούν ανασταλτικά στην επιζητούμενη ποιότητα ζωής των 

κατοίκων αλλά και ανασταλτικά στην εξέλιξη μιας σύγχρονης πόλης με 

επίσης  σύγχρονη αντίληψη οργάνωσης. 

• Αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και πιθανά έλλειμμα συσχέτισης 

δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού με αυτές της αγοράς εργασίας στο Δήμο 

• Ο μικρομεσαίος χαρακτήρας των επιχειρήσεων και η αδυναμία προσαρμογής 

τους στα νέα δεδομένα της κοινωνίας της πληροφορίας.  

• Ανεπάρκεια αθλητικών υποδομών κι οργανωμένων χώρων άθλησης και δομών 

διαχείρισης ελεύθερου χρόνου. 

• Ανυπαρξία παραγωγικών δομών ενέργειας, συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, φωτοβολταΐκών, ανεμογεννητριών κλπ που θα συνέβαλλε περαιτέρω 

στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. 

• Χαμηλό ποσοστό ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. 

 

 

A.3. Συνθετική Παρουσίαση Ευκαιριών-Προοπτικών 

 
• Η ύπαρξη κεντρικής σημασίας αναπτυξιακών πόλων (κεντρικός οδικός άξονας, 

Φυλακές, περιαστικός χώρος, χώρος λατομείων) μπορούν να αποτελέσουν τα 
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σημεία αναφοράς που θα προσδώσουν στον Κορυδαλλό αντικειμενικά 

υπερτοπική σημασία. Ο Κορυδαλλός  μπορεί να ανακτήσει τριτογενείς 

δυνάμεις σ’ ένα νέο Πολεοδομικό Κέντρο – ουσιαστικό κέντρο υπερτοπικής 

σημασίας ενώ οι περί αυτόν Δήμοι (Νίκαιας και Αιγάλεω) έχουν εξαντλήσει 

ελλειμματικά τα χωρικά και λειτουργικά τους αποθέματα. 

• Η οργανωμένη ανάπτυξη του Πολεοδομικού Κέντρου στην κεντρική περιοχή του 

Δήμου μετά την απελευθέρωση των χώρων του σωφρονιστικού ιδρύματος, που 

προσφέρει δυνατότητες λόγω του ελεύθερου αδόμητου χώρου  στη βάση ειδικού 

προγράμματος και σχεδιασμού αξιοποίησής του.  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, 

πολιτιστικών, και κοινωνικών υποδομών και δραστηριοτήτων.  

• Οι προγραμματιζόμενες αναπλάσεις σε μια σειρά από οδούς αναμένεται να 

αναβαθμίσουν τις συνθήκες ποιοτικής διαβίωσης στην πόλη και να διασυνδέσουν 

μέσω μιας πράσινης διαδρομής μεγάλο μέρος του Δήμου.  

• Η διείσδυση της χρήσης του φυσικού αερίου και γενικά των ΑΠΕ στην περιοχή 

μελέτης δημιουργεί ευκαιρίες για την μείωση της ρύπανσης και ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας.   

• Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων  που ανοίγονται μέσω των νέων εθνικών 

και ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Δ’ προγραμματικής περιόδου. 

• Η δυναμική ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τον πολίτη  και η προώθηση της 

έννοιας της «κοινωνικής οικονομίας» μέσα από διάφορες πηγές χρηματοδότησης 

(ευρωπαικοί και εθνικοί πόροι). 

• Η προοπτική υλοποίησης των πράσινων διαδρομών προσδίδει σημαντικές 

προοπτικές για την ενοποίηση των επιμέρους περιοχών του Κορυδαλλού 

προωθώντας παράλληλα δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον . 

• 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.  

• Η δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος από την ενσωμάτωση  των  

οικονομικών μεταναστών στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης. 

• Η λειτουργική και οργανωμένη τακτοποίηση και υλοποίηση των εδαφών του 

ορεινού όγκου του Αιγάλεω υπό το καθεστώς της υφιστάμενης θεσμικής του 

θεώρησης ως υπερτοπικός πόλος πολιτιστικών και αθλητικών λειτουργιών και 
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• Οι δυνατότητες από μελλοντική ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 

• Η ένταξη της περιοχής του Σχιστού στο πολεοδομικό σχέδιο δημιουργεί 

προοπτικές για ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και         

αύξηση του περιαστικού πρασίνου.  

• Η κατασκευή του αθλητικού κέντρου στη περιοχή των λατομείων αναμένεται να 

δώσει μεγάλη ώθηση στο μαζικό αθλητισμό και γενικότερα στις αθλητικές 

δραστηριότητες και παράλληλα να συμβάλει στην οικονομική αναβάθμιση  της 

γύρω περιοχής    

• Η προοπτική ένταξης του μετρό της γραμμής Χαϊδάρι –Πειραιά στο 4ο ΚΠΣ θα 

συνδέσει τον Κορυδαλλό με ολόκληρη τη μητροπολητική περιοχή της Αθήνας και 

των προαστίων της. 

• Η έλευση του Μετρό εκτός από τα άμεσα οφέλη της κυκλοφοριακής 

αποσυμφόρησης είναι δυνατόν να ενθαρρύνει τη δημιουργία οδών ήπιας 

κυκλοφορίας και άλλων σημειακών αναπλάσεων(πεζοδρόμια, σήμανση, 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις). 

• Η προοπτική αντιμετώπισης των έντονων προβλημάτων στάθμευσης και του 

ευρύτερου κυκλοφοριακού ζητήματος μετά την κατάθεση και έγκριση  τεχνικού 

δελτίου για την κατασκευή υπόγειων parking στην πλατεία Μέμου και την πλατεία 

Βενιζέλου 

• Οι προοπτικές που προσδίδει, από τον Σεπτέμβρη, η έναρξη του προγράμματος 

ανακύκλωσης με μια σειρά συμπληρωματικών δράσεων ευαισθητοποίησης του 

τοπικού πληθυσμού, καθώς και η σημαντική ενίσχυση με μέσα της υπηρεσίας 

καθαριότητας που αναμένεται να επιδράσει καθοριστικά στην καθαριότητα της 

πόλης 

• Η ανάπτυξη ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στον Δήμο Κορυδαλλού θα 

εξασφαλίσει την παροχή δωρεάν υπηρεσιών internet στους δημότες 

Κορυδαλλού  και την παράλληλη αξιοποίηση της υποδομής για προσφορά 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VOIP, ασύρματη τηλεφωνία, διαδραστικές 

υπηρεσίες, κλπ) 

• Οι νέες προοπτικές αναφορικά με τη Δημοτική Επιχειρηματικότητα όπως αυτές 

διαμορφώνονται μετά από τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που 

διεξάγεται αυτή την περίοδο προκειμένου να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες 

επιχειρηματικές δομές του Δήμου και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο να 

αναθεωρηθούν. 
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• Ο χαρακτηρισμός του όρους Αιγάλεω σύμφωνα με τις τελευταίες εξαγγελίες ως  

εθνικού δρυμού. 

 

A.4. Συνθετική Παρουσίαση Απειλών  

• Αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναφορικά με το επίπεδο 

δεξιοτήτων, η οποία προκύπτει από το βελτιωμένο επίπεδο εκπαίδευσης των 

νέων σε σχέση με το είδος της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. 

• Η σημαντική αυξητική τάση των διαζυγίων, του δείκτη της ανεργίας, των 

μονομελών νοικοκυριών αλλά και των οικονομικών μεταναστών απειλεί την 

κοινωνική συνοχή του Δήμου ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ανάγκες 

κοινωνικών υποδομών. 

• Στις υπό πολεοδόμηση περιοχές καθώς και στις σχεδιαζόμενες αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις της περιοχής ενέχει ο κίνδυνος να μην ακολουθηθούν οι αρχές της 

ήπιας ανάπτυξης που σέβονται το περιβάλλον και τις ανάγκες των κατοίκων του 

Δήμου. 

• 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. 

• Η περιοχή της Δεξαμενής - Σχιστού με τη ραγδαία οικοδομική ανάπτυξη ενδέχεται 

να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα τόσο αναφορικά με την κάλυψη των 

απαραίτητων κοινωνικών υποδομών όσο και με τον κυκλοφοριακό και 

συγκοινωνιακό σχεδιασμό. 

• Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης λόγω της 

αυξανόμενης εμπορικής κίνησης ιδιαιτέρως εάν καθυστερήσει περαιτέρω η 

κατασκευή των υπόγειων χώρων στάθμευσης 

• Η χωροθέτηση της νέας στάσης στην καρδιά του Κορυδαλλού, στην πλατεία 

Ελευθερίας, θα δημιουργήσει μια σημαντική πίεση στην προσβασιμότητα, από 

τους μελλοντικούς πελάτες του δικτύου. Η πρόκληση από τη χωροθέτηση της 

στάσης αυτής είναι η δημιουργία κανόνων στην κίνηση και στη στάθμευση των 

οχημάτων, που οι επιβάτες τους θα είναι και οι χρήστες του Μετρό. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι επιπτώσεις από τη μεγάλη κυκλοφορία και τη συνεχή αναζήτηση 

χώρου στάθμευσης γύρω από την πλατεία Ελευθερίας θα λειτουργήσει 

επιβαρυντικά για την περιοχή  επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στο 

κεντρικότερο σημείο της πόλης 
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Α.5. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης 
Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τα προβλήματα σε σχέση με τις δυνατότητες και ευκαιρίες 

της πόλης, αναδεικνύονται τα σημαντικότερα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης της πόλης 

του Κορυδαλλού τα εξής:  

• Ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πολίτη (πεζοδρόμηση, διαμόρφωση 

χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων, ανάπτυξη δραστηριοτήτων για νέους, 

ρύθμιση της κυκλοφορίας, νέες θέσεις στάθμευσης, αποσυγκέντρωση 

κοινωνικών υπηρεσιών, αποτελεσματικές δημοτικές υπηρεσίες  κ.λ.π) 

• Η ανάγκη κινητοποίησης  της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. δημιουργία 

συλλογικών εκφράσεων, προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, 

προώθηση της κοινωνικής οικονομίας κλπ) 

• Ανάγκη για ενίσχυση και στήριξη της πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή 

μελέτης  

• Ανάγκη για αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, των γυναικών μέσω 

συντονισμένης  λειτουργίας δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης και προώθησης 

της απασχόλησης. 

• Η ανάγκη προώθησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (π.χ οικολογικές 

επιχειρηματικές μονάδες, εναλλακτικές πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,  

ποδηλατόδρομοι κ.λ.π) 

• Ανάγκη για πλήρης αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου, κυρίως 

των γυναικών μέσω στοχευόμενων 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, διακομετακομιστικό εμπόριο, 

εστίαση –αναψυχή κτλ). 

• Ανάγκη για ενίσχυση των δομών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας και των 

αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες (λ.χ υπό 

πολεοδόμηση περιοχές) και για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου 

(άνεργοι, γυναίκες, νέοι, ΑΜΕΑ, αλλοδαποί). 

• Ανάγκη για ενίσχυση των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω 

και της εισαγωγής νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, χρήσης Ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων   

• Ανάγκη για σχεδιασμένη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας-διαρκής υποστήριξη 

της τοπικής αγοράς για τη βιωσιμότητά της και την δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 
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• Ανάγκη προώθησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» μέσω της διάχυσης  

ευρυζωνικότητας στην τοπική κοινωνία 

• Ανάγκη ενίσχυσης της γειτονιάς (Ανοικτά σχολεία, Επιτροπές γειτονιάς, 

Κοινωνικός λειτουργός γειτονιάς, πεζοδρόμηση και διαμόρφωση χώρων 

πράσίνου)  
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ΜΕΡΟΣ II: Αξιολόγηση Εσωτερικών Δομών 
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Α. Αξιολόγηση Εσωτερικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας  
 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συνοψίζονται με την μέθοδο της SWOT Analysis, τα 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και απειλές που αφορούν την εσωτερική 

διάρθρωση και λειτουργία του Οργανισμού του Δήμου της Κορυδαλλού και των Νομικών 

προσώπων αυτού, σύμφωνα με την ανάλυση που έχει προηγηθεί στο  πακέτο εργασίας 

ΠΕ 4. Αρχικά, παρουσιάζονται τα γενικά συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της εσωτερικής 

διάρθρωσης και λειτουργίας του Δήμου και στην συνέχεια αξιολογούνται οι δομές που 

υφίσταται και δραστηριοποιούνται στους θεματικούς τομείς διερεύνησης της 

αναπτυξιακής πολιτικής αυτού, δηλαδή, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, τοπική οικονομία 

και απασχόληση και κοινωνική πολιτική όπου συγκαταλέγονται και οι πολιτιστικές δομές 

και δράσεις του Δήμου. Ξεχωριστή ενότητα στην συγκεκριμένη συνοπτική αξιολόγηση 

καταλαμβάνει εξάλλου η αξιολόγηση του διοικητικού – οικονομικού τομέα και 

εξυπηρέτησης πολιτών καθώς και η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και 

λειτουργίας του οργανισμού του Δήμου.  

 
 
Α.1. Πλεονεκτήματα 

• Σχετικά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (το 62% από την τριτοβάθμια εκπαίδευση)  

των αιρετών, στοιχείο που επιδρά θετικά στη δεκτικότητα τους στην καινοτομία 

και στους νεωτερισμούς αλλά και στην επιστημονικότητα προσέγγισης των 

αντικειμένων που προΐστανται πολιτικά.   

• Η θετική προδιάθεση και ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής σε καινοτόμες 

δράσεις . 

• Δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο εσωτερικό του Οργανισμού καθώς 

διαμορφώνονται στην πλειοψηφία των τμημάτων  ευνοϊκές εργασιακές σχέσεις 

και  σχέσεις συνεργασίας.  

• Σχετική επάρκεια του εξοπλισμού σε σχέση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών  για  τις περισσότερες οργανικές μονάδες.  

• Σταδιακή αναβάθμιση που διαπιστώνεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

προς τους Δημότες και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών προς αποδοτικότερες 

δομές 

• Η συμμετοχή τεσσάρων διαφορετικών συνδυασμών στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προσδίδει έναν ιδεολογικό πλουραλισμό στο σώμα, που εκφράζει με μεγαλύτερο 

εύρος τις αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας. 
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• Η λειτουργία του Δημοτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου προσδίδει νέα δυναμική για 

τα θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και 

των εργαζομένων στον ΟΤΑ. 

• Η στελέχωση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου με μόνιμο προσωπικό επιτρέπει 

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη 

νομική υποστήριξη του Δήμου αλλά και τη ουσιαστική συμβουλευτική αναφορικά 

με το θεσμικό πλαίσιο. 

• Οι προσπάθειες ενίσχυσης της διοργάνωσης συμμετοχικών διαδικασιών με 

κυριότερη δράση την υλοποίηση του συμμετοχικού τεχνικού προγράμματος, με 

όραμα τη διοργάνωση σε επόμενη φάση του συμμετοχικού προϋπολογισμού.  

• Η ετοιμότητα του Δήμου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης που 

παρουσιάζονται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων λόγω της 

ύπαρξης δομής σχετικής με τον προγραμματισμό 

• Η εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001: 2000, ευνοεί όχι 

μόνο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αλλά και τη σταδιακή ενσωμάτωση 

μεθόδων ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης των διαδικασιών. Επίσης λειτουργεί 

ως συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με την πιστοποίηση ως τελικός δικαιούχος 

του ΕΣΠΑ. 

• Η λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων στηρίζει την απασχόληση, προσφέρει 

χαμηλού κόστους υπηρεσίες (σχολές χορού, θεάτρου κλπ) και διευκολύνει τον 

ΟΤΑ στην ανάληψη καινοτόμων δράσεων. 

• Η σημαντική ενδυνάμωση αναφορικά με τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας. 

• Η επάνδρωση με εξοπλισμό της Πολιτικής Προστασίας 

 

 

Α.2. Αδυναμίες  

• Ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού σε τμήματα αιχμής λόγω του σχετικά 

μικρού ποσοστού εργαζόμενων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .  

• Ελλείψεις στην ποσοτική στελέχωση σε συγκεκριμένες οργανικές μονάδες που 

δημιουργούν διαρθρωτικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

• Με δεδομένη την απουσία εφαρμογής ενός αντικειμενικού συστήματος 

αξιολόγησης επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού στα επιμέρους τμήματα 

βασισμένου σε ποσοτικοποιημένους δείκτες, οι ανάγκες εκφράζονται με έναν 

σχετικά υποκειμενικό χαρακτήρα, δημιουργώντας πολλές φορές προστριβές 

μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 
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• Περιπτώσεις αναντιστοιχίας της υφιστάμενης οργανωτικής δομής με τις 

προβλέψεις του ΟΕΥ. 

• Αδυναμία επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου για την προβολή των νέων 

δράσεων που αναπτύσσονται, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι 

πολίτες. 

• Αδυναμία πολιτικής επιμόρφωσης – κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες της δια βίου εκπαίδευσης και στις σύγχρονες ανάγκες 

εξειδικευμένης κατάρτισης σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα κομβικής 

σημασίας.  Η αδυναμία αυτή αναμένεται να αντιμετωπιστεί μετά την πλήρη 

λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου. 

• Έλλειψη ικανού χρόνου για τα Πολιτικά Στελέχη, εξαιτίας της εμπλοκής τους με 

κάθε μορφής εργασίας με  αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εμπλακούν με 

ζητήματα επιτελικού χαρακτήρα και στρατηγικού σχεδιασμού και η παρουσίαση 

τους να επικεντρώνεται μονομερώς σε θέματα της καθημερινότητας . 

• Η σχετική υποεκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο του γυναικείου 

φύλου (30,3% των μελών του δημοτικού συμβουλίου) όσο και των νεότερων 

ηλικιακών ομάδων (έως 39 ετών) 

• Η έλλειψη ξεκάθαρου προσανατολισμού στο σκοπό λειτουργίας των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων .  

• Η ελλιπής άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής  

• Τα δομικά προβλήματα του ίδιου του θεσμού της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα ως 

απόρροια των σχέσεων εξάρτησης και παράλληλα ανωριμότητας που 

παρουσιάζεται μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας, 

επιδρώντας άμεσα στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του. 

• Η έλλειψη χώρων  προκαλεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων για τις 

υπηρεσίες του Δήμου προβληματικές συνθήκες εργασίας . 

• Τεράστιες ελλείψεις σε όλα τα τμήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αδυναμία στην 

εκπόνηση μελετών που δημιουργεί καθυστερήσεις και σε άλλες διαδικασίες π.χ 

στις προμήθειες. 

• Προβλήματα προσβασιμότητας λόγω ανεπάρκειας χώρων στάθμευσης για τους 

Δημότες σε αρκετές από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

• Αδυναμία ορισμένων στελεχών να υιοθετήσουν τη  χρήση των νέων τεχνολογιών. 

• Ανυπαρξία διαυπηρεσιακών δομών συντονισμού που καθιστά ιδιαίτερα 

προβληματική τη συντονισμένη δράση των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα 

στη μεταξύ τους συνεργασία αλλά και τη διάχυση της πληροφορίας.  

• Παρατηρείται απαξίωση σε κάποιες πολιτιστικές δομές 
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• Αδυναμία συμμετοχής του Δήμου σε ευρωπαϊκά δίκτυα της αυτοδιοίκησης με 

αποτελέσματα την ελλειμματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την μείωση των 

ευκαιριών  συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

• Αδυναμία εφαρμογής κινήτρων αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί βέβαια εγγενές 

πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα στην Ελλάδα και ουσιαστικά 

λειτουργεί ως περιοριστικό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ. Παρόλα αυτά είναι 

δυνατή η διαμόρφωση πολιτικής κινήτρων ακόμα και με ήπιες παρεμβάσεις οι 

οποίες θα καλλιεργήσουν το αίσθημα της επιβράβευσης. 

• Σημαντική συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ορισμένες οργανικές μονάδες χωρίς 

να τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

• Η απουσία προγραμματισμού των δράσεων πολλών υπηρεσιών οδηγεί σε 

αποσπασματικότητα των δράσεων και στη περιορισμένη αποτελεσματικότητα 

της.  

•  Προβλήματα αναφορικά με την ύπαρξη αρχείου σε ορισμένες υπηρεσίες. 

• Το ευρύτερο πρόβλημα των ΟΤΑ Α βαθμού αναφορικά με την οικονομική 

δυσπραγία, λειτουργεί περιοριστικά για την υλοποίηση πολλών αναγκαίων 

δράσεων 

 
Α.3. Ευκαιρίες  

• Οι δράσεις τις οποίες μπορεί να χρηματοδοτήσει ο Δήμος Κορυδαλλού από το 

ΕΣΠΑ (Δ ΚΠΣ) για την περίοδο 2007-2013.  

• Η δυνατότητα μέσω της πιστοποίησης ως τελικού δικαιούχου του ΕΣΠΑ 

• Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών όπως είναι το Portal και το GIS αλλά και η συνολική ενδυνάμωση 

της διείσδυσης των ΤΠΕ στις υπηρεσίες του Δήμου,  δημιουργεί νέες προοπτικές 

για τη δράση του Δήμου με ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες 

προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες. 

• Οι περεταίρω προοπτικές από τη λειτουργία του δημοτικού εκπαιδευτικού  

κέντρου αναφορικά με την επιμόρφωση και κατάρτιση με τα σχετικά θέματα τόσο 

για τους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού όσο και της τοπικής κοινωνίας.  

• Οι προοπτικές που προσδίδει, από τον Σεπτέμβρη, η έναρξη του προγράμματος 

ανακύκλωσης με μια σειρά συμπληρωματικών δράσεων ευαισθητοποίησης του 

τοπικού πληθυσμού. 

• Η κατασκευή του Δημαρχιακού μεγάρου η οποία σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη τετραετία, σε μεγάλο 

βαθμό θα αντιμετωπίσει τα πρόβλημα ανεπάρκειας χώρου που αντιμετωπίζουν οι 

    
 

15



υπηρεσίες αλλά και κατ’ επέκταση θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου 

εργασιακού περιβάλλοντος 

• Ο νέος οργανισμός θέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τόσο των υπηρεσιών όσο και του οργανισμού ως 

συνόλου. 

• Η μετατροπή του νοσοκομείου και του ψυχιατρείου των φυλακών σε κέντρο 

υγείας αστικού τύπου αφού υπαχθούν στο ΕΣΥ 

• Η αναβάθμιση της οργανικής μονάδας του Προγραμματισμού στο νέο οργανισμό 

που κατατίθεται για έγκριση αυτήν την περίοδο σε επίπεδο Διεύθυνσης 

δημιουργεί μελλοντικές ευκαιρίες τόσο αναφορικά με την εμπλοκή του Δήμου 

στην τέταρτη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) όσο και γενικότερα με την 

ενδυνάμωση των διαδικασιών προγραμματισμού και ανάπτυξης. 

• Η λειτουργία του τοπικού συμβουλίου νέων ενδέχεται να ενισχύσει τη συμμετοχή 

και την ενεργοποίηση των νεανικών ομάδων στη λήψη των αποφάσεων τοπικού 

χαρακτήρα. 

• Η λειτουργία κοινωνικών δομών του Δήμου στην περιοχή του Σχιστού 

διαμορφώνουν νέες προοπτικές  για την αναβάθμιση της περιοχής 

συμπληρωματικά με τα έργα υποδομών που υλοποιούνται. 

• Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, με 

επίκεντρο πάντα το όφελος της τοπικής κοινωνίας 

• Η λειτουργία του νέου ΚΕΠ στην περιοχή του Σχιστού 

 

Α.4. Απειλές 

• Η Έλλειψη συνεχούς εκπαίδευσης και τεχνικής ενημέρωσης θέτουν τις υπηρεσίες  

σε αδυναμία να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να ανταπεξέλθουν στις 

σύγχρονες απαιτήσεις.  

• Ο κίνδυνος της εμφάνισης εσωτερικών αντιδράσεων λόγω της οργανωτικής 

αναδιάρθρωσης του ΟΤΑ που αποτελεί μια χρονοβόρα και πολυσύνθετη 

διαδικασία. 

• Η μη ενσωμάτωση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στη λειτουργικότητα των οργανικών μονάδων είναι δυνατόν να 

επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Η καθυστέρηση κομβικών έργων όπως η κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου 

ευνοούν τη συντήρηση κρίσιμων προβλημάτων που σχετίζονται με το εργασιακό 

περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. 
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• Η ελλιπής συμμετοχή των ομάδων νεανικού πληθυσμού στη λήψη των 

αποφάσεων ενδέχεται να προκαλεί στρεβλώσεις στη διάγνωση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. 

• Οικονομική λειτουργία αποκομμένη από την κατεύθυνση της κοστολόγησης και 

της οικονομικής πληροφόρησης είναι δυνατόν να δημιουργήσει μελλοντικά 

προβλήματα στην ορθολογική οικονομική διοίκηση και διαχείριση.  

 

Α.5. Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Οργάνωσης 

 
Αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης  που προκύπτουν και από 

την ανάλυση που προηγήθηκε θα πρέπει να εστιάσουμε στα εξής θέματα: 

 
• Ορθολογικοποίηση της διαχείρισης στην κατανομή  των διαθέσιμων πόρων του 

Οργανισμού 

• Ενδυνάμωση τόσο των δομών όσο και των διαδικασιών προγραμματισμού και 

στρατηγικής  

• Ενδυνάμωση των πολιτικών επιμόρφωσης –κατάρτισης και δια βίου μάθησης του 

στελεχιακού δυναμικού του ΟΤΑ 

• Ενσωμάτωση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε 

όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού με απώτερο στόχο την 

αποτελεσματικότητα και την παροχή νέου επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών προς 

τους δημότες. 

• Συμμετοχή σε δίκτυα της αυτοδιοίκησης αλλά και ευρύτερα εταιρικά σχήματα από 

το οποία ο Δήμος μπορεί να αποκτήσει οποιασδήποτε μορφής οφέλη  

• Ενίσχυση των συνεργασιών με τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και με τον χώρο των 

επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της εταιρικής ευθύνης και της έννοιας της 

κοινωνικής οικονομίας. 
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Εισαγωγή 
 
Κατά τα στάδια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της αξιολόγησης της  

που προηγήθηκαν, ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και 

εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη 

περίοδο προγραμματισμού. 

 

Σκοπός της φάσης αυτής είναι: α) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο 

Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης για την επίτευξή 

τους, β) η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και γ) η διατύπωση 

του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης του Δήμου. 

 

Α. Διαμόρφωση Στρατηγικής του Δήμου  
 
Η στρατηγική ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών 

δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου. 

Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και 

επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων 

λήψης αποφάσεων: α) Το επίπεδο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και β) 

το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του. 

 

Επίπεδο λήψης 
αποφάσεων 

Προϊόν 
προγραμματισμού 

Περιεχόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο και 

Δήμαρχος 
Στρατηγική 

Γενικοί στόχοι και 

πολιτικές δράσης 

Υπηρεσίες Σχέδια δράσης Στόχοι και δράσεις 

 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς 

στόχους και πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, 

προσδιορίζοντας ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από 

τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου. 
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Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει : 

1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 

αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 

διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής 

ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). 

 

Β. Καθορισμός των Γενικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης 
 

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης επομένως είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία 

πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, 

προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. 

 

 Κρίσιμα ζητήματα που θα 
αντιμετωπίσει ο Δήμος την 

επόμενη τετραετία 

Γενικοί στόχοι 
τοπικής ανάπτυξης  
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Β.1. Καθορισμός των Προτεραιοτήτων του Δήμου Κορυδαλλού 
Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κορυδαλλού προτείνεται, σύμφωνα με 
την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα πακέτα εργασίας, να διαρθρωθεί στους 
εξής Άξονες Προτεραιότητας  και στα  επιμέρους Μέτρα αυτών. 
 
Β.1.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής 
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

• Μέτρο 1.1.: Περιβάλλον 
• Μέτρο 1.2: Πολεοδομία και χωροταξία 
• Μέτρο 1.3: Μεταφορές – Συγκοινωνίες 
• Μέτρο 1.4: Διαχείριση απορριμμάτων 
• Μέτρο 1.5: Δίκτυα 

 
Β.1.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία 
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

• Μέτρο 2.1.: Ανεργία - Απασχόληση 
• Μέτρο 2.2: Τοπική Επιχειρηματικότητα 
• Μέτρο 2.3: Δημοτική Επιχειρηματικότητα 
• Μέτρο 2.4: Καινοτόμες Δράσεις Ανάπτυξης 
• Μέτρο 2.5: Κοινωνική Οικονομία 
 

Β.1.3. ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη 
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

• Μέτρο 3.1: Κοινωνική Φροντίδα  
• Μέτρο 3.2: Πολιτισμός 
• Μέτρο 3.3: Αθλητισμός 
• Μέτρο 3.4: Παιδεία 
 

Β.1.4. ΑΞΟΝΑΣ 4: Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:  

• Μέτρο 4.1: Αποδοτικότητα 
• Μέτρο 4.2: Ποιότητα Υπηρεσιών 
• Μέτρο 4.3: Επιμόρφωση – Κατάρτιση 
• Μέτρο 4.4: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών- Ψηφιακός Δήμος 
• Μέτρο 4.5: Επιτελική Υποστήριξη - Σύγχρονες μορφές οργάνωσης  
• Μέτρο 4.6: Οικονομική Διαχείριση 
• Μέτρο 4.7: Συμμετοχικές Διαδικασίες 
• Μέτρο 4.8: Νομικά Πρόσωπα  
• Μέτρο 4.9: Πολιτική Προστασία – Διαχείριση κρίσεων  
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Διαγραμματικά απεικονίζεται ως εξής: 

 
Άξονες Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άξονας 1 
Περιβάλλον-

Ποιότητα Ζωής 

Άξονας 4 Άξονας 2 Άξονας 3 
Κοινωνική 
Ανάπτυξη 

Εσωτερική Ανάπτυξη 
του Δήμου 

Τοπική Ανάπτυξη και 
Οικονομία 

Μέτρο 1.1 Μέτρο 2.1 Μέτρο 3.1  Μέτρο 4.1  
Αποδοτικότητα Περιβάλλον Ανεργία- 

Απασχόληση 
Κοινωνική Φροντίδα

Μέτρο 2.2 Μέτρο 3.2 Μέτρο 4.2 Μέτρο 1.2 Τοπική 
Επιχειρηματικότητα 

 Πολιτισμός Ποιότητα Υπηρεσιών Πολεοδομία και 
Χωροταξία 

Μέτρο 2.3 Μέτρο 3.3  
Αθλητισμός Μέτρο 4.3 

Επιμόρφωση/ 
Κατάρτιση 

 Δημοτική 
Επιχειρηματικότητα Μέτρο 1.3 

Μεταφορές / 
Συγκοινωνίες 

Μέτρο 3.4 Μέτρο 4.4.  Μέτρο 2.4  Παιδεία Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών- 
Ψηφιακός Δήμος

Καινοτόμες Δράσεις 
Ανάπτυξης Μέτρο 1.4 

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

Μέτρο 2.5  Μέτρο 4.5 Κοινωνική Οικονομία Επιτελική Υποστήριξη / 
Σύγχρονες Μορφές 

Οργάνωσης 
Μέτρο 1.5  
Δίκτυα 

Μέτρο 4.6 
Οικονομική Διαχείριση

 

Μέτρο 4.7 
 Συμμετοχικές 
Διαδικασίες 

Μέτρο 4.8 
Νομικά Πρόσωπα 

Μέτρο 4.9 
Πολιτική Προστασία 
/Διαχείριση Κρίσεων 
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Οι  γενικοί στρατηγικοί στόχοι είναι οι εξής: 

• Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μέσω 

- των δράσεων Προώθησης της οικονομικής μεγέθυνσης μέσω δράσεων 

τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας  

- της ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής μέσα από δράσεις κοινωνικής 

φροντίδας και μέριμνας, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες,  

αλλά και μέσω της αναβάθμισης υποδομών αλλά και διοργάνωση 

δράσεων σχετικά με την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.  

- Η προστασία και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού φυσικού 

περιβάλλοντος. 

• Ανάδειξη της πόλης του Κορυδαλλού σε μια ψηφιακή πόλη με την προώθηση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών και της ευρυζωνικότητας. 

• Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μέσω της εφαρμογής 

συμμετοχικών διαδικασιών και προώθηση της κοινωνίας της γνώσης.  

• Διασφάλιση συμβατών χρήσεων γης για ήπια αστική και περιαστική ανάπτυξη 

μέσω της εφαρμογής του ΓΠΣ. 

• Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του οργανισμού, προσανατολίζοντας τις  

εσωτερικές λειτουργίες σε νέα πρότυπα οργάνωσης, εισάγοντας νέες τεχνικές και 

μεθοδολογίες με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ορθολογική 

κατανομή των πόρων. 

•  Ένταξη στο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της συνεργασίας με 

φορείς και οργανισμούς σε υπερεθνικά και εθνικά προγράμματα και δράσεις αλλά 

και της συμμετοχής σε αντίστοιχα δίκτυα.  

 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης ανά μέτρο. Σε κάθε άξονα 

παραθέτονται τα επιμέρους μέτρα που τους αποτελούν και οι στόχοι αυτών. Τα 

συγκεκριμένα μέτρα στη συνέχεια της μελέτης θα εξειδικευτούν σε μια σειρά από δράσεις  
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Γ. Καθορισμός Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα 
 

Γ.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
 
Γ.1.1. Μέτρο 1.1: Περιβάλλον 

• Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού και καθαρού αστικού περιβάλλοντος. 

• Αναβάθμιση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες 

περιοχές του Δήμου. 

• Αποδοτική / Οικονομική χρήση ενέργειας με έμφαση στη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και την οικονομικότερη και περιβαλλοντικά 

καθαρότερη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δημοτών. 

• Επέκταση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων, 

ενίσχυση της αναλογίας του πρασίνου στις περιοχές πυκνής δόμησης.  

• Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων της Δημοτικής 

Αρχής, παρακολούθηση και έλεγχός τους όπου κριθεί απαραίτητο. 

• Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του όρους Αιγάλεω. 

• Δράσεις Προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

• Δράσεις Ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. 

• Συνεργασία και Συντονισμός με όμορους Δήμους και τους σχετικούς φορείς. 

• Μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης της ρύπανσης (ατμόσφαιρας, εδάφους, 

υδάτων) και των πηγών ακτινοβολίας. 

• Προώθηση καινοτόμων δράσεων (πχ πράσινες ταράτσες). 

 

Γ.1.2. Μέτρο 1.2: Πολεοδομία και Χωροταξία 

• Δημιουργία προϋποθέσεων για την απόδοση στους δημότες προσιτής, ασφαλούς 

και προσβάσιμης κατοικίας. 

• Αισθητική αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος. 

• Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και προώθηση των απαιτούμενων 

διαδικασιών για την ένταξη των νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης. 

• Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του χωρικού σχεδιασμού  και δραστικός 

περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και της δόμησης αυθαιρέτων. 

• Αναβάθμιση κι εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου. 

• Αναπλάσεις  

• Διευθέτηση χρήσεων γης. 

• Αντιμετώπιση φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης. 
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Γ.1.3. Μέτρο 1.3: Μεταφορές – Συγκοινωνίες 

• Αποτελεσματικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός.  

• Ενίσχυση της Συντήρησης Τοπικού Οδικού Δικτύου. 

• Προώθηση της βαδισιμότητας. 

• Ενδυνάμωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας.  

• Δράσεις Μείωσης της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

• Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωσης των αέριων ρύπων και 

των επιπέδων θορύβου που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. 

• Αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης με μέτρα διέλευσης και  

οργανωμένης στάθμευσης οχημάτων. 

• Προώθηση εναλλακτικών παρεμβάσεων (προώθηση ποδηλατοδρόμων, δρόμοι 

ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις ). 

• Διασύνδεση των χώρων (με δράσεις όπως οι πράσινες διαδρομές). 

• Προσβασιμότητα σε σημαντικά μεταφορικά δίκτυα (π.χ. ΜΕΤΡΟ). 

 

 

Γ.1.4. Μέτρο 1.4: Διαχείριση Απορριμμάτων 

 
• Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής. 

• Μεγιστοποίηση ποσοστών ανακύκλωσης αποβλήτων.  

• Διάδοση μεθόδων οικιακής ανακύκλωσης /κομποστοποίησης κλπ. 

• Δράσεις ενθάρρυνσης και συντονισμού για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις 

σχετικές πολιτικές. 

• Δράσεις Ευαισθητοποίησης- Δημοσιότητας στον Τοπικό Πληθυσμό. 

• Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων. 

 
Γ.1.5. Μέτρο 1.5: Δίκτυα 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση για τα όμβρια. 

• Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 

• Εκσυγχρονισμός και επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού. 

• Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. 

 

 
 
 

  10



Γ.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία 
 
Γ.2.1. Μέτρο 2.1: Ανεργία- Απασχόληση 

• Δράσεις προκατάρτισης, κατάρτισης και δια βίου εκμάθησης των κατοίκων της 

περιοχής καθώς και προώθησης της επιχειρηματικότητας.  

• Δράσεις προγραμματισμού, συντονισμού και αποτελεσματικής εφαρμογής των 

μέτρων  για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης  

•  Ανάπτυξη των απαραίτητων εσωτερικών Δομών και Μηχανισμών που θα 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της 

προώθησης της απασχόλησης.  

• Στοχευμένες δράσεις για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν 

αυξημένα προβλήματα όπως η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω 

μέτρων συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,  

• Προώθηση Καινοτόμων Δράσεων (πχ Το γραφείο διαχείρισης χρόνου και τα 

ευέλικτα ωράρια βρεφικών και παιδικών σταθμών θα ενισχύσει την 

επαγγελματική πορεία των γυναικών.) 

• Δημιουργία υποστηρικτικών δομών που θα διευκολύνουν τις πληθυσμιακές 

ομάδες που πλήττονται (πχ βρεφονηπιακοί σταθμοί για τις νεαρές μητέρες) 

 

Γ.2.2. Μέτρο 2.2. Τοπική Επιχειρηματικότητα 

 
• Έργα υποδομής και μέτρα πολιτικής που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της 

περιοχής ως εμπορικό κέντρο, κέντρο εστίασης και αναψυχής και κέντρο 

παροχής πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων. 

• Δράσεις κατάρτισης, επανακατάρτισης και προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης 

των επιχειρηματιών κυρίως σε νέες τεχνολογίες.  

• Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του επιχειρηματικού 

κόσμου για τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας και τις αρχές της κοινωνικής 

εταιρικής ευθύνης.  

• Προώθηση δράσεων προγραμματισμού, συντονισμού και αποτελεσματικής 

εφαρμογής των μέτρων  για την ενίσχυση της απασχόλησης δηλαδή την 

ανάπτυξη των απαραίτητων Δομών και Μηχανισμών. 

• Προώθηση συνδυασμένης ενεργοποίησης τοπικών φορέων και ανθρώπινου 

δυναμικού για την προώθηση θεμάτων τοπικής ανάπτυξης. 

• Ενίσχυση δομών και δράσεων για την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας. 

• Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 
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Γ.2.3. Μέτρο 2.3.  Δημοτική Επιχειρηματικότητα  

 
• Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων για την προσαρμογή 

τους στη σημερινή πραγματικότητα- αναμόρφωση της λειτουργίας τους σε 

στοχευμένους νέους τομείς π.χ δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια 

της κοινωνικής οικονομίας ή δημιουργία εταιρικών σχέσεων.  

• Στελέχωση της επιχειρήσεων με εξειδικευμένο δυναμικό για την προώθηση του 

νέου ρόλου τους. 

• Αναδιοργάνωση του τομέα διαφήμισης,  και παράλληλα κατάλληλη πολιτική εκ 

μέρους άλλων υπηρεσιών του Δήμου.  

• Ενεργοποίηση για την επίτευξη διαχρονικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα 

της οικονομίας (π.χ η κατάρτιση ενός διαχρονικού προγράμματος χορηγιών) 

• Καθιέρωση νέων δράσεων που προωθούν την κοινωνικοπολιτιστική δράση της 

δημοτικής επιχειρηματικότητας όπως: α) προώθηση της κοινωνικής οικονομίας 

στην περιοχή, β) σχέσεις συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό χώρο και γ) εμπλοκή σε 

προγράμματα διαδημοτικής συνεργασίας.  

• Προώθηση νέων τομέων δραστηριοποίησης της ΔΗΚΕΚ που σχετίζεται με το 

πρότυπο ανάπτυξης της περιοχής και τις προγραμματισμένες δράσεις.  

 

Γ.2.4. Μέτρο 2.4.  Καινοτόμες Δράσεις ανάπτυξης  

• Αξιοποίηση του χώρου των φυλακών με τη δημιουργία πάρκου εναλλακτικού 

χαρακτήρα. 

• Προώθηση εναλλακτικών δράσεων στις περιοχές του περιαστικού πρασίνου 

όπως η Δυνατότητα δημιουργίας κέντρου Βιολογικής καλλιέργειας στο 

Βοτανικό Κήπο. 

• Συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό χώρο για προώθηση της καινοτομίας. 

• Προώθηση των δράσεων Ψηφιακής οικονομίας. 

• Συμμετοχή σε δίκτυα για την προώθηση και ενίσχυση της καινοτομίας. 

 
Γ.2.5. Μέτρο 2.5.  Κοινωνική Οικονομία  

• Πρόγραμμα ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού. 

• Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με γειτονικούς δήμους και τη νομαρχία για 

την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών. 
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• Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας - ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 

δημόσιου τομέα για τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας. 

• Εκπαίδευση και προετοιμασία συμμετεχόντων και απασχολούμενων. 

• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των τοπικών φορέων για τις υπηρεσίες, 

τα προϊόντα και τους κοινωνικούς στόχους των επιχειρήσεων. 

• Ίδρυση και οργάνωση υποδομών των επιχειρήσεων. 

• Σύναψη συμβάσεων με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και 

ιδιώτες. 

• Επιλεκτική συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού. 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 

• Προώθηση της εταιρικής ευθύνης και αντίστοιχη επιβράβευση.  
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Γ.3. ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Ανάπτυξη 
 
Γ.3.1. Μέτρο 3.1 Κοινωνική Φροντίδα 

• Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τον 

προγραμματισμό και το συντονισμό των δράσεων καθώς και την αναβάθμιση της 

οργάνωσης των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών.  

•  Διασύνδεση και Αξιοποίηση όλων των κρατικών υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής 

μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης και συνεργασίας για την παραπομπή δημοτών 

με κοινωνικά αιτήματα στις αντίστοιχες υπηρεσίες στις περιπτώσεις που η 

κοινωνική υποδομή του Δήμου δεν είναι επαρκής ή είναι ανύπαρκτη.  

• Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ που προσφέρουν κοινωνικές 

υπηρεσίες στην περιοχή του Κορυδαλλού αλλά και ευρύτερα (ειδικά για τους 

δημόσιους οργανισμούς π.χ Εκκλησία, φιλανθρωπικά ταμεία, ΟΚΑΝΑ, κλπ).  

• Χάραξη μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής.  

• Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση 

μηχανισμών επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία. 

• Αύξηση της Προσπελασιμότητας στις κοινωνικές υπηρεσίες.         

• Προώθηση νέων θεσμών όπως για παράδειγμα του κοινωνικού λειτουργού ανά 

γειτονιά. 

• Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών με αποκέντρωση των υπηρεσιών σε ολόκληρη 

την πόλη. 

• Εσωτερική αναδιοργάνωση της σχετικής διεύθυνσης κοινωνικών υπηρεσιών.  

• Προώθηση στοχευμένων δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα από 

διαδικασίες έρευνας. 

• Δημιουργία ευέλικτων ωραρίων.  

• Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως 

για παράδειγμα η εφαρμογή του προγράμματος πρόληψης της παιδικής 

παχυσαρκίας. 

• Ενίσχυση και ενδυνάμωση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τη δημιουργία 

αστικού κέντρου υγείας.  

• Προώθηση καινοτόμων δράσεων (όπως δράσεις τηλεϊατρικής-τηλεπρόνοιας).  

• Ενίσχυση  της κοινωνικής συνοχής από τα κάτω, μέσω της ενδυνάμωσης της 

γειτονιάς1. Αξιοποίηση και στήριξη του δυναμικού της γειτονιάς μέσα από την 

                                                 
1 Σημαντικό ρόλο ως προς αυτήν την κατεύθυνση έχει και το ΓΠΣ το οποίο προβλέπει σε κάθε πολεοδομική 
ενότητα την ανάπτυξη ενός πολεοδομικού κέντρου γειτονιάς. Επίσης, στον άξονα της πολεοδομίας του 
επιχειρησιακού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου και πεζοδρομήσεων για την ενίσχυση 
αυτού του κέντρου.      
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ενίσχυση της οικογένειας, του σχολείου και των εθελοντικών οργανώσεων για την 

πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στους νέους και την άμεση στήριξη των ευπαθών 

ομάδων.   

• Προώθηση και στήριξη του εθελοντισμού.  

• Δημιουργία του θεσμού των ανοικτών σχολείων.  

 

 

 

Γ.3.2. Μέτρο 3.2 Πολιτισμός 

 
• Δημιουργία συγκεκριμένης πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου η οποία να 

καλύπτει εναλλακτικές μορφές τέχνης και κουλτούρας έτσι ώστε να αποδώσει 

ένα συγκεκριμένο στίγμα στο Δήμο.  

• Αναβάθμιση και κατασκευή  πολιτιστικών υποδομών.  

• Διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων. 

• Συνεργασία του Δήμου με τους υφιστάμενους πολιτιστικούς φορείς της πόλης 

και ενίσχυση του εθελοντισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες.  

• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την καλύτερη 

συνεργασία και διοίκηση των δημοτικών φορέων για την ανάπτυξη του 

πολιτισμού, τη βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

• Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης.  

• Αποκέντρωση των πολιτιστικών δράσεων  

• Μελέτη για τις πολιτιστικές προτιμήσεις και ανάγκες των κατοίκων με σκοπό 

τη μελλοντική διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτιστικής πολιτικής.   

 
Γ.3.3. Μέτρο 3.3 Αθλητισμός 
 

• Προώθηση μαζικού αθλητισμού μέσω κατασκευής νέων αθλητικών 

υποδομών, μέσω δράσεων αναβάθμισης υφιστάμενων δομών και εφαρμογής 

αθλητικών προγραμμάτων. 

• Αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων. 

• Ενίσχυση μέσω του θεσμού των ανοικτών σχολείων.  

• Διοργάνωση δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας. 

• Προώθηση του Οικογενειακού αθλητισμού (πεζοπορίες, χειμερινό σκι, rafting, 

εκμάθηση κολύμβησης στη θάλασσα). 
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• Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών αθλητισμού 

στην περιοχή του Σχιστού (και ιδιαίτερα της νεολαίας του Δήμου) στα 

αθλήματα της αναρρίχησης, πεζοπορίας, ορεινής ποδηλασίας.   

 

 
Γ.3.4. Μέτρο 3.4 Παιδεία 

• Χωροθέτηση των νέων σχολικών μονάδων και νέα  χωροκατανομή των σχολικών 

κτιρίων (ενίσχυση των  σχολικών μονάδων στο Σχιστό). 

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές για την 

αποτελεσματικότητα στις δράσεις συντήρησης. 

• Πρόβλεψη των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πολεοδομικών 

παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν τη σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στους 

σχολικούς χώρους. 

• Δημιουργία συνοδευτικών εγκαταστάσεων (αθλητική υποδομή, πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις) που θα στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

• Δράσεις Διαμόρφωσης Σχολικών Αυλών και δημιουργία χώρων πρασίνου.  

• Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το λαϊκό πανεπιστήμιο και με την 

ευρύτερη τοπική κοινωνία (εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων δράσεων).  

• Ανάπτυξη πολιτικών για τη νεανική παραβατικότητα   

• Πολιτιστικά προγράμματα νέων τους θερινούς μήνες (π.χ αναδάσωση, εκδρομές 

σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Νέας Γενιάς, δραστηριότητες στα σχολεία 

κλπ). 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

• Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία μέσα από 

ενημέρωση και συμβουλευτική του Δήμου στα σχολεία.  

• Περιορισμός της σχολικής διαρροής με εξατομικευμένη συμβουλευτική 

υποστήριξη των οικογενειών και των παιδιών τους που εγκαταλείπουν το 

σχολείο.  

• Πλήρης ενεργοποίηση του τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας. 

 

Γ. 4. ΑΞΟΝΑΣ 4: Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 
 
Γ.4.1. Μέτρο 4.1 Αποδοτικότητα  

• Αποτελεσματική λειτουργία με επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη 

δημοκρατικότητα. 
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• Αύξηση της παροχής του αριθμού αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

• Εφαρμογή επιτυχημένων προτύπων διαχείρισης από τον ιδιωτικό τομέα, που 

δύναται να εφαρμοσθούν και στο δημόσιο χώρο. 

• Διοίκηση μέσω στόχων. 

• Ορθολογικοποίηση της κατανομής των πόρων βάσει της αξιολόγησης των 

εκροών.  

 
Γ.4.2. Μέτρο 4.2 Ποιότητα Υπηρεσιών 

•  Σταδιακή ενσωμάτωση νέων σύγχρονων προτύπων διαχείρισης που θα 

ενδυναμώσει τις δυνατότητες μέτρησης και αξιολόγησης του ΟΤΑ, αναφορικά με τις 

υπηρεσίες και τις διαδικασίες λειτουργίας του. 

• Διαδικασίες ελέγχου και συμμετοχής από τους χρήστες. 

• Ενδυνάμωση διαδικασιών από τα υπηρεσιακά στελέχη. 

• Δημιουργία νέων δομών για την ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη. 

• Υποστηρικτικές δράσεις για την ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών. 

• Συντήρηση και επέκταση δημοτικών κτιρίων. 

• Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού 

 
Γ.4.3. Μέτρο 4.3  Επιμόρφωση -Κατάρτιση 

• Λειτουργίες διαρκούς επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου των αιρετών και του 

προσωπικού. 

• Εξασφάλιση διαρκούς επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης των αιρετών και του 

προσωπικού. 

• Ενδυνάμωση δομών και προγραμμάτων επιμόρφωσης –κατάρτισης. 

• Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δημόσιου (ΕΚΔΔ, ΕΣΤΑ,ΙΤΑ,ΕΕΤΑΑ 

κλπ) αλλά και ιδιωτικού τομέα. 

• Αξιοποίηση των εσωτερικών ανθρώπινων πόρων ως επιμορφωτές 

 

Γ.4.4. Μέτρο 4.4 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών- Ψηφιακός Δήμος 

 
• Προώθηση της ευρυζωνικότητας τόσο σε επίπεδο της πόλης όσο και στο 

εσωτερικό του οργανισμού. 

• Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών από τους υπαλλήλους. 

• Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του υπάρχοντος λογισμικού του Δήμου. 

• Σύνδεση σε ενιαίο δίκτυο όλων των υπηρεσιών του Δήμου (intranet-extranet). 
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• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εθνικό δίκτυο Σύζευξις. 

• Αξιοποίηση του υπό κατασκευήν έργου διαδικτυακής  πύλης (Portal) 

• Παροχή πολλαπλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες. 

• Συνεργασίες με τον ιδιωτικό χώρο προς όφελος της τοπικής κοινότητας. 

• Αξιοποίηση των προοπτικών που προσφέρουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

• Διαδημοτικές Συνεργασίες και με του αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης 

(ΙΤΑ,ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΚΕ κλπ). 

• Συμμετοχή σε δίκτυα ψηφιακών πόλεων. 

• Διασύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

• Προώθηση των ηλεκτρονικών συμμετοχικών δράσεων. 

• Προώθηση πολιτικών χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση εναλλακτικών μορφών 

απασχόλησης  (τηλεργασία) 

 

Γ.4.5. Μέτρο 4.5. Επιτελική Υποστήριξη - Σύγχρονες Μορφές οργάνωσης 

• Πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. 

• Αναδιαμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

• Πληροφόρηση, τεκμηρίωση, πρόβλεψη των εξελίξεων στη περιοχή του Ο.Τ.Α. 

• Συμμετοχή στις διαδικασίες  Ανάλυσης- Σχεδιασμού/ Προγραμματισμού- 

Παρακολούθησης/ Αξιολόγησης. 

• Συντονισμός και συνεργασία με άλλους φορείς που εμπλέκονται στις 

αναπτυξιακές και προγραμματικές διαδικασίες όπως επί του συγκεκριμένου ο 

ΑΣΔΑ,  η Νομαρχία, η Περιφέρεια, τα υπουργεία κλπ .  

• Συνεργασία και εκπροσώπηση (μετά από συμφωνία με την πολιτική ηγεσία) 

σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς όπως IULA, eurocities,  Local 

Agenda 21 κλπ. 

• Συνεργασία και διασύνδεση με τον ακαδημαϊκό χώρο. 

• Συμμετοχή και διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ. 

• Εμπλοκή για την ολοκλήρωση εξειδικευμένων διαδικασιών (όπως πχ η 

πιστοποίηση τελικών δικαιούχων).  

 

Γ.4.6. Μέτρο 4.6 Οικονομική Διαχείριση 

• Ορθολογικοποίηση της κατανομής των οικονομικών πόρων.  

• Πηγές Χρηματοδότησης. 

• Κοστολόγηση  παρεχόμενων  Υπηρεσιών Δραστηριοτήτων και Έργων. 

• Διαμόρφωση τετραετούς Προϋπολογισμού. 
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Γ.4.7. Μέτρο 4.7 Συμμετοχικές Διαδικασίες 

• Σχεδιασμός νέων μορφών συμμετοχής (πχ συμμετοχικό τεχνικό πρόγραμμα, 

συμμετοχικός προϋπολογισμός). 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις 

συμμετοχικές διαδικασίες. 

• Προώθηση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

• Προώθηση της δημιουργίας συλλογικοτήτων και για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες όπως οι οικονομικοί μετανάστες. 

 

Γ.4.8. Μέτρο 4.8 Νομικά Πρόσωπα   

• Σχεδιασμός σύμφωνα με τους στόχους προτεραιότητας. 

• Δράσεις συντονισμού. 

• Ορθολογική Κατανομή των πόρων. 

 

 Γ.4.9. Μέτρο 4.9 Πολιτική Προστασία – Διαχείριση κρίσεων 

• Σχεδιασμός  προγράμματος Πολιτικής Προστασίας  και κινητοποίηση φορέων σε 

τοπικό επίπεδο. 

• Δράσεις συντονισμού φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και υπερτοπικό 

επίπεδο. 

• Προώθηση εθελοντισμού. 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Δράσεων ανά Άξονα και Μέτρο 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Διαμόρφωση Βοτανικού Κήπου 
2. Διαμόρφωση Φυτωρίου, Κατασκευή 
Θερμοκηπίου 
3.Προμήθεια Υλικών Αναλώσιμων και Μη για το 
Φυτώριο 
4. Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων για την 
Υπηρεσία Πρασίνου 

5.Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της 
Υπηρεσίας Πρασίνου 

6. Προμήθεια Διαφόρων Φυτών προς Φύτευση 
7. Προμήθεια Μηχανήματος Αφανιστή 
Υπολειμμάτων Κομμένων Δέντρων 
8. Προμήθεια Προτύπων Ανασυνθέσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού και 
καθαρού αστικού περιβάλλοντος καθώς και 
αναβάθμιση της λειτουργικότητας και 
ποιότητας ζωής 

9. Όμορφη Πόλη 
1. Περιβαλλοντική  Ευαισθητοποίηση  Κοινού 
2. Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα 
3. Υλοποίηση Πρωτόκολλου Καλής Θέλησης 
4. Ενημερωτικό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 
5. Μελέτη Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ   

1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 
 
 
 
 
1.1.2 Δράσεις Προώθησης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. 
Δράσεις Ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού. 
Προώθηση καινοτόμων δράσεων 

6. Πράσινες Στέγες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
7. Αντικατάσταση Λαμπτήρων Δημοτικού 
Φωτισμού με Λαμπτήρες Χαμηλής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης   
1. Συντηρήσεις και Επισκευές Υγρομονώσεων 
στα Σιντριβάνια Του Δήμου 
2. Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις, 
Καθαρισμός κλπ. Εργασίες, Μνημείων, 
Αγαλμάτων, Δαπέδων κλπ. 
3. Κατασκευή Νέων Ξύλινων Κατασκευών 
(Παγκάκια, Πέργκολες κλπ.)  σε Κοινόχρηστους 
Χώρους του Δήμου 
4. Συντήρηση και Επισκευή Μηχανολογικών - 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών 
5. Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου σε Διάφορα 
Σημεία του Δήμου (Βοτανικός Κήπος, Τρίγωνο ΚΕΠ, 
κλπ.) 
6. Κλιμακωτοί Πεζόδρομοι 
7. Τοποθέτηση Απαγορευτικών Πινακίδων στα 
Παρτέρια Πρασίνου 

1.1.3 Επέκταση και αναβάθμιση των χώρων 
πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων, 
ενίσχυση της αναλογίας του πρασίνου στις 
περιοχές πυκνής δόμησης 

8. Εγκατάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα σε Διάφορους 
Χώρους Πρασίνου 
1. Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. 
Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών 
2. Ανάπλαση οδού Διαμαντίδη 

3. Ανάπλαση τμήματος οδού Ταξιαρχών 

1.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/   1.2.1 Αναβάθμιση κι εξυγίανση του αστικού 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου 

4. Ανάπλαση οδού  Αγ. Γεωργίου έως τη Λεωφόρο 
Γρ. Λαμπράκη 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
5. Ανάπλαση – Μονοδρόμηση οδών  Αθηνάς -
Πόντου 

6. Ανάπλαση του Χώρου των Γυναικείων Φυλακών 
7. Κατασκευές νέων πλακοστρώσεων στις 
επιμέρους οδούς του Δήμου 
8. Σημειακές Αναπλάσεις 

9. Ανάπλαση οδού Τσακάλωφ 
10. Μελέτη για την Απαλλοτρίωση του υπόλοιπου 
τμήματος του χώρου των Λατομείων 
1. Κατασκευή Υπόγειων Parking 
2. Διανοίξεις και Τσιμεντοστρώσεις Οδών Εκτός 
Σχεδίου Πόλης 
3.Τοποθέτηση Στύλων και Πινακίδων Σήμανσης 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 

1.3.1 Αποτελεσματικός κυκλοφοριακός 
σχεδιασμός και  αντιμετώπιση του 
προβλήματος της στάθμευσης με μέτρα 
διέλευσης και  οργανωμένης στάθμευσης 
οχημάτων 4. Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης στα 

Όρια του Δήμου Κορυδαλλού 
1.    Ανακατασκευή Οδών Με Αντιολισθητικό Τάπητα 
2.   Επείγουσες Επισκευές Οδοστρώματος Σε 
Διάφορους Οδούς Του Δήμου 
3. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου 
4. Τοποθέτηση Πινακίδων Ονοματοθεσίας Και 
Αρίθμησης Οδών 

1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

1.3.2 Ενίσχυση της Συντήρησης Τοπικού 
Οδικού Δικτύου καθώς και προώθηση της 
βαδισιμότητας  

5. Διαγραμμίσεις Διαβάσεων Οδών, Τοποθέτηση 
Κυβόλιθων και Λοιπών Στοιχείων Σημάνσεων στο 
Οδόστρωμα 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
6. Τοποθέτηση Προστατευτικών Μπαρών 
Πασσάλων (Κιγκλιδωμάτων) κλπ. στα Πεζοδρόμια 
σε Πεζόδρομους και Λοιπούς Κοινόχρηστους 
Χώρους 
7.Ανακαινίσεις Χρωματισμών σε Διαζώματα, 
Κράσπεδα και Παρτέρια του Δήμου 
8. Κατασκευή Κιγκλιδωμάτων, Προστατευτικών 
Μπαρών, κλπ. σε  Επικίνδυνα Σημεία των  
Κοινόχρηστων Χώρων για Ασφαλείς Σχολικές 
Διαδρομές 

1.3.3 Προώθηση εναλλακτικών 
παρεμβάσεων όπως ποδηλατοδρόμοι, 1. Μελέτη Διασύνδεσης των Έργων Ανάπλασης για δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις, την Ολοκλήρωση των Πράσινων Διαδρόμων πχ. μέσω της διασύνδεσης των χώρων με 
δράσεις όπως οι πράσινες διαδρομές 

1. Βυθιζόμενοι Κάδοι 

2. Δημοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

3. Περισυλλογή - Συγκέντρωση και Απομάκρυνση 
Βαρέων Ογκωδών Αχρήστων Αντικειμένων από 
Διάφορα Σημεία και Λοιπούς Κοινόχρηστους  
Χώρους του Δήμου 
4. Μελέτη Εφαρμογής Προγράμματος Οικιακού 
Κομπόστ  

1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.4.1 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας 
της περιοχής, μεγιστοποίηση ποσοστών 
ανακύκλωσης αποβλήτων και Διαχείριση 
Ογκωδών Αντικειμένων 

5. Προμήθεια τριών Απορριμματοφόρων 

1. Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων 1.5 ΔΙΚΤΥΑ 1.5.1Συντήρηση, διαχείριση και επέκταση 
δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και όμβριων 
υδάτων 2.Ύδρευση Σχιστού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
3. Τοπικές Παρεμβάσεις για την Ομαλή Απορροή 
Επιφανειακών Υδάτων σε Διάφορα Σημεία του 
Δήμου 
4.Τοποθέτηση Νέων Παροχών Ύδρευσης Κτιρίων 
και Χώρων Πρασίνου 
5. Επισκευές και Συντηρήσεις Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων Κοινοχρήστων Χώρων 
6. Σύνδεση Αρδευτικού Συστήματος με Γεωτρήσεις 

7. Συντήρηση και Επέκταση Αυτόματης Άρδευσης 
σε Χώρους Πρασίνου του Δήμου 
8. Εγκατάσταση -Τοποθέτηση Νέας Αυτόματης 
Άρδευσης σε Πλατείες, Τρίγωνα Πρασίνου, 
Πεζόδρομους και Λοιπούς Κοινόχρηστους Χώρους 
9. Επισκευές και Συντηρήσεις Δεξαμενών 
Ποτίσματος 
10.  Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων 
Ακινήτων προς Σύνδεση με το Αποχετευτικό Δίκτυο 
σε όλες τις Περιοχές του Δήμου 
11. Αναβιβασμός Καταβιβασμός Φρεατίων 

1. Εγκατάσταση Συστημάτων Αντιστάθμισης 
Άεργου Ισχύος στα Δημοτικά Κτίρια και Πλατείες 

2. Τοποθέτηση Γιρλάντων κλπ. Ηλεκτρολογικού 
Υλικού Εορταστικού Ηλεκτροφωτισμού 
3. Επέκταση και Αναβάθμιση Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κορυδαλλού 

1.5.2 Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και διαχείριση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

4. Αντικατάσταση Στύλων Ηλεκτροφωτισμού (με 
Βάση και Φωτιστικά Σώματα) κλπ. Εργασίες σε 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Πλατείες 

5.Συντήρηση Οδικού Δικτύου Η/Φ 
6.Επέκταση - Πύκνωση Οδικού Δικτύου Η/Φ 
  
7. Συντήρηση Δικτύου Η/Φ Πλατειών, 
Κοινόχρηστων Χώρων κλπ  
8. Επέκταση - Πύκνωση Δικτύου Η/Φ Πλατειών, 
Κοινοχρήστων Χώρων κλπ. 
9. Συντήρηση Δικτύων Αξονικού Η/Φ 

10. Κατασκευή Νέων Δικτύων Αξονικού Η/Φ 
11. Επισκευή και Συντήρηση Επικίνδυνων 
Σημείων Εγκαταστάσεων Δικτύων Η/Φ  (Πίλλαρ, 
Ακροκιβώτια) 
12. Τοποθέτηση Νέων Παροχών Δ.Ε.Η. Α.Ε.  

 

13. Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες 
1.  Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης 
(ΤΣΑ) για το Δήμο Κορυδαλλού 
2. Δημιουργία δικτύου Τοπικού Σχεδίου 
Απασχόλησης 
3. Μελέτη Ενίσχυσης Γραφείου Ενημέρωσης  
Ανέργων και Επιχειρήσεων 

2.1.1 Ενίσχυση των δράσεων προώθησης 
της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμματισμού, συντονισμού και 
ανάπτυξης των απαραίτητων Δομών και 
Μηχανισμών 4. Μελέτη Λειτουργίας  Γραφείου  Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας  

2.ΤΟΠΙΚΗ 2.1 ΑΝΕΡΓΙΑ - 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

2.1.2 H προώθηση της κατάρτισης και δια 1. Ενέργειες Κατάρτισης, Συμβουλευτικής Των 
βίου εκμάθησης των κατοίκων της περιοχής  Ανέργων Σε Θέματα Νέων Τεχνολογιών Και 
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του Πληροφορικής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
2. Ενέργειες Κατάρτισης Και Προώθησης Στην 
Απασχόληση  Γυναικών, Ευπαθών Ομάδων Και 
Νέων Στον Τομέα Του Πολιτισμού, Κοινωνικής 
Μεριμνάς, Διαμετακομιστικού Εμπορίου  

Ανθρωπίνου δυναμικού 

3. Ενέργειες Κατάρτισης Των Εργαζομένων Στις 
Νέες Τεχνολογίες Και Τις Νέες Μορφές 
Ευέλικτης Εργασίας 
1.  Ενέργειες Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των 
Επιχειρηματιών σε Θέματα Νέων Τεχνολογιών 
και  Νέων Μορφών Εργασίας 2.2.1 Προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης 

των επιχειρηματιών κυρίως σε νέες 
τεχνολογίες. 2. Βάση Δεδομένων για  Προγράμματα 

Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Επιχειρηματιών 
1.Πρόγραμμα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης Επιχειρηματιών για την 
Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

2.2.2 Ενημέρωση, πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου για τις νέες ευέλικτες μορφές 
εργασίας και τις αρχές της κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης 
 
 

2. Πρόγραμμα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης των Επιχειρήσεων σε 
Θέματα Ευέλικτων Μορφών Εργασίας 

1. Μελέτη για την Προώθηση Εκκολαπτηρίων 
Γυναικείων Επιχειρήσεων (Pre-Incubation) 
2. Ενέργειες Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Επιχειρηματιών 

2.2 ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.2.3 Ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

3. Δράσεις Προβολής της Γυναίκειας 
Επιχειρηματικότητας 

2.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.3.1 Αναδιάρθρωση της δημοτικής 1. Μελέτη αναδιάρθρωσης ΔΕΕΠΑΠΕΚ και 
επιχείρησης και προσαρμογής της στο νέο ΔΗΚΕΚ και προσαρμογής τους στο υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να λειτουργήσει θεσμικό πλαίσιο 
και ως σε κρίσιμος παράγοντας στήριξης της 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 

1. Φιλοξενία Καταλόγου Επιχειρήσεων στην 
Ιστοσελίδα του Δήμου 

2.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2.4.1 Ενθάρρυνση και υποστήριξη 
λειτουργίας ΜΜΕ μεταποίησης και εμπορίας 
εναλλακτικών προϊόντων 2. Μελέτη για τη Δημιουργία Γραφείου 

Διαχείρισης Χρόνου του Δημότη 
1. Μελέτη Δημιουργίας Πιλοτικών Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 
2. Πιλοτική Λειτουργία Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 

2.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2.5.1 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας 3. Πρόγραμμα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης Επιχειρηματιών /Τοπικής 
Κοινωνίας για την Προώθηση της Κοινωνικής 
Οικονομίας 
1. Δημιουργία Κινητής Μονάδας Πληροφόρησης 
Ευπαθών Ομάδων 
2. Μελέτη για την Δημιουργία Παραγωγικών 
Εργαστηρίων ΑΜΕΑ 
3. Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης των 
Μεταναστών 
4. Δημιουργία Προγράμματος Πρόληψης 
Τοξικών Ουσιών 
5. Μελέτη Δημιουργίας Κοινωνικού 
Παντοπωλείου 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3.1.1 Πολιτικές για την κοινωνική 
ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

6. Ενίσχυση της Δράσης των Δημοτικών Ιατρείων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
1. Μετακόμιση του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας  

2. Ενέργειες Δημοσιοποίησης και Ενημέρωσης 
των Δημοτών για τις Προσφερόμενες Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του ΟΤΑ 

3.1.2 Βελτίωση της ενημέρωσης και της 
προσβασιμότητας των πολιτών στις 
κοινωνικές υπηρεσίες 3. Παροχή Δωρεάν Μετακίνησης ΑμΕΑ στους 

Χώρους Κοινωνικών Υπηρεσιών 

1. Δημόσιος Διάλογος με όλους τους Φορείς 
Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Επίπεδο 
ΟΤΑ 
2. Έρευνα Πεδίου για την Καταγραφή των 
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

3.1.3  Χάραξη μακροχρόνιας και 
ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής 

3. Πραγματοποίηση Απογραφής-Έρευνας των 
Περιστατικών που Προσέρχονται σε όλες τις 
Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου 
1. Επέκταση Προγράμματος Γυμναστικής Σε Όλες 
τις Δομές και Εμπλουτισμός με Νέες   Δράσεις 
Γυμναστικής 
2. Συντήρηση Κτιριακού Αποθέματος ΕΔΑΠΕ 

3. Λειτουργία Νέου ΚΑΠΗ κάτω από τον Αγ. 
Γεώργιο 
4. Σεμινάρια για τα Μέλη  με Θέματα Υγείας 

5. Προγράμματα Υγείας Ηλικιωμένων 

3.1.4 Πολιτικές για την 3η ηλικία  
 

6. Δραστηριότητες Πολιτισμού και Αναψυχής 

13 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
7. Η Αναβάθμιση της Λειτουργίας του ΚΗΦΗ με τη 
Συμμετοχή Ειδικών Επιστημόνων 
1. Πολιτιστικά Προγράμματα  Νέων 

2. Πρόγραμμα Περιορισμού Σχολικής Διαρροής 

3. Υποστήριξη Μαθητών Απόρων Οικογενειών 
3.1.5 Ανάπτυξη πολιτικών για την νεανική 
παραβατικότητα και την σχολική διαρροή  
 

4. Ενεργοποίηση του Τοπικού Συμβουλίου 
Πρόληψης της Παραβατικότητας 

3.1.6 Αξιοποίηση και στήριξη του δυναμικού 1. Θεσμοθέτηση του κοινωνικού λειτουργού ανά 
της γειτονιάς  γειτονιά 
  

1. Μελέτη για την Βελτίωση των Πολιτιστικών Δομών 
και Δημιουργία Πολιτιστικής Ταυτότητας Δήμου 
2. Διαμόρφωση 1ου Υπογείου -  Ερασιτεχνική 
Θεατρική Σκηνή Του Πνευματικού Κέντρου 
3. Διαμόρφωση  Υπόγειου  της ΔΕΕΠΑΠΕΚ 
(Καλλιτεχνικά Τμήματα)  του Πνευματικού Κέντρου 
4. Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας στο Κτίριο 
του Πνευματικού Κέντρου 
5. Ηχομόνωση Δημοτικού  Ωδείου Του Πνευματικού 
Κέντρου 
6. Μουσική  Βιβλιοθήκη 
7. Εξοπλισμός Κλιματιστικών για το Κτίριο του 
Πνευματικού Κέντρου 

3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3.2.1 Δημιουργία και αναβάθμιση των 
πολιτιστικών υποδομών καθώς και  
αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

8. Επισκευή Συστήματος Πυρασφάλειας καθώς και 
Αντικατάσταση επί μέρους Εξοπλισμού Στο Κτίριο 
Του Πνευματικού Κέντρου 

14 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
9. Αντικατάσταση Αλουμινοκατασκευών  
Συμπεριλαμβανομένων και των Υαλοπινάκων του 
Κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου 
10. Ελαιοχρωματισμοί  σε Όλο το Κτίριο του 
Πνευματικού Κέντρου 
11. Εξοπλισμός Επίπλων (Γραφείων-Καρεκλών-
Βιβλιοθηκών κλπ.) για το Κτίριο του Πνευματικού 
Κέντρου 
12. Μετατροπή Συστήματος Θέρμανσης Με Φυσικό 
Αέριο, Αλλαγή  Τμήματος και Επισκευή του  
Συστήματος Θέρμανσης στο Κτίριο του Πνευματικού 
Κέντρου 
13. Επισκευή &Συντήρηση  Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων καθώς και Αντικατάσταση Ειδών 
Υγιεινής Του Πνευματικού Κέντρου 
14. Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικού Υλικού (Ειδικού 
Τύπου) για το Κτίριο του Πνευματικού Κέντρου 
15. Εξοπλισμός Τηλεφωνικού Κέντρου για το Κτίριο 
του Πνευματικού Κέντρου 
16. Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου 

17. Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας στο Σινε 
Παράδεισος 

18. Λέσχη  Αναγνωστών 
1. Ethnic Festival 

2. Τμήμα Θεατρικών Ερασιτεχνικών Ομάδων του 
Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2 Δημιουργία συγκεκριμένης πολιτιστικής 
ταυτότητας του Δήμου 

3. Τμήμα  Θεατρικού  Παιχνιδιού του Πνευματικού 
Κέντρου 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
4. Τμήμα  Χορού (Μοντέρνοι  Χοροί) του 
Πνευματικού Κέντρου 
5. Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Πνευματικό Κέντρο 

Δήμου  Κορυδαλλού 

6. Τμήμα  Δημοτικού  Ωδείου του Πνευματικού 
Κέντρου 
7. Τμήμα  Χορού  (Μπαλέτο - Ρυθμική) του 
Πνευματικού Κέντρου 
8. Τμήμα  ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ  (Σχολές Ζωγραφικής, 
Αγιογραφίας, Γλυπτικής, Κεραμικής, 
Φωτογραφίας, Χαρακτικής, Κοσμήματος, 
Ψηφιδωτού κλπ.)  του Πνευματικού Κέντρου 
9. Τμήμα  Χορού (Παραδοσιακοί  Χοροί) του 
Πνευματικού Κέντρου 
10. Πολιτιστικές Δραστηριότητες Δήμου 
Κορυδαλλού 
1. Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στην Περιοχή των 
Πρώην Λατομείων 
2. Κατασκευή Κολυμβητηρίου 
3. Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Χώρο 
των 6 Στρεμμάτων 
4. Ανακατασκευή Ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου Στα 
88 Στρέμματα 
5. Διαμόρφωση Χωρών Πρασίνου, Αθλοπαιδειών  
και Παιδικών Χαρών 
6. Κατασκευή Παιδικής Χαράς 

3.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3.3.1 Προώθηση μαζικού αθλητισμού μέσω 
κατασκευής νέων αθλητικών υποδομών, 
δράσεις αναβάθμισης υφιστάμενων δομών 
και εφαρμογής αθλητικών προγραμμάτων- 
Ενίσχυση της διασύνδεσης της αθλητικής 
δραστηριότητας του ΟΤΑ με τους αθλητικούς 
φορείς της τοπικής κοινωνίας- Διοργάνωση 
δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας 

7. Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας, Νέων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Οργάνων και Λοιπές Παρεμβάσεις στις Παιδικές 
Χαρές του Δήμου 
8. Επισκευές Συντηρήσεις, Αντικατάσταση 
Φθαρμένων Οργάνων Εργασίες στις Παιδικές Χαρές 
και Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου 
9. Κατασκευή Ηχοπετασμάτων 

10. Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Χώρο 
Περιοχής της Σταματοπούλου 
11.Ένταξη Σχολικών Εγκαταστάσεων στα Αθλητικά 
Προγράμματα 

12. Μελέτη Επέκτασης Αθλητικών Προγραμμάτων 

13. Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία 
14.Δράσεις Ενημέρωσης- Δημοσιότητας 
Αθλητικών Δραστηριοτήτων προς τον Τοπικό 
Πληθυσμό 
15. Μελέτη Λειτουργίας Camp στο Αθλητικό 
Κέντρο 
16. Διοργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
Υπερτοπικής Εμβελείας 
1. Κατασκευή 6ου Και 8ου  Δημοτικού Σχολείου 

2. Κατασκευή Του 8ου  Νηπιαγωγείου 

3. Κατασκευή Του 21ου  Νηπιαγωγείου 

4. Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών 

3.4 ΠΑΙΔΕΙΑ  3.4.1 Δημιουργία και αναβάθμιση σχολικών 
υποδομών 

5. Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Κτιρίων 

6. Μονώσεις στα Σχολικά Κτίρια 

7. Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου Β’ βάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Περιοχή Σταματοπούλου 
8 Μελέτη Ανέγερσης Σχολειού Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην περιοχή του Σχιστού 
8. Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού 
Νηπιαγωγείου στην Περιοχή Σταματοπούλου 
1. Δημιουργικά Εργαστήρια Τμημάτων Ν.Π. 

2. Σεμινάριο Προσωπικού 

3. Γιορτές Χριστουγέννων Τμημάτων Ν.Π. 
4. Μελέτη για την Δημιουργία Ολοήμερων 
Σχολείων 

3.4.2 Ενίσχυση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων μέσω της μελέτης και 
εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και θεσμών 

5. Δημιουργία του Θεσμού των Ανοικτών 
Σχολείων 

3.4.3 Πρόβλεψη των απαραίτητων 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και 1. Εκπόνηση Μελέτης Δημιουργίας Ασφαλών πολεοδομικών παρεμβάσεων που θα Σχολικών Διαδρομών  εξασφαλίζουν τη σύντομη και ασφαλή 
πρόσβαση στους σχολικούς χώρους 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 4.2.1 Σταδιακή ενσωμάτωση νέων 1. Πιστοποίηση με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ σύγχρονων προτύπων διαχείρισης που θα 1429 Αναφορικά με τη Διαχειριστική Επάρκεια ΔΗΜΟΥ ενδυναμώσει τις δυνατότητες μέτρησης και Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου αξιολόγησης του ΟΤΑ, αναφορικά με τις Χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ) υπηρεσίες και τις διαδικασίες λειτουργίας του- 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Διοίκηση μέσω στόχων- Αποτελεσματική 
αξιολόγηση αποδοτικότητας προσωπικού - 2. Δημιουργία Αρχείου Κεντρικών Υπηρεσιών Δήμου Πολιτικές Κινήτρων 
 

1. Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου 

2. Δημιουργία Νέου ΚΕΠ 
3. Συντηρήσεις- Επισκευές, Εργασίες στα Δημοτικά 
Κτίρια 
4. Κατασκευή Ερμαρίων, Γραφείων, Βιβλιοθηκών 
κλπ. για τον Εξοπλισμό των Δημοτικών 
Καταστημάτων 
5. Μελέτη Ανέγερσης Δημοτικού Σταθμού 
Αυτοκινήτων (Γκαράζ) 

6. Συντήρηση - Επισκευή Εγκαταστάσεων 
Δημοτικού Γκαράζ (Γραφ. - Αιθ. Εργαζομένων) 

7. Καθαρισμός Υαλοπινάκων στα Δημοτικά 
Κτίρια 
8. Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 

9.Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων 

4.2.2 Συντήρηση και επέκταση Δημοτικών 
Κτιρίων, Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού 

10. Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείων Δήμου 
1. Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης, 
Ανάλυσης & Κάλυψης Εκπαιδευτικών Αναγκών 
Προσωπικού και Αιρετών 

4.3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - 4.3.1 Διαμόρφωση οργανωμένης πολιτικής 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ επιμόρφωσης με λειτουργίες διαρκούς 

επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου των αιρετών 
και του προσωπικού- Δράσεις Επιμόρφωσης 
Κατάρτισης 2.Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης των 

Ανθρώπινων Πόρων και Αιρετών του Οργανισμού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

3. Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 
Τοπικού Πληθυσμού 
1.Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο  
 4.4.1 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας 
2. Μελέτη Κατασκευής Ευρυζωνικού Δικτύου 
Κορμού με Οπτικές Ίνες 
1. Μελέτη Ψηφιακής Ανασυγκρότησης Δήμου 
Κορυδαλλού 
2. Ηλεκτρονική Ενοποίηση Εξωτερικών Δομών με το 
Κεντρικό Κτίριο του Δήμου 
3.Ψηφιοποίηση Αρχείου Δήμου Κορυδαλλού 

4. Μελέτη Λειτουργίας Πιλοτικού Προγράμματος 
Τηλεπρόνοιας 
5. Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιάσκεψης στο 
Χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
6. Προμήθεια Εξειδικευμένων Εφαρμογών για τον 
Εξοπλισμό του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων 

7. Αναβάθμιση Τηλεφωνικού Κέντρου 

8. Αγορά Νέου Server 

4.4.2 Ψηφιακός Δήμος- Νέες ποιοτικές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες με στόχο τον πολίτη-
Εφαρμογή  Σύγχρονων λογισμικών από τις 
Υπηρεσίες 
  

9. Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

4.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ  

4.4.3 Προώθηση πολιτικών για την 1. Λειτουργία Infohouse στα όρια του Δήμου 
Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Χάσματος τόσο Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
στην τοπική κοινότητα όσο και εντός του 2. Προγράμματα Ψηφιακής Κατάρτισης - 
οργανισμού Επιμόρφωσης 
 

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Κορυδαλλού 

2. Μελέτη Συμμετοχής σε Εθνικά και Υπερεθνικά 
Δίκτυα 

4.5 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - 4.5.1 Αναδιαμόρφωση του Οργανισμού ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις νέες ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 3. Μελέτη Δημιουργίας Αστικού Παρατηρητηρίου 
Ανάπτυξης (Διαδημοτικού) 
1. Εφαρμογή Συμμετοχικού Τεχνικού 
Προγράμματος  
2. Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου 

3.Ψηφιακές Συμμετοχικές Διαδικασίες 

4.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

4.7.1 Σχεδιασμός νέων μορφών συμμετοχής - 
Ενημέρωση και προώθηση των 
συμμετοχικών διαδικασιών 

4. Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση του 
Θεσμού των Επιτροπών Γειτονιάς 
1. Κατάρτιση Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Νομικών 
Προσώπων 

4.8 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 4.8.1 Σχεδιασμός σύμφωνα με τους στόχους 
προτεραιότητας- Δράσεις συντονισμού- 
Ορθολογική Κατανομή των πόρων 2. Λειτουργία Συντονιστικής Δομής των Νομικών 

Προσώπων 
1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας 
2. Δράσεις Επιμόρφωσης Πολιτικής Προστασίας 

3. Προώθηση Συστήματος Εθελοντισμού 
Πολιτικής Προστασίας 

4.9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 4.9.1 Σχεδιασμός  προγράμματος Πολιτικής 

Προστασίας  και κινητοποίηση φορέων σε 
τοπικό επίπεδο 
Δράσεις συντονισμού φορέων πολιτικής 
προστασίας σε τοπικό επίπεδο 4. Η Παραγωγή  Έντυπου Υλικού, για την 

Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε Έκτακτες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Καταστάσεις Πυρκαγιές κλπ 



 

 

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΞΟΝΑ 1: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού και καθαρού αστικού 
περιβάλλοντος καθώς και αναβάθμιση της 
λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής. 

Γενικός Στόχος 1.1.1 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού, Διεύθυνση Πρασίνου και 

Περιβάλλοντος, ΥΠΕΧΩΔΕ 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Δημότες Κορυδαλλού και γύρω περιοχών, Δήμος, Δημοτικοί 

υπάλληλοι, επισκέπτες Αποδέκτες  
 

Δράσεις 

1.1.1.1  Διαμόρφωση Βοτανικού Κήπου 

1.1.1.2 Διαμόρφωση Φυτωρίου, Κατασκευή Θερμοκηπίου  

1.1.1.3 Προμήθεια Υλικών Αναλώσιμων Και Μη Για Το Φυτώριο 

1.1.1.4 Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων Για Την Υπηρεσία Πρασίνου 

1.1.1.5 Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου 

1.1.1.6 Προμήθεια Διαφόρων Φυτών προς Φύτευση 

1.1.1.7 Προμήθεια Μηχανήματος Αφανιστή Υπολειμμάτων Κομμένων Δέντρων 

1.1.1.8 Προμήθεια Προτύπων Ανασυνθέσεων 

1.1.1.9 Όμορφη Πόλη 

 
ΣΑΤΑ,  ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΕΠ, Ίδιοι Πόροι Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000€ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 100.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 40.000  

2010 60.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Δημιουργία χώρου πλούσιας και ιδιαίτερης ανάπτυξης πρασίνου με ύπαρξη χλωρίδας και πανίδας. 

Ιδιαίτερη διαμόρφωση με λίμνες, χώρους περιπάτων κ.λ.π. 

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Εξασφάλιση ομαδικών και μεμονωμένων επισκέψεων, δημιουργία προγραμμάτων, πρότυπη 

διαμόρφωση και διάφορα ακόμα οφέλη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλου 

ελεύθερου χώρου και η συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δημότες Κορυδαλλού και γύρω περιοχών. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 80.000€ ΕΚΤΙΜΗΣΗ X ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 80.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 2/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 45.000  

2010 40.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συντήρηση και πολλαπλασιασμός φυτών. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Με το έργο αυτό θα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις όπως θερμοκήπιο με 

υδρονέφωση και όλες τις αναγκαίες συνθήκες για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών καθώς και 

φυτώριο για τη φύλαξη και συντήρηση των φυτών. 

Στην τελική μορφή πετυχαίνουμε παραγωγή φυτών για χρήση τους από την υπηρεσία πρασίνου 

του Δήμου και μελλοντικά διάθεση ή και πώληση σε καλύτερες ανταγωνιστικές τιμές στους 

δημότες. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δήμος – δημότες. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.540€ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 20.540 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ 20.540€ 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 10.270€  

2010 10.270€  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Προμήθεια υλικών αναλώσιμων και μη για το φυτώριο 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την προμήθεια διαφόρων υλικών με σκοπό τη σωστή συντήρηση 

και ανάπτυξη των φυτών καθώς και την καλλιέργεια-πολλαπλασιασμό μερικών ειδών. Επιπλέον, θα 

προκύψει εξοικονόμηση χρημάτων από τον πολλαπλασιασμό των φυτών αλλά και τη σωστή 

συντήρησή τους διότι αποφεύγεται πιθανή ξήρανση.  

Εξασφάλιση καλής ποιότητας και μεγαλύτερης ανάπτυξης φυτών. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Δήμος  

Ο τοπικός πληθυσμός  

 

 

 

 

30 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 80.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 80.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 3/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 60.000  

2010 20.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής μεταφορικά μέσα: 

-μικρό JCB (φορτωτάκι) 

-μεταφορικό μέσο (φορτηγάκι) 

-ημιφορτηγό με ανατροπή 

Αναγκαίες προμήθειες για διευκόλυνση και εκτέλεση εργασιών όπως μεταφορά προσωπικού, 

εργαλείων, χώματος, φυτών, αποκομιδή κλαδιών κ.λ.π. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Με αυτές τις προμήθειες θα εξασφαλιστεί:  

- η μεταφορά εργαζομένων 

- η διευκόλυνση εξωτερικών εργασιών ‘όπως αυτοψίες 

- εργασίες που απαιτούν ημιφορτηγό με ανατροπή και J.C.B. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δήμος  

Δημότες  

Εργαζόμενοι στην υπηρεσία 

 

 

 

 

32 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 45.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 7/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 30.000  

2010 15.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Άκρως αναγκαία η προμήθεια μηχανημάτων όπως μηχανές κουρευτικές, χλοοκοπτικά, 

μπορντουροψάλιδα κ.λ.π. , εργαλεία και μηχανήματα  χωρίς τα οποία  αυτά δε είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει η υπηρεσία. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 

Η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α      

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εργαζόμενοι στην υπηρεσία 

Δήμος  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 80.000€  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 80.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 31/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 40.000  

2010 40.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια Διαφόρων Φυτών προς Φύτευση σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κύριο στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η αύξηση του πρασίνου στην πόλη του 

Κορυδαλλού αισθητική αναβάθμιση της πόλης  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η συνέργεια εντοπίζεται με όλα τα έργα ανάπτυξης του πρασίνου 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του-  Επισκέπτες  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

   
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 40.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 5/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 40.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια μηχανήματος αφανιστή υπολειμμάτων κομμένων δέντρων 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια θα επιλυθεί ένα πρόβλημα που χρονίζει στο Δήμο Κορυδαλλού και είναι 

η απομάκρυνση κομμένων κορμών από τα πεζοδρόμια όπου με την ύπαρξή τους μπορεί να 

προκύψουν προβλήματα όπως ατυχήματα, μη δυνατότητα αντικατάστασης με άλλο υγιές δέντρο, 

αντιαισθητική εικόνα πεζοδρομίων, δυνητικά ανταποδοτικά οφέλη από το παραγόμενο υλικό μετά την 

επεξεργασία του,  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α     

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δήμος Κορυδαλλού 

Πολίτες- Δημότες  

Εργαζόμενοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 50.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 9/2008 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 15.000  

2009 15.000  

2010 20.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Προμήθεια συνθέσεων που συμπεριλαμβάνουν ειδική κατασκευή (συνήθως σιδηροκατασκευή) και 

ανθοσυνθέσεις ιδιαίτερου στυλ και έντονου χρώματος. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Σπουδαίος ρόλος με κύριο στόχο τη ζωντανή διακόσμηση της πόλης με υπέροχες ανθοσυνθέσεις 

σε κεντρικά σημεία. Στο σύνολό τους, και με τη συνεχή επέκταση- εγκατάσταση, θα 

λειτουργήσουν σαν πόλος έλξης για πολίτες άλλων δήμων. 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δημότες Κορυδαλλού και γύρω περιοχών. 

Επισκέπτες- Διερχόμενοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1 :                                         ΜΕΤΡΟ  1.1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΌΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΠΕΠ 

2000-2007 

ΠΟΣΟ 300.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΧΩΔΕ, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  12 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 5/2010 

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 150.000 

2010 150.000 
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

• Αισθητική αναβάθμιση της πρόσοψης των κτιρίων σε επιλεγμένες περιοχές 

(υποβαθμισμένες περιοχές και περιοχές έντασης εμπορικής δραστηριότητας)  

• Εκπόνηση μελέτης για την αισθητική αναβάθμιση του συνόλου του Δήμου Κορυδαλλού  

• Εκπόνηση μελέτης καταγραφής, διάσωσης και ανάδειξης κτιρίων ιστορικού και  

αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Διερεύνηση της πιθανότητας χρήσης τους από τις 

υπηρεσίες του Δήμου.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Ανάδειξη κτιρίων ιδιαίτερου κάλους  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

B’ Προτεραιότητα 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μέτρο 1.1 

 

 

Δράσεις Προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Δράσεις Ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. 
Προώθηση καινοτόμων δράσεων 

Γενικός Στόχος 1.1.2 

ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Τμήμα Παιδείας, Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών 

Σχέσεων, Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

 

Τοπικός Πληθυσμός, Μαθητικός Πληθυσμός, Υπηρεσίες Αποδέκτες  
  

Δράσεις 

1.1.2.1   Περιβαλλοντική  Ευαισθητοποίηση  Κοινού 

1.1.2.2   Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα 

1.1.2.3   Υλοποίηση Πρωτόκολλου Καλής Θέλησης 

1.1.2.4   Ενημερωτικό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας 

1.1.2.5  Μελέτη Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια 
1.1.2.6  Πράσινες Στέγες 
1.1.2.7  Αντικατάσταση Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού με Λαμπτήρες Χαμηλής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης   

 
     Δήμος, ΕΣΠΑ,  Προγράμματα ΥΠΑΝ & ΚΕΔΚΕ, ΣΑΤΑ Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 7.500 

2010 7.500 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Καμπάνια ενημέρωσης του κοινού και επιχειρήσεων για μείωση οικιακών αποβλήτων και διαλογή 

στην πηγή. Η καμπάνια είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μέσω μιας συνδυασμένης χρήσης έντυπου 

υλικού, διαδικτυακής ενημέρωσης, με ειδικά περίπτερα σε προεπιλεγμένα σημεία. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ευαισθητοποίηση Κοινού 

Μείωση όγκου απορριμμάτων 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Β’  

 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 40.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Παιδείας, Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα 

Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009  

2010  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία και Γυμνάσια / Λύκεια για τη σημασία της 

ανακύκλωσης αλλά και γενικότερα για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβάλλοντος.  

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ευαισθητοποίηση Μαθητών 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Κοινού 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Β 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μαθητικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Περιβάλλοντος 

και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009  

2010  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συνεργασία του Δήμου με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την υπογραφή 

και υλοποίηση ‘πρωτοκόλλου καλής θέλησης’ το οποίο θα αφορά την εφαρμογή μέτρων ‘καλής 

συμπεριφοράς προς τον πολίτη’ όπως χρήση υλικών συσκευασίας προϊόντων φιλικών προς το 

περιβάλλον, αύξηση αναλογίας όγκου περιεχομένου προς υλικό συσκευασίας, μείωση μη 

ανακυκλώσιμων υλικών, ενθάρρυνση επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών κ.α.   

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Δράσεις Κοινωνικής 0ικονομίας 

Δράσεις Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Γ’  

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός πληθυσμός, επιχειρήσεις 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης 

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 5.000 

2010 5.000 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης των δημοτών για τρόπους εξοικονόμησης 

ενέργειας από την χρήση οικιακών συσκευών (έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, διαδικτυακά, 

κλπ) 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Συμβολή στη μείωση της ενεργειακής σπατάλης σε τοπικό επίπεδο 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Δράσεις Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Γ’ Προτεραιότητα 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ Αττικής 

2007-2013 

Πράσινη Πόλη 

ΠΟΣΟ 25.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τεχνική 

Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4  Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 6/2009 ΛΗΞΗ 10/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 25.000 

2010  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος για την χρήση τεχνολογίας για την εφαρμογή των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική) 

σε όλα τα υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα δημοτικά κτίρια. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Διάδοση νέων πολιτικών για τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων 

Εξοικονόμηση ενέργειας με φιλικές προς το περιβάλλον μορφές  

Χαμηλότερο κόστος, εξοικονόμηση πόρων 

  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Δράσεις Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Β’ Προτεραιότητα 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Υπηρεσίες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ- Πράσινη 

Πόλη

ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ 2/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 50.000  

2010 70.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Τα «πράσινα δώματα» (φυτευμένες ταράτσες) σε πρώτη φάση στις ταράτσες Δημοτικών Κτιρίων και 

σχολείων, αποτελούν σημαντική λύση για την αλλαγή του αστικού τοπίου, τη διατήρηση και δημιουργία 

νέων ελεύθερων χώρων αλλά και ο μόνος τρόπος μείωσης ή ακόμα και εξάλειψης των «θερμικών 

νησίδων». Σε πρώτο επίπεδο προβλέπεται οι παρεμβάσεις να υλοποιηθούν στα κτίρια της 

Κουντουριώτου, του Πνευματικού Κέντρου, του κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Παιδικών 

Σταθμών και πιλοτικά σε δύο σχολεία. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αισθητική αναβάθμιση ταρατσών κτιρίων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για 

διάφορες χρήσεις αναψυχής. 

Εξοικονόμηση ενέργειας, συμβολή στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλαγή 

μικροκλίματος περιοχής κ.λ.π. 

Πιλοτικά έργα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και ως πρότυπο προκειμένου η χρήση τους να  

εξαπλωθεί και από την τοπική κοινωνία 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ   1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πράσινη Πόλη -

Πρόγραμμα 

Εξοικονομήστε  

ΠΟΣΟ 50.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 20.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 40.000  

2010 30.000  

 

56 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στα Δημοτικά κτίρια 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αντικατάσταση  δημοτικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους και μείωση της κατανάλωσης 

κατά 25%, Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία (Κόστος 

500.000 Ευρώ). Γενικότερη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 

Ο Δήμος ως προς τη μείωση κόστους 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Επέκταση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των 
κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση της αναλογίας του 
πρασίνου στις περιοχές πυκνής δόμησης.  

Γενικός Στόχος 1.1.3 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

Αρμόδια Υπηρεσία  
Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

 

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
Αποδέκτες  

Οι επισκέπτες του Δήμου 
 

Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής 

Δράσεις 

1.1.3.1    Συντηρήσεις και Επισκευές Υγρομονώσεων στα Σιντριβάνια Του Δήμου  
1.1.3.2    Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις, Καθαρισμός κλπ. Εργασίες, Μνημείων, 

Αγαλμάτων, Δαπέδων κλπ.  
1.1.3.3   Κατασκευή Νέων Ξύλινων Κατασκευών (Παγκάκια, Πέργκολες κλπ.)  σε 

Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου 

1.1.3.4   Συντήρηση και Επισκευή Μηχανολογικών - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Σιντριβανιών 

1.1.3.5   Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου σε Διάφορα Σημεία του Δήμου (Βοτανικός Κήπος, 

Τρίγωνο ΚΕΠ, κλπ.) 

1.1.3.6   Κλιμακωτοί Πεζόδρομοι 

1.1.3.7  Τοποθέτηση Απαγορευτικών Πινακίδων στα Παρτέρια Πρασίνου 

1.1.3.8  Εγκατάσταση Έτοιμου Χλοοτάπητα σε Διάφορους Χώρους Πρασίνου 

 
ΣΑΤΑ, ΠΕΠ Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 64.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 31.500  

2010 32.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει τις συντηρήσεις και επισκευές υγρομονώσεων των σιντριβανιών του 

Δήμου για τα έτη 2009 και 2010 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας μέσω της συντήρησης των υποδομών 

Η αισθητική αναβάθμιση και ποιότητα ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικών - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σιντριβανιών  

 

Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 

Οι επισκέπτες του Δήμου 

 

 

 

 

60 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 23.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

Κορυδαλλού 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 16.000  

2010 17.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση  προβλέπει κυρίως ενέργειες κυρίως γενικών  επισκευές και συντηρήσεων, καθαρισμού,  

κ.λ.π. εργασίες, μνημείων, αγαλμάτων, δαπέδων κ.λ.π. επιφανειών. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Συνθήκες υγιεινού περιβάλλοντος περιοχής του Δήμου 

Βελτίωση της Ποιότητας ζωής για τον τοπικό πληθυσμό 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα που αποσκοπούν στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Πολίτες του Δήμου 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, 
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ Κ.Λ.Π.)  ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 70.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/9/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 34.000  

2010 36.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων ξύλινων κατασκευών (παγκάκια, πέργκολες κ.λ.π.)  σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου  για τα έτη 2009 και 2010 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής του Δήμου του Κορυδαλλού στα σημεία που θα 

τοποθετηθούν οι κατασκευές, ενώ γενικότερα στοχεύεται με τέτοιου είδους μικρές 

παρεμβάσεις η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω λειτουργικών 

εξυπηρετήσεων. Παράλληλα η δράση αποσκοπεί στο να καταστήσει ελκυστική την περιοχή 

με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την οικονομική δραστηριότητα  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα που αποσκοπούν στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του  

Οι επισκέπτες του Δήμου Κορυδαλλού 

Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 92.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 92.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη ΕΝΑΡΞΗ 1/9/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 45.000  

2010 47.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το  έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή μηχανολογικών - ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων σιντριβανιών για  τα έτη 2009 και 2010. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Βελτίωση της Ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Ελκυστικότερος προορισμός με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την οικονομική 

δραστηριότητα της περιοχής 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του  

Οι επισκέπτες του Δήμου Κορυδαλλού 

Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΕΠ, Κ.Λ.Π.)

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000€ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΠΟΣΟ 50.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 100.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 80.000  

2010 70.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Αισθητική αναβάθμιση διαφόρων χώρων πρασίνου που είχαν κατασκευαστεί πριν χρόνια και δε 

διαθέτουν εκείνα τα στοιχεία που να πληρούν τη σύγχρονη αισθητική της αρχιτεκτονικής τοπίου και των 

χώρων πρασίνου γενικότερα όπως αυτόματη άρδευση, χλοοτάπητα, φυτά ιδιαίτερης και εντυπωσιακής 

αισθητικής. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αισθητική αναβάθμιση διαφόρων χώρων πρασίνου. 

Βελτίωση Ποιότητα ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα σχετικά με τις αναπλάσεις  

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 

Τοπικός Πληθυσμός- Επισκέπτες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2000-2006

ΠΟΣΟ 900.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 6/2008 ΛΗΞΗ 4/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 400.000  

2009 500.000  

2010   

 
Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατασκευή κλιμακωτών πεζόδρομων στην περιοχή του Σχιστού Κορυδαλλού 

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση της προσβασιμότητας 

Ασφαλείς μετακινήσεις σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναφορικά με το ανάγλυφο 

του εδάφους 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 25.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 12.500  

2010 12.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο μεριμνά σχετικά με την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στα παρτέρια πρασίνου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προστασία του πρασίνου 

Πληροφόρηση του πληθυσμού 

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγιεινής στην πόλη 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.1 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000€  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 50.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 31/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 25.000  

2010 25 .000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια Διαφόρων Φυτών προς Φύτευση σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κύριο στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η αύξηση του πρασίνου στην πόλη του 

Κορυδαλλού αισθητική αναβάθμιση της πόλης  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η συνέργεια εντοπίζεται με όλα τα έργα ανάπτυξης του πρασίνου 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του-  Επισκέπτες  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

 

Αναβάθμιση κι εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος και 
του δομημένου χώρου 

Γενικός Στόχος 1.2.1 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού, Νομαρχία Πειραιώς  Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Δημότες Κορυδαλλού και γύρω περιοχών, Δήμος, Δημοτικοί 

υπάλληλοι, επισκέπτες, Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 
Αποδέκτες  

Δράσεις 

1.2.1.1   Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων 

αυτών 

1.2.1.2 Ανάπλαση οδού Διαμαντίδη 

1.2.1.3 Ανάπλαση τμήματος οδού Ταξιαρχών 

1.2.1.4   Ανάπλαση οδού  Αγ. Γεωργίου έως τη Λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη 

1.2.1.5  Ανάπλαση – Μονοδρόμηση οδών  Αθηνάς -Πόντου 

1.2.1.6  Ανάπλαση του Χώρου των Γυναικείων Φυλακών 

1.2.1.7 Κατασκευές νέων πλακοστρώσεων στις επιμέρους οδούς του Δήμου 

1.2.1.8 Σημειακές Αναπλάσεις 

1.2.1.9. Ανάπλαση οδού Τσακάλωφ 

1.2.1.10 Μελέτη για την Απαλλοτρίωση του υπόλοιπου τμήματος του χώρου των Λατομείων 

 
Νομαρχία Πειραιώς, ΠΕΠ, ΣΑΤΑ  Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  
3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Προγραμματική 

Σύμβαση με 

Νομαρχία 

Πειραιώς 

ΠΟΣΟ 4.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νομαρχία Πειραιώς 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2010 
 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 2.000.000  

2010 2.000.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπλαση στις προαναφερθείσες οδούς περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Φωτισμός 

Φύτευση 

Οδοποιία  

Πλακοστρώσεις 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αναβάθμιση της λειτουργικότητας στην συγκεκριμένη περιοχή που ουσιαστικά είναι ενταγμένη 

στο εμπορικό κέντρο του Κορυδαλλού (χώροι στάθμευσης,)  

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθιστώντας ελκυστικότερη την περιοχή παρέμβασης 

Αισθητική αναβάθμιση σε μια από τις κεντρικότερες περιοχές του Δήμου  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Σημειακές Αναπλάσεις, Ανάπλαση Αγ. Γεωργίου- Γρ Λαμπράκη, Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, 

Ανάπλαση Σερρών 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 

Καταναλωτικό κοινό γενικότερα 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, ΠΕΠ 

2007-2013 

ΠΟΣΟ 700.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2010 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 200.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης οδού περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Φύτευση 

Πλακοστρώσεις  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης διασυνδέεται το τμήμα μεταξύ της πλατείας Ελευθερίας 

και Βενιζέλου στον κάτω Κορυδαλλού, δύο κεντρικών σημείων του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο 

παρέχεται στον τοπικό πληθυσμό αυξημένη δυνατότητα βαδισιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται 

αισθητικά και ένα από τα κεντρικά σημεία της πόλης.   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών, 

Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, Ανάπλαση Αθηνάς-Πόντου κλπ 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ 2007-2013 

Πράσινη Πόλη

ΠΟΣΟ 250.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 5/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 100.000  

2010 150.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης οδού περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Φύτευση 

Πλακοστρώσεις  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης αναβαθμίζεται τμήμα του κάτω Κορυδαλλού το οποίο 

γειτνιάζει με το εμπορικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον τοπικό πληθυσμό 

αυξημένες δυνατότητες βαδισιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται αισθητικά και ένα από τα κεντρικά 

σημεία της πόλης.   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών,  ναπλαση 

Αγ. Γεωργίου, Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΓΡ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 900.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ 2007-2013 

Πράσινη Πόλη

ΠΟΣΟ 900.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 5/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 450.000  

2010 450.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης οδού περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Ποδηλατόδρομοι 

Φύτευση 

Πλακοστρώσεις  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης διασυνδέεται ένα μεγάλο τμήμα του κάτω Κορυδαλλού το 

οποίο μάλιστα γειτνιάζει από το εμπορικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον τοπικό 

πληθυσμό αυξημένη δυνατότητα βαδισιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται αισθητικά και ένα από τα 

κεντρικά σημεία της πόλης.   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών, 

Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, Ανάπλαση Διαμαντίδη, Ανάπλαση Αθηνάς Πόντου. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΠΟΝΤΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ, Νομαρχία 

Πειραιώς 

ΠΟΣΟ 8.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2010 ΛΗΞΗ 3/2012 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 1.000.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπλαση στις προαναφερθείσες οδούς περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Η μονοδρόμηση ως βασική κυκλοφοριακή ρύθμιση στον κεντρικό άξονα που διέρχεται από το εμπορικό 

κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού και εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα των μετακινήσεων των πολιτών, των 

επισκεπτών και των διερχόμενων ιδιαιτέρως από και προς τις περιοχές του Πειραιά 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Φύτευση 

Πλακοστρώσεις 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αναβάθμιση των μετακινήσεων σε μια περιοχή που ουσιαστικά αποτελεί κεντρικό άξονα εισόδου 

και εξόδου από την πόλη, ενταγμένη στο εμπορικό κέντρο του Κορυδαλλού   

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθιστώντας ελκυστικότερη την περιοχή παρέμβασης 

Αισθητική αναβάθμιση σε μια από τις κεντρικότερες περιοχές του Δήμου  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Σημειακές Αναπλάσεις, Ανάπλαση Αγ Γεωργίου- Γρ Λαμπράκη, Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, 

Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών, Ανάπλαση 

Χώρου Γυναικείων Φυλακών 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 

Καταναλωτικό κοινό γενικότερα 

Μετακινούμενοι  

 

85 
 



 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.5000.00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Νομαρχία Πειραιώς 

(τη χρηματοδότηση 

της κατεδάφισης των 

κτιρίων έχει αναλάβει 

το Υπουργείο 

ΠΟΣΟ 1.500.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νομαρχία Πειραιώς 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2010 ΛΗΞΗ 2011 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 500.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η συγκεκριμένη ανάπλαση  του χώρου των γυναικείων φυλακών για την οποία ο ΑΣΔΑ πρόκειται να 

καταθέσει εντός του επόμενου διαστήματος μελέτη περιλαμβάνει έργα και δράσεις πρασίνου και 

αναψυχής.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των κοινόχρηστων 

χώρων σε ένα ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης και σε μια περιοχή όπου μειονεκτεί αναφορικά 

με τους χώρους πρασίνου.  Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους 

κάτοικους μιας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης περιοχής του Δήμου να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

έναν κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο πρασίνου και αναψυχής. Επίσης πολλαπλασιαστικά οφέλη 

αναμένεται να δημιουργηθούν και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής αφού 

ουσιαστικά, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί προέκταση του κεντρικού εμπορικού άξονα. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Σημειακές Αναπλάσεις, Ανάπλαση Αγ. Γεωργίου- Γρ Λαμπράκη, Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, 

Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 

Καταναλωτικό κοινό- Επισκέπτες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 100000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 50.000  

2010 50.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Κατασκευή νέων Πλακοστρώσεων πεζοδρομίων στις επιμέρους οδούς του Δήμου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βελτίωση της ποιότητας των πεζοδρομίων, εξασφάλιση των συνθηκών αύξησης  της 

βαδισιμότητας στην πόλη του Κορυδαλλού, αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ 2007-2013 

Πράσινη Πόλη

ΠΟΣΟ 400.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2009 ΛΗΞΗ 2/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 150.000  

2010 250.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι συγκεκριμένες σημειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανάπλαση της οδού Βύρωνος καθώς και 

την ανάπλαση στο τρίγωνο Δημητρακοπούλου και Καυκάσου και το τρίγωνο Ηπείρου και Μόλου με μια 

σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Ηλεκτροφωτισμός 

Φύτευση 

Πλακοστρώσεις  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης προωθείται η διασύνδεση μεταξύ τμημάτων του 

εμπορικού κέντρου και αυξάνεται η προσβασιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον τοπικό 

πληθυσμό αυξημένη δυνατότητα βαδισιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται αισθητικά και ένα από τα 

κεντρικά σημεία της πόλης.   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών, 

Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, Ανάπλαση Σερρών 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Έμποροι και Επιχειρηματίες της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ  ΤΣΑΚΑΛΩΦ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ,ΠΕΠ 

2007-2013 

ΠΟΣΟ 400.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2010 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 200.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 
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ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης οδού περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις όπως είναι : 

Διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

Φύτευση 

Πλακοστρώσεις  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης ουσιαστικά διασυνδέεται  τμήματα μεταξύ της πλατείας 

Ελευθερίας και Βενιζέλου(μέσω της σχεδιασμένης ανάπλασης στην οδό Διαμαντίδη) στον κάτω 

Κορυδαλλού. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον τοπικό πληθυσμό αυξημένη δυνατότητα 

βαδισιμότητας, ενώ αναβαθμίζεται αισθητικά και ένα από τα κεντρικά σημεία της πόλης.   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών, 

Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, Ανάπλαση Αθηνάς-Πόντου κλπ 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2009 ΛΗΞΗ 11/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης για την απαλλοτρίωση του υπόλοιπου 

τμήματος έκτασης 82 στρεμμάτων, του χώρου των λατομείων. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ουσιαστικά αποσκοπεί την απόδοση του συγκεκριμένου χώρου στο 

Δήμο Κορυδαλλού προκειμένου να διαμορφωθεί και να  λειτουργήσει συμπληρωματικά με την 

κατασκευή του αθλητικού κέντρου στην ίδια περιοχή αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής όλων 

των πολιτών.   

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 

Αποτελεσματικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός και  
αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης με μέτρα 
διέλευσης και  οργανωμένης στάθμευσης οχημάτων 

Γενικός Στόχος 1.3.1 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού,  Τμήμα Περιβάλλοντος 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπικός Πληθυσμός, Επιχειρηματίες- Έμποροι, Επισκέπτες της Πόλης, 

Επαγγελματίες Αυτοκινητιστές 
Αποδέκτες  

Δράσεις 

1.3.1.1    Κατασκευή Υπόγειων Parking 

1.3.1.2    Διανοίξεις και Τσιμεντοστρώσεις Οδών Εκτός Σχεδίου Πόλης 

1.3.1.3   Τοποθέτηση Στύλων και Πινακίδων Σήμανσης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 

1.3.1.4   Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης στα Όρια του Δήμου Κορυδαλλού 

 
ΣΔΙΤ,  ΣΑΤΑ  Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ PARKING 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΔΙΤ ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 10/2009 ΛΗΞΗ 2013 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ X  

ΜΕΛΕΤΗ X  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Διαδικασίες Μελέτης και Δημοπράτησης (διάρκειας 8 μηνών) οι οποίες περιλαμβάνουν την Α φάση 

(προσυμβατική) με την προετοιμασίας Master Plan, Σεναρίων Βιωσιμότητας, διαδικασιών εγκρίσεων 

και επιτυχούς προσέλκυσης επενδυτών και τη Β Φάση (Συμβατική Διαδικασία) με την υλοποίηση των 

σταδίων σύνταξης τευχών δημοπράτησης, υποστήριξης του Δήμου στη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού, 

στη  διαδικασία αξιολογήσεων στη φάση των διαπραγματεύσεων και στην υπογραφή της σύμβασης. 

Με την ολοκλήρωση των μελετών και της δημοπράτησης θα ξεκινήσει υπολογίζεται το Φθινόπωρο του 

2009 η κατασκευή του πρώτου υπόγειου parking στην πλατεία  Μέμου  και θα ακολουθήσει στη 

συνέχεια στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ένα επιθυμητό μέγεθος 

των χώρων στάθμευσης είναι των 600 και 400 αυτοκινήτων για τις δυο πλατείες αντίστοιχα. 

Βασικό όρο στην κατασκευή των δύο χώρων αποτελεί η διατήρηση των επιφανειών των πλατειών ως 

χώρων πρασίνου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αντιμετώπιση Προβλήματος Στάθμευσης στην πόλη του Κορυδαλλού 

Αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας στην πόλη 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Επιχειρηματίες- Έμποροι 

Επισκέπτες της Πόλης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 70.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 35.000  

2010 35.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο - 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο - 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο - 

 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει όλες τις διανοίξεις και τσιμεντοστρώσεις οδών εκτός σχεδίου 

πόλης για τα έτη 2009 και 2010. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ασφαλές οδικό δίκτυο τόσο για τους μετακινούμενους όσο και για τα οχήματα, 

Απρόσκοπτη σύνδεση των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων της πόλης τόσο μεταξύ τους όσο 

και με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του μητροπολιτικού κέντρου. 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι μετακινούμενοι πολίτες στο σύνολο τους (κάτοικοι και διερχόμενοι) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 90.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 90.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Περιβάλλοντος 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 45.000  

2010 45.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο - 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο - 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο - 

 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την τοποθέτηση στύλων και πινακίδων σήμανσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στις οδούς του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2009 και 2010. 

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Οι ασφαλείς μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Η ομαλή κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου 

Οι παράπλευρες ωφέλειες που δημιουργούν συνθήκες ομαλής κυκλοφορίας για τη λειτουργία της 

τοπικής αγοράς αλλά και για τη γενικότερη εικόνα της πόλης. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οδηγοί 

Επαγγελματίες Αυτοκινητιστές 

Έμποροι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009  

2010  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κυκλοφοριακή μελέτη αφορά: 

• στην διαχείριση της ζήτησης στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές 

• στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με την οριοθέτηση περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας 

• στον σχεδιασμό σημειακών διαμορφώσεων σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου με 

βάση τις κατευθύνσεις του σχεδίου ιεράρχησης για έλεγχο των ταχυτήτων και 

αναβάθμισης της κίνησης του πεζού 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

•  Εφαρμογή μέτρων που θα δυσκολέψουν την κίνηση του αυτοκινήτου στο εσωτερικό κάθε 

προστατευόμενης περιοχής. Στα μέτρα αυτά ανήκουν κατασκευαστικές παρεμβάσεις (π.χ. 

διαπλάτυνση των πεζοδρομίων) και ρυθμίσεις (π.χ. αντιδρομήσεις κλπ).  

• Εφαρμογή λύσεων που θα διευκολύνουν την κίνηση στις περιοχές κατοικίας και στο 

κέντρο, σε  περιμετρική διαδρομή καθιστώντας την πιο ελκυστική.  

• Διαχείριση της ζήτησης στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλες τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (Πράσινες Διαδρομές, Ασφαλής Σχολικές Διαδρομές,) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α’ Προτεραιότητα 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του  

Μετακινούμενοι 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 

Ενίσχυση της Συντήρησης Τοπικού Οδικού Δικτύου καθώς 
και προώθηση της βαδισιμότητας. 

Γενικός Στόχος 1.3.2 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Τοπικός Πληθυσμός, Επισκέπτες, Επαγγελματίες και Ιδιώτες Οδηγοί  Αποδέκτες  

Δράσεις 

1.3.2.1     Ανακατασκευή Οδών Με Αντιολισθητικό Τάπητα 

1.3.2.2    Επείγουσες Επισκευές Οδοστρώματος σε Διάφορους Οδούς Του Δήμου 

1.3.2.3   Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου 

1.3.2.4   Τοποθέτηση Πινακίδων Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδών 

1.3.2.5  Διαγραμμίσεις Διαβάσεων Οδών, Τοποθέτηση Κυβόλιθων και Λοιπών Στοιχείων 

Σημάνσεων στο Οδόστρωμα 

1.3.2.6 Τοποθέτηση Προστατευτικών Μπαρών Πασσάλων (Κιγκλιδωμάτων) κλπ. στα 

Πεζοδρόμια σε Πεζόδρομους και Λοιπούς Κοινόχρηστους Χώρους 

1.3.2.7 Ανακαινίσεις Χρωματισμών σε Διαζώματα, Κράσπεδα και Παρτέρια του Δήμου 

1.3.2.8 Κατασκευή Κιγκλιδωμάτων, Προστατευτικών Μπαρών, κλπ. σε  Επικίνδυνα 

Σημεία των  Κοινόχρηστων Χώρων για Ασφαλείς Σχολικές Διαδρομές 

 
ΣΑΤΑ Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 350.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 350.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 9/2008 ΛΗΞΗ 06/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 150.000  

2009 200.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο πρόκειται να  υλοποιηθεί σε 16 δρόμους των περιοχών του Άνω Κορυδαλλού και της 

Δεξαμενής και περιλαμβάνει την ανακατασκευή των οδών με αντιολισθητικό οδόστρωμα. Το έργο 

αφορά τις οδούς: Μακρακώμης (από Θήρας έως Ηπείρου) , Θήρας (από Παπαδιαμάντη έως 

Ευρυτανίας), Ειρήνης Γκίνη (από Καραβά εως Αιόλου), Ηπείρου( Από Μακρακώμης έως 

Μώλου),Αγησιλάου (Θεσπιών έως Λεωνίδου), Αγησιλάου (Λεωνίδου έως Θεμιστοκλέους), 

Παπαδιαμάντης (Θήρας έως Ηπείρου), Καποδιστρίου (από Σαχτούρη έως Λεωνίδου), Καποδιστρίου 

(από Λεωνίδου έως Θεμιστοκλέους) Κ. Βάρναλη (από Καραβά έως Αετορράχης), θουκυδίδου (από 

Θεσπιών έως Λεωνίδου), θουκυδίδου (από Λεωνίδου έως Μιλτιάδου), Γαζίας (από Αετορράχης έως 

12η οδό), Δάφνης (από Καραβά έως 13 όδο), Αγ Λαύρας (από Καρπενησίου έως Σύρου), Γαζίας (από 

Λένορμαν έως Καραβά). 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το έργο αποσκοπεί στην εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών κίνησης για πεζούς και Ι.Χ. σε τμήματα 

οδών ιδιαίτερα επικλινή 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Οδοποιία  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 

Επαγγελματίες αυτοκινητιστές  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 30.000  

2010 30.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επείγουσες Επισκευές Οδοστρώματος σε διάφορους οδούς του Δήμου  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Επισκευές οδοστρώματος 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οδηγοί 

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

Ειδικές Επαγγελματικές ομάδες (αυτοκινητιστές κλπ) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.100.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 1.100.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 550.000  

2010 550.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο - 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο - 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο - 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 209 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ασφαλές οδικό δίκτυο τόσο για τους μετακινούμενους όσο και για τα οχήματα, 

Απρόσκοπτη σύνδεση των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων της πόλης τόσο μεταξύ τους όσο 

και με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του μητροπολιτικού κέντρου. 

Διασφάλιση της ομαλότητας στην κυκλοφορία των οχημάτων 

Αποφυγή παράπλευρων επιπτώσεων στη λειτουργία της τοπικής αγοράς  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι μετακινούμενοι πολίτες στο σύνολο τους (κάτοικοι και διερχόμενοι) 

Επιχειρηματικός κόσμος της πόλης 

Ειδικές επαγγελματικές ομάδες (αυτοκινητιστές κλπ) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
ΟΔΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 40.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 20.000  

2010 20.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο - 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο - 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο - 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών 

του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2009 και 2010. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Διευκόλυνση των μετακινήσεων 

Πληροφόρηση πληθυσμού 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του  

Οι επισκέπτες στην πόλη του Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 110.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 55.000  

2010 55.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο  αναφέρεται στις διαγραμμίσεις διαβάσεων οδών τοποθέτηση κυβολίθων και 

λοιπών στοιχείων σημάνσεων στο οδόστρωμα 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Οι ασφαλείς μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Η ομαλή κυκλοφοριακή ρύθμιση που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης  

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οδηγοί 

Επαγγελματίες Αυτοκινητιστές 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 
(ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ) ΚΛΠ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 26.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 31/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 12.500  

2010 13.500  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (κιγκλιδωμάτων)κλπ στα πεζοδρόμια, σε πεζοδρόμους και 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ασφάλεια πεζών 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μετακινούμενοι- Πεζοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 1. 

2. 64.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 64.000 ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) 

5. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 31.500  

2010 32.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις ανακαινίσεις χρωματισμών σε διαζώματα, κράσπεδα και 

παρτέρια του Δήμου για τα έτη 2009 και 2010  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κυκλοφοριακή ασφάλεια και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα που στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι πολίτες στο σύνολο τους 

Οδηγοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΠΑΡΩΝ,   Κ.Λ.Π. ΣΕ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ   

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2. 55.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3.  ΠΟΣΟ  ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

4. ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 55.000 ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) 

5. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/9/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 27.000  

2010 28.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση  αφορά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων, προστατευτικών μπαρών,  κ.λ.π. σε  

επικίνδυνα σημεία των  κοινοχρήστων χώρων σχετικά με τις ασφαλείς σχολικές διαδρομές  (έτους 

2008) 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το μέτρο αυτό έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους 

χώρους και γενικότερα να παρέχει ασφάλεια στις μετακινήσεις, της πληθυσμιακής ομάδας 

των παιδιών –μαθητών.  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Παιδιά και μαθητές της πόλης του Κορυδαλλού 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 

Προώθηση εναλλακτικών παρεμβάσεων όπως 
ποδηλατοδρόμοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, 
πεζοδρομήσεις, πχ. μέσω της διασύνδεσης των χώρων με 
δράσεις όπως οι πράσινες διαδρομές. 

Γενικός Στόχος 1.3.3 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Τοπικός Πληθυσμός στο Σύνολο του και Επισκέπτες 
Αποδέκτες  

Έμποροι- Επιχειρηματίες Περιοχής 

Δράσεις 

1.3.3.1     Μελέτη Διασύνδεσης των Έργων Ανάπλασης για την Ολοκλήρωση των Πράσινων 

Διαδρόμων 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Ίδιοι Πόροι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ   

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

2.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4.  ΠΟΣΟ  ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) 

5. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ 6/2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για τη διασύνδεση των οδών οι οποίες  έχουν 

διαμορφωθεί μέσω αναπλάσεων με κοινόχρηστους  χώρους και την επέκταση του όπου κριθεί 

αναγκαίο για τη δημιουργία ενός άξονα που θα συνδέει την πόλη. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

μελέτης θα διερευνηθούν παράλληλα και εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης όπως το ποδήλατο με τη 

δημιουργία ποδηλατοδρόμων. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η διασύνδεση της πόλης του Κορυδαλλού  μέσω πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, 

κοινόχρηστων χώρων στοχεύει την αύξηση της βαδισιμότητας, τη χρήση ποδηλάτου, τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες –κατοίκους. Επίσης στοχεύει στην τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας της πόλης και την προσβασιμότητα στο εμπορικό κέντρο. 

Αναβαθμίζει αισθητικά ολόκληρη την εικόνα της πόλης 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με το σύνολο των Αναπλάσεων και τις παρεμβάσεις σε οδούς του Δήμου 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο Σύνολο του και Επισκέπτες 

Έμποροι- Επιχειρηματίες Περιοχής 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

 

Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής, 
μεγιστοποίηση ποσοστών ανακύκλωσης αποβλήτων και 
Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων 

Γενικός Στόχος 1.4.1 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού, Διεύθυνση 

Καθαριότητας, Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος , 

Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπικός Πληθυσμός στο Σύνολό του Αποδέκτες  

Δράσεις 

1.4.1.1     Βυθιζόμενοι Κάδοι 
1.4.1.2     Δημοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

1.4.1.3    Περισυλλογή - Συγκέντρωση και Απομάκρυνση Βαρέων Ογκωδών Αχρήστων 

Αντικειμένων από Διάφορα Σημεία και Λοιπούς Κοινόχρηστους  Χώρους του Δήμου 

1.4.1.4 Μελέτη Εφαρμογής Προγράμματος Οικιακού Κομπόστ 

1.4.1.5 Προμήθεια τριών Απορριμματοφόρων  

 
Θησέας,  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύλωσης, 

ΣΑΤΑ, Ίδιοι Πόροι 
Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.4: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Θησέας ΠΟΣΟ 400.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 8/2009 ΛΗΞΗ 12/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 200.000  

2010 200.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων σε επιλεγμένα σημεία της 

πόλης όπου έχουν διαπιστωθεί αυξημένες ανάγκες. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ενίσχυση της καθαριότητας της πόλης.  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, πρόγραμμα ενίσχυσης εξοπλισμού καθαριότητας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός Δήμου Κορυδαλλού στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.4 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 550.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ελληνική 

Εταιρεία 

Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης

ΠΟΣΟ 550.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Διεύθυνση Καθαριότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος και 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διαρκής ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 550.000  

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των αποθηκευτικών μέσων (850 μπλέ 

κάδων, τσαντών στους πολίτες, κλπ.), των οχημάτων συλλογής (συγκεκριμένα 3 

απορριμματοφόρων), των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των 

απαιτούμενων Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), χρηματοδοτούνται από το 

Σύστημα. Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει την υποχρέωση της παροχής χρήσης κατάλληλου 

βιομηχανικού γηπέδου (γης) και της δημιουργίας πρόσβασης σε αυτό. Επίσης οφείλει να 

συνεργαστεί για την έκδοση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και άλλων νομικών αδειών, 

των οποίων το κόστος καλύπτεται από το Σύστημα. Συμπληρωματικά, το σύστημα αναλαμβάνει 

την κάλυψη του κόστους του προγράμματος ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού 

Ο Δήμος θα εκτελεί τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με τους δικούς τους εργαζόμενους 

βάσει συμφωνημένου σχεδιασμού. Θα καλύπτει επίσης το κόστος καυσίμων, λιπαντικών και 

λοιπών αναλωσίμων της συλλογής, καθώς και το κόστος αποκομιδής και τελικής διάθεσης του 

υπολείμματος των ΚΔΑΥ.Τέλος, όλες οι άλλες δαπάνες λειτουργίας των έργων καλύπτονται από 

το Σύστημα. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Οι πολίτες εκπαιδεύονται και ευαισθητοποιούνται ενεργά πλέον πάνω στο οξύ ζήτημα των 

απορριμμάτων που παράγουν, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην καθαριότητα της 

πόλης τους. Μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου, μειώνονται ο όγκος και το βάρος των 

απορριμμάτων που συλλέγονται και μεταφέρονται στους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων), εξοικονομούνται ενέργεια και πρώτες ύλες που συνήθως δεν είναι ανανεώσιμες, 

όπως π.χ. πετρέλαιο και μεταλλεύματα, μειώνονται άμεσα τα απόβλητα της βιομηχανίας πρώτων 

υλών και δημιουργούνται παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, με τα δεδομένα αυτά, η 

Ελλάδα προάγει την εικόνα της ως μία χώρα ιδιαίτερα πολιτισμένη και ευαισθητοποιημένη πάνω 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Η τοπική κοινωνία στο σύνολο της  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.4 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ 
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 93.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 93.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Καθαριότητας 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 44.000  

2010 49.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την περισυλλογή - συγκέντρωση και απομάκρυνση βαρέων 

ογκωδών αχρήστων αντικειμένων από διάφορα σημεία και λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση Υψηλού επιπέδου καθαριότητας στην πόλη 

Απρόσκοπτες Μετακινήσεις για πεζούς και οχήματα 

Υψηλό επίπεδο Εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης, Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαριότητας  

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο Σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.4 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος , Γραφείο Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ 4/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή προγράμματος οικιακού 

κομπόστ στα πλαίσια του οποίου θα καθοριστεί ο αριθμός των κάδων που θα διανεμηθεί πιλοτικά σε έναν 

αριθμό νοικοκυριών που διαμένουν στα όρια του Δήμου (εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα) όπως επίσης και ο τρόπος υποστήριξης της δράσης από το επιστημονικό προσωπικό του 

Δήμου  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση Υψηλού επιπέδου καθαριότητας στην πόλη 

Ευαισθητοποίηση του Τοπικού Πληθυσμού σε εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης 

Υψηλό επίπεδο Εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης, Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαριότητας  

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τα επιλεγμένα νοικοκυριά 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.4: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 450.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 450.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Καθαριότητας, Τεχνική Υπηρεσία 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 έτος ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 450.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια 3 καινούργιων, σύγχρονων απορριμματοφόρων  

 

 

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

καθαριότητας στην πόλη του Κορυδαλλού. 

Αύξηση της αποδοτικότητας της υπηρεσίας. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με κάθε δράση σχετική με την καθαριότητα στην πόλη 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι κάτοικοι της πόλης 

Η υπηρεσία καθαριότητας 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.5 ΔΙΚΤΥΑ  

 

Συντήρηση, διαχείριση και επέκταση δικτύων ύδρευσης 
αποχέτευσης και όμβριων υδάτων. 

Γενικός Στόχος 1.5.1 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού,  Διεύθυνση Πρασίνου – 

Περιβάλλοντος, Νομαρχία Πειραιώς 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολό του, Επισκέπτες της Πόλης, 

Εργαζόμενοι του Δήμου 
Αποδέκτες  

Δράσεις 

1.5.1.1    Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων 

1.5.1.2    Ύδρευση Σχιστού 

1.5.1.3    Τοπικές Παρεμβάσεις για την Ομαλή Απορροή Επιφανειακών Υδάτων σε Διάφορα 

Σημεία του Δήμου 

1.5.1.4 Τοποθέτηση Νέων Παροχών Ύδρευσης Κτιρίων και Χώρων Πρασίνου 

1.5.1.5 Επισκευές και Συντηρήσεις Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κοινοχρήστων Χώρων 

1.5.1.6 Σύνδεση Αρδευτικού Συστήματος με Γεωτρήσεις 

1.5.1.7 Συντήρηση και Επέκταση Αυτόματης Άρδευσης σε Χώρους Πρασίνου του Δήμου 

1.5.1.8 Εγκατάσταση -Τοποθέτηση Νέας Αυτόματης Άρδευσης σε Πλατείες, Τρίγωνα Πρασίνου, 

Πεζόδρομους και Λοιπούς Κοινόχρηστους Χώρους 

1.5.1.9 Επισκευές και Συντηρήσεις Δεξαμενών Ποτίσματος 

1.5.1.10 Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Ακινήτων προς Σύνδεση με το Αποχετευτικό 

Δίκτυο σε όλες τις Περιοχές του Δήμου 

1.5.1.11 Αναβιβασμός Καταβιβασμός Φρεατίων 

 
ΠΕΠ, ΣΑΤΑ, Ίδιοι Πόροι Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Θησέας, 

Νομαρχία

ΠΟΣΟ 10.00.000 (ΠΕΠ)  

+ 1.000.000 (Θησέας)
4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νομαρχία Πειραιώς, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2012 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 700.000  

2010 3.000.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 

137 
 



Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την κατασκευή τριών έργων: 

i)Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων μήκους 3700 μ από τη 

Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη και τον Άνω Κορυδαλλό.  

ii)Συμπληρωματικά έργα Αγωγού ομβρίων στην περιοχή του κάτω Κορυδαλλού από τις οδούς Σερρών, 

Ρόδου, Κολοκοτρώνη, Σπετσών έως Χρ. Σμύρνης.  

iii) Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων το οποίο 

διέρχεται από: 

 Οδός Κ. Βάρναλη (από Κρόνου έως Παπαδιαμάντη),  Οδός Παπαδιαμάντη (από Κ. Βάρναλη 

έως Κ. Δημητρίου), Οδός Καρ. Δημητρίου (από Παπαδιαμάντη έως Κρόνου), Οδός Ματσούκα  

(από Κ. Βάρναλη έως Αγ. Λαύρας), Οδός Πλούτωνος (από Πελοποννήσου έως Αγ. Νικολάου). 

Οδός Γαλαξειδίου (από Θήρας έως Ηπείρου), Οδός Πελοποννήσου (από Χειμάρας έως 

Μενάνδρου).  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικό σκοπό της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

περισυλλογής των ομβρίων προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές καταστροφές στον οικιστικό 

ιστό της πόλης. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΎΔΡΕΥΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ 2000-2006 ΠΟΣΟ 120.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 2008 ΛΗΞΗ 2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 120.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στο Σχιστό Κορυδαλλού με την τοποθέτηση αγωγών μήκους 1500 

μέτρων 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής που αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα σχετικά με την 

ύδρευση 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Πληθυσμός Περιοχής Σχιστού Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 60.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 30.000  

2010 30.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο - 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο - 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο - 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τις επιμέρους τοπικές παρεμβάσεις για την ομαλή απορροή 

επιφανειακών υδάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Κορυδαλλού 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικό σκοπό των επιμέρους  σημειακών παρεμβάσεων αποτελεί η  αντιπλημμυρική θωράκιση 

της πόλης η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο πληθυσμός των επιμέρους περιοχών που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα  

Ο πληθυσμός του Δήμου στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 14.000  

2010 16.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης κτιρίων και χώρων πρασίνου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ύδρευση κτιρίων και χώρων πρασίνου 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα σχετικά με την ύδρευση 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 32.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 15.500  

2010 16.500  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επισκευές και συντηρήσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων για τα έτη 2009 και 

2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εύρυθμη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του-Χρήστες Κοινόχρηστων Χώρων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 20.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 10.000  

2010 10.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Σύνδεση Αρδευτικού Συστήματος με γεωτρήσεις για τα έτη 2009 και 2010 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εύρυθμη Λειτουργία συστήματος άρδευσης,  

Αποτελεσματική Συντήρηση των χώρων πρασίνου 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα σχετικά με την άρδευση στο Δήμο Κορυδαλλού  

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 120.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 60.000  

2010 60.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συντήρηση και επέκταση αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου του Δήμου. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αποτελεσματική Λειτουργία συστήματος άρδευσης. 

Συντήρηση και αύξηση των χώρων πρασίνου 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα σχετικά με την άρδευση 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 200.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 200.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 100.000  

2010 100.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εγκατάσταση-τοποθετηση νέας αυτόματης άρδευσης σε πλατείες τρίγωνα πρασίνου, πεζοδρόμους και 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αποτελεσματική Συντήρηση και αύξηση των χώρων πρασίνου 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα σχετικά με την άρδευση 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 4/2009 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 10.000  

2010   

 

153 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επισκευές και Συντηρήσεις Δεξαμενών Ποτίσματος 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αποτελεσματική Συντήρηση και αύξηση των χώρων πρασίνου 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα σχετικά με την άρδευση 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία Πρασίνου  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 500.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 250.000  

2010 250.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακίνητων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις 

περιοχές του Δήμου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η σύνδεση των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26.500 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 26.500 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 13.000  

2010 13.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει τον αναβιβασμό και καταβιβασμό φρεατίων 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Λειτουργικότητα φρεατίων 

Ασφάλεια των μετακινούμενων 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μέτρο 1.5 ΔΙΚΤΥΑ  

 

Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και διαχείριση ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Γενικός Στόχος 1.5.2 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού,  Διεύθυνση 

Καθαριότητας  
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπικός Πληθυσμός, Επισκέπτες της Πόλης, Εργαζόμενοι στο Δήμο Αποδέκτες  

Δράσεις 

1.5.2.1 Εγκατάσταση Συστημάτων Αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος στα Δημοτικά Κτίρια και 

Πλατειές 

1.5.2.2 Τοποθέτηση Γιρλάντων κλπ. Ηλεκτρολογικού Υλικού Εορταστικού 

Ηλεκτροφωτισμού 

1.5.2.3 Επέκταση και Αναβάθμιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κορυδαλλού 

1.5.2.4 Αντικατάσταση Στύλων Ηλεκτροφωτισμού (με Βάση και Φωτιστικά Σώματα) κλπ. 

Εργασίες σε Πλατείες 

1.5.2.5 Συντήρηση Οδικού Δικτύου Η/Φ 

1.5.2.6 Επέκταση - Πύκνωση Οδικού Δικτύου Η/Φ 

1.5.2.7 Συντήρηση Δικτύου Η/Φ Πλατειών, Κοινόχρηστων Χώρων κλπ 

1.5.2.8 Επέκταση - Πύκνωση Δικτύου Η/Φ Πλατειών, Κοινοχρήστων Χώρων κλπ. 

1.5.2.9 Συντήρηση Δικτύων Αξονικού Η/Φ 

1.5.2.10 Κατασκευή Νέων Δικτύων Αξονικού Η/Φ 

1.5.2.11 Επισκευή και Συντήρηση Επικίνδυνων Σημείων Εγκαταστάσεων Δικτύων Η/Φ  

(Πίλλαρ, Ακροκιβώτια) 

1.5.2.12 Τοποθέτηση Νέων Παροχών Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

1.5.2.13 Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες 

 
ΣΑΤΑ, Ιδίοι Πόροι Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 95.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 95.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 46.000  

2010 49.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης αέργου ισχύος 

στα Δημοτικά κτίρια και πλατείες  για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Διασφάλιση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών 

Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση της αποδοτικότητας 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 
 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 120000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού- Διεύθυνση Καθαριότητας 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 58000  

2010 62000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την τοποθέτηση γιρλαντών κ.λ.π. ηλεκτρολογικού υλικού εορταστικού 

ηλεκτροφωτισμού για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Διαμόρφωση εορταστικού κλίματος  

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Αύξηση της ποιότητας ζωής για τον τοπικό πληθυσμό 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

A 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δημότες, και επισκέπτες Δήμου 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 750.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ  Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πράσινη Πόλη ΠΟΣΟ 550.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 200.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 350.000  

2010 400.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την επέκταση του Δικτύου Κορυδαλλού είτε σε επίπεδο 

ολόκληρων πολεοδομικών ενοτήτων όπως η περιοχή Δεξαμενής και Σχιστού είτε με σημειακές 

παρεμβάσεις σε γραμμικούς οδικούς άξονες ή πλατείες της πόλης. Επίσης περιλαμβάνει την 

αναβάθμιση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας εκεί όπου θα κριθεί αναγκαίο. Οι παρεμβάσεις που 

προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης προγραμματίζονται στις πλατείες Αγ. Γεωργίου, Πλ 

Νεκροταφείου, Κολοκοτρώνη, Κουμπάκη, Κανάρια και στο χώρο των 88 στρεμμάτων. 

  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Στόχος είναι ο φωτισμός ολόκληρης της πόλης με επάρκεια 

Η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

Η ποιότητα διαβίωσης στην πόλη 

Η μείωση της εγκληματικότητας 

Η αύξηση της προσβασιμότητας σε όλες τις περιοχές του Δήμου   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

A 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Κάτοικοι-Δημότες 

Επισκέπτες Πόλης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ) Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 112.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 112.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 54.000  

2010 58.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  
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ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την αντικατάσταση στύλων ηλεκτροφωτισμού (με βάση και φωτιστικά 

σώματα) κ.λ.π. εργασίες σε πλατείες του Δήμου για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση της λειτουργικότητας του εξοπλισμού 

Ανανέωση του εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

A 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ  
1.  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 105.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 105.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 50.000  

2010 55.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση στοχεύει στην συντήρηση του οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης του 

Κορυδαλλού για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση της Προστασίας στις οδικές μεταφορές  

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Αύξηση της Ποιότητας ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Συντήρηση δικτύου Η/Φ πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., Επισκευή και συντήρηση 

επικίνδυνων σημείων εγκαταστάσεων δικτύων Η/Φ  (Πίλλαρ, Ακροκιβώτια κ.λ.π.) 

 
 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΥΚΝΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ  
1.  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 57.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 57.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 27.500  

2010 29.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση - πύκνωση του οδικού δικτύου Η/Φ για τα έτη 2009 και 2010

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση της Προστασίας στις οδικές μεταφορές  

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης 

Αύξηση της Ποιότητας ζωής 
 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με το σύνολο των έργων Η/Φ στους κοινόχρηστους χώρους 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 45.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 22.000  

2010 23.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση του δικτύου Η/Φ πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π για 

τα έτη 2009 και 2010. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου Η/Φ στους κοινόχρηστους χώρους 

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας 

Αύξηση της Ποιότητας ζωής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Συντήρηση οδικού δικτύου Η/Φ,  Επισκευή και συντήρηση επικίνδυνων σημείων εγκαταστάσεων 

δικτύων Η/Φ  (Πίλλαρ, Ακροκιβώτια κ.λ.π.) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 56000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 56000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 27.000  

2010 29.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση - Πύκνωση δικτύου Η/Φ πλατειών, κοινοχρήστων χώρων 

κ.λ.π. για τα έτη 2009 και 2010. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας. 

Μείωση της παραβατικότητας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης και αύξηση της Ποιότητας ζωής 

Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές παρεμβάσεις στους κλάδους της εστίασης 

και της αναψυχής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα Η/Φ 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 

Ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Η/Φ 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 23.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 16.000  

2010 17.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις συντήρησης δικτύων αξονικού Η/Φ για τα έτη 2009 

και 2010. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση Λειτουργικότητας δικτύου 

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης και Αύξηση της Ποιότητας ζωής 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα Η/Φ 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Η/Φ 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 56.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 56.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 27.000  

2010 29.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει την κατασκευή νέων δικτύων αξονικού Η/Φ  για τα έτη 2009 και 2010 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση του φωτισμού στην πόλη 

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης και Αύξηση της Ποιότητας ζωής 

Μείωση παραβατικότητας 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα Η/Φ 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Φ  (ΠΙΛΛΑΡ, ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 56.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 56.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 27.000  

2010 29.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση επικίνδυνων σημείων εγκαταστάσεων 

δικτύων Η/Φ  (Πίλλαρ, Ακροκιβώτια κ.λ.π.) για τα έτη 2009 και 2010. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εύρυθμη λειτουργία των δικτύων Η/Φ 

Αύξηση της προσβασιμότητας της πόλης και αύξηση της βαδισιμότητας για όλο το διάστημα της 

ημέρας 

Αισθητική αναβάθμιση της πόλης και Αύξηση της Ποιότητας ζωής 

Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλα τα έργα Η/Φ 

 
 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
1.  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 11.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 5.500  

2010 5.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τοποθέτηση νέων παροχών ΔΕΗ ΑΕ για τα έτη 2009 και 2010 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Διασύνδεση με το ενεργειακό δίκτυο 

Ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 
 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :                                         ΜΕΤΡΟ 1.5 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 400.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 180.000  

2010 220.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η Συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει όλες τις προγραμματιζόμενες  μελέτες για υλοποίηση των 

τεχνικών έργων (γεωφυσικές γεωτεχνικές, στατικότητας, υψομετρικές κλπ) 

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

 

Η ωρίμανση και η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των προγραμματισμένων έργων και δράσεων του 

Δήμου 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Υπηρεσίες Δήμου 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΞΟΝΑ 2: 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.1 ΑΝΕΡΓΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Ενίσχυση των δράσεων προώθησης της Απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμματισμού, συντονισμού και 
ανάπτυξης των απαραίτητων Δομών και Μηχανισμών. 

Γενικός Στόχος 2.1.1 

 
Γραφείο Δημοκρατικού Προγραμματισμού-Προγραμμάτων 

Αρμόδια Υπηρεσία  
Γραφείο Ανάπτυξης Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας 

 

Τοπικός Πληθυσμός Άνεργοι Αποδέκτες  
 Ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις 

Δράσεις 

2.1.1.1   Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης (ΤΣΑ) για το Δήμο Κορυδαλλού 

2.1.1.2  Δημιουργία δικτύου Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης  

2.1.1.3.  Μελέτη Ενίσχυσης Γραφείου Ενημέρωσης  Ανέργων και Επιχειρήσεων 

2.1.1.4.  Μελέτη Λειτουργίας  Γραφείου  Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

Δήμος Κορυδαλλού Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και 

Διαχείρισης Ποιότητας, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Κοινωνικοί Εταίροι  

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 3.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  

ΔΕΕΠΑΠΕΚ 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 9/2009  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 3.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για την ενίσχυση της τοπικής 

απασχόλησης σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Η συγκεκριμένη δράση θα αποβλέπει 

στην συστηματική καταγραφή όλων των αρμόδιων φορέων σε τοπικό επίπεδο υπευθύνων για 

δράσεις προώθησης της απασχόλησης στην περιοχή μελέτης και η από κοινού συνεργασία τους 

για την μελέτη των χαρακτηριστικών της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης στην 

περιοχή.  Σύμφωνα με τη λογική αυτή  οι Επιχειρηματίες, οι  Εκπρόσωποι των Τοπικών Φορέων , 

της Αυτοδιοίκησης, της διοίκησης και του ΟΑΕΔ συνεργάζονται για τη προώθηση της 

απασχόλησης, με το συντονισμό του Δήμου. Ο αριθμός και το είδος των φορέων που θα 

συμμετέχουν στην εταιρική σχέση δεν μπορεί να προδιαγραφεί εξαρχής, αλλά σε γενικές γραμμές 

μόνο να διατυπωθεί η αρχή ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όσοι έχουν γνώσεις, αρμοδιότητα και 

θέληση.  Η συγκεκριμένη θεσμική συνεργασία η οποία θα σχεδιαστεί λεπτομερώς στα πλαίσια 

της παρούσας μελέτης θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένες πράξεις για την προώθηση της 

απασχόλησης μέσω ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού προγράμματος προώθησης της 

απασχόλησης που θα προκύψει.  Στα πλαίσια εξάλλου της συγκεκριμένης μελέτης θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί και η δομή που θα πρέπει να λειτουργήσει για την προώθηση της απασχόλησης 

και της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κορυδαλλού 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί :  

 στην ορθολογικό σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης στην 

περιοχή  

 στον ορθολογικό σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων για την στήριξη της 

επιχειρηματικότητας στην περιοχή   

 στην ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο  

 στην ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της περιοχής 

 στην καταπολέμηση της ανεργίας  του πληθυσμού στην περιοχή  

 στην πλήρη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού στην περιοχή μελέτης 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η  ενέργεια δρά συμπληρωματικά με τα όλα έργα που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρωπίνου 

δυναμικού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη περιοχή καθώς και με όλες τις 

δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων 
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Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  πρώτιστη προϋπόθεση  (Α) για την υλοποίηση όλων των υπολοίπων 

προτεινόμενων μέτρων του παρόντος στρατηγικού σχεδίου και θα συμβάλλει άμεσα στην  

ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ο τοπικός πληθυσμός   

 Οι φορείς που δραστηριοποιούνται για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή 

μελέτης  
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΣΑ  
1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ    

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΠΟΣΟ   

Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΔΕΕΠΑΠΕΚ  5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 7/2009  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση αποβλέπει στην λειτουργία του Δικτύου για την προώθηση της 

απασχόλησης στην περιοχή μελέτης. Στόχος της συγκεκριμένης θεσμικής συνεργασίας θα πρέπει 

να αποτελέσει η υιοθέτηση κοινών στρατηγικών επιλογών για την απασχόληση της περιοχής και 

η επικύρωση τους στα πλαίσια του προαναφερθέντος επιχειρησιακού προγράμματος για την 

προώθηση της απασχόλησης. Ο Δήμος και το συγκεκριμένο γραφείο μπορεί να λειτουργήσει ως 

συντονιστικό όργανο στα πλαίσια του συγκεκριμένου δικτύου. Εξάλλου στόχους του 

συγκεκριμένου δικτύου θα πρέπει να είναι η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της προώθησης σε τοπικό επίπεδο του 

παρατηρητηρίου απασχόλησης.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί :  

 στην ορθολογικό σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης στην 

περιοχή  

 στον ορθολογικό σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων για την στήριξη της 

επιχειρηματικότητας στην περιοχή   

 στην ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης σε τοπικό επίπεδο  

 στην ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της περιοχής 

 στην καταπολέμηση της ανεργίας  του πληθυσμού στην περιοχή  

 στην πλήρη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού στην περιοχή μελέτης 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η  ενέργεια δρά συμπληρωματικά με τα όλα έργα που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρωπίνου 

δυναμικού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη περιοχή καθώς και με όλες τις 

δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  πρώτιστη προϋπόθεση  (Α) για την υλοποίηση όλων των υπολοίπων 

προτεινόμενων μέτρων του παρόντος ΕΠ και θα συμβάλλει άμεσα στην  ενίσχυση της 

απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ο τοπικός πληθυσμός   

 Οι φορείς που δραστηριοποιούνται για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή 

μελέτης  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

Μελέτη ενδυνάμωσης Γραφείου Ενημέρωσης  Ανέργων και 
Επιχειρήσεων 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δ/νση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών  
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ 4/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η λειτουργιά του γραφείου την ενημέρωση και στήριξη ανέργων ουσιαστικά αποτελεί δομή που η 

οποία ήδη λειτουργεί ενταγμένη στη Δνση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη δομή θα είναι 

σε άμεση συνεργασία με το  Δίκτυο για την Απασχόληση και τους θεσμικούς φορείς που αυτό θα 

αποτελείται.  Οι δραστηριότητες της θα στοχεύουν : 

- ενημέρωση των άνεργων για τις θέσεις εργασίας και τοποθέτηση τους 

- ατομική συμβουλευτική και εμψύχωση του ανέργου κατά την διάρκεια της ανεργίας με 

δημιουργία ατομικού προφίλ και προσπάθεια ενίσχυσης του (προώθηση προς κατάρτιση)  

- Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και προώθησης στην 

απασχόληση σε άτομα που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό και οικονομικό 

αποκλεισμό, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  

- ηλεκτρονική βάση καταγραφής των άνεργων 

- διασύνδεση και ηλεκτρονική βάση συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο  

- συστηματική παρακολούθηση της ανεργίας στη περιοχή του δήμου 

- -συνεργασία με όμορους δήμους και την Νομαρχία  

- -συνεργασία με κεντρικούς φορείς προώθησης της απασχόλησης 

- Διεξαγωγή ημερίδας «Ημέρας Σταδιοδρομίας’ 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 στην ενίσχυση   των δομών του Δήμου σε θέματα απασχόλησης  

 στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου 

 στην συνεργασία όλων των φορέων σε τοπικό και διαδημοτικό επίπεδο για την 

καταπολέμηση της ανεργίας της περιοχής 

 στην  ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μελέτης (συμβουλευτική, 

ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη  

 στην ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της περιοχής μέσω της καταγραφής 

της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η  ενέργεια δρά συμπληρωματικά με τις δράσεις που αφορούν την Δημιουργία του Δικτύου ΤΣΑ, 

την εκπόνηση Τοπικού σχεδίου Απασχόλησης και τις όλες τις υπόλοιπες προτεινόμενες δομές 

για την στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού. 
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Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Άνεργοι, όμοροι Δήμοι, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

Μελέτη Λειτουργίας  Γραφείου  Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  
3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων   

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ συνεχής ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η λειτουργία μιας τέτοιας δομής  θα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην  ενημέρωση 

χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα και στην προώθηση της χρήσης νέων 

τεχνολογιών στις επιχειρήσεις του Κορυδαλλού. Οι δράσεις του θα αφορούν κυρίως την 

ανάπτυξη εταιρικότητας των επιχειρήσεων και της τοπικής αρχής για την ανταλλαγή εμπειριών 

και δεδομένων (μέσω και της Δημιουργίας Παρατηρητηρίου Απασχόλησης στην περιοχή) και  τον 

σχεδιασμό ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, την πληροφόρηση των 

επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν την παραγωγική τους δραστηριότητα με την διοργάνωση 

κλαδικών εκθέσεων στην περιοχή και άλλων ενεργειών, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 

για υποψήφιους επενδυτές, την προώθηση επιχειρηματικών πακέτων για τη χρηματοδότησή τους 

από τα αρμόδια Υπουργεία, την ανάπτυξη μονάδος ηλεκτρονικού εμπορίου, την προβολή των 

τοπικών επιχειρήσεων καθώς και την διεξαγωγή ερευνών επιχειρηματικών αναγκών. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί στην: 

- η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης 

- η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης νέων 

τεχνολογιών  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η  ενέργεια δρά συμπληρωματικά με τις δράσεις που αφορούν την Δημιουργία του Δικτύου ΤΣΑ, 

την εκπόνηση Τοπικού σχεδίου Απασχόλησης και τις όλες τις υπόλοιπες προτεινόμενες δομές 

για την στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Άνεργοι, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.1 ΑΝΕΡΓΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

H προώθηση της κατάρτισης και δια βίου εκμάθησης των 
κατοίκων της περιοχής  για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
του Ανθρωπίνου δυναμικού  

Γενικός Στόχος 2.1.2 

Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αρμόδια Υπηρεσία  
Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο  

Τοπικός Πληθυσμός Άνεργοι 

Αποδέκτες  Γυναίκες 

 Νέοι  

Ευπαθείς Ομάδες 

Δράσεις 

2.1.2.1   Ενέργειες Κατάρτισης, Συμβουλευτικής των Ανέργων Σε Θέματα Νέων 

Τεχνολογιών Και Πληροφορικής 
2.1.2.2  Ενέργειες Κατάρτισης Και Προώθησης Στην Απασχόληση  Γυναικών, Ευπαθών 

Ομάδων Και Νέων Στον Τομέα Του Πολιτισμού, Κοινωνικής Μεριμνάς, Διαμετακομιστικού 

Εμπορίου  

2.1.2.3. Ενέργειες Κατάρτισης Των Εργαζομένων Στις Νέες Τεχνολογίες Και Τις Νέες 

Μορφές Ευέλικτης Εργασίας 

 
Δήμος Κορυδαλλού 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Ενημέρωσης  Ανέργων και Επιχειρήσεων, Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ενέργεια αφορά την εξειδίκευση των άνεργων της περιοχής σε θέματα νέων τεχνολογιών και 

πληροφορικής και αποσκοπεί στην εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες δεδομένου δε ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των ανέργων είναι πλέον και άνω των 40 ετών. Παράλληλα προωθείται και η 

ανάδειξη του ρόλου των σύγχρονων τεχνολογιών γενικότερα στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και 

ειδικότερα στην επίδραση τους στις δομές της απασχόλησης με την προώθηση ευέλικτων 

μορφών εργασίας (π.χ τηλεεργασία κτλ.) που ευνοεί τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες καθώς και 

το γυναικείο πληθυσμό λόγω και των υποχρεώσεων του στην οικογενειακή ζωή.  

Η ενέργεια θα αφορά δράσεις προκατάρτισης και κατάρτισης με θεματικά αντικείμενα που θα 

ξεκινούν με χρήση λογισμικών πακέτων και θα οδηγούν ενδεχομένως στην στήριξη των ανέργων 

για την πιστοποίηση των γνώσεων τους (ECDL). 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια αποσκοπεί : 

- στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην εξοικείωση των ανέργων με τις νέες τεχνολογίες 

και την δυναμική αναζήτηση εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο 

- στην υποστήριξη ειδικών ομάδων  

- στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών 

- στην είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας 

- στην προώθηση νέων ευέλικτών μορφών εργασίας  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η  ενέργεια δρά συμπληρωματικά  με όλες τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο των 

κοινωνικών παρεμβάσεων για την καταπολέμηση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην περιοχή 

του Κορυδαλλού,  καθώς και με τις ενέργειες που περιγράφονται στην συνέχεια για την στήριξη 

της επιχειρηματικότητας. 

Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Άνεργοι  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Ενημέρωσης  Ανέργων και Επιχειρήσεων, Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ενέργεια αφορά δράσεις, κατάρτισης ,επιδότησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της 

απασχολησιμότητας γυναικών, ευπαθών ομάδων σε θέματα πολιτιστικών  δραστηριοτήτων και 

κοινωνικής μέριμνας. Παράλληλα αφορά την επιμόρφωση των νέων και των γυναικών σε θέματα 

οργάνωσης επιχειρηματικών μονάδων (ακόμα και συνεταιριστικών μονάδων που άπτεται της 

φιλοσοφίας της κοινωνικής οικονομίας) που σχετίζονται με το αναπτυξιακό πρότυπο του Δήμου 

ως πόλος συγκέντρωσης δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με το πολιτισμό π.χ. gallery, ή 

συνδεδεμένων παρεχόμενων υπηρεσιών π.χ εστίαση. Επίσης, δεδομένου της αναγκαιότητας για 

την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας προάγεται η προώθηση και λειτουργία 

μονάδων κοινωνικής μέριμνας λ.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί στην περιοχή. Παράλληλα και λόγω 

του βεβαρημένου περιβάλλοντος στην περιοχή αλλά και της ενεργοποίησης του τοπικού 

πληθυσμού προτείνεται η προώθηση στην απασχόληση μέσω ενεργειών κατάρτισης 

δραστηριοτήτων σχετικά με περιβαλλοντικές τεχνικές, περιβαλλοντική εκπαίδευση και  

προώθησης νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λ.χ φυσικού αερίου κτλ. 

Υπολογίζεται η οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τις συγκεκριμένες ομάδες ενώ 

κρίνονται  απαραίτητα και μέτρα  επιδότησης της απασχόλησης  και ενίσχυσης επιχειρηματικής 

δράσης, μετά το τέλος της κατάρτισης,  για τις συμμετέχουσες/ντες στα προγράμματα. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια αποσκοπεί : 

o Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή  κυρίως δε της ανεργίας 

των γυναικών, των ευπαθών ομάδων και των νέων   

o Στην αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού περιβάλλοντος στην περιοχή  

o Στην αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή με δράσεις για 

την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας σε δράσεις φιλικές προς αυτές.  
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Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η  ενέργεια δρα συμπληρωματικά με τα έργα που αφορούν δράσεις που εντάσσονται στον τομέα 

του πολιτισμού (πολιτιστικές εκδηλώσεις.) καθώς και με υποδομές παραγωγικών 

δραστηριοτήτων που προωθούν το αναπτυξιακό πρότυπο  της περιοχής .  

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Νέοι, Γυναίκες, Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 10.000  

2010 10.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και γενικότερα την 

εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα αναφορικά με τις δυνατότητες  της τηλε-εργασίας ως 

ευέλικτης μορφής εργασίας. Βασική επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία ενός θεωρητικού υποβάθρου 

σχετικά με τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις 

επιχειρήσεις, για τις μορφές που συναντάτε, για κάποιες βέλτιστες πρακτικές αλλά και για τις 

πιθανές δυσκολίες εφαρμογής της. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια στοχεύει: 

-στην καταπολέμηση της ανεργίας των ατόμων παραγωγικής ηλικίας 

-την συγκράτηση των θέσεων απασχόλησης 

- την προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας 

-την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για την προώθηση 

των ευέλικτων μορφών συνεργασίας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Εργαζόμενοι σε τομείς που διέπονται από κρίση της τοπικής οικονομίας λ.χ βιοτεχνικές 

μονάδες 

• Εργαζόμενοι άνω των 40 ετών 

• Γυναίκες εργαζόμενες  

• Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.2 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης των επιχειρηματιών 
κυρίως σε νέες τεχνολογίες. 

Γενικός Στόχος 2.2.1 

 
Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας 

Αρμόδια Υπηρεσία  
Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 

 

Τοπικός Πληθυσμός  Αποδέκτες  
 Επιχειρηματίες  

Δράσεις 

2.2.1.1   Ενέργειες Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των Επιχειρηματιών σε Θέματα Νέων 

Τεχνολογιών και  Νέων Μορφών Εργασίας 
2.2.1.2  Βάση Δεδομένων για  Προγράμματα Κατάρτισης και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Επιχειρηματιών 

 
Δήμος Κορυδαλλού 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ  
ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Επιχειρηματίες  ΠΟΣΟ 20000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, ή συνεργαζόμενος φορέας  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 10000  

2010 10000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης των επιχειρηματιών της 

περιοχής με στόχο την εξοικείωση τους στις νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου των 

σύγχρονων τεχνολογιών γενικότερα στη δυναμική ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης.  

Υπολογίζεται ότι απαιτείται αρχικά η οργάνωση συγκεκριμένων σειρών σεμιναρίων σε 

συνεργασία με τον Εμπορικό σύλλογο ή άλλους επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής λ.χ. ΚΕΤΑ 

Νομού με θέμα τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής λ.χ. διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που αυτό 

προσφέρει (π.χ. διαφήμιση εταιρείας, πώληση προϊόντων)  και η κατάρτιση αυτών στην 

εφαρμογή ανάλογων πρακτικών.  Στην συγκεκριμένη δράση διαχρονικά μπορεί να πάρει μια πιο 

συστηματική μορφή με την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης των επιχειρηματιών 

στις ΤΠΕ. Παράλληλα, η συγκεκριμένη κατάρτιση θα παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα των 

ευέλικτων μορφών εργασίας στην επιχειρησιακή δομή προκειμένου να ενισχυθεί η μερική 

απασχόληση και η τηλε-εργασία στις επιχειρήσεις του Κορυδαλλού 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί:  

o στην στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή 

o στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την διάδοση τεχνογνωσίας 

και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου 

o στην προώθηση νέων ευέλικτών μορφών εργασίας που ευνοούν το συνδυασμό 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με το μέτρο για την δημιουργία Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και τα μέτρα 

προώθησης των ΤΠΕ στην τοπική οικονομία 
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Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  προϋπόθεση για την στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. 

Ενδεχομένως περιορισμένη σειρά σεμιναρίων μπορεί άμεσα να χρηματοδοτηθεί κατόπιν 

συμφωνίας μεταξύ εμπορικού συλλόγου και δημοτικής αρχής με συγχρηματοδότηση ή 

ενδεικτικού αντιτίμου χρέωσης της συμμετοχής.   

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικοί Επιχειρηματίες  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , Δημοτικό 

Εκπαιδευτικό Κέντρο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και 

Επιχειρήσεων  
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά τη συστηματική παρακολούθηση από το γραφείο των δράσεων 

δια βίου εκπαίδευσης που υλοποιούνται από διάφορους φορείς στην Αττική και την δημιουργία 

βάσης δεδομένων για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης και 

ενημέρωση των τοπικών επιχειρηματιών για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Η ενημέρωση μπορεί 

να πραγματοποιείται με καθημερινά δελτία τύπου ή ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Δήμου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί:  

o στην προώθηση της συμμετοχής των επιχειρηματιών της περιοχής σε προγράμματα 

κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης 

o στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την διάδοση τεχνογνωσίας 

και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου 

o στην προώθηση νέων ευέλικτών μορφών εργασίας που ευνοούν το συνδυασμό 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με το μέτρο για την δημιουργία Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και τα μέτρα 

προώθησης των ΤΠΕ στην τοπική οικονομία 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  προϋπόθεση για την στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής.  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικοί Επιχειρηματίες  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.2 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου για τις νέες ευέλικτες μορφές 
εργασίας και τις αρχές της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 

Γενικός Στόχος 2.2.2 

 
Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων   

Αρμόδια Υπηρεσία  
ΔΕΕΠΑΠΕΚ  

 

Επιχειρηματίες  
Αποδέκτες  

Τοπικός Πληθυσμός 
 

Μεγάλες Επιχειρήσεις  

Δράσεις 

2.2.2.1   Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Επιχειρηματιών για την Έννοια 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
2.2.2.2  Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Επιχειρήσεων σε Θέματα 

Ευέλικτων Μορφών Εργασίας 

 
Δήμος Κορυδαλλού, ΕΣΠΑ 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Γραφείο 

Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 2/2010 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των επιχειρηματιών σε θέματα κοινωνικής 

εταιρικής ευθύνης αναμένεται ότι θα ενισχύσει την συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με τις 

δημοτικές αρχές για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και της 

κοινωνικής συνοχής. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ΕΚΕ θα 

συνεισφέρει διαχρονικά και στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 

ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί με συνεργασία των τοπικών δημοτικών φορέων 

(π.χ. Γραφείο Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας ή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης)  και των 

τοπικών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και η οποία μπορεί να  περιέχει α) Διοργάνωση 

διεθνούς ημερίδας με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ» με συμμετοχή των φορέων 

των ΜΜΕ από το Ευρωπαϊκό Επίπεδο, εθνικών φορέων και τοπικών φορέων με στόχο την 

ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών και β)προώθηση εντύπων  σε επιχειρηματικούς 

φορείς μέσω ταχυδρομείου αλλά και mass e-mailing για τον ορισμό και τα πλεονεκτήματα της 

ΕΚΕ. Παράλληλα στοχεύετε να ενισχυθούν και να προωθηθούν οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων της περιοχής με προβολή από τον Δήμο των συγκεκριμένων 

ενεργειών και βράβευση των  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 Καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστημάτων 

κοινωνικής εταιρικής ευθύνης 

 Στην προώθηση της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο για την βιώσιμη ανάπτυξη της 

περιοχής 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Συνέργεια με τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τις δράσεις ενίσχυσης της 

κοινωνικής οικονομίας 
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Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται προϋπόθεση για την στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. 

Υψηλή Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικοί Επιχειρηματίες  

• ΜΜΕ  

• Μεγάλες Βιομηχανικές Μονάδες στην περιοχή 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Γραφείο 

Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων, ΔΕΕΠΑΠΕΚ 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 

ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί με συνεργασία των τοπικών δημοτικών φορέων 

(π.χ.ΔΕΕΠΑΠΕΚ)  και των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και θα περιέχει:  
 διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους τοπικούς φορείς και σωματεία  με στόχο 

την παρουσίαση των νέων μορφών ευέλικτης εργασίας (Εμπορικός Σύλλογος, Γυναικείος 

Σύλλογος, σύλλογοι αλλοδαπών στην περιοχή και  άλλοι τοπικοί φορείς,  κ.τ.λ)  

 επιμέρους θεματικά workshops όπου θα πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων α)μεταξύ 

εργαζόμενων και  διεύθυνσης επιχειρήσεων  β) μεταξύ των γυναικών και των εμπορικών 

επιχειρήσεων  για την δυνατότητα υιοθέτησης νέων μορφών εργασίας.   

 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Νέες μορφές οργάνωσης της Εργασίας –τηλεργασία και 

γυναικεία απασχόληση» με συμμετοχή των τοπικών φορέων (Εμπορικός Σύλλογος, 

Γυναικείος Σύλλογος, Δήμος, Επιχειρήσεις κτλ ). 

 προώθηση εντύπων  σε επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις, των τοπικών κοινωνιών 

μέσω ταχυδρομείου αλλά και mass e-mailing.. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

- στην συγκράτηση των θέσεων απασχόλησης κυρίως για άτομα μεγαλύτερων ηλικιών 

- στην δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  

- στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στην περιοχή 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με τις ενέργειες κατάρτισης / επανακατάρτισης σε θέματα ευέλικτων μορφών εργασίας  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  πρώτης προτεραιότητας Α για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης  της περιοχής.  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικοί Επιχειρηματίες  

• Σωματεία  

• Τοπικοί Σύλλογοι 

• Σύλλογοι εκπροσώπησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

• Άνεργοι  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.2 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Γενικός Στόχος 2.2.3 Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων    
ΔΕΕΠΑΠΕΚ  Αρμόδια Υπηρεσία  
Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων και Επιχειρήσεων  

Αποδέκτες  
Γυναικείος Πληθυσμός ΟΤΑ  

 

Δράσεις 

2.2.3.1 Μελέτη για την Προώθηση Εκκολαπτηρίων Γυναικείων Επιχειρήσεων (Pre-

Incubation)  

2.2.3.2 Ενέργειες Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Επιχειρηματιών 

2.2.3.3 Δράσεις Προβολής της Γυναίκειας Επιχειρηματικότητας 

 
Δήμος Κορυδαλλού , ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PRE-INCUBATION)  1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ 30000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 30000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την μελλοντική διερεύνηση ενεργοποίησης των εκκολαπτηρίων 

επιχειρήσεων. Τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων είναι ένας θεσμός μέσω του οποίου παρέχεται 

υποστήριξη σε επινοητές να αναπτύξουν και εμπορικοποιήσουν νέες καινοτόμες ιδέες και να 

δημιουργήσουν μία νέα εταιρεία, η οποία θα αξιοποιήσει τα νέα προϊόντα που θα προκύψουν. 

Στόχος θα είναι η διερεύνηση ανάπτυξη  γυναικείων επιχειρηματικών μονάδων  σε  μη ρυπογόνες 

δραστηριότητες για ανάπτυξη προϊόντος σε οποιοδήποτε κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας ή 

βιοτεχνικού χαρακτήρα που θα συσχετίζεται και με δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων της 

περιοχής. Κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών θα πρέπει να είναι : 

• Καινοτομία  

• Τεχνολογική βιωσιμότητα  

• Εμπορευσιμότητα της ιδέας  

• Η δυνατότητα ανάπτυξης της ιδέας στα πλαίσια του προϋπολογισμού και του 

χρονοδιαγράμματος που προνοεί το σχέδιο  

• Η καταλληλότητα και επάρκεια της ομάδας, τόσο από πλευράς επιστημονικών γνώσεων 

όσο και από πλευράς επιχειρηματικών εμπειριών.  

Αν η μελέτη αναδείξει την δυνατότητα επιτυχούς λειτουργίας ενός τέτοιου εκκολαπτηρίου  θα 

πρέπει να προβεί σε σύσταση Εταιρεία Εκκολαπτηρίου η οποία και θα αναλαμβάνει επί πληρωμή 

να προσφέρει στις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις, που θα εγκρίνονται για συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα από την Επιτροπή, γραφειακή και λογιστική υποστήριξη, γραφειακό χώρο, 

εργαστηριακό χώρο, στοιχειώδη επίπλωση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, σύνδεση με διαδίκτυο, 

ηλεκτρονικό και συμβατό ταχυδρομείο, δικαίωμα χρήσης βάσεων δεδομένων και δικαίωμα 

χρήσης δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας. Το εκκολαπτήριο προσφέρει επίσης στις υπό εκκόλαψη 

επιχειρήσεις επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα συναφή με την 

αναπτυσσόμενη καινοτομία ή σε θέματα διεύθυνσης επιχειρήσεων και παρέχει βοήθεια στην 

εξεύρεση συνεργατών και χρηματοδότησης 
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ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

- στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή  

- στην αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων δηλαδή του μη οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού των γυναικών   

- στην αύξηση της καινοτομίας στην περιοχή  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Γ  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Γυναικείος Πληθυσμός  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Γραφείο 

Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων, Δημοτικό Εκπαιδευτικό 

Κέντρο 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 9/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών 

επιχειρηματιών για θέματα ΤΠΕ, καινοτομιών, διεύθυνσης επιχειρήσεων αναζήτησης 

χρηματοδότησης ή συνεργατών. Η συγκεκριμένη συμβουλευτική υποστήριξη δύναται να 

περιλαμβάνει και υπό προϋποθέσεις την ενημέρωση και στήριξη των γυναικών για την 

δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων στην περιοχή.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή  

 στην αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων δηλαδή του μη οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού των γυναικών  

  στην αύξηση της καινοτομίας στην περιοχή  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  πρώτης προτεραιότητας Α για την στήριξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης  της περιοχής.  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Γυναικείος Πληθυσμός  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ 10000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Γραφείο 

Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων , ΔΕΕΠΑΠΕΚ 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 9/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την υλοποίηση σειράς δράσεων για την προβολή της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στην περιοχή μελέτης. Οι δράσεις προβολής ενδέχεται να περιλαμβάνουν 

α)την  φιλοξενία ιστοσελίδων επιχειρήσεων γυναικών και προφίλ γυναικών επιχειρηματιών στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και β) την ενημέρωση για καινοτόμες δράσεις γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό είτε μέσω της χρήσης των ΤΠΕ είτε μέσω 

διοργάνωσης σχετικών ημερίδων. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

- στην  αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή 

- στην ανάδειξη των ικανοτήτων των γυναικών ως αξιόλογου τοπικού πόρου  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλες τις ενέργειες προώθησης της επιχειρηματικότητας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  πρώτης προτεραιότητας Α για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης  της περιοχής.  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• τοπικός πληθυσμός  

• γυναικείες επιχειρηματίες   
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Αναδιάρθρωση των Δημοτικών επιχειρήσεων και 
προσαρμογής τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου 
να λειτουργήσει και ως σε κρίσιμος παράγοντας στήριξης 
της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.  

Γενικός Στόχος 2.3.1 

 
  Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Αποδέκτες  
ΔΕΕΠΑΠΕΚ, ΔΗΚΕΚ 

 

Δράσεις 

2.3.1.1  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ ΚΑΙ ΔΗΚΕΚ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δήμος Κορυδαλλού Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης  

 

226 
 



 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ …2… :                                         ΜΕΤΡΟ 2.3: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ  ΚΑΙ ΔΗΚΕΚ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 7000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΤΑ ΑΕ  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 6/2008 ΛΗΞΗ 12/2008 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 7.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την μελέτη αναδιάρθρωσης της ΔΕΕΠΑΠΕΚ και ΔΗΚΕΚ 

σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενέργεια αποσκοπεί : 

- Στην αναδιάρθρωση της δημοτικής επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις στο 

χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Δήμο  

- Ενίσχυση της συμβολής της Δημοτικής Επιχειρηματικότητας στην τοπική οικονομία 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλες  τις ενέργειες  προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτόμες δράσεις 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Η ενέργεια θεωρείται  πρώτης προτεραιότητας Α για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης  της περιοχής.  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικός πληθυσμός  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 Ενθάρρυνση και υποστήριξη λειτουργίας ΜΜΕ 
μεταποίησης και εμπορίας εναλλακτικών προϊόντων 

Γενικός Στόχος 2.4.1 

 Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , Τμήμα 

Πληροφορικής, Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών  

 
Αρμόδια Υπηρεσία  

  

Αποδέκτες  
Τοπικές Επιχειρήσεις  

 

Δράσεις 

2.4.1.1  Φιλοξενία Καταλόγου Επιχειρήσεων στην Ιστοσελίδα του Δήμου 

2.4.1.2  Μελέτη για τη Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Χρόνου του Δημότη 

 
Δήμος Κορυδαλλού 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Τοπικοί Επιχειρηματίες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας,  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προτείνεται ουσιαστικά η  ηλεκτρονική προβολή των 

επιχειρήσεων της περιοχής μέσω ενός ηλεκτρονικού εμπορικού οδηγού της πόλης. Ιδιαίτερα θα πρέπει 

να πραγματοποιείται προβολή ΜΜΕ με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με 

δραστηριότητες αιχμής της τοπικής κοινωνίας, λ.χ πολιτισμός, κοινωνική μέριμνα κτλ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 Στην στήριξη των ΜΜΕ στην περιοχή μελέτης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

τους 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλες τις ενέργειες  στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικές Επιχειρήσεις  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δ/νση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 1/2010 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συγκρότηση και λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Χρόνου, το οποίο θα έχει ως στόχο τη 

δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή των τοπικών δρώντων, 

πάντοτε όμως υπό τη «σκέπη» της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα όταν δημιουργηθεί και 

στελεχωθεί το συγκεκριμένο γραφείο θα μπορεί να προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες  που θα 

αφορούν : 

-τη ανάθεση διεκπεραίωσης συναλλαγών με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. πληρωμή 

λογαριασμών, έκδοση πιστοποιητικών από το Δήμο ή άλλους φορείς κ.τ.λ)  

-μητρώο με διαθέσιμους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας βρεφοκόμων και babysitters  

-μητρώο οικιακών βοηθών  

-μητρώο νοσηλευτών  

-μητρώο γυναικών σε επίπεδο γειτονιάς που δεν απασχολούνται και είναι διαθέσιμες για τη 

διεκπεραίωση καθημερινών υποχρεώσεων (π.χ.  ψώνια, μεταφορά παιδιών στο σχολείο).  

 

Η συγκεκριμένη λειτουργία του γραφείου προωθεί  την εξεύρεση χρόνου των γυναικών είτε για 

την είσοδο τους στην αγορά εργασία είτε για την απόκτηση ελευθέρου χρόνου.   

 

Επίσης είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών που υποστηρίζεται 

από το δικό του εσωτερικό «νόμισμα – χρόνο» ή «νόμισμα – εργασία» Το περιεχόμενο των 

υπηρεσιών εξισώνεται κι έτσι, για παράδειγμα, μια ώρα μαθήματος Ισπανικών εξισώνεται με μια 

ώρα φροντίδας του σπιτιού.  μία κεντρική μονάδα που χρεώνει και πιστώνει τον λογαριασμό 

χρόνου κάθε μέλους όπως μια τράπεζα κρατάει λογαριασμό των αναλήψεων και καταθέσεων. Η 

τράπεζα εθελοντικού χρόνου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για να στηριχθούν οικογένειες με 

προβλήματα αλλά και για να αξιοποιήσουν την διάθεση προσφοράς τους οι εθελοντές, άτομα που 

θέλουν να συνδράμουν το κοινωνικό έργο των οργανώσεων με παροχή υπηρεσιών προς 

περιθωριοποιημένες οικογένειες από εθελοντική βάση, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Σε μια 

τράπεζα χρόνου, ένας γιατρός ή δικηγόρος που προσφέρει μια ώρα επαγγελματικών υπηρεσιών, 

δικαιούται μια ώρα άλλων υπηρεσιών, όπως βάψιμο, μαγείρεμα, φύλαξη ηλικιωμένου, πράγματα 

δηλαδή που μπορεί να προσφέρει κι ένα όχι ειδικευμένο άτομο. Έτσι και τα άτομα που 

βοηθούνται νοιώθουν καλύτερα με την οπτική πως έχουν κάτι ανταλλάξιμο με αξία, δηλαδή τον 

χρόνο τους, και παράλληλα βοηθούνται να επανενταχτούν, εφόσον η εργασία όλων στην τράπεζα 
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αξιολογείται ποιοτικά και αυτό λειτουργεί ως ανταμοιβή αλλά κι ως κίνητρο αναβάθμισης 

προσόντων. Κάθε άτομο που γίνεται μέλος, πρέπει να νοιώθει την εμπιστοσύνη από και προς 

τους άλλους εταίρους. Δεν υποχρεώνεται να κάνει τίποτα που δεν έχει προσφερθεί το ίδιο να 

κάνει αλλά πρέπει να προσπαθήσει να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί.  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η δημιουργία της συγκεκριμένης δομής αποσκοπεί : 

 στην συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  

 στην εξεύρεση ελεύθερου χρόνου απασχόλησης των δημοτών 

 στην αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του τοπικού πληθυσμού των προσόντων του 

ανθρωπίνου δυναμικού 

 στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή 

 στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Η συγκεκριμένη ενέργεια  στηρίζει τις ενέργειες απασχόλησης των γυναικών στην περιοχή και 

τις ενέργειες που συσχετίζονται με καινότομες δράσεις τοπικής ανάπτυξης 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικός Πληθυσμός, Γυναίκες, Άνεργοι, Συνταξιούχοι   
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   2 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Μέτρο 2.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 

Γενικός Στόχος 2.5.1  Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας 

 Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , Γραφείο 

Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας,  

 
Αρμόδια Υπηρεσία  

ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών  

Τοπικός Πληθυσμός  
Αποδέκτες  

Άνεργοι  
 

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  

Δράσεις 

2.5.1.1  Μελέτη Δημιουργίας Πιλοτικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

2.5.1.2  Πιλοτική Λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

2.5.1.3 Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Επιχειρηματιών /Τοπικής 

Κοινωνίας για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας 

 
Δήμος Κορυδαλλού, ΕΣΠΑ, ΧΟΡΗΓΟΙ 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΟΙ 

(ΜΚΟ) 

ΠΟΣΟ 5.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 5.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , Ακαδημαϊκό 

Ίδρυμα 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 1/3/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ 10000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 10000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την διεξαγωγή μελέτης για την δυνατότητα ανάπτυξης 

κοινωνικών επιχειρήσεων του Δήμου σε τομείς σχετικούς με την παραγωγική εξειδίκευση της 

περιοχής (πολιτισμός, εστίαση-αναψυχή, διαμετακομιστικό εμπόριο) ή το πρότυπο ανάπτυξης 

που επιδιώκεται (πράσινη επιχειρηματικότητα). 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 Στην  προώθηση της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας 

 Στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή 

 στην δημιουργία νέων  επιχειρήσεων στην περιοχή του ΟΤΑ 

 στην τοπική ανάπτυξη 

 στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλες τις ενέργειες προώθησης της κοινωνικής οικονομίας  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Τοπικός Πληθυσμός 

 Δήμος Κορυδαλλού 

 Τοπικές Επιχειρήσεις 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ ΠΟΣΟ 20.000 

ΧΟΡΗΓΟΙ (ΜΚΟ) 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΝΑΡΞΗ 5/2010 ΛΗΞΗ 9/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010 20.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα ιδρυθούν πιλοτικά κοινωνικές επιχειρήσεις στα όρια 

του ΟΤΑ. Η νομική και οργανωτική μορφή τους θα προσανατολίζεται σε συλλογικά και 

συνεταιριστικά σχήματα, επιτρέποντας τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης των συλλόγων 

που εκπροσωπούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ατόμων που προέρχονται από τις ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες και εθελοντικών οργανώσεων (π.χ Σύλλογος ΑΜΕΑ, σύλλογος Μεταναστών, 

σύλλογοι Γυναικών). 

 

Η τελική επιλογή των γενικών δραστηριοτήτων θα γίνει  ύστερα από διάλογο με άτομα που 

προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με αναπτυξιακούς φορείς και με κοινωνικούς – 

εθελοντικούς φορείς. 

Ειδικότερα, οι γενικές δραστηριότητες των νεοδημιουργούμενων κοινωνικών επιχειρήσεων / 

συνεταιρισμών θα μπορούσαν να είναι οι κάτωθι: 

o κοινωνική επιχείρηση info-café  

Η κοινωνική επιχείρηση / θα έχει ως αντικείμενο την λειτουργία internet café, απασχολώντας κατά 

προτεραιότητα άτομα ευπαθών ομάδων.  

o κοινωνική επιχείρηση διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

Οι κοινωνικοί στόχοι της επιχείρησης θα είναι η επαγγελματική ένταξη γυναικών, η 

συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της περιοχής με την κατανάλωση ποιοτικών και υγιεινών τροφών. Η νομική και 

οργανωτική μορφή της επιχείρησης θα στηριχθεί στη συνεργασία φορέων του Δήμου και τους 

γυναικείους συλλόγους της περιοχής. 

o κοινωνική επιχείρηση Αλλοδαπών στο τομέα της εστίασης- catering 

Η κοινωνική επιχείρηση μπορεί να έχει ως αντικείμενο το catering όλων των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του Δήμου. 

o Παραγωγικών Εργαστηρίων ΑΜΕΑ  

Δημιουργία τηλεκυψελών ως κέντρο απασχόλησης ΑΜΕΑ 
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ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 Στην  προώθηση της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας 

 Στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή 

 στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων στην περιοχή του ΟΤΑ 

 στην τοπική ανάπτυξη 

 στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με τις ενέργειες κατάρτισης των ανέργων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Άνεργοι  

•  Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

• Αλλοδαποί 

• Γυναίκες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :                                         ΜΕΤΡΟ 2.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ /ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες ΠΟΣΟ 20.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 5.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δ/νση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών , ΔΕΕΠΑΠΕΚ  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 9/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 25.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει ενέργειες για την ενημέρωση του  τοπικού πληθυσμού για την 

ανάπτυξη του τρίτου τομέα (φυλλάδια, ημερίδες....) και την δημιουργία δικτύου συνεργασίας με  

γειτονικούς δήμους και την νομαρχία για την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών  

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του δημόσιου τομέα για τις δυνατότητες της κοινωνικής 

οικονομίας. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 Η ενέργεια αποσκοπεί : 

 Στην  προώθηση της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας 

 Στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή 

 στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων στην περιοχή του ΟΤΑ 

 στην τοπική ανάπτυξη 

 στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με τις ενέργειες κατάρτισης των ανέργων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Τοπικός Πληθυσμός 

• Τοπικοί Επιχειρηματίες  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΞΟΝΑ 3: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

243 
 



 

Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Πολιτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων 

Γενικός Στόχος 3.1.1 

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας,  Γραφείο Αλλοδαπών, Διεύθυνση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Αποδέκτες  
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  Οικογένειες Ευπαθών Ομάδων 

 

Δράσεις 

3.1.1.1   Δημιουργία Κινητής Μονάδας Πληροφόρησης Ευπαθών Ομάδων  
3.1.1.2  Μελέτη για την Δημιουργία Παραγωγικών Εργαστηρίων ΑΜΕΑ  

3.1.1.3  Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης των Μεταναστών 

3.1.1.4 Δημιουργία Προγράμματος Πρόληψης Τοξικών Ουσιών  

3.1.1.5 Μελέτη Δημιουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 

3.1.1.6 Ενίσχυση της Δράσης των Δημοτικών Ιατρείων 

 
Δήμος Κορυδαλλού, ΕΣΠΑ, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 

Κοινοτικά Προγράμματα, Θησέας    
Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 5.000 

2010 5.000 
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τη δημιουργία και στελέχωση μια  μικρής κινητής ομάδας 

Πληροφόρησης που θα παρέχει εξειδικευμένες ανά ομάδα-στόχο συμβουλές σε θέματα 

κοινωνικής, οικονομικής και νομικής προστασίας καθώς και στα υφιστάμενα δικαιώματα τους. 

Παράλληλα, η συγκεκριμένη κινητή μονάδα μπορεί να διανέμει φυλλάδια για την ενημέρωση / 

πληροφόρηση των κατοίκων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο ΟΤΑ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η επιτόπου ενημέρωση των Δημοτών και των ευπαθών ομάδων  

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την επίτευξη ευνοϊκότερων 

δεικτών χρονικής και χωρικής προσπελασιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 Το μέτρο έχει συνέργεια με το μέτρο για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα παρεχόμενων 

κοινωνικών  υπηρεσιών 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α  

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού  

Οικογένειες Ευπαθών Ομάδων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3 :                                         ΜΕΤΡΟ  3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  6 μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/6/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009  

2010  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τη μελέτη για την προετοιμασία δημιουργίας παραγωγικών 

εργαστηρίων ΑΜΕΑ  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προετοιμασία μιας δράσης που σκοπό έχει την επαγγελματική ένταξη των ΑΜΕΑ και την 

δημιουργία κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία.  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το μέτρο έχει συνέργεια με το μέτρο για την μέτρο για τις πολιτικές για τους νέους. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ΑμεΑ 

Οικογένειες Ευπαθών Ομάδων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3 :                                         ΜΕΤΡΟ  3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΕΣΠΑ,  

Υπουργείο 

Εσωτερικών  

ΠΟΣΟ 60.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 90.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας- Γραφείο Αλλοδαπών 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 70.000 

2010 80.000 
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά την δημιουργία δομών κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. 

Ειδικότερα, αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την ενημέρωση και την παροχή 

ειδικευμένων συμβουλών από κοινωνικούς λειτουργούς σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής και 

νομικής προστασίας καθώς και στα υφιστάμενα δικαιώματα τους. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες- Μετανάστες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 80.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 80.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 3/2010 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 80.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δημιουργία κέντρου Πρόληψης – Ενημέρωσης για την αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών, σε 

κεντρικό σημείο του Δήμου. Περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις για την ενημέρωση των δημοτών, 

ιδιαίτερα των νεανικών ηλικιών ( έντυπο υλικό, επισκέψεις σε σχολεία με τη συμμετοχή ειδικών 

επιστημόνων, συνεργασία με θεραπευτικές κοινότητες) καθώς και παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε νυν και πρώην χρήστες ( συνεργασία με ΟΚΑΝΑ και κοινότητες για ενημέρωση σε 

θέματα υποκαταστάτων, απεξάρτησης και επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αποφυγή της νεανικής παραβατικότητας, βελτίωση της κοινωνικής και οικογενειακής συνοχής και 

ομαλή επανένταξη των χρηστών στον κοινωνικό βίο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Αυτό το μέτρο συμπληρώνει το μέτρο για τις πολιτικές για τους νέους  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Β 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού  

Οικογένειες Ευπαθών Ομάδων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ 4/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει ολόκληρη τη μελέτη για τη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου 

συμπεριλαμβανομένου και την αναζήτηση χορηγών και υποστηρικτών.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού 

Η διασφάλιση της λειτουργίας του  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (χαμηλών οικονομικών στρωμάτων) 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000   ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ.Κ.Υ. 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 

5/2008 

  ΛΗΞΗ  

 
 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 3.500  

2009 11.500  

2010   

 
Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης των Δ.Ι. περιλαμβάνει τους τομείς: 

 α)διαιτολογίας, με προγράμματα παρέμβασης στα σχολεία ή στους παιδικούς σταθμούς, με 

οργανωμένα σεμινάρια για ενδιαφερόμενους για την υγιεινή διατροφή, με συναντήσεις στα 

δημοτικά γυμναστήρια με τους αθλούμενους και σχετική ενημέρωσή τους. 

β)το γυναικολογικό τμήμα με τη δημιουργία τακτικού ιατρείου, ενημερώσεων του κοινού για 

ζητήματα προγεννητικού ελέγχου των νέων ζευγαριών, αντισύλληψης, σεξουαλικής αγωγής 

γ)το οδοντιατρικό ιατρείο θα οργανώσει προληπτικό οδοντοστοματολογικό έλεγχο σε όλη τη 

σχολική κοινότητα σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά. 

δ)Θα οργανωθεί αντικαπνιστικό ιατρείο,  

ε)οφθαλμολογικό και ορθοπεδικό ιατρείο που θα διεξάγει προληπτικούς ελέγχους στο μαθητικό 

πληθυσμό 

στ)το γαστρεντερολογικό ιατρείο  

ζ)ψυχιατρικό ιατρείο 

η) Η εξασφάλιση μηχανήματος, για τη μέτρηση της χοληστερίνης, με χορηγία. Είναι ένα πολύ 

σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της δράσης των Δ.Ι. 

Οι εθελοντές ιατροί για τη δημιουργία των προαναφερόμενων ιατρείων υπάρχουν αλλά δεν 

υφίστανται αυτή τη στιγμή οι χώροι και οι ώρες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας δράσης, αφού 

συστεγάζονται τα Δ.Ι. με τη Δ/νση Κοιν/κων Υπηρεσιών. 

Επανεκκίνηση του προγράμματος Προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου(τεστ ΠΑΠ), με νέα 

συνεργασία με το Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ, το οποίο είναι και Πανεπιστημιακό. 

Οργανώνουμε τον επανέλεγχο των δημοτών που πριν 6 μήνες συμμετείχαν στον δωρεάν έλεγχο 

μέτρησης οστικής μάζας. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η πρόταση γίνεται με βάση τα αιτήματα των δημοτών ,την προσφορά ιατρών για εθελοντική 

εργασία, τις οικονομικές δυνατότητες με βάση τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και το κλίμα 

που επικρατεί στις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες περί προληπτικής κοινωνικής ιατρικής. 
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Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

  Γ 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι πληθυσμιακές ομάδες που απευθύνονται στα δημοτικά ιατρεία είναι κυρίως οι οικονομικά 

αδύναμες, οι ηλικιωμένοι, οι ανασφάλιστοι, οι αλλοδαποί. 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Βελτίωση της ενημέρωσης και της προσβασιμότητας των 
πολιτών στις κοινωνικές υπηρεσίες  

Γενικός Στόχος 3.1.2 

 
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Κοινωνικής 

Μέριμνας,  Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Όλοι οι Δημότες και οι Εργαζόμενοι στο Δήμο Αποδέκτες  

Δράσεις 

3.1.2.1  Μετακόμιση του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας  

3.1.2.2   Ενέργειες Δημοσιοποίησης και Ενημέρωσης των Δημοτών για τις 

Προσφερόμενες Κοινωνικές Υπηρεσίες του ΟΤΑ  

3.1.2.3   Παροχή Δωρεάν Μετακίνησης ΑμΕΑ στους Χώρους Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 
Δήμος Κορυδαλλού, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 

Κοινοτικά Προγράμματα  
Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

 

 

258 
 



 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 3000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 εβδομάδες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 11/2008 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 3000  

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μετακόμιση του τμήματος κοινωνικής μέριμνας 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Η ανάπτυξη της δράσης των δημοτικών ιατρείων έχει άμεση σχέση με τη μεταφορά της 

λειτουργίας του τμήματος κοινωνικής μέριμνας σε άλλο χώρο, εξαιτίας του κορεσμού του χώρου 

και της αδυναμίας επέκτασης των ιατρείων για την εγκατάσταση και άλλων ιατρών, πέραν των 

ήδη υπαρχόντων. Παράλληλα εξασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος σε αυτόνομο 

χώρο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Πολύ υψηλή (Α), γιατί παρακωλύεται η λειτουργία και των δύο υπηρεσιών 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Όλοι οι δημότες και γιατί αναβαθμίζεται η ποιότητα των συνθηκών  εξυπηρέτησης και γιατί 

αναπτύσσονται νέα προγράμματα. 

Οι εργαζόμενοι σε ένα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΤΑ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ 30.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 15.000 

2010 15.000 
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης (έκδοση φυλλαδίων, 

ενημερωτικών εντύπων, αφισών) των κατοίκων του Κορυδαλλού από τον ίδιο το Δήμο αλλά και 

τις  υφιστάμενες παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή της Αττικής, οι οποίες έχουν 

υπερτοπικό χαρακτήρα και μπορούν να καλύψουν περιστατικά του Δήμου. Η συγκεκριμένη 

ενημερωτική καμπάνια θα πρέπει να οργανώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα προκειμένου η 

ενημέρωση να λαμβάνει υπόψιν της και τις τρέχουσες κάθε φορά αλλαγές.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Στην ενημέρωση όλων των δημοτών αλλά ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων για το παρεχόμενο 

έργο της κοινωνικής πολιτικής του ΟΤΑ 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το μέτρο είναι άμεσα αλληλοσυνδεμένο με την εσωτερική επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου. 

Και με το  μέτρο της δημιουργίας κινητής μονάδας πληροφόρησης που παρέχει εξειδικευμένες 

συμβουλές ανά ομάδα-στόχο. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Σύνολο του πληθυσμού των δημοτών  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 20.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  

 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ 20.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 20.000 

2010  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Η συγκεκριμένη ενέργεια προβλέπει τη ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφοράς των ΑΜΕΑ στις 

κοινωνικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Η προσέλευση των ΑΜΕΑ στους συγκεκριμένους 

χώρους στηρίζεται στην δυνατότητα που οι ίδιοι έχουν για μετακίνηση (οικογένεια, φίλους ) και 

στην πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αν αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη, 

περιορίζεται και η χρησιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα επιλύεται με την αγορά οχήματος για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ προς και από 

συγκεκριμένους χώρους σε καθορισμένες ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας των κοινωνικών υπηρεσιών από όλες τις κοινωνικές ομάδες 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α’ Προτεραιότητα  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

  

Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού – ΑμΕΑ κλπ. 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Χάραξη μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης κοινωνικής 
πολιτικής 

Γενικός Στόχος 3.1.3 

 
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας,  Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Τοπική κοινωνία, Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Κοινωνικοί φορείς   Αποδέκτες  

Δράσεις 

3.1.3.1    Δημόσιος Διάλογος με όλους τους Φορείς Παροχής Κοινωνικών Πολιτικών σε 

Επίπεδο ΟΤΑ 

3.1.3.2   Έρευνα Πεδίου για την Καταγραφή των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

3.1.3.3  Πραγματοποίηση Απογραφής-Έρευνας των Περιστατικών που Προσέρχονται σε 

όλες τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού, Κοινωνικοί Εταίροι  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΑ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κοινωνικοί Εταίροι ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 2000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας   

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ 2.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 1.000 

2010 1.000 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με τις εθελοντικές 

οργανώσεις και τους κρατικούς φορείς που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες στη περιοχή του 

Κορυδαλλού αλλά και ευρύτερα (ειδικά για τους δημόσιους οργανισμούς)  ( π.χ Εκκλησία, 

φιλανθρωπικά ταμεία, ΟΚΑΝΑ, ...). Ουσιαστικά περιλαμβάνει την θεσμοθέτηση ενός δημόσιου 

διαλόγου σε επίπεδο ΟΤΑ. Ο διάλογος αυτός μπορεί να διεξάγεται με επίσημο χαρακτήρα 

(ημερίδα )δύο φορές το χρόνο και να οδηγεί στον εντοπισμό προβλημάτων και την ανταλλαγή 

προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση του ετήσιου 

προγραμματισμού κοινωνικής πολιτικής του ΟΤΑ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κατάρτιση αποτελεσματικού ετήσιου προγράμματος κοινωνικής πολιτικής ΟΤΑ 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να διεξαχθεί άμεσα. Απαιτείται ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή 

του διαλόγου. 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  

Δήμος Κορυδαλλού,  

Κοινωνικοί εταίροι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΟΜΑΔΩΝ   

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1 μήνας 

(επαναλαμβανόμενο 

ανά διετία) 

ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/20

10 

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 5.000 

2010 5.000 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τη συστηματική καταγραφή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων  

εντός των ορίων του Δήμου   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Χάραξη  μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

Δήμος Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

Πραγματοποίηση απογραφής-έρευνας των περιστατικών που 
προσέρχονται σε όλες τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του 
Δήμου 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2008 ΛΗΞΗ 8/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   

 
Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου των εξυπηρετούμενων από όλες τις κοινωνικές δομές του δήμου για 

την καταγραφή των περιστατικών που απευθύνονται  σε αυτές. Επεξεργασία των στοιχείων που θα 

προκύψουν. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η καταγραφή και στη συνεχεία κατηγοριοποίηση των δεδομένων, θα δώσει καθαρή, 

τεκμηριωμένη εικόνα για το προφίλ, τον αριθμό των εξυπηρετούμενων και θα οδηγήσει σε 

καλύτερο σχεδιασμό δράσεων ,υπηρεσιών και προγραμμάτων. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 Απαιτείται η συνέργεια όλων των κοινωνικών δομών του Δήμου, ΕΔΑΠΕ ,Κ.Κ.Π., Δ.Κ.Υ., 

βρεφονηπιακοί σταθμοί, προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, Σύμπλευση, γραφείο 

κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κα. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

 

Β  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εξυπηρετούμενοι από τις κοινωνικές δομές του Δήμου,  

όλες οι κοινωνικές δομές, οι οποίες θα έχουν σαφή εικόνα των ζητουμένων υπηρεσιών και των 

πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες απευθύνονται 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Γενικός Στόχος 3.1.4 Πολιτικές για την 3η ηλικία  

 
ΕΔΑΠΕ, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού Αρμόδια Υπηρεσία  

 

3η ηλικία,  Μέλη ΕΔΑΠΕ, Όλοι οι Δημότες Μέλη , Κάτοικοι Ευρύτερων 

Περιοχών 
Αποδέκτες  

Δράσεις 

3.1.4.1  Επέκταση Προγράμματος Γυμναστικής Σε Όλες τις Δομές και Εμπλουτισμός με Νέες   

Δράσεις Γυμναστικής 

3.1.4.2  Συντήρηση Κτιριακού Αποθέματος ΕΔΑΠΕ 

3.1.4.3  Λειτουργία  Νέου ΚΑΠΗ στην πλατεία Αγ. Γεωργίου  

3.1.4.4  Σεμινάρια για τα Μέλη  με Θέματα Υγείας 

3.1.4.5  Προγράμματα Υγείας Ηλικιωμένων 

3.1.4.6  Δραστηριότητες Πολιτισμού και Αναψυχής 

3.1.4.7  Η Αναβάθμιση της Λειτουργιάς του ΚΗΦΗ με τη Συμμετοχή Ειδικών Επιστημόνων 

 
Δήμος Κορυδαλλού, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, Χορηγίες, Δωρεές Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΔΑΠΕ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Αύξηση των αθλητικών προγραμμάτων με  ασκήσεις για την τρίτη ηλικία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

ασκήσεις  1 ώρας το πρωί στο χώρο των ΕΔΑΠΕ-  χοροκίνηση (γυμναστική και χορός), κλπ  

Στο τέλος του έτους θα παρουσιάζεται στο κοινό. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Αύξηση της ποιότητας των αθλητικών υπηρεσιών των ατόμων της 3ης ηλικίας  

Διεύρυνση αθλητικών δραστηριοτήτων του ΕΔΑΠΕ 

Στοχεύετε η αύξηση συμμετοχικότητας των ατόμων 3ης ηλικίας στις αθλητικές δραστηριότητες 

μέσω των πολλών και εναλλακτικών μορφών αθλητισμού  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 

Άτομα 3ης ηλικίας 

 

274 
 



 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΔΑΠΕ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, 

δωρεές

ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   

 

275 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συντήρηση χώρων 

Προμήθεια σαλονιού για το 4ο ΚΑΠΗ. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΑΠΕ  

Αρτιότερος εξοπλισμός ΕΔΑΠΕ  

Καλύτερες συνθήκες των υφιστάμενων χώρων του ΕΔΑΠΕ  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Άτομα 3ης ηλικίας  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

Ιδιώτες-χορηγοί-

ανταποδοτικά

ΠΟΣΟ 15.000 3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 55.000€ 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΔΑΠΕ- Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2/2010 ΛΗΞΗ 7/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ 15.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ 5.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 70.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

277 
 



 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ακόμη ΚΑΠΗ στο Δήμο Κορυδαλλού, στην περιοχή κάτω 

από τον Αγ. Γεώργιο ώστε να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού του Δήμου 

Κορυδαλλού.  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόμων 3ης ηλικίας 

Εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής του Δήμου 

  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Άτομα 3ης ηλικίας  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΔΑΠΕ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Σεμινάριο σωματικής και ψυχικής υγείας. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορούσε να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τι θεματικό αντικείμενο.  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενημέρωση πληροφόρηση σε ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.  

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μέλη ΕΔΑΠΕ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΔΑΠΕ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει διαφορές ενέργειες με στόχο τα προγράμματα υγείας των ηλικιωμένων  (π.χ 

μέτρηση χοληστερίνης, μέτρηση σακχάρου)  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η προάσπιση της υγείας των ατόμων της 3ης ηλικίας. 

Εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων  

Χρήση στατιστικών αποτελεσμάτων των μετρήσεων μέσω των ατομικών φακέλων των 

ηλικιωμένων  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Άτομα 3ης ηλικίας  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΔΑΠΕ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εικαστικά (δημιουργία αντικειμένων από την ομάδα που συμμετέχει με δασκάλα από τα ΕΡΤΕΚΟ) 

Χορωδία με χοροδό 

Ομάδα παραδοσιακών χορών με χοροδιδάσκαλο 

Θεατρική ομάδα με σκηνοθέτη 

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

Παρακολούθηση και συμμετοχή σε φεστιβάλ χορών 

Γυμναστράδα (συμμετοχή όλων των Δήμων με παρουσιάσεις προγραμμάτων) 

Εκδρομές κάθε μήνα  και 2-3 πολυήμερες κάθε χρόνο (με συνδυασμό επισκέψεων σε τοποθεσίες 

ενδιαφέροντος).   

Κάθε μήνα διοργάνωση εκδήλωσης (γλέντι). 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βελτίωση της ψυχοσωματικής κατάστασης των μελών και διαρκής κινητοποίησή τους. 

Ενίσχυση του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία 

Αναγνώριση του Δήμου ως περιοχή που προάγει πολιτισμό 

Δημιουργία μίας  πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κορυδαλλού σε σχέση με τις δράσεις που 

οργανώνει οι οποίες θα έχουν περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα και θα αναδεικνύουν διακριτά τον 

Δήμο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

A 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Όλοι οι δημότες μέλη , κάτοικοι ευρύτερων περιοχών (όμοροι δήμοι κλπ)   
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η δράση αποβλέπει στη στελέχωση του ΚΗΦΗ με διάφορες ειδικότητες όπως εργοθεραπευτής, 

φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, γυμναστής,  παρέχοντας  

δημιουργική αλλά και ταυτόχρονα θεραπευτική απασχόληση των ηλικιωμένων. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικό στόχο αποτελεί το ΚΗΦΗ να μην αποτελεί μόνο χώρο φύλαξης των ηλικιωμένων αλλά και 

χώρο αναψυχής, δημιουργικής απασχόλησης και βοηθητικά θεραπευτικής αγωγής, ώστε να 

βελτιώνεται πραγματικά το επίπεδο ζωής της οικογένειας που προστατεύει τέτοια άτομα. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι) 

Οι οικογένειες των πληθυσμιακών αυτών ομάδων 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Ανάπτυξη πολιτικών για την νεανική παραβατικότητα και 
την σχολική διαρροή  

Γενικός Στόχος 3.1.5 

 
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πολιτισμού-παιδείας και 

Νεολαίας ,Πνευματικό  Κέντρο, Δ.Κ.Υ. 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Αποδέκτες  
Οικογένειες και  Νεανικές Ομάδες Πληθυσμού, Τοπικός Πληθυσμός 

 

Δράσεις 

3.1.5.1    Πολιτιστικά Προγράμματα  Νέων 

3.1.5.2    Πρόγραμμα Περιορισμού Σχολικής Διαρροής 

3.1.5.3   Υποστήριξη Μαθητών Απόρων Οικογενειών  

3.1.5.4.   Ενεργοποίηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο 

Παιδείας, Χορηγίες 
Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

" Πολιτιστικά προγράμματα νέων ’’ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, Υπουργείο 

Πολιτισμού 

ΠΟΣΟ 50.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Πολιτισμού-παιδείας και 

Νεολαίας ,Πνευματικό  Κέντρο   
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ 40.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ 40.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 30.000 

2010 50.000 
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δημιουργία δραστηριοτήτων για νέους του Δήμου με έμφαση τους θερινούς μήνες. Οι 

δραστηριότητες αυτές, περιλαμβάνουν εκδρομές με χαρακτήρα αναψυχής και εκπαιδευτικό(π.χ. 

αναδάσωση, συντήρηση μονοπατιών σε κοινότητες, θερινά μπάνια, συμμετοχή σε φεστιβάλ 

νεολαίας)  ανταλλαγές μαθητών σχολείων με έτερους δήμους εκτός Αττικής (δημιουργία 

δημοτικού δικτύου μαθητικών ανταλλαγών), διοργάνωση πανελλήνιου φόρουμ νεολαίας στον 

Κορυδαλλό  με πολλαπλές εκδηλώσεις (μουσική, φιλοξενία εκθεμάτων από νέους καλλιτέχνες 

κλπ) 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ενεργοποίηση της νεολαίας του Κορυδαλλού μπορεί να πάρει μεγάλη ώθηση από τις 

παραπάνω δράσεις, με αλληλεπίδραση στην γενικότερη κοινωνική συνοχή της πόλης. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας Δήμου Κορυδαλλού 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Β  

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νεανικές Ομάδες Πληθυσμού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 20.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 20.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας , Τμήμα Πολιτισμού-Παιδέιας και 

Νεολαίας  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ 40.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 10.000 

2010 30.000 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δημιουργία προγράμματος πρόληψης για τη διαρροή μαθητών Περιέχει συμβουλευτική 

υποστήριξη των οικογενειών και μαθητών . Περιλαμβάνει την εξατομικευμένη υποστήριξη του 

μαθητή με την καθιέρωση οικογενειακού συμβούλου, ο οποίος «χρεώνεται» αποκλειστικά την 

αντιμετώπιση του κάθε συμβάντος. Ταυτόχρονα με αμφίδρομες επισκέψεις στην οικία και στους 

χώρους του δημοτικού φορέα και φορείς εκπαίδευσης (Σχολεία και γραφεία εκπαίδευσης), 

προωθεί την επανένταξη στο σχολικό περιβάλλον. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση του αριθμού των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (πλην τριτοβάθμιας), 

άνοδος μορφωτικού επιπέδου. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το μέτρο αυτό ενισχύει τα μέτρα για εκπαιδευτική πολιτική  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νεανικές Ομάδες Πληθυσμού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

Υποστήριξη μαθητών απόρων οικογενειών  
1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες  ΠΟΣΟ 30.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας , Τμήμα Πολιτισμού-Παιδέιας και 

Νεολαίας 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ 40.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 15.000 

2010 25.000 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Παιδαγωγοί σε συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία 

στους μαθητές απόρων οικογενειών και στηρίζουν τις οικογένειες τους  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Περιορισμός της σχολικής διαρροής και ενίσχυση των απόρων οικογενειών  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Είναι συναφή με το πρόγραμμα σχολικής διαρροής και την εκπαιδευτική πολιτική του Δήμου  

 
 Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 12.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ.Κ.Υ. 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΑΡΞΗ 9/ 2008 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 4.000  

2009 4.000  

2010 4.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Παραγωγή συνοδευτικού εντύπου υλικού με πληροφόρηση σχετικά με την ανάπτυξη φαινομένων 

παραβατικής συμπεριφοράς και τις μεθόδους αντιμετώπισης τους. 

Καταγραφή επικίνδυνων περιοχών του Δήμου εξαιτίας έλλειψης φωτισμού, πλημμελούς καθαριότητας, 

κατάλληλης περίφραξης, κ.λ.π 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενημέρωση, βελτίωση ποιότητας ζωής, πρόληψη παραβατικής συμπεριφορά                                   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α   

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Γενικός Στόχος 3.1.6 Αξιοποίηση και στήριξη του δυναμικού της γειτονιάς  

 
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, ΕΔΑΠΕ Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Αποδέκτες  
Τοπική κοινωνία 

 

Δράσεις 

3.1.6.1   Θεσμοθέτηση του κοινωνικού λειτουργού ανά γειτονιά  
 

 
Δήμος Κορυδαλλού, Κοινωνικοί Εταίροι, Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα,  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  
Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.1: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 80.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΣΠΑ ΠΟΣΟ 20.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 60.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, ΕΔΑΠΕ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ  

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ 3.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ χ 157.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 80.000 

2010 80.000 

 
Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπεται για κάθε συνοικία, η θεσμοθέτηση ενός 

κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος θα μπορεί να έχει την έδρα του στο ΕΔΑΠΕ της περιοχής και θα 

αναλάβει τις παρακάτω δράσεις:  

• Εντοπισμός και καταγραφή των ευπαθών ομάδων της περιοχής ευθύνης του. 

Δημιουργία βάσης δεδομένων καταγραφής των χαρακτηριστικών των ευπαθών 

ομάδων.  Η βάση αυτή θα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και θα διευκολύνει τόσο 

την προσέγγιση των ευπαθών ομάδων όσο και τον στρατηγικό προγραμματισμό 

της Δ/νσης κοινωνικών υπηρεσιών.  

• Πληροφόρηση των ευπαθών ομάδων για την άμεση πρόσβαση τους σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και συντονισμός των δράσεων έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση των προβλημάτων του κάθε ωφελούμενου.    

• Ανάπτυξη συνεργασιών με τις εθελοντικές οργανώσεις της ευρύτερης συνοικίας 

(εκκλησία, φιλόπτωχα ταμεία κλπ) για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων 

• Προώθηση και στήριξη του εθελοντισμού  

Στενή συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ενημέρωση της και για την 

παραπομπή περιστατικών.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

- Στην αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου 

- Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε επίπεδο γειτονιάς 

- Στην αποτελεσματικότερη και άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων 

Στην ενημέρωση των πολιτών 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το μέτρο δρα συμπληρωματικά με τις δράσεις της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου και με την 

δημιουργία της κινητής μονάδας πληροφόρησης και ενημέρωσης. 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

Δημιουργία και αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών 
καθώς και  αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

Γενικός Στόχος 3.2.1 

 
Πολιτιστικός Οργανισμός,  Πνευματικό Κέντρο, Τεχνική 

Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού,  
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπική κοινωνία στο σύνολό της, Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του 

Λεκανοπεδίου,  οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των 

δράσεων του Πνευματικού Κέντρου 

Αποδέκτες  
 

Δράσεις 

3.2.1.1  Μελέτη για την Βελτίωση των Πολιτιστικών Δομών και Δημιουργία Πολιτιστικής 

Ταυτότητας Δήμου 

3.2.1.2  Διαμόρφωση 1ου Υπογείου -  Ερασιτεχνική Θεατρική Σκηνή Του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.3  Διαμόρφωση  Υπόγειου  της ΔΕΕΠΑΠΕΚ (Καλλιτεχνικά Τμήματα)  του Πνευματικού 

Κέντρου 

3.2.1.4  Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας στο Κτίριο του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.5  Ηχομόνωση Δημοτικού  Ωδείου Του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.6  Μουσική  Βιβλιοθήκη 

3.2.1.7  Εξοπλισμός Κλιματιστικών για το Κτίριο του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.8  Επισκευή Συστήματος Πυρασφάλειας καθώς και Αντικατάσταση επι μέρους Εξοπλισμού 

Στο Κτίριο Του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.9  Αντικατάσταση Αλουμινοκατασκευών  Συμπεριλαμβανομένων και των Υαλοπινάκων του 

Κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.10  Ελαιοχρωματισμοί  σε Όλο το Κτίριο του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.11  Εξοπλισμός Επίπλων (Γραφείων-Καρεκλών-Βιβλιοθηκών κλπ.) για το Κτίριο του 

Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.12  Μετατροπή Συστήματος Θέρμανσης Με Φυσικό Αέριο, Αλλαγή  Τμήματος και 

Επισκευή του  Συστήματος Θέρμανσης στο Κτίριο του Πνευματικού Κέντρου 
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3.2.1.13  Επισκευή &Συντήρηση  Υδραυλικών Εγκαταστάσεων καθώς και Αντικατάσταση Ειδών 

Υγιεινής Του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.14  Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικού Υλικού (Ειδικού Τύπου) για το Κτίριο του Πνευματικού 

Κέντρου 

3.2.1.15  Εξοπλισμός Τηλεφωνικού Κέντρου για το Κτίριο του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.16  Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.1.17  Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας στο Σινε Παράδεισος 

3.2.1.18  Λέσχη  Αναγνωστών 

Υπουργείο Πολιτισμού, Γραμματεία Νέας γενιάς, Δήμος 

Κορυδαλλού 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Υπουργείο 

Πολιτισμού, 

Γραμματεία Νέας 

γενιάς 

ΠΟΣΟ 20.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πολιτιστικός Οργανισμός  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1 έτος  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/20

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ 30.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 30.000 

2010  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  Μελέτη για τις πολιτιστικές ανάγκες και προτιμήσεις των κατοίκων και με βάση αυτή στροφή του 

στρατηγικού προσανατολισμού σε θεματικούς άξονες που ήδη έχουν καθιερωθεί στο Δήμο λόγω 

της ευρείας αποδοχής τους  και μπορούν να προσδώσουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική 

αναγνωρισιμότητα στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού. Επίσης, συστηματική καταγραφή 

ελλείψεων σε πολιτιστικές υποδομές.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αναγνώριση της πόλης του Κορυδαλλού  ως περιοχή που παράγει πολιτισμό. Εξυπηρέτηση των 

πολιτιστικών αναγκών όλων των δημοτών και καθιέρωση της περιοχής ως πόλο πολιτιστικής 

έλξης των όμορων δήμων . 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α’ Προτεραιότητα 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1ου ΥΠΟΓΕΙΟΥ -  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο και Τεχνική Υπηρεσία  

του Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 10/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ              26.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ                4.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    9.000  

2009  21.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του υπόγειου χώρου σε ερασιτεχνική θεατρική σκηνή για την 

υποδοχή θεατρικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα  :Εξοπλισμός: 1) είδη υγιεινής, 2) καμαρίνια 

(καθρέπτες, κρεμάστρες κ.ά.), 3) βεστιάριο, 4) φωτισμός (ειδικοί προβολείς θεάτρου), 5) ηχητική 

εγκατάσταση,  6) καθίσματα θεάτρου, 7) καρέκλες, 8) τραπέζια 9) εξοπλισμός σκηνής (αυλαία, 

σπετσάτα, κ.ά.) 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη λειτουργία ερασιτεχνικής σκηνής για τα θεατρικά σχήματα των τμημάτων του Πνευματικού 

Κέντρου και γενικότερα για την προαγωγή του πολιτισμού στην πόλη του Κορυδαλλού. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι μαθητές και οι επισκέπτες των δράσεων των θεατρικών 

ομάδων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ)  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 100.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο και Τεχνική Υπηρεσία  

του Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 3/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ              100.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 70.000  

2010 30.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του χώρου καθώς και την ανάγκη στέγασης των 

καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου μας, η διαμόρφωση του. 

Δηλαδή: 1) είδη υγιεινής, 2) διαχωριστικά, 3) θέρμανση-κλιματισμός 4) φωτισμός, 5) ηχητική 

εγκατάσταση,  6) έπιπλα, 7) δάπεδα, 8) ελαιοχρωματισμοί, κ.ά. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για στέγαση καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου μας. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές των καλλιτεχνικών τμημάτων του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 13.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1,5 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 4/2009 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ  

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ              13.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 13.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου και συγκεκριμένα α) 1o 

υπόγειο – θεατρική ερασιτεχνική σκηνή, β) ισόγειο  Δημοτική Βιβλιοθήκη, γραφεία Πνευματικού 

Κέντρου, γ) 1ος όροφος 2ος όροφος –  Εκθεσιακός χώρος, γραφεία Πνευματικού Κέντρου δ)  – Αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου, κυλικείο, ε) 3ος όροφος – Γραφεία Πνευματικού Κέντρου – Αίθουσα 

Κινηματογράφου-Θεάτρου ΠΛΕΙΑΔΕΣ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προστασία των εργαζομένων,  των εκάστοτε ευρισκομένων στο Πνευματικό Κέντρο που 

παρακολουθούν τις δράσεις , καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στο κτίριο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ   

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 32.000 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  8 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ              32.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008  12.800  

2009  19.200  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ηχομόνωση αιθουσών  Δημοτικού Ωδείου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ποιοτική αναβάθμιση διδασκαλίας. 

Παύση ενόχλησης περιοίκων και άλλων δράσεων του κτιρίου. 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μαθητές και διδάσκοντες του Ωδείου, εργαζόμενοι και περίοικοι. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  18 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 5/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ            30.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    9.000  

2009  21.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δημιουργία Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης (Βιβλία, παρτιτούρες, cd, όργανα, 

εξοπλισμός κ.λπ.) 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

Παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους ασχολουμένους με τη μουσική 

δημότες του Κορυδαλλού και όχι μόνο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Πληθυσμός του Δήμου στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ                     9.500 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ                        500 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008  3.000  

2009  7.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αγορά εξοπλισμού κλιματιστικών μονάδων για τους χώρους του Πνευματικού Κέντρου και ειδικότερα: 

α) Δημοτική Βιβλιοθήκη, β) Γραφεία του κτιρίου, και  γ) 1oς όροφος – Εκθεσιακός χώρος 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για το σωστό κλιματισμό του χώρου. 

 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 4/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ             14.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ               1.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   4.500  

2009 10.500  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επισκευή του ήδη υπάρχοντος συστήματος πυρασφαλείας στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου και 

συγκεκριμένα α) 1ο υπόγειο – Ερασιτεχνική θεατρική σκηνή, β) ισόγειο  Δημοτική Βιβλιοθήκη, γραφεία 

Πνευματικού Κέντρου, γ) 1ος όροφος 2ος  –  Εκθεσιακός χώρος, γραφεία Πνευματικού Κέντρου, δ) 

3ος όροφοςόροφος – Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου, κυλικείο, ε)  – Γραφεία Πνευματικού 

Κέντρου – Αίθουσα Κινηματογράφου-Θεάτρου ΠΛΕΙΑΔΕΣ  και  στ) Κλιμακοστάσιο. 

Αγορά εξοπλισμού π.χ. φορητών πυροσβεστήρων για τους προαναφερόμενους χώρους καθώς και στο 

2ο υπόγειο, όπου δεν υπάρχει εγκατάσταση πυρασφάλειας.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προστασία των εργαζομένων στους παραπάνω χώρους, των παρευρισκομένων στις εκάστοτε 

εκδηλώσεις μας καθώς και των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στο κτίριο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΤΕΥΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 130.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 14 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 7/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ             125.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ                 5.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009  84.500  

2010  45.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών πορτο-παραθύρων καθώς και των αλουμινοκατασκευών  μετά 

των υαλοπινάκων  (π.χ. τα αίθρια του κτιρίου)   λόγω της παλαιότητας. 

Ας σημειωθεί ότι αρκετά από τα παραπάνω υλικά έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές δηλαδή δεν 

ασφαλίζουν και μάλιστα υπάρχουν αρκετά διπλοί υαλοπίνακες σπασμένοι. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Καλύτερη λειτουργικότητα των χώρων του κτιρίου καθώς και την ασφάλεια του. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 40.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ             35.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ               5.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009  40.000     

2010   

 

319 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ελαιοχρωματισμοί όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών λόγω φθορών. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Καλύτερη εικόνα του κτιρίου προς τους δημότες και γενικότερα τον κόσμο. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΡΕΚΛΩΝ - 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ κ.λπ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 40.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ                  37.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ                    3.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009  24.000  

2010  16.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αγορά εξοπλισμού επίπλων (γραφείων, καρεκλών, τραπεζιών κ.ά.)  για τους χώρους του Πνευματικού 

Κέντρου και ειδικότερα: α) Γραφεία του κτιρίου, β) 2ος όροφος Κυλικείο-Mπαρ, γ) 3ος όροφος - Αίθουσα 

θεάτρου-κινηματογράφου ΠΛΕΙΑΔΕΣ. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Καλύτερη λειτουργικότητα των χώρων του κτιρίου καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

προσωπικού,  και των επισκεπτών στις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, 
ΑΛΛΑΓΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 17.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 4/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ                     15.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ                       2.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   6.800  

2009 10.200  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μετατροπή του συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο καθώς και αλλαγή του ήδη υπάρχοντος 

λέβητα λόγω παλαιότητας και μη επάρκειας για τους χώρους του κτιρίου.   Έλεγχος και επισκευή του 

όλου συστήματος. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για την σωστή θέρμανση των χώρων.  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 7.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ            6.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ            1.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009  7.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και αντικατάσταση ειδών υγιεινής λόγω 

της συνήθους φθοράς ή παλαιότητας. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Καλύτερη λειτουργικότητα των χώρων του κτιρίου για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων καθώς 

και των επισκεπτών του στις διάφορες δράσεις μας. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 
 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 11/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ                   14.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ                     1.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    4.500  

2009  10.500  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού όπως ειδικούς προβολείς θεάτρου, εκθέσεων, φωτιστικά σώματα για 

βιβλιοθήκες κ.ά.  Τα παραπάνω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τους χώρους α) 1ο υπόγειο – θεατρική 

σκηνή για τα ερασιτεχνικά σχήματα, β) 1ος  όροφος – Εκθεσιακός χώρος, γ) Δημοτική Βιβλιοθήκη και γ) 

3ος όροφος – Αίθουσα ΠΛΕΙΑΔΕΣ. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βελτίωση και καλύτερη επάρκεια φωτισμού των θεατρικών σκηνών τους 1ου υπογείου, της 

αίθουσας ΠΛΕΙΑΔΕΣ,  του εκθεσιακού χώρου, της βιβλιοθήκης καθώς και γενικότερα όλου του 

κτιρίου. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι επισκέπτες των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 5.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 5/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ                     5.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                          

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   5.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αγορά τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του  Πνευματικού Κέντρου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη σωστότερη επικοινωνία. 

 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι ενδιαφερόμενοι των δράσεων του Πνευματικού Κέντρου. 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 105.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 105.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  25 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ               35.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ               70.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ                5.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    5.250  

2009  63.000  

2010  36.750  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης η 

οποία λειτουργεί από το 1985 και στεγάζει στο ισόγειο του Πνευματικό Κέντρου περισσότερους 

από 15.000 τίτλους βιβλίων για όλους τους τομείς. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ενίσχυση τίτλων. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Προώθηση της γνώσης στην τοπική κοινωνία 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, τα μέλη  και οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΝΕ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 3.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  2 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 12/2008 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ            3.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    3.000  

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο κτίριο του Σινέ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

 
 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προστασία των εκάστοτε στο Σινέ ΠΑΡΑΔΕΙΟΣ και των περιουσιακών στοιχείων που 

υπάρχουν στο κτίριο. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α=  Πολύ Υψηλή 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τα αναφερόμενα στο  ΣΤ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΛΕΣΧΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ 10.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο – Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  8 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ            10.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    4.000  

2009    6.000  

2010   

 

335 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει:  α) Εξεύρεση  ειδικά  διαμορφωμένου χώρου,  β) Γραμματειακή 

υποστήριξη,  γ) τεχνολογικός εξοπλισμός,  δ) αναλώσιμα υλικά.. 

 

 
 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Σκοπός της λέσχης αναγνωστών είναι να δημιουργηθεί μια καλή παρέα με ουσιαστικά 

ενδιαφέροντα που θα μοιράζονται το χρόνο τους και την αγάπη τους για το βιβλίο. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι αναφερόμενοι στο ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

Δημιουργία συγκεκριμένης πολιτιστικής ταυτότητας του 
Δήμου  

Γενικός Στόχος 3.2.2 

 
Πολιτιστικός Οργανισμός,  Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Κορυδαλλού, Δ.Κ.Υ. 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπική κοινωνία στο σύνολό της, Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του 

Λεκανοπεδίου    

Αποδέκτες  
 

Δράσεις 

3.2.2.1  Ethnic Festival 

3.2.2.2  Τμήμα Θεατρικών Ερασιτεχνικών Ομάδων του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.3  Τμήμα  Θεατρικού  Παιχνιδιού του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.4  Τμήμα  Χορού (Μοντέρνοι  Χοροί) του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.5  Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου  Κορυδαλλού 

3.2.2.6  Τμήμα  Δημοτικού  Ωδείου του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.7  Τμήμα  Χορού  (Μπαλέτο - Ρυθμική) του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.8  Τμήμα  ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ  (Σχολές Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Γλυπτικής, Κεραμικής, 

Φωτογραφίας, Χαρακτικής, Κοσμήματος, Ψηφιδωτού κλπ.)  του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.9  Τμήμα  Χορού (Παραδοσιακοί  Χοροί) του Πνευματικού Κέντρου 

3.2.2.10 Πολιτιστικές Δραστηριότητες Δήμου Κορυδαλλού 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Χορηγοί, Υπουργείο Πολιτισμού,  
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 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ETHNIC FESTIVAL 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ x ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

-χορηγοί Ιδιώτες ΠΟΣΟ 50.000 

-Υπουργείο 
4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ 50.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πνευματικό Κέντρο, Γραφείο Δημόσιων και Διεθνών Σχέσων, 

Γραφείο Αλλοδαπών
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3ήμερο ΕΝΑΡΞΗ 11/7/2009 ΛΗΞΗ 13/7/200

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 50.000  

2010 50.000  

 
Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες οργανωμένες από την υπηρεσία  που αφορούν στην 

επικοινωνία και μεταξύ διαφορετικών λαών, πολιτισμών. Το Ethnic festival περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

συγκροτημάτων και μουσικών σχημάτων από διάφορες χώρες , διοργάνωση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, Φεστιβάλ κινηματογράφου, περίπτερα με πολιτιστικό υλικό εθνοτήτων , έκθεση 

φωτογραφίας.    

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών λαών, πολιτισμών 

Καπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού 

Ένταξη  των μεταναστών στην τοπική κοινωνία 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του  

Οι επιμέρους εθνότητες που διαμένουν στην περιοχή 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 30.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  24 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ             15.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ             13.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ               2.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   9.000  

2010 21.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο το 

θέατρο και την παράσταση.  Λειτουργούν τρεις (3) θεατρικές ομάδες με τους εμψυχωτές-

σκηνοθέτες τους.  Οι δύο (2) θεατρικές ομάδες απευθύνονται σε νέους από 12 ετών και άνω.   Η 

τρίτη θεατρική ομάδα απευθύνεται μόνο σε παιδιά γυμνασίου. 

Η δράση περιλαμβάνει :   

α) Τη στελέχωση του τμήματος (με μόνιμο προσωπικό ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου)   

β) Δημιουργία βεστιάριου κατάλληλα εξοπλισμένου.   

γ) Αγορά πρώτων υλών για τη δημιουργία σκηνικών (π.χ.  σπετσάτα,  κ.ά.). 

δ) Σεμινάρια  επιμόρφωσης για τους συμμετέχοντες  σε  πιο εξειδικευμένα θέματα όπως  χορογραφία, 

σκηνογραφία κ.ά. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η λειτουργία των θεατρικών ομάδων έχουν στόχο τη θεατρική εκπαίδευση των μελών και την 

παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, αποτελεί ένα μόνιμο και δυναμικό πυρήνα θεατρικής 

δράσης και θεατρικής παραγωγής με σημαντικά αποτελέσματα στην πολιτιστική ανάπτυξη του 

Δήμου μας. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές των καλλιτεχνικών τμημάτων του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 17.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  24μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ              12.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ                5.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009  11.900  

2010    5.100  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το Θεατρικό παιχνίδι «Ταξίδι στους πολιτισμούς του Αιγαίου» είναι η έκφραση της ίδιας της ζωής. 

Περιλαμβάνει σωματική έκφραση και χαλάρωση. Δραματοποίηση, μίμηση και παντομίμα. 

Κατευθυνόμενους και ελεύθερους  αυτοσχεδιασμούς. Ασκήσεις κίνησης χορού, ρυθμού και 

χοροθέατρο. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

Η δράση περιλαμβάνει:  

Α) Η στελέχωση του τμήματος (με μόνιμο προσωπικό όσο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου) 

που θα καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες (1 άτομο διδασκαλία και 1 

άτομο γραμματειακή υποστήριξη). 

Β) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός  (δυο (2) ντουλάπες-ραφιέρες, κ.ά.) 

Γ) Τεχνολογικός εξοπλισμός (αγορά διαφανοσκόπειου, κ.ά.). 

Δ) Επιμορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία και άλλου πολιτιστικούς χώρους. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του τμήματος  με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 

συμμετοχής και επιμόρφωσης, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Καθώς και την 

ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων και την αξιοποίηση τους με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές του τμήματος Θεατρικό Παιχνίδι του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ (ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ  ΧΟΡΟΙ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 16.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  24 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ        12.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ          4.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009    9.600  

2010    6.400  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο τμήμα αυτό διδάσκονται:   Rumba, Samba, Disco, Wien Valtz, Mambo, Cha Cha Cha, Swing, 

Tango, Fox trot,  salsa, Waltz, χασάπικος, συρτάκι, ζεϊμπέκικος κ.ά.  Επίσης λειτουργεί τμήμα 

ρυθμολογίας, κινητικής.   Διδάσκονται Θεωρία και Ιστορία του Χορού.   

Λειτουργούν τμήματα: Αρχαρίων, και προχωρημένων (όλες οι ηλικίες).  Επίσης λειτουργούν 

ειδικά τμήματα όπως Αθλητικού χορού και για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η δράση περιλαμβάνει: α) στελέχωση με μόνιμο ή με προσωπικό για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών.   

β) Συμμετοχή σε ανάλογα φεστιβάλ και θεσμούς. 

γ) Βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των παραπάνω ομάδων. 

δ) Αγορά ή ενοικίαση στολών. 

ε) Κύκλος  επιμορφωτικών σεμιναρίων.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ομάδων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 

συμμετοχής και παραγωγής, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Καθώς και την 

ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων και την αξιοποίηση τους με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές του τμήματος Μοντέρνων Χορών του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ  
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ 18.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 10/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ             9.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ             1.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   3.000  

2009   7.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει κύκλους διαλέξεων σε συγκεκριμένες και γενικότερου 

ενδιαφέροντος επιστήμες που απευθύνονται σε έναν ευρύ κύκλο πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Οι διαλέξεις τελούν υπό την ευθύνη γνωστών επιστημόνων και οργανώνονται συγκεκριμένη ημέρα την 

εβδομάδα και για 15 μαθήματα. Η οργάνωση των μαθημάτων έχει τη μορφή δίωρου Πανεπιστημιακού 

μαθήματος. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

To Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο είναι μια δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την προσέγγιση στη 

συγκεκριμένη επιστήμη που πραγματεύεται κάθε φορά και καλύπτει τις βασικές ανάγκες του 

συμμετέχοντα ούτως ώστε εάν και εφόσον το επιθυμεί να προχωρήσει περαιτέρω. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι συμμετέχοντες και επισκέπτες της δράσης του Ανοικτού Λαϊκού 

Πανεπιστημίου του Πνευματικού Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 85.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  18 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 4/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ            12.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ            70.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ              3.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 17.000  

2009 51.000  

2010 17.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο την μουσική 

ή και το τραγούδι. Από τη λειτουργία του Ωδείου και τη φροντίδα των μουσικών εκδηλώσεων έως και μία 

συναυλία δημο-τικών τραγουδιών ή μία συναυλία κλασικής μουσικής. 

Σχολές και τμήματα που λειτουργούν. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της παραπάνω ομάδας με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 

συμμετοχής και παραγωγής, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικού αποτελέσματος.  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές των τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ  (ΜΠΑΛΕΤΟ - ΡΥΘΜΙΚΗ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 20.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ         15.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

          5.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008     

2009   14.000  

2010     6.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο τμήμα αυτό διδάσκονται:  Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, character και ρυθμική. 

Λειτουργούν τμήματα: Αρχαρίων από 4 ετών και προχωρημένων. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ομάδων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 

συμμετοχής και παραγωγής, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Καθώς και την 

ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων και την αξιοποίηση τους με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές του τμήματος Χορού Μπαλέτου του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ  (ΣΧΟΛΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ,  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 18.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2008 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ             12.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

Χ               5.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ               1.000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008    5.400  

2009    7.200  

2010    5.400  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο τις σχολές ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, 

κεραμικής, φωτογραφίας, χαρακτικής, κοσμήματος, ψηφιδωτού κ.λπ., τα εικαστικά και τις 

εκθέσεις.  

Η δράση περιλαμβάνει  α) στελέχωση με μόνιμο ή με προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου το οποίο θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες (διδασκαλία εικαστικών) τουλάχιστον 2 

άτομα.   

β) Αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις παραπάνω σχολές όπως τρεις (3) πάγκοι 

κοσμήματος, καβαλέτα, καρέκλες,  κ.ά.) 

γ) Αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού όπως ενός (1) ηλεκτρονικού εκτυπωτή, ενός (1) 

πολυμηχανήματος με σκάνερ,  συσκευής fax, κ.ά.  

δ) Πάγια και αναλώσιμα όπως  πρώτες ύλες για κατασκευές, γλυπτικής, κεραμικής, φωτογραφίας,  

κ.ά. 

ε) Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς εντός και εκτός του Δήμου μας. 

στ) Σεμινάρια για τους συμμετέχοντες καθώς επίσης και ειδικότερα για εκπαιδευτικούς. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολών με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 

συμμετοχής και παραγωγής, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικού αποτελέσματος.  

Επίσης στοχεύει στην ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων και την αξιοποίηση τους με τον πλέον 

κατάλληλο τρόπο. 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές των τμημάτων της ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ. του Πνευματικού 

Κέντρου. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 5/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ          9.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ          6.000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 10.500  

2010   4.500  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει τη στελέχωση με προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες (διδασκαλία χορού).   

Συμμετοχή σε ανάλογα φεστιβάλ και θεσμούς. 

Βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των παραπάνω ομάδων. 

Αγορά ή ενοικίαση παραδοσιακών στολών. 

Κύκλος  επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με τη δημοτική μας παράδοση.  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ομάδων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής 

συμμετοχής και παραγωγής, σχετικά σύντομα, καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Καθώς και την 

ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων και την αξιοποίηση τους με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, και οι μαθητές του τμήματος Παραδοσιακών χορών του 

Πνευματικού Κέντρου. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 680.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 680.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πνευματικό Κέντρο  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 335.000  

2010 345.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιεί ο Δήμος, πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις εξής δραστηριότητες: 

Εκδηλώσεις πολιτιστικού Σεπτέμβρη 

Φεστιβάλ Νεολαίας Δήμου Κορυδαλλού 

Ανοιξιάτικές και Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Φεστιβάλ Μοντέρνων Μουσικών Καλλιτεχνικών Σχημάτων 

Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θεατρικών Ομάδων  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενίσχυση του πολιτισμού στον Κορυδαλλό 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλες οι δράσεις αναφορικά με τον πολιτισμό 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι πολίτες του Κορυδαλλού στο σύνολο τους 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

Κοινωνική  Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 3.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Προώθηση μαζικού αθλητισμού μέσω κατασκευής νέων 
αθλητικών υποδομών, δράσεις αναβάθμισης υφιστάμενων 
δομών και εφαρμογής αθλητικών προγραμμάτων- 
Ενίσχυση της διασύνδεσης της αθλητικής δραστηριότητας 
του ΟΤΑ με τους αθλητικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας- 
Διοργάνωση δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας 

Γενικός Στόχος 3.3.1 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

Κορυδαλλού, Νομαρχία Πειραιώς, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου, ΟΣΚ, ΑΟΔΚ, ΕΔΑΠΕ, Γραφείο Τύπου και 

Ενημέρωσης, Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του, Τοπικά Αθλητικά 

Σωματεία 
Αποδέκτες  

Δράσεις 

3.3.1.1  Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στην Περιοχή των Πρώην Λατομείων 

3.3.1.2  Κατασκευή Κολυμβητηρίου 

3.3.1.3  Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Χώρο των 6 Στρεμμάτων 

3.3.1.4  Ανακατασκευή Ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου Στα 88 Στρέμματα 

3.3.1.5  Διαμόρφωση Χωρών Πρασίνου, Αθλοπαιδειών  και Παιδικών Χαρών 

3.3.1.6  Κατασκευή Παιδικής Χαράς 

3.3.1.7 Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας, Νέων Οργάνων και Λοιπές Παρεμβάσεις στις Παιδικές 

Χαρές του Δήμου 

3.3.1.8  Επισκευές Συντηρήσεις, Αντικατάσταση Φθαρμένων Οργάνων Εργασίες στις Παιδικές 

Χαρές και Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου 

3.3.1.9  Κατασκευή Ηχοπετασμάτων  

3.3.1.10  Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Χώρο Περιοχής της Σταματοπούλου 

3.3.1.11  Ένταξη Σχολικών Εγκαταστάσεων στα Αθλητικά Προγράμματα 

3.3.1.12  Μελέτη Επέκτασης Αθλητικών Προγραμμάτων 

3.3.1.13  Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία 

358 
 



3.3.1.14  Δράσεις Ενημέρωσης- Δημοσιότητας Αθλητικών Δραστηριοτήτων προς τον 

Τοπικό Πληθυσμό 

3.3.1.15  Μελέτη Λειτουργίας Camp στο Αθλητικό Κέντρο 

3.3.1.16  Διοργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων Υπερτοπικής Εμβελείας 

ΣΔΙΤ, Δήμος Κορυδαλλού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

Νομαρχία Πειραιώς, ΑΣΔΑ, ΣΑΤΑ, ΟΣΚ, Χορηγίες, 

Διαφήμιση,  

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.600.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γενική 

Γραμματεία 

Αθλητισμού 

ΠΟΣΟ 3.600.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 5/2006 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 2.000.000  

2010 1.600.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου στο χώρο των πρώην Λατομείων περιλαμβάνει ένα κλειστό 

γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων τύπου Τ11Β και δυο ανοικτά βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου 

60Χ94 και 55Χ90, Αποδυτήρια τύπου Ζ, θέσεις στάθμευσης, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της πόλης του 

Κορυδαλλού προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση του 

μαζικού αθλητισμού και για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού σωματειακού αθλητισμού. 

Παραπλεύρως αναμένονται μια σειρά πολλαπλασιαστικά οφέλη από την πλήρη λειτουργία του 

κέντρου τόσο στην περιοχή της κατασκευής του όσο και για το σύνολο της πόλης, οφέλη που 

σχετίζονται με την οικονομική και  πολιτισμική δραστηριότητα. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

Αθλητικά Σωματεία 

Ομάδες πληθυσμού όπως οι νέοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΔΙΤ ΠΟΣΟ 7.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2010 ΛΗΞΗ 2012 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010 2.500.000  

 

362 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονου κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων στο χώρο 

του αθλητικού κέντρου στο χώρο των πρώην Λατομείων. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στα 

έργα που αποφάσισε η διυπουργική επιτροπή να χρηματοδοτηθούν από ΣΔΙΤ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ουσιαστικά επιχειρείται να απαντηθεί ένα χρόνιο 

αίτημα της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα 

άθλημα το οποίο απαιτεί ιδιαίτερες υποδομές και για το οποίο η προσβασιμότητα είναι 

περιορισμένη ακόμα και σε όμορες περιοχές που διαθέτουν αυτού του τύπου τις υποδομές.   

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

Τοπικά Αθλητικά Σωματεία 

Ομάδες πληθυσμού όπως οι νέοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 6 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΟΣΟ 1.500.000 3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Νομαρχία 

Πειραιώς 
4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νομαρχία Πειραιώς 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 600.000  

2010 900.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει, στο χώρο των 6 στρεμμάτων μεταξύ του κλειστού και ανοικτού 

ΕΑΚ,  την κατασκευή των εξής αθλητικών υποδομών: 

2 Γήπεδα Τένις 

1 Γήπεδο Beach Volley 

1 χώρο για Skateboard 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η αύξηση των αθλητικών υποδομών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του τοπικού 

πληθυσμού 

Η προώθηση εναλλακτικότερων μορφών αθλητισμού 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στα Λατομεία, Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου, αθλοπαιδειών  και 

Παιδικών Χαρών, Ανάπλαση του Χώρου των Γυναικείων Φυλακών 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ομάδες νεανικού πληθυσμού 

Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ 88 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Νομαρχία ΠΟΣΟ 1.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νομαρχία 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 6/2008 ΛΗΞΗ 1/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 800.000  

2009 200.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ανακατασκευή του ανοικτού γηπέδου περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα 5ης γενιάς στο 

γήπεδο ποδοσφαίρου και την παράλληλη τοποθέτηση ταρτάν στο γήπεδο στίβου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού. 

Η προώθηση του μαζικού αθλητισμού 

Υποστήριξη Σωματειακού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο χώρο των πρώην Λατομείων 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

Τοπικά Αθλητικά Σωματεία 

Ομάδες πληθυσμού όπως οι νέοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Νομαρχία 

Πειραιώς

ΠΟΣΟ 300.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2008 ΛΗΞΗ 3/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 100.000  

2009 200.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Σημειακές παρεμβάσεις σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου αναφορικά με τη διαμόρφωση χώρων 

πρασίνου αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει : 

1 Παιδική Χαρά απέναντι από τα 88 στρέμματα (οδό Χειμάρας) 

1 Τρίγωνο (Τραπεζούντος κ Αγ Νικολάου) 

Διαμόρφωση Γηπέδου ΣΚΡΑ (γήπεδο Μπάσκετ) 

Διαμόρφωση Γηπέδου Σχιστού (Αθ. Διάκου) 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αύξηση και αναβάθμιση του αποθέματος κοινόχρηστων χώρων που απευθύνονται σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού για επιμέρους χρήσεις.  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Σημειακές Αναπλάσεις, Ανάπλαση Αγ Γεωργίου- Γρ Λαμπράκη, Διαπλάτυνση Πεζοδρομίων, 

Ανάπλαση  Δημητρακοπούλου από Πλ. Ελευθερίας έως Γεννηματά και των καθέτων αυτών. 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός 

Νεολαία- Παιδικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 280.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΣΔΑ ΠΟΣΟ 280.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 6/2008 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 120.000  

2009 160.000  

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή παιδικής χαράς στην περιοχή του Κακοσουλίου 

στον Άνω Κορυδαλλό με δάπεδο αφαλείας. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικός σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση χώρου αναψυχής για τον παιδικό πληθυσμό της 

περιοχής τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Παιδικός Πληθυσμός 

Νέοι γονείς 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πράσινη Πόλη ΠΟΣΟ 450.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 50.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 350.000  

2010 150.000  

 

372 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας, νέων οργάνων, ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις στις 

παιδικές χαρές του Δήμου ( Πλ. Αγ. Γεωργίου, Πλ. Βενιζέλου Παλ. Νεκροταφείο, Κολοκοτρώνη, Πλ. 

Δασκάλου, Σχιστό-Αθ Διάκου, Πλ Παναγούλη) 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βελτίωση και Αναβάθμιση των υποδομών 

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου Ασφάλειας 

Αισθητική Αναβάθμιση    

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή Παιδικής Χαράς, Επισκευές συντηρήσεις, αντικατάσταση φθαρμένων οργάνων εργασίες 

στις παιδικές χάρες και κοινοχρήστους χώρους του Δήμου. 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Παιδικός Πληθυσμός- Εξυπηρετούμενοι Γονείς 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 125.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 125.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 31/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 26.000  

2010 27.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας, νέων οργάνων και λοιπές παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές του Δήμου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βελτίωση και Αναβάθμιση των υποδομών 

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου Ασφάλειας 

Αισθητική Αναβάθμιση    

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Παιδικός Πληθυσμός- Εξυπηρετούμενοι Γονείς 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ 3.3 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΠ 2007-2013 

Πράσινη Πόλη

ΠΟΣΟ 150.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 7/2009 ΛΗΞΗ 7/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 80.000  

2010 70.000  

 

 
Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

376 
 



Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατασκευή ηχοπετασμάτων στο γήπεδο Μπάσκετ του ΣΚΡΑ και στο γήπεδο στην οδό Ύδρας 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Σκοπός του έργου είναι να διασφαλιστούν οι ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων 

πλησίον του χώρου άθλησης, χωρίς παράλληλα να περιοριστούν οι δραστηριότητες των 

αθλούμενων.  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου, Αθλοπαιδειών  και Παιδικών Χαρών 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Κάτοικοι περιοχής  

Αθλούμενοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ  3.3: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ ΠΟΣΟ 2.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΣΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 9/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 1.000.000  

2010 1.000.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή 

Σταματοπούλου,  με χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων σε χώρο ο οποίος έχει ήδη 

απαλλοτριωθεί. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού. 

Η προώθηση του μαζικού αθλητισμού μέσω της υποστήριξης του μαθητικού αθλητισμού  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή των πρώην Λατομείων, Ανακατασκευή Ανοιχτού 

Αθλητικού Κέντρου στα 88 στρέμματα 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μαθητικός Πληθυσμός 

Αθλούμενος πληθυσμός της περιοχής του Δήμου 

Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ: 3.3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΟΔΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ένταξη των σχολικών εγκαταστάσεων στα προγράμματα του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 

Κορυδαλλού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ύστερα από προκαταρκτική μελέτη – αυτοψία στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων και επιλογή των αρτιότερων εξ αυτών προκειμένου να 

διευρυνθούν οι δραστηριότητες του αθλητικού φορέα του Δήμου. Η επιλογή θα γίνει  με γνώμονα 

την αντιπροσώπευση όλων των πολεοδομικών ενοτήτων, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση του τοπικού 

πληθυσμού να γίνει με συγκεκριμένη χωρική διασπορά. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αποκέντρωση-διάχυση των δραστηριοτήτων του Α.Ο.Δ.Κ. σε όλη την πόλη. Αύξηση της 

συμμετοχικότητας των δημοτών πολλαπλασιασμός των αθλητικών εγκαταστάσεων και κατ’ 

επέκταση του μαζικού αθλητισμού. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Επέκταση αθλητικών προγραμμάτων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νεανικές Πληθυσμιακές ομάδες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ: 3.3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΟΔΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μελέτη για την αύξηση των αθλητικών προγραμμάτων στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του μαζικού 

αθλητικού κινήματος στο Δήμο. Περιλαμβάνει έρευνα για τις αθλητικές προτιμήσεις των δημοτών, 

θέσπισης ποσοτικών στόχων με ορίζοντα πενταετίας σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες (π.χ. 

ένταξη του 20% των μαθητών), θέσπιση μονίμων θέσεων γυμναστών στον οργανισμό του 

αθλητικού φορέα, εναλλακτικές προτάσεις αθλητισμού  και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της 

περιοχής για την πραγματοποίησή τους (π.χ. ορεινή ποδηλασία, trekking)προώθηση του 

Οικογενειακού αθλητισμού (πεζοπορίες, χειμερινό σκι, rafting, εκμάθηση κολύμβησης στη 

θάλασσα). 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενδυνάμωση  της ανάπτυξης του μαζικού αθλητισμού με οργανωμένη στρατηγική. Ανάδειξη νέων 

εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Διοργάνωση Έρευνας Πεδίου, Ανοιχτά Σχολεία 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νεανικές Πληθυσμιακές ομάδες 

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 

 

 

 

 

383 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ: 3.3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 40000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΟΔΚ, ΕΔΑΠΕ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 20000  

2010 20000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αθλητισμού για την Τρίτη ηλικία στους χώρους των ΚΑΠΗ. Για 

την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων θα απαιτηθεί η πρόσληψη με σύμβαση ενός 

γυμναστή (εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος). Η συχνότητα και η διάρκεια των προγραμμάτων 

αυτών θα καθοριστεί σε συμφωνία με τη διοίκηση του νομικού προσώπου. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν να διατηρήσουν τον ηλικιωμένο, ενεργό μέλος της κοινωνίας 

εκτός ιδρυμάτων. Επίσης προσφέρεται σωματική άθληση 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Μελέτη επέκτασης αθλητικών προγραμμάτων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Πληθυσμιακές Ομάδες ηλικιωμένων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ: 3.3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες - 

Διαφήμιση

ΠΟΣΟ 20000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 20000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΟΔΚ - Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης- Γραφείο Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ 20000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ 20000 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 20000  

2010 20000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας  αναφορικά με τις διαθέσιμες αθλητικές δραστηριότητες 

που διοργανώνονται μέσω του ΑΟΔΚ περιλαμβάνουν την παραγωγή έντυπου υλικού, αναφορές 

στο διαδικτυακό τόπο  του Δήμου, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, προβολή μέσα από χώρος 

του Δήμου κλπ. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενημέρωση αναφορικά με τις αθλητικές δραστηριότητες 

Κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  

Αύξηση του μαζικού αθλητισμού 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Μελέτη επέκτασης αθλητικών προγραμμάτων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ: 3.3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CAMP ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΟΔΚ  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2009 ΛΗΞΗ 1/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 5.000  

2010 5.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μελέτη Λειτουργίας camp στο Αθλητικό Κέντρο όπου θα μπορούν τα παιδιά τους καλοκαιρινούς 

μήνες να μυούνται στον αθλητισμό μέσα από προγράμματα αθλοπαιδιών που θα υλοποιούνται 

από εξειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προώθηση του μαζικού αθλητισμού 

Προώθηση των εξειδικευμένων αθλητικών προγραμμάτων  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Μελέτη επέκτασης αθλητικών προγραμμάτων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νεανικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :                                         ΜΕΤΡΟ: 3.3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες - 

Διαφήμιση

ΠΟΣΟ 10.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΟΔΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 7/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ Σ 

2008   

2009 10000  

2010   

 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων υπερτοπικής εμβέλειας σε επιλεγμένα αθλήματα 

όπως για παράδειγμα ένα ετήσιο πρωτάθλημα 5 Χ 5 του Πειραιά.  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  

Αύξηση του μαζικού αθλητισμού 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Μελέτη επέκτασης αθλητικών προγραμμάτων 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Τοπικός Πληθυσμός στο σύνολο του 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.4  ΠΑΙΔΕΙΑ  

 

Γενικός Στόχος 3.4.1 Δημιουργία και αναβάθμιση σχολικών υποδομών 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού, ΟΣΚ,  Νομαρχία 

Πειραιώς 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Αποδέκτες  
Μαθητές και Εκπαιδευτικοί, Νήπια, Οικογένειες Νηπίων 

 

Δράσεις 

3.4.1.1 Κατασκευή 6ου Και 8ου  Δημοτικού Σχολείου 

3.4.1.2 Κατασκευή Του 8ου  Νηπιαγωγείου 

3.4.1.3 Κατασκευή Του 21ου  Νηπιαγωγείου 

3.4.1.4 Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών 

3.4.1.5 Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 

3.4.1.6 Μονώσεις στα Σχολικά Κτίρια 

3.4.1.7 Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιοχή Σταματοπούλου 

3.4.1.8  Μελέτη Ανέγερσης Σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιοχή του Σχιστού 

3.4.1.9 Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου στην Περιοχή Σταματοπούλου  

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

ΟΣΚ,  Νομαρχία Πειραιώς, ΣΑΤΑ, ΠΕΠ 2007-2013  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.850.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ ΠΟΣΟ 1.850.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 3/2009 ΛΗΞΗ 3/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 1.200.000  

2010 650.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση  των εκπαιδευτικών υποδομών της πόλης, βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μαθητές 

Εκπαιδευτικοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 8ΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 800.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Ν 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ ΠΟΣΟ 800.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΣΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 6/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 400.000  

2010 400.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κατασκευή του 8ου Νηπιαγωγείου προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στην περιοχή του Άνω 

Κορυδαλλού στην οδό Κοζάνης από τον ΟΣΚ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κάλυψη των αναγκών σε μια περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού όπου οι διαθέσιμες κοινωνικές 

υποδομές δεν είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού. Σκοπός είναι 

να καλυφθούν στην πλειοψηφία τους οι ανάγκες της περιοχής ώστε να αποφευχθούν οι 

μετακινήσεις προς άλλα σημεία της πόλης. Παράλληλα η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που 

θα καλύψει με επάρκεια  όλες τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις θα αναβαθμίσει στο σύνολο της 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

21ο Νηπιαγωγείο 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νήπια 

Οικογένειες Νηπίων 

Εκπαιδευτικοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 21ΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ   

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 800.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ ΠΟΣΟ 800.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 6/2009 ΛΗΞΗ 6/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 400.000  

2010 400.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κατασκευή του 21ου Νηπιαγωγείου προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο Σχιστό Κορυδαλλού στην 

οδό Θεσπιέων με προγραμματική σύμβαση με τον ΟΣΚ. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Κάλυψη των αναγκών σε μια ευαίσθητη περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού όπου παρουσιάζονται 

ελλείψεις αναφορικά με τις διαθέσιμες κοινωνικές υποδομές. Σκοπός είναι να καλυφθούν στην 

πλειοψηφία τους οι ανάγκες της περιοχής ώστε να αποφευχθούν οι μετακινήσεις προς άλλα 

σημεία της πόλης. Παράλληλα η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που θα καλύψει με επάρκεια  

όλες τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις θα αναβαθμίσει στο σύνολο της την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

8ο Νηπιαγωγείο 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νήπια 

Οικογένειες Νηπίων 

Εκπαιδευτικοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Νομαρχία 

Πειραιώς- ΠΕΠ 

2007-2013 

ΠΟΣΟ 1.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νομαρχία Πειραιώς, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 4/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 1.000.000  

2010 1.000.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

399 
 



 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση προβλέπει την κατασκευή δύο σταθμών. Η κατασκευή του πρώτου βρεφονηπιακού σταθμού 

προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στην οδό Πλαταιών κ Γρ. Λαμπράκη με δυναμικότητα εξυπηρέτησης 

100 νηπίων. Ο δεύτερος βρεφονηπιακός σταθμός προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στην περιοχή του 

Σχιστού Κορυδαλλού με αντίστοιχη δυναμικότητα. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικός σκοπός της κατασκευής των βρεφονηπιακών σταθμού είναι  να καλύψει τις ιδιαίτερα 

αυξημένες ανάγκες του τοπικού πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού στο σύνολο του. Παράλληλα η 

δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που θα καλύψει με επάρκεια  όλες τις βασικές λειτουργικές 

απαιτήσεις θα αναβαθμίσει στο σύνολο της την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νέες οικογένειες του Δήμου Κορυδαλλού 

Νεαρές Μητέρες 

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες όπως μονογονεικές οικογένειες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 625.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 625.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 310.000  

2010 315.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει τις Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις των Σχολικών κτιρίων του Δήμου 

Κορυδαλλού για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων 

Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών λειτουργία για την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Μονώσεις στα Σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 225.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ, ΥΠΕΣΔΑΑ ΠΟΣΟ 100.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 125.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 110.000  

2010 115.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει τις Μονώσεις στα  Σχολικά κτίρια  του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2009 και 

2010. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις  Σχολικών κτιρίων του Δήμου Κορυδαλλού 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ (5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ ΠΟΣΟ 1.500.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΣΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2009 ΛΗΞΗ 3/2011 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 400.000  

2010 800.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή Σταματοπούλου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το συγκεκριμένο  έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού σε 

εκπαιδευτικές υποδομές. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που θα καλύψει με 

επάρκεια  όλες τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία 

στο σύνολο της. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Τοπικός Πληθυσμός  

Εκπαιδευτική Κοινότητα 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ (5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΣΚ ΠΟΣΟ 1.500.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΣΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 9/2009 ΛΗΞΗ 3/2011 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 400.000  

2010 800.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή Σταματοπούλου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το συγκεκριμένο  έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού σε 

εκπαιδευτικές υποδομές. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που θα καλύψει με 

επάρκεια  όλες τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία 

στο σύνολο της. 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εκπαιδευτική Κοινότητα 

Τοπικός Πληθυσμός 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού, ΟΣΚ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 4/2009 ΛΗΞΗ 6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   

 

409 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη  δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση  μελέτης ανέγερσης σχολείο πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην περιοχή του Σχιστού Κορυδαλλού συμπεριλαμβανομένου και την ανεύρεση 

οικοπέδου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το συγκεκριμένο  έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού μιας σχετικά 

απομονωμένης περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού, σε εκπαιδευτικές υποδομές. Σκοπός είναι η 

δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που θα καλύψει με επάρκεια  όλες τις ιδιαίτερες λειτουργικές 

απαιτήσεις που απαιτούνται αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχοντας 

ποιοτικές υπηρεσίες  σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Με όλα τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

ΑμεΑ 

Οικογένειες ΑμεΑ 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.4  ΠΑΙΔΕΙΑ  

 

Ενίσχυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω της 
μελέτης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
θεσμών. 

Γενικός Στόχος 3.4.2 

ΝΠ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. 

Κορυδαλλού,  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας,  Τμήμα κοινωνικού 

προγραμματισμού, Αθλητικός οργανισμός, Πολιτιστικός 

Οργανισμός, Εκπαιδευτικοί φορείς 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

βρέφη-νήπια,  μαθητές , Προσωπικό τμημάτων  ΝΠ Δημοτικοί 

Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί,  

Αποδέκτες  
 

Δράσεις 

3.4.2.1  Δημιουργικά Εργαστήρια Τμημάτων Ν.Π. 

3.4.2.2  Σεμινάριο Προσωπικού 

3.4.2.3  Γιορτές Χριστουγέννων Τμημάτων Ν.Π. 

3.4.2.4  Μελέτη για την Δημιουργία Ολοήμερων Σχολείων 

3.4.2.5  Δημιουργία του Θεσμού των Ανοικτών Σχολείων  

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Χορηγία, Δήμος Κορυδαλλού,  ΘΗΣΕΑΣ, ΥΠΕΣΔΔΑ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.Π ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ X ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) N ΠΟΣΟ 9.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΝΠ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ημέρα κάθε 

έτος 

ΕΝΑΡΞΗ 2008 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ Εποπτικό υλικό 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 3.000€  

2009 3.000€  

2010 3.000€  

 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει ενέργειες ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι οποίες προάγουν τις 

δημιουργικές ικανότητες των νηπίων. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Λειτουργεί ως κίνητρο για τα νήπια για την ανάδειξη ειδικών  ικανοτήτων 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Φιλοξενούμενα βρέφη-νήπια. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ή  χορηγία ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΝΠ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ημέρα κάθε 

έτος 

ΕΝΑΡΞΗ 2008 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   

 

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και γενικότερα την 

εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με το θεματικό 

αντικείμενο των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

Βασικός  στόχος είναι η  αποτελεί η δημιουργία ενός θεωρητικού υποβάθρου σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα εφαρμογής των επιμορφωτικών ημερίδων  τόσο για τους εργαζομένους όσο 

άμεσα και τους μαθητές 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί:  

o στην στήριξη των ενεργειών προγραμμάτων δια βίου μάθησης προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες 

o στην περαιτέρω ενίσχυση των γνώσεων του προσωπικού  

o προώθηση οργανωμένης  πολιτικής επιμόρφωσης   

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Προσωπικό τμημάτων νομικού προσώπου 

Τα νήπια και βρέφη (εμμέσως)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.000€ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΝΠ Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15 ημέρες κάθε 

έτος 

ΕΝΑΡΞΗ 2008 ΛΗΞΗ 2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  Εποπτικό υλικό 

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008 6.000€  

2009 6.000€  

2010 6.000€  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο φροντίζει για την άρτια διοργάνωση των γιορτών των Χριστουγέννων των  

τμημάτων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Προώθηση του πνεύματος  των Χριστουγέννων  

Ενίσχυση των παραδόσεων  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Φιλοξενούμενα νήπια-βρέφη. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 5.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  6 μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 1/06/2009 ΛΗΞΗ 31/12/20

09
 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ 5.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 5.000 

2010  

 

418 
 



Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Η συγκεκριμένη μελέτη θα επιτρέψει την καταγραφή των αναγκών και θα προετοιμάσει την 

λειτουργία των ολοήμερων σχολείων.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Στήριξη εργαζόμενων μητέρων  

Δημιουργική απασχόληση των νέων  

Προώθηση πολιτιστικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

To συγκεκριμένο μέτρο λειτουργεί συμπληρωματικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας και τις πολιτικές των νέων  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α’ προτεραιότητα 

 

Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Μαθητές και Οικογένειες Μαθητών  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΘΗΣΕΑΣ, 

ΥΠΕΣΔΔΑ 

ΠΟΣΟ 300.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα κοινωνικού προγραμματισμού, Αθλητικός οργανισμός, 

Πολιτιστικός Οργανισμός, Εκπαιδευτικοί φορείς  
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  4 χρόνια  ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12//2

012
 
 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ Χ 295.000 

ΜΕΛΕΤΗ Χ 5.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009 5000 

2010 150.000 
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Το συγκεκριμένο μέτρο στοχεύει στην υιοθέτηση ενός νέου ρόλου για τα σχολεία κάθε γειτονιάς.  

Ο ρόλος  αυτός οριοθετεί ότι τα σχολεία μπορούν να δρούν ως χώροι φιλοξενίας των νέων 

καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας με αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα έτσι ώστε να 

αποτελούν τον πυρήνα δράσης των νέων. Με αυτό το τρόπο και η εκπαιδευτική διαδικασία 

βελτιώνεται και οι νέοι αποκτούν ένα χώρο έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης. Αυτό 

βέβαια δημιουργεί την ανάγκη για εξοπλισμό των σχολείων με αθλητικές και πολιτιστικές δομές 

καθώς και την στενή διασύνδεση και συνεργασία με θεσμούς του Δήμου και άλλων κοινωνικών 

φορέων.  Ουσιαστικά πρόκειται για την διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Δημιουργική απασχόληση νέων και παιδιών καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας 

Πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων των νέων (ναρκωτικά, παραβατικότητα) 

Ενίσχυση του αθλητισμού και του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το μέτρο δρά συμπληρωματικά με το στόχο για την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας 

στο Δήμο και με τον στόχο για την ανάπτυξη πολιτικών για την νεανική παραβατικότητα 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Α’ Προτεραιότητα  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νέοι και οικογένειας αυτών 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μέτρο 3.4  ΠΑΙΔΕΙΑ  

 

Πρόβλεψη των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
και πολεοδομικών παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν τη 
σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στους σχολικούς χώρους 

Γενικός Στόχος 3.4.3 

 
Τεχνική Υπηρεσία   Αρμόδια Υπηρεσία  

 

Ο μαθητικός Πληθυσμός, Οι γονείς Αποδέκτες  
  

Δράσεις 

3.4.3.1 Εκπόνηση Μελέτης Δημιουργίας Ασφαλών Σχολικών Διαδρομών 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

 

 

422 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:                                         ΜΕΤΡΟ  3.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία   

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  2 Μήνες  ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 7/2010 

 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ 3.000 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2008  

2009  

2010  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Η συγκεκριμένη ενέργεια προβλέπει τη δημιουργία ασφαλών διαδρομών για τους μαθητές. Ο 

στόχος αυτός μπορεί να εκπληρωθεί με τη δημιουργία ενός προγράμματος μετακίνησης τους με 

την δημοτική συγκοινωνία από και προς τα σχολεία καθώς και με την πρόβλεψη των 

απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν 

τη σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στους σχολικούς χώρους, τις παρεμβάσεις πολεοδομικής 

κλίμακας με την κατασκευή πεζοδρόμων ή ακόμα και δικτύων πεζοδρόμησης και τέλος την 

δημιουργία ειδικών ζωνών πρασίνου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ασφαλή μετακίνηση μαθητών  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

To συγκεκριμένο μέτρο δρά συμπληρωματικά με το μέτρο δημιουργίας ζωνών πρασίνων στο 

τομέα της πολεοδομίας-περιβάλλοντος 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ + (Προαπαιτούμενα) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο μαθητικός Πληθυσμός 

Οι γονείς 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΞΟΝΑ 4: 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Σταδιακή ενσωμάτωση νέων σύγχρονων προτύπων 
διαχείρισης που θα ενδυναμώσει τις δυνατότητες μέτρησης 
και αξιολόγησης του ΟΤΑ, αναφορικά με τις υπηρεσίες και 
τις διαδικασίες λειτουργίας του- Διοίκηση μέσω στόχων- 
Αποτελεσματική αξιολόγηση αποδοτικότητας προσωπικού 
- Πολιτικές Κινήτρων 

Γενικός Στόχος 4.2.1 

Γραφείο Έρευνας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας, 

Γραφείο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

  
Οι Πολίτες του Δήμου μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των 

υπηρεσιών 
Αποδέκτες  

Οι Εργαζόμενοι του Δήμου Κορυδαλλού 

Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

 

Δράσεις 

4.2.1.1 Πιστοποίηση με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 Αναφορικά με τη Διαχειριστική 

Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ) 

4.2.1.2 Δημιουργία Αρχείου Κεντρικών Υπηρεσιών Δήμου 

 
 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( ΕΣΠΑ) 

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Έρευνας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ποιότητας, Γραφείο 

Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων -  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 01/2009 ΛΗΞΗ 03/2009 
 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009  4000 

2010  4000 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο Πρότυπο προδιαγράφει ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας τα οποίο 

καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισμοί ώστε να μπορούν να 

αποδεικνύουν την ικανότητα τους να υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα και να επιζητούν την 

αναβάθμιση της διαχειριστικής τους επάρκειας μέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων στη 

λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών τους. Οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου είναι 

επαληθεύσιμες προκειμένου να επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση για την επιβεβαίωση και 

τη διαβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας των οργανισμών.  

Οι διεργασίες του ΣΔΕΠ διακρίνονται σε διεργασίες υλοποίησης των έργων 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της εκτέλεσης, τις διεργασίες τις σχετικές με τη 

διάθεση πόρων και τη διάθεση των πόρων για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και τις 

διεργασίες μέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων 

• χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

• αναβάθμιση της υλοποίησης διότι με πληρότητα των συστημάτων και διασφάλιση της 

επιτυχίας της επικοινωνίας μεταξύ διαχείρισης και υλοποίησης 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κορυδαλλού 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Ο Δήμος ως οργανισμός αποκτά τη δυνατότητα υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων 

από το ΕΣΠΑ 

• Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι από την εισαγωγή μεθόδων ποσοτικοποίησης στην 

εργασίας τους  

• Ο τοπικός πληθυσμός μέσω των έργων που θα υλοποιηθούν 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 25.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 5.000  

2010 20.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δημιουργία αρχείου κεντρικών υπηρεσιών δημαρχείου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η βελτίωση στην οργάνωση και η αποδοτικότερη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού 

Η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Δημοτικές υπηρεσίες και υπαλληλικό προσωπικό 

Εξυπηρετούμενοι πολίτες 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Συντήρηση και επέκταση Δημοτικών Κτιρίων, Αναβάθμιση 
Τεχνικού Εξοπλισμού 

Γενικός Στόχος 4.2.2 

 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού Αρμόδια Υπηρεσία  

 

 Οι Πολίτες του Δήμου, οι Εργαζόμενοι του Δήμου Κορυδαλλού, 

οι Αιρετοί Αποδέκτες  
 

Δράσεις 

4.2.2.1 Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου 

4.2.2.2  Δημιουργία Νέου ΚΕΠ 

4.2.2.3 Συντηρήσεις- Επισκευές, Εργασίες στα Δημοτικά Κτίρια 

4.2.2.4 Κατασκευή Ερμαρίων, Γραφείων, Βιβλιοθηκών κλπ. για τον Εξοπλισμό των Δημοτικών 

Καταστημάτων 

4.2.2.5 Μελέτη Ανέγερσης Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων Καθαριότητας 

4.2.2.6 Συντήρηση - Επισκευή Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γκαράζ (Γραφ. - Αιθ. 

Εργαζομένων) 

4.2.2.7 Καθαρισμός Υαλοπινάκων στα Δημοτικά Κτίρια 

4.2.2.8 Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 

4.2.2.9 Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων 

4.2.2.10 Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείων Δήμου 

 
ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΤΑ, Ιδίοι Πόροι, ΣΔΙΤ Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.002.711,92 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΣΟ 4.000.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 4002.711,92 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗ 2009 ΛΗΞΗ 2011 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 3.000.000  

2010 4.000.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 

 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατασκευή Σύγχρονου Δημαρχιακού Μεγάρου, 6.284 τμ, που αποτελείται από Ισόγειους χώρους  Α’ 

και Β΄ όροφο καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το έργο πρόκειται να υλοποιειθεί στο χώρο των 26 

στρεμμάτων του πρώην ασύλου. Καινοτομία του νέου Δημαρχείου είναι η βιοκλιματικό ενώ θα 

δημιουργηθεί πράσινη ταράτσα 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Η επίλυση του εσωτερικού προβλήματος χώρου που ουσιαστικά επιδρά αρνητικά στην 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών. 

• Η διαμόρφωση νέων ευνοϊκών συνθηκών εργασίας 

• Η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη- δημότη 

• Οι νέες δυνατότητες αναφορικά με την υιοθέτηση καινοτομιών όπως (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής Επικοινωνιών, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική κλπ) 

• Να αποτελέσει σημείο αναφοράς και συνάντηση της τοπικής κοινωνία με την αξιοποίηση 

του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου-πλατείας που θα πλαισιώνεται από το κτιριακό 

συγκρότημα 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Απασχολούμενοι στον ΟΤΑ, 

 Αιρετοί 

 Πολίτες-Δημότες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΠ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 230.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ Χ 

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠ.ΕΣ ΠΟΣΟ 230.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗ 12/2008 ΛΗΞΗ 2/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 130.000  

2010 100.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ν 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ν 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ν 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τη λειτουργία του δεύτερου ΚΕΠ στο Δήμο Κορυδαλλού, και πιο 

συγκεκριμένα στην περιοχή του Σχιστού. Η λειτουργία του ΚΕΠ είναι ήδη εγκεκριμένη από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η .     

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη- δημότη 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Απασχολούμενοι στον ΟΤΑ, 

 Αιρετοί 

 Πολίτες-Δημότες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 170.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 170.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 85.000  

2010 85.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συντηρήσεις –επισκευές και εργασίες στα Δημοτικά κτίρια 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών  

Αναβαθμίζονται αισθητικά οι χώροι εργασίας και οι χώροι εξυπηρέτησης των πολιτών 

Παροχή Ποιοτικότερων υπηρεσιών 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εργαζόμενοι στον ΟΤΑ 

Εξυπηρετούμενοι Δημότες 

Αιρετοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ      4:                                         ΜΕΤΡΟ   4.2: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ ΠΟΣΟ 40.000 

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 31/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 20.000  

2010 20.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την κατασκευή ερμαρίων, γραφείων βιβλιοθηκών για τον 

εξοπλισμό των Δημοτικών Καταστημάτων για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η επάρκεια του  υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. 

 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εργαζόμενοι στον ΟΤΑ 

Αιρετοί  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2 : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΓΚΑΡΑΖ)

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ 9/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εκπόνηση μελέτης για την χωροθέτηση Δημοτικού χώρου στάθμευσης για τα οχήματα του Δήμου και 

κυρίως αυτών της Καθαριότητας.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών χώρου για την στάθμευση του στόλου των οχημάτων 

της καθαριότητας.  

Η εξασφάλιση σύγχρονου χώρου εργασίας με όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εύρυθμη 

λειτουργία της υπηρεσίας. 

Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Προμήθεια Νέων Απορριμματοφόρων, Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εργαζόμενοι στην Υπηρεσία 

 

 

 

441 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΚΑΡΑΖ (ΓΡΑΦ. - ΑΙΘ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ). 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ανταποδοτικό  ΠΟΣΟ 50.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 23.000  

2010 27.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων Δημοτικού Γκαράζ 

(γραφ. - αιθ. εργαζομένων) για τα έτη 2009 και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας των εργαζομένων της υπηρεσίας 

Διασφάλιση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας 

Διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση της αποδοτικότητας 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 
 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας 

Οι εξυπηρετούμενοι πολίτες – επισκέπτες της υπηρεσίας 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  
1.  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

 ΠΟΣΟ  3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 25.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 12000  

2010 13000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η δράση περιλαμβάνει τον καθαρισμό υαλοπινάκων στα Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2009 και 2010 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση Ποιοτικών συνθηκών εργασίας 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α  

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εργαζόμενοι  

Εκπαιδευτική κοινότητα 

 Εξυπηρετούμενοι πολίτες   
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
1.  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 33.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 16.000  

2010 17.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση  περιλαμβάνει την απολύμανση των δημοτικών κτιρίων  για τα έτη 2009 

και 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικός σκοπός είναι η εφαρμογή ενεργειών οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες 

υγιεινής στα δημοτικά κτίρια για το προσωπικό και τους χρήστες  των υπηρεσιών. 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 
 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών 

Οι εξυπηρετούμενοι πολίτες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
1.  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΣΑΤΑ  ΠΟΣΟ 19.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/1/2009 ΛΗΞΗ 31/12/201

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

X  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 9.000  

2010 10.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τα έτη 2009 κι 2010 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξασφάλιση Ποιοτικών Συνθηκών εργασίας  

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εργαζόμενοι,  

Εξυπηρετούμενοι πολίτες  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.2 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορυδαλλού 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 17.000  

2010 18.000  
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες  σχετικά με την προμήθεια εργαλείων 

μηχανημάτων και εξαρτημάτων για τα συνεργεία του Δήμου 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Η κάλυψη των αναγκών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου  με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. 

 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες  

Ο Δήμος  

Οι εξυπηρετούμενοι πολίτες 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

Διαμόρφωση οργανωμένης πολιτικής επιμόρφωσης με 
λειτουργίες διαρκούς επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου των 
αιρετών και του προσωπικού- Δράσεις Επιμόρφωσης 
Κατάρτισης 

Γενικός Στόχος 4.3.1 

Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού- 

Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, Γραφείο Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών Προγραμμάτων, ΙΝΕΠ, ΙΤΑ 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Απασχολούμενοι στον Δήμο 
Αποδέκτες  Αιρετοί 

Τοπικός Πληθυσμός 

Δράσεις 

4.3.1.1  Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης, Ανάλυσης & Κάλυψης Εκπαιδευτικών 

Αναγκών Προσωπικού και Αιρετών  

4.3.1.2  Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης των Ανθρώπινων Πόρων και Αιρετών 

του Οργανισμού 

4.3.1.3 Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Τοπικού Πληθυσμού 

 
 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού, Χορηγίες  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:                                         ΜΕΤΡΟ 4.3: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
&ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΙΡΕΤΩΝ

1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ    

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΠΟΣΟ   

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού- 

Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/4/2009 ΛΗΞΗ 1/6/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται από εξειδικευμένους φορείς 

όπως το ΕΚΔΔ, ΙΝΕΠ, ΙΤΑ κλπ ώστε να γίνεται δυνατή η συμμετοχή στις περιπτώσεις που εντοπίζεται 

ενδιαφέρον. Η ίδια δομή είναι δυνατόν να συντονίζει και να οργανώνει, με τους διαθέσιμους ανθρώπινους 

πόρους  του Οργανισμού ως επιμορφωτές, επιμορφωτικά προγράμματα σε συγκεκριμένους χώρους του 

Δήμου προκειμένου να ικανοποιήσει διαπιστωμένες ανάγκες των εργαζομένων αλλά και των αιρετών.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Ύπαρξη συστηματικού τρόπου καταγραφής των επιμορφωτικών αναγκών μέσω της 

συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 

• Ενίσχυση της εξειδίκευσης των ανθρωπίνων πόρων του ΟΤΑ 

• Διαχείριση των υφιστάμενων πόρων με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

οικονομικότητα  

• Παρακολούθηση του ευρύτερου πλαισίου στα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Λειτουργία infohouse 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

• Οι Εργαζόμενοι του Δήμου Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.3: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού- 

Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

Προγραμμάτων, ΙΝΕΠ, ΙΤΑ
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/01/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 
Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Διαχείριση και οργάνωση εσωτερικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης των ανθρωπίνων 

πόρων του οργανισμού. Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν ένα εύρος θεματικών ανάλογα με τις 

ανάγκες του ΟΤΑ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα αποδοθεί στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους. Μέρος της 

διαδικασίας, αναφορικά με τις εισηγήσεις, θα υποστηρίζεται από τους διαθέσιμους  ανθρώπινους πόρους 

του Δήμου Κορυδαλλού με την απαραίτητη εξειδίκευση. Συμπληρωματικά προβλέπεται η 

παρακολούθηση των σεμιναρίων και προγραμμάτων που διοργανώνουν φορείς της Δημόσιας Διοίκησης 

όπως το ΙΝΕΠ κλπ.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ενίσχυση των δράσεων επιμόρφωσης – κατάρτισης που απευθύνονται στο στελεχιακό δυναμικό 

του ΟΤΑ 

Στοχευμένες δράσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Δήμου  

Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού 

Συμβολή στην αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης, Ανάλυσης & Κάλυψης Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Προσωπικού και Αιρετών  ,Λειτουργία infohouse 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Δήμος ως οργανισμός 

Οι εργαζόμενοι 

Οι αιρετοί 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.3: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 78.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες ΠΟΣΟ 20.000 

Ίδια Συμμετοχή 8.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 50.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού- 

Δημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

Προγραμμάτων
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/01/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 38.000  

2010 40.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εκτός από τη διαχείριση και οργάνωση των εσωτερικών επιμορφωτικών αναγκών των ανθρωπίνων 

πόρων του οργανισμού, καθοριστική μπορεί να είναι η λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής του Δήμου και 

για την αποτελεσματική παρακολούθηση των αναγκών του Τοπικού Πληθυσμού, για τον σχεδιασμό της 

πολιτικής επιμόρφωσης και κατάρτισης αλλά και για την υλοποίηση της. Η στελέχωση της συγκεκριμένης 

δομής με ένα επιπλέον άτομο με ειδικότητα ανάλογη με το είδος των προγραμμάτων θα επιτρέψει τη 

διοργάνωση αυτού του είδους των προγραμμάτων, εφόσον παράλληλα έχει εξασφαλιστεί και ο 

κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Ύπαρξη συστηματικού τρόπου καταγραφής των επιμορφωτικών αναγκών μέσω της συνεργασίας 

με όλους τους εμπλεκόμενους 

Ενίσχυση των δράσεων επιμόρφωσης – κατάρτισης που απευθύνονται στον Τοπικό πληθυσμό 

Χαμηλού κόστους ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες 

Παρακολούθηση του ευρύτερου πλαισίου στα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης, Ανάλυσης & Κάλυψης Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Προσωπικού και Αιρετών  ,Λειτουργία infohouse 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι  Πολίτες ιδιαίτερα εκείνοι των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Μέτρο 4.4 

 

Γενικός Στόχος 4.4.1 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας 

 
ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Τμήμα Πληροφορικής Αρμόδια Υπηρεσία  

 

 Τοπικός Πληθυσμός 
Απασχολούμενοι στον Δήμο, Αιρετοι Αποδέκτες  
 

Δράσεις 

4.4.1.1 Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο  

4.4.1.2 Μελέτη Κατασκευής Ευρυζωνικού Δικτύου Κορμού με Οπτικές Ίνες  

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

ΚτΠ , Δήμος Κορυδαλλού, Ψηφιακή Σύγκλιση 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 57.500 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 57.500 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΕΠΑΠΕΚ  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 10/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ Χ  

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΑΣΗΣ 

2008 35.000  

2009 22.500  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το Δημόσιο Ασύρματο Δίκτυο Ανοιχτού Χώρου σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το συνολικό σύστημα 

χωρίζεται σε επιμέρους υποσυστήματα, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί κάποια ξεχωριστή 

λειτουργία που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους 

τελικούς χρήστες. Η μεταφορά των δεδομένων από τα Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης Χρηστών 

στα Περιφερειακά Σημεία Συλλογής γίνεται ενσύρματα (Ethernet), ενώ από τα Περιφερειακά 

Σημεία Συλλογής προς το Κεντρικό Σημείο Διασύνδεσης ασύρματα (IEEE 802.11b).  

Η παροχή τελικών ασύρματων δικτυακών υπηρεσιών προς το χρήστη επιτυγχάνεται με τη χρήση 

των Hotspot. Κάθε Hotspot, αποτελείται ουσιαστικά από μία συσκευή Access Point, ένα κουτί 

(wireless equipment chassis) μέσα στο οποίο τοποθετείται το Access Point και μία κεραία  

Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να αναπτυχθούν και να παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες σε 

πολλούς διαφορετικούς χώρους και περιβάλλοντα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου 

καθώς και οι ανάγκες των χρηστών υποδεικνύουν μια σειρά από λειτουργικές απαιτήσεις οι 

οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του ασύρματου δικτύου. Γενικά, τέτοιου 

είδους συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο, χωρίς 

εγγυήσεις όσον αφορά στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (π.χ. 50 – 100kbps ανά χρήστη). Ο 

συνολικός αριθμός των χρηστών ενός τέτοιου δικτύου, αν και μεγαλώνει σχετικά γρήγορα, είναι 

μικρός σε σχέση με το συνολικό πλήθος ατόμων που επισκέπτεται τις συγκεκριμένες περιοχές.  

Τέτοιου είδους συστήματα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό πρέπει να σχεδιάζονται χωρίς να 

θέτονται προϋποθέσεις για το είδος και την ποιότητα των συσκευών που θα χρησιμοποιήσουν οι 

χρήστες. Θα πρέπει δηλαδή να επιτρέπεται η σύνδεση μιας οποιασδήποτε συσκευής ασύρματης 

δικτυακής πρόσβασης και αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση τεχνολογιών οι οποίες 

ακολουθούν πρότυπα είτε αυτά είναι θεσμοθετημένα είτε έχουν εδραιωθεί εκ των πραγμάτων. 

Τέτοια πρότυπα είναι τα 802.11a, 802.11b και 802.11g τα οποία υποστηρίζονται από το σύνολο 

σχεδόν των σύγχρονων φορητών υπολογιστών.  

Ο πελάτης-χρήστης, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη δικτυακή συσκευή, συνδέεται σε κάποιο 

από τα εγκατεστημένα Σημεία Πρόσβασης (Access Points), χωρίς να γνωρίζει ή να τον 

ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό. Όταν προσπαθήσει να προσπελάσει κάποια σελίδα του Παγκόσμιου 

Ιστού (www), η σύνδεσή του ανακατευθύνεται σε μια ειδική ιστοσελίδα-συμφωνητικό, η οποία τον 

ενημερώνει για τους όρους χρήσης του δικτύου, τη μη ύπαρξη ασφάλειας στο επίπεδο του 

δικτύου και την προτροπή για χρήση εφαρμογών ασφαλούς μετάδοσης πληροφορίας (όπως τα 

πρωτόκολλα HTTPS, SIMAP, SPOP, κλπ). Ο χρήστης πρέπει να αποδεχθεί το συμφωνητικό 

χρήσης και να παρέχει έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης ώστε να μπορέσει να αποκτήσει 

πρόσβαση στο δίκτυο. Αν ο κωδικός είναι σωστός, στη συνέχεια μπορεί να κάνει χρήση των 

υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου.  
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Τα σημεία εγκατάστασης σε αυτή τη φάση θα είναι οκτώ και η επιλογή τους θα γίνει με κριτήρια τη 

γεωγραφική διασπορά στην πόλη, τη συγκέντρωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στα σημεία 

αυτά όπως νέοι, φοιτητές κλπ , αλλά και τα παράπλευρα οφέλη στην κατοικημένη ζώνη.  

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Σκοπός είναι  να δημιουργηθεί ασύρματο δίκτυο με σκοπό την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 

των πολιτών στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Αρχικά αποβλέπει στη 

δημιουργία ενός ασύρματου σημείου πρόσβασης εντός του κεντρικού κτιρίου του Δήμου και σε 

επιλεγμένα πολυσύχναστα σημεία της πόλης έτσι ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι 

διαθέσιμες σε γίνεται περισσότερο κόσμο.  

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ολόκληρος ο πληθυσμός (Δημότες και μη) ο οποίος θα βρίσκεται στην περιοχή εμβέλειας των 

ασύρματων δικτύων και επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο τη διασύνδεση με το διαδίκτυο 

Οι  εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΠΟΣΟ 30.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής μέσω αναδόχου Μελετητή ή Ακαδημαϊκού 

Ίδρυματος)  
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 01/2009 ΛΗΞΗ 04/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 30.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η εκπόνηση μελέτης κορμού δικτύου ευρυζωνικών ινών. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για 

την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου κορμού και διανομής, καθώς είναι ουσιαστικά η μόνη 

τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει τη συγκέντρωση ευρυζωνικών συνδέσεων πρόσβασης και 

να μεταφέρει τις μεγάλες ποσότητες δεδομένων με υψηλό ρυθμό που απαιτεί η παροχή 

ευρυζωνικών υπηρεσιών από κεντρικά σημεία διανομής προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό 

είναι κοινή περίπτωση ο συνδυασμός υποδομών οπτικών ινών με άλλες ευρυζωνικές 

τεχνολογίες, όπου η υποδομή οπτικών ινών δημιουργείται και φτάνει μέχρι τις γειτονιές ή τα κτίρια 

των συνδρομητών και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι υπόλοιπες τεχνολογίες ευρυζωνικής 

πρόσβασης για να δημιουργηθεί το δίκτυο πρόσβασης που φτάνει μέχρι το χώρο του χρήστη.  

Το δίκτυο κορμού αποτελείται από έναν αριθμό κόμβων οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των κύριων κόμβων οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση μεταξύ τους. Επιπλέον, το δίκτυο διανομής αποτελείται από τους κόμβους διανομής, οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει πρόβλεψη και για επιπλέον συνδέσεις μεταξύ τους 

στο μέλλον. Τέλος, στο δίκτυο πρόσβασης το οποίο αποτελείται από τους κόμβους πρόσβασης 

συνδέονται τα διάφορα κτίρια όπου αναλόγως των απαιτήσεων των τελικών χρηστών 

καθορίζονται και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συνδέσεων.  

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική ενός δικτύου οπτικών ινών, σημειώνεται ότι αποτελείται από τρεις 

βασικές λογικές μονάδες: το δίκτυο κορμού, το δίκτυο διανομής και το δίκτυο πρόσβασης. 

Η μελέτη συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία 

— Όδευση του δικτύου  

— Καθορισμός σημείων διασύνδεσης με βάση τις σημερινές συνθήκες 

— Χωροθέτηση κόμβων πρόσβασης (λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα όδευση και 

λίστα σημείων) 

— Σχεδίαση του δικτύου στα 3 επίπεδα  

— Χωροθέτηση κόμβων διανομής & κύριων (λαμβάνοντας υπόψη πλήθος σημείων & 

πληθυσμό Δήμου) 

— Επιλογή σχεδιαστικής προσέγγισης που καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου   

— Τελικά συνδεόμενα σημεία (Επιλογή ταχύτητας σύνδεσης με βάση τις ανάγκες του 

Δήμου, Επιλογή σημείου σύνδεσης ,κόμβος πρόσβασης και φρεάτιο) 

— Επιλογή σημείων που θα συνδεθούν με ασυρματικές τεχνολογίες (WiFi, WiMAX, 

pre-WiMAX)  

— Προδιαγραφή μεγέθους κόμβων και εξοπλισμού που χρειάζονται 

— Περιγραφή συνδέσεων και εξειδίκευσή τους ανά τμήμα όδευσης 

— Δημιουργία αρχικής μελέτης όδευσης 

— Αναλυτική περιγραφή ενεργού εξοπλισμού για κόμβους πρόσβασης και κύριους  
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— Εξειδίκευση προδιαγραφών εξοπλισμού 

— Αναλυτική περιγραφή παθητικού εξοπλισμού 

— Αναλυτική περιγραφή ασύρματων συνδέσεων 

— Κοστολόγηση δικτύου με βάση τα παραπάνω στοιχεία 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικό σκοπός είναι μέσω της μελέτης ο Δήμος να διαθέτει την ετοιμότητα ένταξης σε 

οποιαδήποτε σχετική πρόσκληση από το ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση για την κατασκευή δικτύου 

κορμού οπτικών ινών. Η συγκεκριμένη  τεχνολογία επιτρέπει πρόσβαση με χαμηλό κόστος, 

υψηλό bandwidth το οποίο ξεπερνά κατά εκατοντάδες φορές αυτό ενός κοινού καλωδίου, την 

μικρή εξασθένηση του σήματος καθώς και τις μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια. Επιπλέον, οι οπτικές 

ίνες διαθέτουν μικρές διαστάσεις και βάρος και παρατηρείται υψηλή διαθεσιμότητα που οφείλεται 

κυρίως στην ανθεκτική κατασκευή των σύγχρονων οπτικών καλωδίων, που μειώνει στο ελάχιστο 

το ενδεχόμενο εξωτερικής ζημιάς.  

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal, των 

Ασύρματων Δημόσιων Σημείων Ευρυζωνικής Πρόσβασης  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  εργαζόμενοι που απασχολούνται στις υπηρεσίες διασύνδεσης 

• Οι εξυπηρετούμενοι από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

• Μεταγενέστερα μετά την επιδιωκόμενη επέκταση, όλοι οι κάτοικοι του Δήμου 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Μέτρο 4.4 

 

Ψηφιακός Δήμος- Νέες ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
με στόχο τον πολίτη-Εφαρμογή  Σύγχρονων λογισμικών 
από τις Υπηρεσίες 

Γενικός Στόχος  4.4.2 

Τμήμα Πληροφορικής, Βοήθεια στο Σπίτι - ΕΔΑΠΕ Αρμόδια Υπηρεσία  

  Οι  εργαζόμενοι που απασχολούνται στις υπηρεσίες του 

Δήμου, οι εξυπηρετούμενοι από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι 

Αιρετοί και τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ο νεανικός 

πληθυσμός, η επιστημονική κοινότητα της περιοχής 

Αποδέκτες  

Δράσεις 

4.4.2.1 Μελέτη Ψηφιακής Ανασυγκρότησης Δήμου Κορυδαλλού  

4.4.2.2 Ηλεκτρονική Ενοποίηση Εξωτερικών Δομών με το Κεντρικό Κτίριο του Δήμου 

4.4.2.3 Ψηφιοποίηση Αρχείου Δήμου Κορυδαλλού 

4.4.2.4 Μελέτη Λειτουργιάς Πιλοτικού Προγράμματος Τηλεπρόνοιας 

4.4.2.5 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιάσκεψης στο Χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

4.4.2.6 Προμήθεια Εξειδικευμένων Εφαρμογών για τον Εξοπλισμό του Κέντρου Πληροφόρησης 

Νέων 

4.4.2.7 Αναβάθμιση Τηλεφωνικού Κέντρου 

4.4.2.8 Αγορά Νέου Server 

4.4.2.9 Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 12/2008 ΛΗΞΗ 03/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου για την αναλυτική διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης 

σχετικά με τον τομέα των νέων τεχνολογιών και τις προοπτικές και στρατηγικές ανάπτυξής του. 

Πιο συγκεκριμένα το βάρος θα πρέπει να αποδοθεί στις παρακάτω ενέργειες: 

• Εμβάθυνση στις διαδικασίες τεκμηρίωσης (οι οποίες ήδη υφίστανται), αναφορικά με την 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Πληροφοριακής Υποδομής, με έναν 

τυποποιημένο τρόπο έτσι ώστε να ενισχύσει τους διαχειριστές του Συστήματος στη 

συντήρησή του και την υλοποίηση των προτεινόμενων μελλοντικών ενεργειών. Η 

διαδικασία συμπεριλαμβάνει και τα Νομικά Πρόσωπα με την ευρεία έννοια του ΟΤΑ 

• Στρατηγικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση των νέων μέσων που θα διαθέτει ο Δήμος τα 

οποία αυξάνουν κατακόρυφα τις δυνατότητες του σε μια σειρά από τομείς τόσο αναφορικά 

με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς την τοπική κοινωνία όσο και με την 

αναδιοργάνωση όλου του συστήματος εσωτερικής λειτουργίας   

• Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, καθιστώντας 

τους ικανούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. Οι προσπάθειες 

αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε αυτόνομα με το υφιστάμενο ειδικευμένο προσωπικό 

είτε σε συνεργασία με έναν εξωτερικό φορέα όπως το ΕΚΔΔ κάποιο ΚΕΚ ή ιδιώτης. 

• Ενδυνάμωση του τμήματος πληροφορικής με ανθρώπινους πόρους. Εκπαίδευση του 

προσωπικού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Προμήθεια βιβλίων που θα 

αποτελέσουν σημεία αναφοράς για την αποδοτικότερη χρήση των συστημάτων αυτών και 

εκτέλεση απαραίτητων λειτουργιών.  

• Προώθηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, με την παράλληλη 

εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου και να ολοκληρωθεί η υποδομή υλικού και 

λογισμικού ώστε όλα τα έγγραφα του Δήμου να διακινούνται ηλεκτρονικά. 

• Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του υφιστάμενου λογισμικού του Δήμου. Το λογισμικό 

εξελίσσεται ταχύτατα, γεγονός το οποίο καθιστά απαραίτητη την κατά καιρούς αναβάθμιση 

και αγορά σύγχρονων προγραμμάτων που ενδυναμώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες 

των τμημάτων, καθιστώντας τα αποδοτικότερα και παραγωγικότερα. 

• Μελέτη βέλτιστων Πρακτικών από το χώρο της Αυτοδιοίκησης σε εθνικό και Διεθνές 

επίπεδο (Τρίκαλα, Αργυρούπολη, Ηράκλειο, Βαρκελώνη, Άλμερε, Ρίβας κλπ) 

• Συμμετοχή σε εθνικά και Διεθνή δίκτυα για την προώθηση και ανταλλαγή της 

τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
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ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βασικό σκοπό μέσω της μελέτης αποτελεί η κατακόρυφη αύξηση της διείσδυσης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι οι ποιοτικότερες υπηρεσίες, η υψηλότερη αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα, η εξοικονόμηση των πόρων, η αύξηση της διαφάνειας, του κοινωνικού ελέγχου 

αλλά και η ορθολογικοποίηση των πολιτικών αποφάσεων. 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal και των 

Ασύρματων Δημόσιων Σημείων Ευρυζωνικής Πρόσβασης  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι  εργαζόμενοι που απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου 

Οι εξυπηρετούμενοι από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

Οι Αιρετοί και τα συλλογικά όργανα του Δήμου 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

- ΠΟΣΟ - 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Τμήμα Πληροφορικής  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 04/2009 ΛΗΞΗ 07/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 15.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στα πλαίσια του ψηφιακού Δήμου σχεδιάζεται η ηλεκτρονική ενοποίηση όλων των εξωτερικών 

υπηρεσιών (Κοινωνική υπηρεσία, Καθαριότητα, Νομικά Πρόσωπα κλπ) με το κεντρικό κτίριο του 

Δήμου σαν ένα ιδεατό τοπικό δίκτυο με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και την ευκολότερη 

ανταλλαγή πληροφοριών.  Για τον ίδιο λόγο, καθώς και για την ενοποίηση της πληροφορίας, 

εξετάζεται η οριζόντια διασύνδεση των εφαρμογών των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Βελτίωση των συνθηκών της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, αύξηση της ταχύτητας, χαμηλό 

κόστος, δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων 

Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας   

Πράσινη δράση από τη μείωση του χρησιμοποιούμενου χαρτιού  

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι  εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου 

Ο Δήμος Κορυδαλλού 

Οι εξυπηρετούμενοι πολίτες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 10.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής- Επιμέρους Υπηρεσίες 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 02/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 10.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια 6 συσκευών για τη σάρωση του έντυπου αρχειακού υλικού και ψηφιοποίηση του ώστε 

να είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων επεξεργασμένη κατάλληλα, ώστε να 

απλοποιηθούν οι διαδικασίες αναζήτησης και πρόσβασης. Οι σαρωτές θα τοποθετηθούν στα 

κατάλληλα γραφεία ενώ παράλληλα το όλο σύστημα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη 

μονάδα ψηφιοποίησης που ήδη λειτουργεί στο Δήμο. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η  συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την 

αναζήτηση και διαχείριση του αρχειακού υλικού με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην 

εξοικονόμηση χρόνου στην αποδοτικότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι  εργαζόμενοι που απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου 

Οι εξυπηρετούμενοι από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

Οι Αιρετοί και τα συλλογικά όργανα του Δήμου 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής – Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών(Βοήθεια 

στο Σπίτι)- ΕΔΑΠΕ
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 02/2009 ΛΗΞΗ 08/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   
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Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 

 

Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η μελέτη σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού του Δήμου Κορυδαλλού για την 

εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος τηλεπρόνοιας στους πολίτες που έχουν ανάγκη, σε 

συνεργασία με υφιστάμενες δομές του Δήμου όπως το Βοήθεια στο Σπίτι αλλά και τα ΚΑΠΗ αλλά 

και με φορείς όπως το νοσοκομείο Νικαίας. Ανάπτυξη προγραμμάτων τηλε -καρδιολογίας, τηλε-

σπιρομέτρησης, βιολογικής τηλεμετρίας. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η  συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων του πληθυσμού του Δήμου. 

 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με μελλοντική κατασκευή κορμού οπτικών 

ινών   

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Γ 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6  μήνες ΕΝΑΡΞΗ 01/2009 ΛΗΞΗ 06/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 20000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης, δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο 

μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ομάδων χρηστών που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Η προσφερόμενη θα εξασφαλίζει προηγμένη τεχνολογικά 

τηλεπικοινωνία υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει την αμφίδρομη και 

αλληλεπιδραστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο γεωγραφικά απομακρυσμένων 

συνομιλητών, μέσω εικόνας, ήχου και δεδομένων. Οι λειτουργίες που θα υποστηρίζονται είναι: 

• Τηλεδιάσκεψη (audio/video-teleconferencing). Οπτικοακουστική επικοινωνία υψηλής 

ποιότητας (30 frames/sec και άνω)  

• Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ  

• Μεταφορά αρχείων (application sharing)  

• Διαμοίραση εφαρμογών(application sharing) σε πραγματικό χρόνο  

• Χρήση ασπροπίνακα (whiteboard)  

• Συζήτηση με χρήση κειμένου (chatting) 

• On Line αναμετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η αίθουσα τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, θα δίνει την δυνατότητα στους 

χρήστες να πραγματοποιούν τηλεσυνεδρίες υψηλής ποιότητας. Μέσα από αυτή οι χρήστες θα 

μπορούν να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα, ήχο και εικόνα σε ένα σύγχρονο 

και εύκολο στην χρήση περιβάλλον. Παράλληλα διαμορφώνονται συνθήκες διαφάνειας και 

δημοσιότητας προς τον τοπικό πληθυσμό. 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal, των 

Ασύρματων Δημόσιων Σημείων Ευρυζωνικής Πρόσβασης , του κορμού οπτικών ινών  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι  Αιρετοί του Δήμου 

Ο τοπικός πληθυσμός μέσω των δυνατοτήτων παρακολούθησης που του προσφέρονται 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ 20.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 Μήνας (ανά έτος) ΕΝΑΡΞΗ 04/2009 ΛΗΞΗ 04/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 10.000  

2010 10.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η αγορά εξειδικευμένου λογισμικού σε διάφορες επιστημονικές θεματικές για τη λειτουργία του ΚΠΝ σε 

μια μορφή Virtual εργαστηρίου. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η υποστήριξη των  νέων επιστημόνων   της περιοχής. 

Η δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένο λογισμικό  

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal, των 

Ασύρματων Δημόσιων Σημείων Ευρυζωνικής Πρόσβασης , του κορμού οπτικών ινών  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Γ 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Νεανικός πληθυσμός 

Επιστημονική κοινότητα της περιοχής 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ 70.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 Μήνες ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 04/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 50.000  

2010 20.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του οργανισμού. 

Η πλήρης αξιοποίηση που παρέχει το δίκτυο Σύζευξις  με ταυτόχρονα σημαντικό όφελος της 

μείωσης του κόστους των τηλεφωνημάτων  στους διασυνδεδεμένους φορείς  

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Ο Δήμος 

Οι εργαζόμενοι 

Οι εξυπηρετούμενοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ SERVER 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

 ΠΟΣΟ  3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ 70.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 Μήνας ΕΝΑΡΞΗ 01/2009 ΛΗΞΗ 02/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 8.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την προμήθεια νέου server 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του οργανισμού. 

Η πλήρης αξιοποίηση που παρέχει το δίκτυο Σύζευξις  με ταυτόχρονα σημαντικό όφελος της 

μείωσης του κόστους των τηλεφωνημάτων  στους διασυνδεδεμένους φορείς  

 
 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Ο Δήμος 

• Οι εργαζόμενοι 

• Οι εξυπηρετούμενοι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4 : 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ -
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τμήμα Πληροφορικής 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 έτη ΕΝΑΡΞΗ 1/2009 ΛΗΞΗ 12/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 70.000  

2010 80.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την προμήθεια Η/Υ , λογισμικού, περιφερειακών 

 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του 

οργανισμού με στόχο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη αλλά και την αύξηση της 

αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υπηρεσιών. 

 

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Όλες οι δράσεις σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο 

Οι εξυπηρετούμενοι πολίτες  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 

Μέτρο 4.4 

 

Προώθηση πολιτικών για την Αντιμετώπιση του Ψηφιακού 
Χάσματος τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και εντός του 
οργανισμού 

Γενικός Στόχος  4.4.3 

Τμήμα Πληροφορικής, ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Γραφείο Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Αρμόδια Υπηρεσία  

Ο τοπικός πληθυσμός με έμφαση στις νεανικές ηλικιακές 

ομάδες, οι  Αιρετοί και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις 

υπηρεσίες του Δήμου, ειδικές ομάδες απασχολούμενων με 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης  

Αποδέκτες  

  

Δράσεις 

4.4.3.1     Λειτουργία Infohouse στα όρια του Δήμου Κορυδαλλού 

4.4.3.2     Προγράμματα Ψηφιακής Κατάρτισης - Επιμόρφωσης 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Χορηγίες , Ίδιοι Πόροι 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  INFOHOUSE ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 110.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες ΠΟΣΟ 50.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΝΑΙ ΠΟΣΟ 60.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφορικής, ΔΕΕΠΑΠΕΚ, Γραφείο Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 06/2009 ΛΗΞΗ 06/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 60.000  

2010 50.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το infofouse ουσιαστικά πρόκειται να αποτελέσει μια οργανωμένη δομή σε ένα χώρο κατάλληλα 

εξοπλισμένο και διαμορφωμένο ώστε να προσφέρει στους Δημότες του Δήμου Κορυδαλλού τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο, σε υψηλές ταχύτητες, χωρίς κόστος. 

Από το χώρο αυτό οι Δημότες θα έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν ενώ παράλληλα θα είναι 

δυνατόν να εργασθούν αφού θα παρέχονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τηλεργασία. Η επιλογή 

του χώρου θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια προσβασιμότητας, εργονομίας χώρου κλπ 

ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το σκοπό λειτουργίας του (σε ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο 

χώρο).  Η στελέχωση του θα απαιτήσει ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας ένα ή δύο άτομα (πιθανόν 

συμβασιούχους με γνώσεις επί του αντικειμένου) ενώ ο αριθμός των Η/Υ θα κυμαίνεται στους 20. Στο 

χώρο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο από όλες τις θέσεις.  Ο 

χώρος θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως χώρος υλοποίησης για τα προγράμματα εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης ΤΠΕ τόσο των εργαζομένων και Αιρετών στον ΟΤΑ όσο και για αντίστοιχα 

προγράμματα που θα απευθύνονται στην τοπική κοινωνία. 

(Στο κόστος της δράσης ο Δήμος Κορυδαλλού έχει επιβαρυνθεί την πληρωμή ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ για 

δύο έτη) 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Εξοικείωση του τοπικού πληθυσμού με τη χρήση των ΤΠΕ 

Προώθηση των ΤΠΕ στον τοπικό πληθυσμό 

Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης όπως η τηλεργασίας 

Παράλληλη λειτουργία ως δομής επιμόρφωσης κατάρτισης 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή των Ασύρματων 

Δημόσιων Σημείων Ευρυζωνικής Πρόσβασης , του κορμού οπτικών ινών και των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης κατάρτισης στις ΤΠΕ 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Ο τοπικός πληθυσμός με έμφαση στις νεανικές ηλικιακές ομάδες 

• Οι  Αιρετοί και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου 

• Ειδικές ομάδες απασχολούμενων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

 

488 
 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.4: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ - 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(Δημοτικό εκπαιδευτικό Κέντρο)
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής  ΕΝΑΡΞΗ 01/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης απευθύνονται τόσο στους εργαζομένους και 

αιρετούς του Δήμου όσο και στον Τοπικό Πληθυσμό. Τα προγράμματα είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν σε κύκλους μαθημάτων 40 ωρών με τμήματα των 10 ατόμων.  Το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων διαρθρώνεται ενδεικτικά σε ενότητες όπως: 

• Windows Βασικές δεξιότητες 

• Word 

• Excel 

• Access 

• Internet Explorer 

• Outlook Express 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη για κάτι ιδιαίτερα εξειδικευμένο τότε αυτό θα προγραμματίζεται 

αντίστοιχα. Ο χώρος στον οποίο τα προγράμματα αυτά πρόκειται να υλοποιούνται είναι το 

σχεδιαζόμενο infohouse. Οι εισηγητές είναι δυνατόν να επιλεχθούν μεταξύ των στελεχών του Δήμου οι 

οποίοι και ειδικεύονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η έννοια του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού αποτελούν σημαντικές 

απειλές για τον πληθυσμό μιας περιοχής αλλά και για τους εργαζόμενους σε έναν οργανισμό. 

Σκοπός των προγραμμάτων είναι να αντιμετωπίσει με επάρκεια και σε παράλληλα με άλλους 

φορείς τα σύγχρονα φαινόμενα που επέφερε η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει υψηλή συνέργεια με την κατασκευή του Portal, του GIS, της 

ψηφιακής ανασυγκρότησης του Δήμου  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Εργαζόμενοι και Αιρετοί του Δήμου 

• Ο τοπικός πληθυσμός  
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.5 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Αναδιαμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Γενικός Στόχος 4.5.1 

 
Ειδική Επιτροπή Δήμου, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Οι  Αιρετοί στη διαδικασία άσκησης της Διοίκησης, τα στελέχη 

και οι εργαζόμενοι, οι πολίτες, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι οι 

οποίοι προσδιορίζονται, μέσω της απολαβής ποιοτικότερων 

υπηρεσιών  

Αποδέκτες  

 

Δράσεις 

4.5.1.1  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κορυδαλλού 

4.5.1.2  Μελέτη Συμμετοχής σε Εθνικά και Υπερεθνικά Δίκτυα 

4.5.1.3  Μελέτη Δημιουργίας Αστικού Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης (Διαδημοτικού) 

 
 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4:                                         ΜΕΤΡΟ 4.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ειδική Επιτροπή Δήμου 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 04/2008 ΛΗΞΗ 11/2008 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μελέτη  τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας από επιτροπή που θα συσταθεί 

με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής (Γενικού Γραμματέα κατά προτίμηση), 

υπηρεσιακών στελεχών του ΟΤΑ, ειδικών συνεργατών. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Σταδιακός Ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας με σκοπό την 

απογραφειοκρατικοποίηση, την αποδοτικότητα και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

στο δημότη. 

• Εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης με την εφαρμογή 

ποσοτικοποιημένων δεικτών 

•  αναδιάρθρωση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού με ευέλικτες 

οργανικές μονάδες.  

• Ενδυνάμωση των δομών που σχετίζονται με  διαδικασίες στρατηγικού και 

επιτελικού χαρακτήρα.  

• Καθιέρωση οργάνων και Διαδικασιών συντονισμού 

• Ενσωμάτωση δομής αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου  

• Διαφοροποίηση της οργανωτικής αντιμετώπισης των λειτουργιών του ΟΤΑ ανάλογα 

με τη φύση τους 

• Λειτουργία προσανατολισμένη στον αναπτυξιακό ρόλο του ΟΤΑ. Διαχείριση του 

συνόλου των τοπικών υποθέσεων και όχι απλά των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων 

όπως άλλωστε ορίζει και η αρχή του τεκμηρίου αρμοδιότητας .  

• Οργάνωση από τη βάση προς την κορυφή, διαδικασία που θα πρέπει να διέπει 

ολόκληρη τη λειτουργία του οργανισμού, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες, 

όπως αυτές εκφράζονται από τους εργαζομένους, οι οποίοι αποτελούν την  πρώτη 

γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη 

• Άσκηση του ρόλου του καταλύτη για την επιρροή άλλων φορέων εκτός από το ρόλο 

του άμεσου εκτελεστή των θεσμοθετημένων δραστηριοτήτων.  
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Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία άσκησης της Διοίκησης 

• Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι 

• Οι πολίτες, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι οι οποίοι προσδιορίζονται, μέσω της απολαβής 

ποιοτικότερων υπηρεσιών  
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 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ

 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  
1
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 01/2009 ΛΗΞΗ 04/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Δημοτική 

Αρχή, τη διερεύνηση συμμετοχής σε εθνικά και υπερεθνικά δίκτυα τόσο της αυτοδιοίκησης όσο 

και άλλων θεματικών αντικειμένων για τα οποία υφίσταται έντονο ενδιαφέρον. Η διερεύνηση αυτή 

αρχικά θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής έρευνας, μέχρι να συγκεκριμενοποιηθούν οι 

ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπου η ανάλυση θα διεξαχθεί εις βάθος. Σημαντικά στοιχεία που 

αναμένεται να προσδιοριστούν είναι τα αναμενόμενα οφέλη, το κόστος που θα προκύψει από τη 

συμμετοχή και οι περεταίρω ενδεδειγμένες ενέργειες. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

• Δικτύωση με άλλους φορείς για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφορίας, βέλτιστων 

πρακτικών κλπ 

• Μελλοντική ενδυνάμωση της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και των 

οφελών που πηγάζουν από αυτά  

• Σύνδεση με τον Ακαδημαϊκό χώρο 

• Βελτίωση της εικόνας και του κύρους του ΟΤΑ με πολλαπλασιαστικά οφέλη 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Μελέτη Δημιουργίας Τοπικό Παρατηρητήριο Ανάπτυξης 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί αναφορικά με τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών 

• Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

• Ο Τοπικός Πληθυσμός από τα αναμενόμενα οφέλη 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.5: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  
5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4μήνες ΕΝΑΡΞΗ 10/2009 ΛΗΞΗ 02/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 10000  

2010 15000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Τα Τοπικά Αστικά Παρατηρητήρια μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μηχανισμό 

υποβοήθησης αλλά και αναβάθμισης της λειτουργίας των ΟΤΑ που θα τα ιδρύσουν. Η λειτουργία 

τους απαντά με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο στις ανάγκες των ΟΤΑ για τεχνική και επιστημονική 

στήριξη για τη γενικότερη αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρόλου τους. Ένα Τοπικό Αστικό 

Παρατηρητήριο αποτελεί έναν εξουσιοδοτημένο θεσμό σε τοπικό επίπεδο, στο οποίο 

απασχολείται ειδικευμένο προσωπικό για μια σειρά από ζητήματα. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• διάγνωση και παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων αστικής ανάπτυξης 

• συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και τον υπολογισμό αστικών δεικτών 

• ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων παρακολούθησης της αστικής ανάπτυξης 

• προώθηση της επαφής και συνεργασίας μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και 

των ενδιαφερόμενων ομάδων της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικές ομάδες και 

οργανώσεις, ιδιωτικός τομέας, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ).   

• παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης προς τους ΟΤΑ που 

συμμετέχουν. 

•  δικτύωση με άλλους αντίστοιχους φορείς για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφορίας, 

βέλτιστων πρακτικών κλπ 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Γ 

 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί αναφορικά με την επιστημονική υποστήριξη 

• Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι 

• Συνολικά ο Δήμος Κορυδαλλού ως συντονιστής εταίρος της συγκεκριμένης προσπάθειας 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Σχεδιασμός νέων μορφών συμμετοχής - Ενημέρωση και 
προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών  

Γενικός Στόχος 4.7.1 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, Γραφείο Δημοσίων και 

Διεθνών σχέσεων, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Τμήμα Πληροφορικής 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Οι  πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού, οι Αιρετοί ως προς τη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
Αποδέκτες  

Δράσεις 

4.7.1.1 Εφαρμογή Συμμετοχικού Τεχνικού Προγράμματος  
4.7.1.2  Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου 

4.7.1.3 Ψηφιακές Συμμετοχικές Διαδικασίες 
  4.7.1.4 Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση του Θεσμού των Επιτροπών Γειτονιάς  

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.7: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ - 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΠΟΣΟ 30.000  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών 

σχέσεων, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 μήνας ανά έτος ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ 11/2010 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008 10.000  

2009 10.000  

2010 10.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η διαδικασία του συμμετοχικού τεχνικού προγράμματος ουσιαστικά περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή 

των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων για έργα 

που υλοποιεί ο Δήμος, μέσω του τεχνικού προγράμματος, ανά χωρική ενότητα (συνοικία, πολεοδομική 

ενότητα κλπ). Η άμεση συμμετοχή εξασφαλίζεται μέσω των συναντήσεων που πραγματοποιούνται 

όπου και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο πολίτης προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει με 

επάρκεια, θα πρέπει να είναι ενήμερος και πληροφορημένος για τα θέματα αλλά και τα έργα τα οποία 

πρόκειται συζητηθούν στη διαδικασία.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η άμεση συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων σε θέματα  άμεσου ενδιαφέροντος του 

στη βάση των αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας. 

Η λήψη αποφάσεων που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού 

• Οι Αιρετοί ως προς τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.7: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ  
1
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Χ ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ - 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 15.000 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες (κάθε 

διετία) 

ΕΝΑΡΞΗ 10/2009 ΛΗΞΗ 12/009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 15000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η οργάνωση έρευνας πεδίου ανά δυο έτη στην τοπική κοινότητα αποτελεί βασική πρωτογενή πηγή 

πληροφόρησης (ποσοτικά και ποιοτικά) σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν, τις ειδικές ομάδες 

πληθυσμού, και γενικότερα της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για μια σειρά από θέματα για 

τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία από κεντρικούς φορείς (όπως η ΕΣΥΕ) σε τοπικό 

επίπεδο. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Η διαθέσιμη πληροφορία διευκολύνει τη Δημοτική Αρχή στη λήψη των αποφάσεων, ενισχύει τις 

υπηρεσίες να ασκήσουν με μεγαλύτερη επάρκεια τις αρμοδιότητες τους και δίνει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να τοποθετηθούν σε μια σειρά από θέματα. 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

  

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

• Οι υπηρεσίες αναφορικά με τα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα 

• Οι πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.7: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τμήμα 

Πληροφορικής 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 2/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άμεση ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Ηλεκτρονική πύλη του Δήμου( Portal) 

αναφορικά με  συμμετοχικές διαδικασίες όπως ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις για κεντρικού χαρακτήρα 

τοπικά ζητήματα, ηλεκτρονικά φόρουμ και συζητήσεις, υπηρεσία ηλεκτρονικών παραπόνων, ζωντανή 

παρακολούθηση διεξαγωγής Δημοτικών Συμβουλίων.   

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Η διαθέσιμη πληροφορία διευκολύνει τη Δημοτική Αρχή στη λήψη των αποφάσεων, ενισχύει τις 

υπηρεσίες να ασκήσουν με μεγαλύτερη επάρκεια τις αρμοδιότητες τους και δίνει τη δυνατότητα 

στους πολίτες να τοποθετηθούν σε μια σειρά από θέματα. 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 Υψηλή συνέργεια με το Portal, με την εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης στο Χώρο του 

ΔΣ 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

• Οι υπηρεσίες αναφορικά με τα δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών επί των παραπόνων 

• Οι πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.7: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών 

σχέσεων, Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 02/2009 ΛΗΞΗ 04/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η κατάρτιση σχεδίου για την ενθάρρυνση δημιουργίας σε επίπεδο γειτονιάς και από δημότες 

‘επιτροπών γειτονιάς’ με στόχο τη συνεργασία και το διάλογο των δημοτών για τα προβλήματα 

της περιοχής τους και την άρθρωση προτάσεων για την επίλυση τους.  Οι δράσεις προώθησης 

περιλαμβάνουν κυρίως ενέργειες συντονισμού και ενημέρωσης των δημοτών είτε με την 

παραγωγή έντυπου υλικού είτε ηλεκτρονικά και εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν και η εξασφάλιση 

χώρων για τις συναντήσεις των συγκεκριμένων επιτροπών. 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

 

Η άμεση συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων σε θέματα  άμεσου ενδιαφέροντος του 

στη βάση των αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας 

 
Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Συνέργεια με τη δράση του συμμετοχικού προϋπολογισμού 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Γ 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

• Οι πολίτες του Δήμου Κορυδαλλού μέσω της δυνατότητας συμμετοχής στη λήψη των 

αποφάσεων 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.8 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

Σχεδιασμός σύμφωνα με τους στόχους προτεραιότητας- 
Δράσεις συντονισμού- Ορθολογική Κατανομή των πόρων 

Γενικός Στόχος 4.8.1 

Νομικά Πρόσωπα- Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών 

Ειδικών Συμβούλων Ειδικών Συνεργατών- Γραφείο Εποπτείας 

Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων- Γραφείο 

Δημοτικού Προγραμματισμού-Προγραμμάτων Ε.Ε, ειδική 

Επιτροπή 

 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, τα στελέχη 

των Νομικών Προσώπων, ο Τοπικός πληθυσμός από τη 

βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Αποδέκτες  

Δράσεις 

4.8.1.1  Κατάρτιση Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Νομικών Προσώπων 
4.8.1.2  Λειτουργία Συντονιστικής Δομής των Νομικών Προσώπων 

 

 
Δήμος Κορυδαλλού Ενδεικτικοί Φορείς 

Χρηματοδότησης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.8: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ    

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Νομικά Πρόσωπα- Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών Ειδικών 

Συμβούλων Ειδικών Συνεργατών- Γραφείο Εποπτείας Νομικών 

Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων- Γραφείο Δημοτικού 

Προγραμματισμού-Προγραμμάτων Ε.Ε 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ 11/2008 ΛΗΞΗ 3/2009 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης των Νομικών Προσώπων περιλαμβάνει την κατάρτιση Οργανισμών 

Εσωτερικής Υπηρεσίας  για κάθε Νομικό Πρόσωπο που δεν διαθέτει, παράλληλα την εκπόνηση 

αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Αναλυτική Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης των Νομικών Προσώπων 

• Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Δράσης των Νομικών Προσώπων 

• Ορθολογικοποίηση  της οργανωτικής δομής και της κατανομής των ανθρωπίνων πόρων 

των Νομικών Προσώπων 

• Οργανωμένο σχέδιο δράσης σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες 

• Οικονομικός Προγραμματισμός 

• Παρακολούθηση του ευρύτερου πλαισίου στα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

• Οι Εργαζόμενοι στα Νομικά Πρόσωπα 

• Ο Τοπικός πληθυσμός από τη βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.8: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ    

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ειδική Επιτροπή 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 10/2008 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η προτεινόμενη συντονιστική Δομή είναι δυνατόν να έχει τη μορφή επιτροπής η οποία θα αποτελείται από 

τους Προέδρους και τους Διευθυντές των Νομικών Προσώπων και η οποία θα συνέρχεται μια φορά το 

μήνα  

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Ενημέρωση μεταξύ των Νομικών Προσώπων για δράσεις με συνέργειες 

• Βελτίωση του συντονισμού 

• Αποτελεσματικότερη διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Οι  Αιρετοί στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

• Τα στελέχη των Νομικών Προσώπων 

• Ο Τοπικός πληθυσμός από τη βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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Α  Ξ  Ο  Ν  Α  Σ   4  

Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

 

Μέτρο 4.9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ  

 

Σχεδιασμός  προγράμματος Πολιτικής Προστασίας  και 
κινητοποίηση φορέων σε τοπικό επίπεδο - Δράσεις 
συντονισμού φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό 
επίπεδο 

Γενικός Στόχος 4.9.1 

 
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας, , ΙΝΕΠ- ΥΠΕΣ/ Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
Αρμόδια Υπηρεσία  
 

 Ο Τοπικός Πληθυσμός 

Οι φορείς και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται με την πολιτική 

προστασία στην περιοχή 
Αποδέκτες  

Οι εθελοντικές οργανώσεις και οι εθελοντές 

Δράσεις 

4.9.1.1  Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

4.9.1.2  Δράσεις Επιμόρφωσης Πολιτικής Προστασίας 
4.9.1.3   Προώθηση Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας  
4.9.1.4   Η Παραγωγή  Έντυπου Υλικού, για την Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε Έκτακτες 

Καταστάσεις Πυρκαγιές Κλπ 

 

Ενδεικτικοί Φορείς 
Χρηματοδότησης 

Δήμος Κορυδαλλού, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.9: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ    

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΠΟΣΟ   

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2008 ΛΗΞΗ   

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ Χ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το ολοκληρωμένο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : 

• Χαρτογράφηση κινδύνων  

Είναι απαραίτητος ένας χάρτης του Δήμου όπου και με τη βοήθεια των τεχνικών 

υπηρεσιών του Δήμου και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, θα πρέπει να 

εντοπιστούν οι ζώνες κινδύνου και όλα τα σχετικά στοιχεία. 

• Καταγραφή Μέσων- Αναγνώριση αναγκών 

Καταγραφή των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την αντιμετώπιση καταστροφών, με την 

συνδρομή των εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Δήμου. Κατόπιν της καταγραφής και 

σύμφωνα με τις ανάγκες θα πραγματοποιηθεί ένας προγραμματισμός σταδιακής  

προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού.  

• Καθορισμός Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου (ΤΣΟ)με εκπροσώπους από όλους τους 

εμπλεκόμενους με την πολιτική προστασία φορείς με στόχο τον συντονισμό, την επίβλεψη 

έργου Πολιτικής Προστασίας, την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και την 

αποκατάσταση των καταστροφών. 

• Καταγραφή όλων των φορέων σε τοπικό επίπεδο και υπερτοπικό επίπεδο που είναι 

δυνατόν να εμπλακούν  και ένταξη του στον επιχειρησιακό σχεδιασμό Αστυνομία, 

Δημοτική αστυνομία, Πυροσβεστική,  Περιφέρεια, Νομαρχία, Διευθυντές μεγάλων 

οργανισμών κοινής ωφέλειας, ΜΚΟ κλπ 

• Μελέτη βέλτιστων πρακτικών από το εθνικό και το Διεθνή χώρο 

• Πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σχετικά με την 

Πολιτική Προστασία (ΠΠ)  

- Υλικό από Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 

- Διερεύνηση ύπαρξης σχεδίου Πολιτικής Προστασίας το οποίο να έχει εκπονηθεί 

από άλλο αρμόδιο φορέα (Περιφέρει, Νομαρχία). 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Η  διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει μια συνολική 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση επικίνδυνων φαινομένων για την τοπική κοινωνία. Η 

ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την 

κύρια επιδίωξη η οποία διασφαλίζεται με μια σειρά δράσεων τόσο κατασταλτικού όσο και 

προληπτικού χαρακτήρα.  
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Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

• Ο Τοπικός Πληθυσμός 

• Οι φορείς και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται με την πολιτική προστασία στην περιοχή 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:                                         ΜΕΤΡΟ 4.9: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ    

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟ  

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) ΠΟΣΟ   

ΙΝΕΠ- ΥΠΕΣ/ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συνεχής ΕΝΑΡΞΗ 1/10/2008 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Χ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009   

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Γ΄ ΚΠΣ) με τίτλο «Θέματα Πολιτικής Προστασίας». 

 

   Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και στελέχη 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ Βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα 

πολιτικής προστασίας. 

    Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν: 

• Διαχείριση κρίσεων από σεισμούς, πλημμύρες, τεχνολογικά ατυχήματα  

• Ετοιμότητα σε περιβαλλοντικούς κινδύνους  

• Σχεδιασμός προγράμματος αντιμετώπισης κρίσεων – παροχή πρώτων βοηθειών. 

Παράλληλα είναι απαραίτητη η παρακολούθηση οποιουδήποτε σεμιναρίου, ημερίδας , συνέδριου 

επιμορφωτικού χαρακτήρα από αρμόδιους φορείς αναφορικά με την πολιτική προστασία και σε 

συνεργασία με τη δομή που θα επιφορτιστεί τα ζητήματα της επιμόρφωσης (Γραφείο Ανάπτυξης 

Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας) 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

Στόχος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνου από φυσικές καταστροφές, 

τεχνολογικές καταστροφές και πυρκαγιές. 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, Λειτουργία Συστήματος 

Παρακολούθησης, Ανάλυσης & Κάλυψης Εκπαιδευτικών Αναγκών Προσωπικού και Αιρετών   

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Στελέχη του ΟΤΑ που εμπλέκονται με την πολιτική προστασία  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.9: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ   

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 7000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο) Ν ΠΟΣΟ 3.000 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΝΑΡΞΗ 02/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΦΑΣΗΣ 

2008   

2009 5.000  

2010 5.000  

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο Ο 

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο Ο 

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο Ο 
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το σύστημα περιλαμβάνει την Καταγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων που επιθυμούν να 

ενταχθούν στο Μητρώο της Πολιτικής Προστασίας και ανάλογα με τα ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια τους ακολουθεί η ένταξη τους στο ευρύτερο σχέδιο δράσης. Μέσω της αρμόδιας δομής 

και σε συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες του ΟΤΑ (γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων), θα διοργανωθούν δράσεις ενημέρωσης και 

δημοσιότητας (έντυπο υλικό, διαδικτυακά, τοπικός τύπος κλπ)θα προωθηθεί η οργάνωση της 

τοπικής κοινωνίας σε δίκτυα εθελοντών με την αρμόδια δομή του Δήμου να επιτελεί 

συντονιστικό και επιτελικό ρόλο για την οριζόντια επικοινωνία των πολιτών και των 

οργανώσεων. 

 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

• Η οργάνωση της κοινωνίας σε δίκτυα.  

• Η οριζόντια επικοινωνία των πολιτών.  

• Η ανάδειξη την αποτελεσματικότητας των Εθελοντικών Οργανώσεων και των 

δυνατοτήτων παρέμβασης που έχουν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η κοινωνία των 

πολιτών τον 21ο αιώνα.  

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Β 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Εθελοντές 

Εθελοντικές Οργανώσεις  

Η τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης του συστήματος πολιτικής προστασίας 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :                                         ΜΕΤΡΟ 4.9: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΛΠ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

3. ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γ.Γ Πολιτικής 

Προστασίας

ΠΟΣΟ 15.000 

4. ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ (Ν/Ο)  ΠΟΣΟ  

5. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 εβδομάδες ΕΝΑΡΞΗ 5/2009 ΛΗΞΗ  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ   

ΜΕΛΕΤΗ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΟΥ 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

Χ  

 
Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2008   

2009 15.000  

2010   

 

Δ. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΜΠΕ, Χωροθέτηση) Ν/Ο  

ΧΩΡΟΙ Ν/Ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ Ν/Ο  
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Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Έκδοση εντύπου, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη η την αντιμετώπιση 

καταστάσεων κρίσης 

 
ΣΤ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ + (Διαδημοτικότητα) 

η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, η ευαισθητοποίηση μέσα από τη γνώση, η πρόληψη, η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, η δημιουργία υπεύθυνων ατόμων με διάθεση για 

κοινωνική συμμετοχή  

 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (Προώθηση εσωτ. Συνοχής) 

 

 

 

 
Η. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Α=Πολύ Υψηλή  Β=Υψηλή Γ=Μέτρια Δ=Χαμηλή  ) 

Α 

 
Θ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

 Ο τοπικός πληθυσμός στο σύνολο του 
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Πρόγραμμα  Δήμου 

Κορυδαλλού 2008-2010»
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ V:  «Οικονομικός Προγραμματισμός» 

 

10/2008

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Για τη διαμόρφωση του οικονομικού προγραμματισμού του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος, εκτιμώνται: 

i. Το κόστος του Προγράμματος. 

ii. Υπολογίζονται τα έσοδα του χρονικού διαστήματος (2ετίας 2009-2010) 

iii. Υπολογίζονται τα έξοδα του χρονικού διαστήματος (2ετίας 2009-2010)Το κόστος 
του Προγράμματος 

Το κόστος παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν, στους οποίους έ-
χουν ταξινομηθεί ανά άξονα, μέτρο, στόχο και δράση όλες οι δαπάνες του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος και η κατανομή τους ανά έτος (2009, 2010). 

Οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2009 και το 2010 αναφέρονται σε νέα έργα και 
δράσεις και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από νέα έσοδα. 

Η χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ανά πηγή / φορέα έχει 
ως εξής : 

ΔΗΜΟΣ 9,52% 
ΑΣΔΑ 0,56% 
Γ.Γ.Α 7,25% 
Γ.Γ.Ν.Γ 0,14% 
Ε.Σ.Π.Α 1,58% 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 0,04% 
ΘΗΣΕΑΣ 8,61% 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15,90% 
ΟΣΚ 16,40% 
ΠΕΠ 12,12% 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0,04% 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 4,13% 
ΣΑΤΑ 16,82% 
ΣΔΙΤ 5,03% 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0,04% 
ΥΠΕΣΔΔΑ 0,68% 
ΥΠΕΧΩΔΕ 0,60% 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ 0,46% 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 0,06% 

 

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ανά έτος έχει ως εξής : 

 Στο 2009 αντιστοιχεί το 44,49% των συνολικών δαπανών 

 Στο 2010 αντιστοιχεί το 55,51% των συνολικών δαπανών  

Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην διετία 2009 – 2010, τόσο από 
πλευράς υλοποίησης όσο και για να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι που θα χρη-
ματοδοτήσουν τις δράσεις και τα έργα που προβλέπονται στο Ε.Π. 

1 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

 1                             ΑΞΟΝΑΣ 1  
Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής       

1 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 40.000,00 60.000,00 100.000,00 

2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  40.000,00 40.000,00 80.000,00 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΩ-
ΡΙΟ 10.270,00 10.270,00 20.540,00 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 60.000,00 20.000,00 80.000,00 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 30.000,00 15.000,00 45.000,00 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗ 40.000,00 40.000,00 80.000,00 

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΜΜΕΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ 40.000,00 0,00 40.000,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 15.000,00 20.000,00 35.000,00 
9 ΌΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 150.000,00 150.000,00 300.000,00 
10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ  7.500,00 7.500,00 15.000,00 

11 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 40.000,00 0,00 40.000,00 

12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 
13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

14 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 25.000,00 0,00 25.000,00 

15 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 50.000,00 70.000,00 120.000,00 

16 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ   40.000,00 30.000,00 70.000,00 

17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΙ- 31.500,00 32.500,00 64.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 
ΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

18 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ. 

16.000,00 17.000,00 33.000,00 

19 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΠΕΡ-
ΓΚΟΛΕΣ Κ.Λ.Π.)  ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  34.000,00 36.000,00 70.000,00 

20 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 45.000,00 47.000,00 92.000,00 

21 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΕΠ, Κ.Λ.Π.) 80.000,00 70.000,00 150.000,00 

22 ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ  500.000,00 0,00 500.000,00 

23 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΤΕ-
ΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  12.500,00 12.500,00 25.000,00 

24 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩ-
ΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25.000,00 25.000,00 50.000,00 

1.1 ΣΥΝΟΛΑ   ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 1 
Περιβάλλον  1.336.770,00 707.770,00 2.044.540,00 

25 ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ  ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΕΩΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΩΝ 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 

26 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ  ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΓΡ ΛΑ-
ΜΠΡΑΚΗ 450.000,00 450.000,00 900.000,00 

27 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ  ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆Η 0,00 200.000,00 200.000,00 
28 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 125.000,00 125.000,00 250.000,00 
29 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
30 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 0,00 500.000,00 500.000,00 

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

32 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΦ  0,00 200.000,00 200.000,00 
33 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 150.000,00 250.000,00 400.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

1.2 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 2 
Πολεοδομία,  χωροταξία 2.775.000,00 4.775.000,00 7.550.000,00 

34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ PARKING 0,00 0,00 0,00 

35 ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ-
∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 35.000,00 35.000,00 70.000,00 

36 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 45.000,00 45.000,00 90.000,00 

37 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 15.000,00 0,00 15.000,00 

38 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ 200.000,00 0,00 200.000,00 

39 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 
Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ 550.000,00 550.000,00 1.100.000,00 

41 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘ-
ΜΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

42 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟ-
ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο∆Ο-
ΣΤΡΩΜΑ 

55.000,00 55.000,00 110.000,00 

43 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΚΙ-
ΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ) ΚΛΠ ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

12.500,00 13.500,00 26.000,00 

44 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ, ΚΡΑΣΠΕ∆Α 
ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  31.500,00 32.500,00 64.000,00 

45 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑ-
ΡΩΝ,   Κ.Λ.Π. ΣΕ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ   

27.000,00 28.000,00 55.000,00 

46 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 0,00 0,00 0,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ   

1.3 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 3 
Μεταφορές και Συγκοινωνιακό δίκτυο 1.021.000,00 809.000,00 1.830.000,00 

47 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 200.000,00 200.000,00 400.000,00 

48 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 

49 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΒΑΡΕΩΝ 
ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗ-
ΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

44.000,00 49.000,00 93.000,00 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 450.000,00 0,00 450.000,00 

1.4 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 4 
Διαχείριση απορριμμάτων 694.000,00 249.000,00 943.000,00 

51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 700.000,00 3.000.000,00 3.700.000,00 

52 Ύ∆ΡΕΥΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ 120.000,00 0,00 120.000,00 

53 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

54 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14.000,00 16.000,00 30.000,00 

55 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15.500,00 16.500,00 32.000,00 

56 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩ-
ΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  60.000,00 60.000,00 120.000,00 

58 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

100.000,00 100.000,00 200.000,00 

59 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  10.000,00 0,00 10.000,00 

60 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 250.000,00 250.000,00 500.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 
ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

61 ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 13.000,00 13.500,00 26.500,00 

62 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ Ι-
ΣΧΥΟΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 46.000,00 49.000,00 95.000,00 

63 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  58.000,00 62.000,00 120.000,00 

64 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 400.000,00 350.000,00 750.000,00 

65 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ) Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ  54.000,00 58.000,00 112.000,00 

66 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ  50.000,00 55.000,00 105.000,00 

67 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΥΚΝΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ  27.500,00 29.500,00 57.000,00 

68 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ-
ΡΩΝ Κ.Λ.Π 22.000,00 23.000,00 45.000,00 

69 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΥΚΝΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟ-
ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.  27.000,00 29.000,00 56.000,00 

70 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Η/Φ 16.000,00 17.000,00 33.000,00 

71 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Η/Φ 27.000,00 29.000,00 56.000,00 

72 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Φ  (ΠΙΛΛΑΡ, ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ) 27.000,00 29.000,00 56.000,00 

73 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε. 5.500,00 5.500,00 11.000,00 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 180.000,00 220.000,00 400.000,00 

1.5 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 5 
Δίκτυα 2.262.500,00 4.452.000,00 6.714.500,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

  
ΣΥΝΟΛΑ  ΑΞΟΝΑΣ 1 8.089.270,00 10.992.770,00 19.082.040,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

 2 ΑΞΟΝΑΣ 2 
Τοπική οικονομία και απασχόληση       

1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 3.000,00 0,00 3.000,00 

2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ ΤΣΑ  0,00 0,00 0,00 

3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 

4 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  0,00 0,00 0,00 

5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

0,00 0,00 0,00 

6 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

0,00 0,00 0,00 

7 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10.000,00 10.000,00 20.000,00 

8 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟ-
ΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ 

0,00 0,00 0,00 

2.1 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 1 
Ανεργία - Απασχόληση 13.000,00 10.000,00 23.000,00 

9 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ  ΝΕΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10.000,00 10.000,00 20.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

10 ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  

0,00 0,00 0,00 

11 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ 

0,00 0,00 0,00 

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

0,00 0,00 0,00 

13 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PRE-INCUBATION)  

30.000,00 0,00 30.000,00 

14 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 

15 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 

2.2 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2 
Τοπική Επιχειρηματικότητα 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

16 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ∆ΕΕΠΑΠΕΚ ΚΑΙ ∆ΗΚΕΚ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

7.000,00 0,00 7.000,00 

2.3 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 3 
Δημοτική  Επιχειρηματικότητα 7.000,00 0,00 7.000,00 

17 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 

2.4 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 4 
Καινοτόμες Δράσεις τοπικής ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 

18 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 

19 ΜΕΛΕΤΗ  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ 20.000,00 0,00 20.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

20 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ /ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

25.000,00 0,00 25.000,00 

2.5 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 5 
Κοινωνική Οικονομία 55.000,00 0,00 55.000,00 

  ΣΥΝΟΛΑ  ΑΞΟΝΑΣ 2 125.000,00 20.000,00 145.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

3 ΑΞΟΝΑΣ 3 
Κοινωνική  ανάπτυξη 

      

1 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑ-
ΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

5.000,00 5.000,00 10.000,00 

2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΑΜΕΑ 

0,00 0,00 0,00 

3 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  

70.000,00 80.000,00 150.000,00 

4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

0,00 80.000,00 80.000,00 

5 
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

0,00 0,00 0,00 

6 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

11.500,00 0,00 11.500,00 

7 
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

0,00 0,00 0,00 

8 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆Η-
ΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΤΑ 

15.000,00 15.000,00 30.000,00 

9 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

20.000,00 0,00 20.000,00 

10 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΤΑ 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

11 ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΏΝ ΟΜΑ∆ΩΝ   

5.000,00 5.000,00 10.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       
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2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

12 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙ-
ΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

0,00 0,00 0,00 

13 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙ-
ΚΗΣ 

0,00 0,00 0,00 

14 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΠΕ 

0,00  0,00 

15 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

0,00 70.000,00 70.000,00 

16 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

0,00 0,00 0,00 

17 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

0,00 0,00 0,00 

18 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

0,00 0,00 0,00 

19 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

0,00 0,00 0,00 

20 
" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ’’ 

30.000,00 50.000,00 80.000,00 

21 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ  

10.000,00 30.000,00 40.000,00 

22 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  

15.000,00 25.000,00 40.000,00 

23 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.000,00 4.000,00 8.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

24 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑ ΓΕΙΤΟ-
ΝΙΑ 

40.000,00 40.000,00 80.000,00 

3.1 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 3  ΜΕΤΡΟ 1 
Κοινωνική φροντίδα 226.500,00 405.000,00 631.500,00 

25 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

30.000,00 0,00 30.000,00 

26 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1ου ΥΠΟΓΕΙΟΥ -  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

21.000,00 0,00 21.000,00 

27 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΟΥ  ΤΗΣ ∆ΕΕΠΑΠΕΚ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ)  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

70.000,00 30.000,00 100.000,00 

28 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

13.000,00 0,00 13.000,00 

29 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Ω∆ΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ 

19.200,00 0,00 19.200,00 

30 
ΜΟΥΣΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

21.000,00 0,00 21.000,00 

31 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

7.000,00 0,00 7.000,00 

32 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

10.500,00 0,00 10.500,00 

33 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΤΕΥΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

84.500,00 45.500,00 130.000,00 

34 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

40.000,00 0,00 40.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       
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35 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΡΕΚΛΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΩΝ κ.λπ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

24.000,00 16.000,00 40.000,00 

36 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, 
ΑΛΛΑΓΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

10.200,00 0,00 10.200,00 

37 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑ-
ΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

7.000,00 0,00 7.000,00 

38 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 
 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

10.500,00 0,00 10.500,00 

39 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

5.000,00 0,00 5.000,00 

40 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

63.000,00 36.750,00 99.750,00 

41 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑ-
∆ΕΙΣΟΣ 

0,00  0,00  0,00 

42 
ΛΕΣΧΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

6.000,00 0,00  6.000,00 

43 
ETHNIC FESTIVAL 

50.000,00 50.000,00 100.000,00 

44 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

9.000,00 21.000,00 30.000,00 

45 ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ  ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ 

11.900,00 5.100,00 17.000,00 

46 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ (ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ  ΧΟΡΟΙ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ 

9.600,00 6.400,00 16.000,00 
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47 ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 

7.000,00 0,00 7.000,00 

48 
ΤΜΗΜΑ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Ω∆ΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

51.000,00 17.000,00 68.000,00 

49 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ  (ΜΠΑΛΕΤΟ - ΡΥΘΜΙΚΗ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

14.000,00 6.000,00 20.000,00 

50 
ΤΜΗΜΑ  ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ  (ΣΧΟΛΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΚΟ-
ΣΜΗΜΑΤΟΣ,  

7.200,00 5.400,00 12.600,00 

51 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

10.500,00 4.500,00 15.000,00 

52 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  

335.000,00 345.000,00 680.000,00 

 3.2 ΑΞΟΝΑΣ 3  ΜΕΤΡΟ 2 
Πολιτισμός 947.100,00 588.650,00 1.535.750,00 

53 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩ-
ΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 2.000.000,00 1.600.000,00 3.600.000,00 

54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

55 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 6 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 600.000,00 900.000,00 1.500.000,00 

56 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ 88 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 200.000,00 0,00 200.000,00 

57 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΕΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 200.000,00 0,00 200.000,00 

58 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 160.000,00 0,00 160.000,00 

59 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 350.000,00 150.000,00 500.000,00 
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60 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

26.000,00 27.000,00 53.000,00 

61 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 80.000,00 70.000,00 150.000,00 

62 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

63 ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 

64 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 
65 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

66 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  20.000,00 20.000,00 40.000,00 

67 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CAMP ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

68 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙ-
ΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 

 3.3 ΣΥΝΟΛΑ  ΑΞΟΝΑΣ 3  ΜΕΤΡΟ 3 
Αθλητισμός 4.671.000,00 6.292.000,00 10.963.000,00 

69 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1.200.000,00 650.000,00 1.850.000,00 

70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 8ΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 400.000,00 400.000,00 800.000,00 
71 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 21ΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 400.000,00 400.000,00 800.000,00 
72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 
73 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 310.000,00 315.000,00 625.000,00 

74 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 110.000,00 115.000,00 225.000,00 

75 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

76 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ-
ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 500.000,00 900.000,00 1.400.000,00 

77 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.Π ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆. ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

78 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 

79 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆. ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

80 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 

81 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5.000,00 150.000,00 155.000,00 

82 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 

3.4 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 3  ΜΕΤΡΟ 4 
ΠΑΙΔΕΙΑ 4.342.000,00 4.739.000,00 9.081.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ  ΑΞΟΝΑΣ 3 10.186.600,00 12.024.650,00 22.211.250,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 
συνολικό κόστος 

δράσης 

4 ΑΞΟΝΑΣ 4 
Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου 

      

1 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( ΕΣΠΑ) 

4.000,00 4.000,00 8.000,00 

2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 5.000,00 20.000,00 25.000,00 
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 3.000.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00 
4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΠ 130.000,00 100.000,00 230.000,00 
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 85.000,00 85.000,00 170.000,00 

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

7 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙ-
ΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0,00 

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ (ΓΡΑΦ. 
- ΑΙΘ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ). 23.000,00 27.000,00 50.000,00 

9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  12.000,00 13.000,00 25.000,00 
10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 16.000,00 17.000,00 33.000,00 
11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  9.000,00 10.000,00 19.000,00 
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 17.000,00 18.000,00 35.000,00 

4.2 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 2 
Ποιότητα Υπηρεσιών 3.321.000,00 4.314.000,00 7.635.000,00 

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ &ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΥ 38.000,00 40.000,00 78.000,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ       

  
α/α Άξονες – Μέτρα- ∆ράσεις 

2009 2010 συνολικό κόστος 
δράσης 

4.3 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 3 
Επιμόρφωση - Κατάρτιση 38.000,00 40.000,00 78.000,00 

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 22.500,00 0,00 22.500,00 

17 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ 
ΙΝΕΣ  30.000,00 0,00 30.000,00 

18 ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  0,00 0,00 0,00 

19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  15.000,00 0,00 15.000,00 

20 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  10.000,00 0,00 10.000,00 
21 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ  0,00 0,00 0,00 

22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆Η-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15.000,00 0,00 15.000,00 

23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

24 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 50.000,00 20.000,00 70.000,00 
25 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ SERVER 8.000,00 0,00 8.000,00 
26 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70.000,00 80.000,00 150.000,00 
27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  INFOHOUSE ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 60.000,00 50.000,00 110.000,00 
28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 

4.4 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4 
Τεχνολογίες πληροφορίας & Επικοινωνιών – Ψηφιακός Δήμος 290.500,00 160.000,00 450.500,00 

29 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟ-
ΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 0,00 0,00 0,00 

30 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ  0,00 0,00 0,00 

31 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆Ι-
Α∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 10.000,00 15.000,00 25.000,00 
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4.5 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 6 
Επιτελική Υποστήριξη – Σύγχρονες μορφές οργάνωσης 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

32 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10.000,00 10.000,00 20.000,00 
33 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  15.000,00 0,00 15.000,00 
34 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  0,00 0,00 0,00 

35 ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΕΙΤΟ-
ΝΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 

4.7 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 7 
Συμμετοχικές Διαδικασίες 25.000,00 10.000,00 35.000,00 

36 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0,00 0,00 0,00 
37 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0,00 0,00 0,00 

4.8 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 8 
Νομικά Πρόσωπα 0,00 0,00 0,00 

38 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 

39 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 

40 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΛΠ 15.000,00 0,00 15.000,00 

4.9 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 9 
Πολιτική Προστασία – Διαχείριση Κρίσεων 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

  ΣΥΝΟΛΑ  ΑΞΟΝΑΣ 4 3.704.500,00 4.544.000,00 8.248.500,00 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

1 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 

1 1 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 100.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

2 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

1 1 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 80.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΦΥΤΩΡΙΟ 1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 20.540,00 0,00 ΣΑΤΑ 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΩΝ 80.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΑΓΙΩΝ 45.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗ 

1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 80.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΙΣΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ-
ΤΩΝ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ 1 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ - 

ΜΕΛΕΤΗ 40.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 50.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

9 ΌΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 1 1 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 300.000,00 0,00 ΥΠΕΧΩ∆Ε 

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ  1 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 15.000,00  

11 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 40.000,00  

12 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ 1 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ 1 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  

14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡ- 1 1 ΜΕΛΕΤΗ  25.000,00 0,00 ΠΕΠ 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

15 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 1 1 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 120.000,00 0,00 ΕΣΠΑ 

16 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΣΗΣ   

1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 70.000,00 0,00 

ΣΑ-
ΤΑ/ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΠΟΛΗ 

17 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  1 1 ΕΡΓΟ 64.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

18 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. 

1 1 ΕΡΓΟ 33.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

19 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, 
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ Κ.Λ.Π.)  ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ  

1 1 ΕΡΓΟ 70.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 1 1 ΕΡΓΟ 92.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

21 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΕΠ, Κ.Λ.Π.) 1 1 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 150.000,00 0,00 

ΣΑ-
ΤΑ/ΠΡΑΣΙΝΗ 

ΠΟΛΗ 

22 ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ  1 1 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 900.000,00 0,00 ΠΕΠ 

23 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΤΑ 
ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  1 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 25.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

24 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 1 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 50.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

25 ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΕΩΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΩΝ 1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 4.000.000,00 0,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

26 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ  ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΓΡ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 900.000,00 0,00 

ΠΕΠ-
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟ-

ΛΗ 
27 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ  ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆Η 1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 700.000,00 0,00 ΠΕΠ-
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟ-

ΛΗ 

28 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 250.000,00 0,00 
ΠΕΠ-

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟ-
ΛΗ 

29 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 

1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 8.000.000,00 0,00 
ΕΣΠΑ- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

30 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 2 ΕΡΓΟ 1.500.000,00 0,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕ-
ΡΟΥΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 1 2 ΕΡΓΟ 0,00 100.000,00  

32 ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 400.000,00 0,00 ΕΣΠΑ/ΠΕΠ 

33 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 1 2 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 400.000,00 0,00 ΠΕΠ/ΠΡΑΣΙΝ
Η ΠΟΛΗ 

34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ PARKING 1 3 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00 Σ∆ΙΤ 

35 ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 1 3 ΕΡΓΟ 70.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

36 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 3 ΕΡΓΟ 90.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

37 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ Ο-
ΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 1 3 ΜΕΛΕΤΗ 15.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

38 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ 1 3 ΕΡΓΟ 350.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

39 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟ-
ΡΟΥΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 1 3 ΕΡΓΟ 30.000,00 30.000,00 ΣΑΤΑ 

40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ 1 3 ΕΡΓΟ 1.100.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

41 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Α-
ΡΙΘΜΗΣΗΣ Ο∆ΩΝ 1 3 ΕΡΓΟ 40.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

42 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ 1 3 ΕΡΓΟ 0,00 110.000,00  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΣΤΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ 

43 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΑΣΣΑ-
ΛΩΝ (ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ) ΚΛΠ ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΣΕ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩ-
ΡΟΥΣ 

1 3 ΕΡΓΟ 26.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

44 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ, ΚΡΑ-
ΣΠΕ∆Α ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
 
 

1 3 ΕΡΓΟ 64.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

45 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΠΑΡΩΝ,   Κ.Λ.Π. ΣΕ  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ  ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ∆ΙΑ-
∆ΡΟΜΕΣ   

1 3 ΕΡΓΟ 55.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

46 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ   1 3 ΜΕΛΕΤΗ  0,00  

47 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 1 4 ΕΡΓΟ 400.000,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ 

48 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

1 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 550.000,00 0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΞΙΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗΣ 

49 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑ-
ΡΕΩΝ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ∆Ι-
ΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩ-
ΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

1 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 93.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 1 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 450.000,00  

51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 1 5 ΕΡΓΟ 11.000.000,00 0,00 ΠΕΠ /ΘΗΣΕΑΣ 

52 Ύ∆ΡΕΥΣΗ ΣΧΙΣΤΟΥ 1 5 ΕΡΓΟ 120.000,00 0,00 ΠΕΠ 

53 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 1 5 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 60.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

54 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

55 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 5 ΕΡΓΟ 32.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

56 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 1 5 ΕΡΓΟ 20.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  1 5 ΕΡΓΟ 120.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

58 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ-
∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟ-
∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

1 5 ΕΡΓΟ 200.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

59 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΤΙ-
ΣΜΑΤΟΣ  1 5 ΕΡΓΟ 10.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

60 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ Ο-
ΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

1 5 ΕΡΓΟ 0,00 500.000,00  

61 ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 1 5 ΕΡΓΟ 26.500,00 0,00 ΣΑΤΑ 

62 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡ-
ΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 1 5 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 0,00 95.000,00  

63 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Υ-
ΛΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  1 5 ΕΡΓΟ 120.000,00 0,00  

64 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 1 5 ΕΡΓΟ 750.000,00 0,00 

ΣΑΤΑ/ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟ-

ΛΗ 

65 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΒΑ-
ΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ) Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑ-
ΤΕΙΕΣ  

1 5 ΕΡΓΟ 112.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

66 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ  1 5 ΕΡΓΟ 0,00 105.000,00  

67 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΥΚΝΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ  1 5 ΕΡΓΟ 0,00 57.000,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

68 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π 1 5 ΕΡΓΟ 0,00 45.000,00  

69 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΥΚΝΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π.  1 5 ΕΡΓΟ 0,00 56.000,00  

70 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Η/Φ 1 5 ΕΡΓΟ 0,00 33.000,00  

71 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ Η/Φ 1 5 ΕΡΓΟ 0,00 56.000,00  

72 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Φ  (ΠΙΛΛΑΡ, ΑΚΡΟΚΙΒΩ-
ΤΙΑ  

1 5 ΕΡΓΟ 0,00 56.000,00  

73 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε. 1 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 11.000,00  

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 5 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 400.000,00  

 ΣΥΝΟΛΑ  ΑΞΟΝΑΣ 1       34.028.040,00 2.169.000,00  

1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 2 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 3.000,00  

2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΎΟΥ ΤΣΑ  2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α-
ΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

4 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  2 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

5 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡ-
ΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ 

2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

6 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗ  ΑΝΕΡΓΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

7 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕ-
ΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 20.000,00  

8 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ 2 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

9 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ  
ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.000,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΕΣ 

10 
ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  2 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

11 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ 

2 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

12 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

13 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙ-
ΚΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PRE-INCUBATION)  2 2 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 30.000,00  

14 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00   

15 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ 2 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  

16 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ∆ΕΑ∆Ε ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 3 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 7.000,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

17 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟ-
ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 2 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

18 
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 5 ΜΕΛΕΤΗ 10.000,00 0,00 Ε-

ΣΠΑ/ΧΟΡΗΓΟΙ 

19 
ΜΕΛΕΤΗ  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 5 ΜΕΛΕΤΗ 20.000,00 0,00 Ε-

ΣΠΑ/ΧΟΡΗΓΟΙ 

20 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ /ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.000,00 5.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ  2       70.000,00 75.000,00  

1 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥ-
ΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  

2 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ 3 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

3 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  

3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 60.000,00 90.000,00 
Ε-

ΣΠΑ/ΥΠΕΣ∆∆
Α 

4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 80.000,00  

5 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00   
6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 15.000,00  

7 ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙ-
ΜΝΑΣ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 3.000,00  

8 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 30.000,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
∆ΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΤΑ 

9 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 20.000,00  

10 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΤΑ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 2.000,00  

11 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
   

3 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 10.000,00  

12 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

3 1 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

13 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΠΕ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00   
15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15.000,00 55.000,00 ΧΟΡΗΓΟΙ 
16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  
18 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

19 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

20 " ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ’’ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50.000,00 30.000,00 Γ.Γ.Ν.Γ 

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ  3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.000,00 20.000,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
 ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

22 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30.000,00 10.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

23 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΛΗ-
ΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 12.000,00  

24 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑ 3 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.000,00 60.000,00 ΕΣΠΑ 
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

25 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ο-
ΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΥ 

3 2 ΜΕΛΕΤΗ 20.000,00 10.000,00 Γ.Γ.Ν.Γ 

26 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1ου ΥΠΟΓΕΙΟΥ -  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙ-
ΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΕΡΓΟ 0,00 30.000,00  

27 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΟΥ  ΤΗΣ ∆ΕΕΠΑΠΕΚ (ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΕΡΓΟ 0,00 100.000,00  

28 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙ-

ΟΥ 
0,00 13.000,00  

29 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Ω∆ΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΕΡΓΟ 0,00 32.000,00  

30 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 30.000,00  

31 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙ-

ΩΝ 
0,00 10.000,00  

32 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙ-
ΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 15.000,00  

33 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΤΕΥΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙ-
ΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙ-
ΟΥ 

0,00 130.000,00  

34 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 40.000,00  

35 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΡΕΚΛΩΝ - ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΩΝ κ.λπ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙ-
ΟΥ 

0,00 40.000,00  

36 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ, ΑΛΛΑΓΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ  ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3 2 ΕΡΓΟ 0,00 17.000,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

37 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 7.000,00  

38 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ) 
 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙ-
ΚΩΝ 

0,00 15.000,00  

39 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙ-

ΟΥ 
0,00 5.000,00  

40 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 105.000,00  

41 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΝΕ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 3 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙ-

ΟΥ 
0,00 3.000,00  

42 ΛΕΣΧΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  
43 ETHNIC FESTIVAL 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50.000,00 50.000,00 ΧΟΡΗΓΟΙ 

44 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 30.000,00  

45 ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ  ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 17.000,00  

46 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ (ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ  ΧΟΡΟΙ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 16.000,00  

47 ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  

48 ΤΜΗΜΑ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  Ω∆ΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 85.000,00  

49 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ  (ΜΠΑΛΕΤΟ - ΡΥΘΜΙΚΗ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 20.000,00  

50 
ΤΜΗΜΑ  ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ  (ΣΧΟΛΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ,  

3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 18.000,00  

51 ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 15.000,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
52 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  3 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 680.000,00  

53 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 3 3 ΕΡΓΟ 3.600.000,00 0,00 Γ.Γ.Α 

54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  3 3 ΕΡΓΟ-ΜΕΛΕΤΗ 7.000.000,00 0,00 Σ∆ΙΤ 

55 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΩΝ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 3 3 ΕΡΓΟ-ΜΕΛΕΤΗ 1.500.000,00 0,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

56 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ 
88 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 3 3 ΕΡΓΟ 1.000.000,00 0,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

57 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 3 3 ΕΡΓΟ 300.000,00 0,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

58 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 3 3 ΕΡΓΟ 280.000,00 0,00 ΑΣ∆Α 

59 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

3 3 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 500.000,00 0,00 
ΣΑΤΑ/ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟ-
ΛΗ 

60 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕ-
ΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

3 3 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 125.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

61 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ 3 3 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 150.000,00 0,00 ΠΕΠ/ΠΡΑΣΙΝ
Η ΠΟΛΗ 

62 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 3 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 2.000.000,00 0,00 ΟΣΚ 

63 ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

64 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3 3 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  
65 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 3 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 40.000,00  

66 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  3 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.000,00 20.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

67 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CAMP ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  
68 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡ- 3 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10.000,00 0,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

69 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 3 4 ΕΡΓΟ 1.850.000,00 0,00 ΟΣΚ 

70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 8ΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 3 4 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 800.000,00 0,00 ΟΣΚ 
71 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 21ΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 3 4 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 800.000,00 0,00 ΟΣΚ 

72 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

3 4 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 2.000.000,00 0,00 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ/ΠΕΠ 

73 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 3 4 ΕΡΓΟ 625.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

74 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  3 4 ΕΡΓΟ 225.000,00 0,00 0ΣΚ/ΣΑΤΑ 

75 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 4 ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ 1.500.000,00 0,00 ΟΣΚ 

76 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 4 ΕΡΓΟ-ΜΕΛΕΤΗ 1.800.000,00 0,00 ΟΣΚ 

77 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.Π ∆ΗΜΟΤΙ-
ΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆. ΚΟ-
ΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 

3 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 9.000,00  

78 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00   

79 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙ-
ΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆. ΚΟ-
ΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 

3 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 18.000,00  

80 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  3 4 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 5.000,00  

81 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 300.000,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ-
ΥΠΕΣ∆∆Α 

82 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙ-
ΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ 3 4 ΜΕΛΕΤΗ  3.000,00  

  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ  3       26.650.000,00 2.105.000,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

1 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 
1429 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ∆Η-
ΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( ΕΣΠΑ) 

4 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 8.000,00  

2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ 

4 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 25.000,00  

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 4 2 ΕΡΓΟ-ΜΕΛΕΤΗ 8.002.711,92 0,00 ΘΗΣΕ-
ΑΣ/ΣΑΤΑ 

4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΠ 4 2 ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 230.000,00 0,00 ΥΠΕΣ∆∆Α 

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ∆Η-
ΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

4 2 ΕΡΓΟ 170.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

4 2 ΕΡΓΟ 40.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

7 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4 2 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆Η-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ (ΓΡΑΦ. - ΑΙΘ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ). 

4 2 ΕΡΓΟ 0,00 50.000,00  

9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ  

4 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 33.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  4 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 19.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 4 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ - 
ΜΕΛΕΤΗ 0,00 35.000,00  

13 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ &ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ-
ΓΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ 

4 3 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  
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(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

14 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

4 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

4 3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.000,00 58.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

4 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 57.500,00  

17 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ  

4 4 ΜΕΛΕΤΗ 30.000,00 0,00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ-
ΓΚΛΙΣΗ 

18 ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  

4 4 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

4 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 15.000,00  

20 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ  4 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 10.000,00  

21 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ  

4 4 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

4 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 0,00 15.000,00  

23 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ 

4 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 0,00 20.000,00  

24 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 4 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 0,00 70.000,00  

25 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ SERVER 4 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 0,00 8.000,00  

26 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 0,00 150.000,00  

27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  INFOHOUSE ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 

4 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50.000,00 60.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΠΙ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

4 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

29 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 

4 5 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

30 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕ-
ΘΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ  

4 5 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

31 ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙ-
ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

4 5 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 25.000,00  

32 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ 

4 7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 30.000,00  

33 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  4 7 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 15.000,00  

34 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  4 7 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

35 ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

4 7 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

36 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4 8 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

37 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

4 8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00 0,00  

38 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

4 9 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

39 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ-
ΑΣ 

4 9 ΜΕΛΕΤΗ 0,00 0,00  

40 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4 9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7.000,00 3.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4 9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15.000,00 0,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 



37 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ             

(2) περιοχή 
δράσης (4) χρηματοδότηση 

α/α (1) δράση 

άξονας μέτρο 

(3) είδος    (έργο-
μελέτη-υπηρεσία-υλικό-

μικτό) 
χρηματοδότηση (ποσό) ίδιοι πόροι (ποσό) πηγή χρηματο-

δότησης 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΛΠ 

  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΟΝΑΣ  4       8.641.711,92 654.500,00  

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ       69.389.751,92 5.003.500,00   
 



Εκτίμηση εξόδων – εσόδων την διετία 2009 -2010 

Στον πρώτο πίνακα έχουν εκτιμηθεί τα έξοδα του Δήμου την διετία 2009 – 2010. Ε-
κτός από τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π., ο Δήμος μέσω 
της καθημερινής λειτουργίας και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του υλοποιεί δαπά-
νες, λειτουργικές και επενδυτικές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, ανεξάρτητα από 
την πορεία του Ε.Π. 

Η εκτίμηση των δαπανών αυτών αφορά τα έτη 2009 και 2010.  

Οι παραδοχές μεταβολής των εξόδων της διετίας έχουν ως εξής : 

1. Εκτιμήθηκε ο ρυθμός μεταβολής κάθε υποκατηγορίας εξόδων την τριετία 2005, 
2006 και 2007 και υπολογίστηκε ο μέσος ρυθμός της. Με αυτή την προσέγγιση 
εξομαλύνονται τυχόν τυχαίες ή εξωτερικές επιδράσεις στην πορεία των εξόδων. 

2. Τα έξοδα του 2009 και του 2010 υπολογίστηκαν να αυξηθούν με βάση το μέσο 
ποσοστό μεταβολής. 

3. Σε ορισμένες υποκατηγορίες εξόδων οι εκτιμήσεις που προέκυψαν διορθώθηκαν, 
αφού ελήφθησαν υπόψη ορισμένοι παράγοντες. 

Στον δεύτερο πίνακα έχουν εκτιμηθεί τα έσοδα του Δήμου για το 2009 και 2010, από 
τα οποία θα καλυφθούν πρώτον τα λειτουργικά έξοδα και επενδύσεις που αφορούν 
την καθημερινή λειτουργία του και θα υλοποιηθούν σε κάθε περίπτωση και δεύτερον 
ένα μεγάλο τμήμα των λειτουργικών δαπανών που προβλέπονται στο Ε.Π. από την 
προβλεπόμενη αύξησή τους. 

Οι παραδοχές μεταβολής των εσόδων της διετίας ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογί-
α. Σε ορισμένες υποκατηγορίες εσόδων οι εκτιμήσεις που προέκυψαν, διορθώθηκαν 
είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

2005 2006 2007 μεταβολή μεταβολή 
α/α 

κωδικός 
εξόδου 

περιγραφή εξόδου 
πληρωθέντα πληρωθέντα πληρωθέντα  2006/2005  2007/2006 

ΜΕΣΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
2009 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
2010 

60 μισθοδοσία 7.953.536,64 8.546.553,96 9.063.332,35 7,46% 6,05% 6,75% 9.675.227,34 10.328.433,34 

  61 αμοιβές τρίτων 923.628,42 1.347.878,40 980.221,67 45,93% -27,28% 9,33% 1.071.658,08 1.171.623,81 

  62 παροχές 654.093,85 821.469,58 727.729,45 25,59% -11,41% 7,09% 779.317,01 834.561,52 

  63 φόροι-τέλη 3.730,14 2.705,63 6.577,98 - - 5,00% 6.906,88 7.252,22 

  64 γενικά έξοδα 644.949,35 520.033,82 85.780,25 - - 5,00% 90.069,26 94.572,73 

  65 τοκοχρεωλύσια 719.019,54 979.229,14 978.300,94 - - 3,00% 1.007.649,97 1.037.879,47 

  66 υλικά 96.858,79 127.749,93 236.014,16 - - 10,00% 259.615,58 285.577,13 

  67 επιχορηγήσεις 4.728.163,19 4.482.278,41 5.660.523,05 -5,20% 26,29% 10,54% 6.257.320,64 6.917.039,52 

    ΣΥΝΟΛΑ 15.723.979,92 16.827.898,87 17.738.479,85    19.147.764,76 20.676.939,74 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 

α/α 
κωδικός 
εσόδου 

περιγραφή εσόδου 
2005 

εισπραχθέντα 
2006 

εισπραχθέντα 
2007 

εισπραχθέντα 

μεταβολή 
 2006/ 
2005 

μεταβολή 
 2007/ 
2006 

ΜΕΣΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟ-ΜΕΝΑ  
2009 

ΠΡΟΒΛΕΠΟ-ΜΕΝΑ  
2010 

1 012 έσοδα από εκμ/ση εδά-
φους-υπεδάφους 

111.949,68 82.442,00 88.324,00 - - 2,00% 88.324,00 90.090,48 

2 02 έσοδα από κινητή περιου-
σία 

5.281,29 4.047,96 27.285,41 - - 0,00% 27.285,41 27.285,41 

3 031 καθαριότητα 3.981.415,92 4.137.751,37 4.362.725,61 3,93% 5,44% 4,68% 4.566.982,82 4.780.803,08 

4 044 ΤΑΠ 384.734,19 386.751,22 399.427,87 0,52% 3,28% 1,90% 407.020,98 414.758,43 

5 045 τέλος ακαθαρίστων 423.014,86 467.898,26 463.933,86 10,61% -0,85% 4,88% 486.580,98 510.333,63 

6 046-
047 λοιπά τέλη-δυνητικά 368.958,65 400.325,59 394.618,04 8,50% -1,43% 3,54% 408.579,14 423.034,16 

7 05 φόροι-εισφορές 278.818,30 327.763,51 342.223,02 17,55% 4,41% 10,98% 379.809,52 421.524,17 

8 0611 ΚΑΠ 6.555.833,46 7.527.571,40 9.543.148,10 - - 10,00% 10.497.462,91 11.022.336,06 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 

α/α κωδικός 
εσόδου 

περιγραφή εσόδου 2005 
εισπραχθέντα 

2006 
εισπραχθέντα 

2007 
εισπραχθέντα 

μεταβολή 
 2006/ 
2005 

μεταβολή 
 2007/ 
2006 

ΜΕΣΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟ-ΜΕΝΑ  
2009 

ΠΡΟΒΛΕΠΟ-ΜΕΝΑ  
2010 

9 0612-
0619 λοιποί ΚΑΠ 1.711.777,72 1.862.420,97 967.583,25 - - 10,00% 1.064.341,58 1.170.775,73 

10 07 λοιπά τακτικά 65.279,15 153.642,91 91.538,16 - - 3,00% 94.284,30 97.112,83 

11 11 έσοδα από εκποίηση 63.354,45 7.646,05 15.476,20 - - 3,00% 15.476,20 15.940,49 

12 12-13 έκτακτες λειτουργικές και 
επενδυτικές επιχορηγήσεις 

3.754.765,25 5.436.966,42 9.413.072,81 - - 30,00% 12.236.994,65 15.908.093,05 

13 15 προσαυξήσεις-πρόστιμα-
παράβολα 

421.242,40 215.670,34 188.637,80 - - 0,00% 188.637,80 188.637,80 

14 16 λοιπά έκτακτα έσοδα 95.162,04 90.069,27 81.343,52 - - 0,00% 81.343,52 81.343,52 

15 211 ΠΟΕ τακτικά (πρωτοβε-
βαιούμενα) 

816.050,45 857.749,36 856.667,71 5,11% -0,13% 2,49% 878.014,76 899.893,75 

    ΣΥΝΟΛΑ 19.037.637,81 21.958.716,63 27.236.005,36 
   

31.421.138,57 36.051.962,59 

 

 



Διευκρινήσεις επί των παραπάνω πινάκων. 

Από τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να γίνει σαφές, πως τα έσοδα που έχουν υπολογι-
στεί καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες και δεν έχουν συνυπολογιστεί οι λοιπές πηγές 
χρηματοδότησης (δάνεια κλπ). 

Από τους πίνακες και τα εμφανιζόμενα ποσά γίνεται σαφές πως: 

1. Τα ποσά των ιδίων πόρων που θα συμμετάσχουν στη κάλυψη των δράσεων του ΕΠ 
δεν καλύπτονται από τους ίδιους πόρους των αναμενόμενων εσόδων. 

2. Είναι ανάγκη να προταχθούν τα έργα άμεσης προτεραιότητας. Η προσπάθεια αυτή 
θα πρέπει να γίνει κατά τη σύνταξη των ετησίων ΕΠ 2009-2010, καθόσον δεν έχουν 
προσδιοριστεί ακόμη οι κατανομές του ΕΣΠΑ. Εκτίμηση των εσόδων – πηγές χρημα-
τοδότησης. 

3. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών καλύπτεται από τους τακτικούς και πάγιους 
πόρους του Δήμου (δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις του Κωδι-
κού 13).  

Στους πίνακες που ακολουθούν έχουν συγκεντρωθεί αφενός μεν οι δαπάνες και οι φο-
ρείς χρηματοδότησης του Ε.Π., αφετέρου δε τα συμπληρωματικά έσοδα του Δήμου. 

Οι παραδοχές των συμπληρωματικών εσόδων του Δήμου έχουν ως εξής : 

1. Οι επιπλέον επιχορηγήσεις για μεταφερόμενες αρμοδιότητες προς τους Ο.Τ.Α. και η 
απόδοση των παρακρατηθέντων έχουν υπολογιστεί με βάση τη συμφωνία του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ με τους Υπουργούς ΟΙΚ.Ο. και Εσωτερικών. 

2. Προβλέπεται μικρή αύξηση των εσόδων από τον ΘΗΣΕΑ το 2009 - 2010. 

3. Δεν προβλέπεται αύξηση ανταποδοτικών τελών και λοιπών τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών, πέραν αυτών που έχουν εκτιμηθεί στους προϋπολογισμούς του 2009 και 
2010. 
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Δαπάνες – πηγές χρηματοδότησης  2009 2010 Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. 22.105.370,00 27.581.420,00 49.686.790,00

Επιμερισμός ανά πηγή χρηματοδότησης  

1) ΔΗΜΟΣ 2.860.583,68 1.871.666,32 4.732.250,00

2) ΑΣΔΑ 120.000,00 160.000,00 280.000,00

3) Γ.Γ.Α 2.000.000,00 1.600.000,00 3.600.000,00

4) Γ.Γ.Ν.Γ 38.750,00 31.250,00 70.000,00

5) Ε.Σ.Π.Α 89.000,00 696.000,00 785.000,00

6) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 10.000,00 10.000,00 20.000,00

7) ΘΗΣΕΑΣ 1.742.500,00 2.535.000,00 4.277.500,00

8) ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.500.000,00 4.400.000,00 7.900.000,00

9) ΟΣΚ 3.948.400,00 4.201.600,00 8.150.000,00

10) ΠΕΠ 2.177.000,00 3.847.500,00 6.024.500,00

11) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 18.500,00 3.500,00 22.000,00

12) ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 1.077.500,00 972.500,00 2.050.000,00

13) ΣΑΤΑ 4.063.370,00 4.294.670,00 8.358.040,00

14) ΣΔΙΤ 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

15) ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5.000,00 15.000,00 20.000,00

16) ΥΠΕΣΔΔΑ 146.500,00 191.000,00 337.500,00

17) ΥΠΕΧΩΔΕ 150.000,00 150.000,00 300.000,00

18) ΧΟΡΗΓΙΕΣ 128.266,32 101.733,68 230.000,00

19) ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 30.000,00 0,00 30.000,00
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