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Εισαγωγή
Ο μέσο-μακροπρόθεσμος προγραμματισμός του Δήμου όπως αποτυπώθηκε και από το
προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2012-2014, διατηρεί τον κεντρικό του
προσανατολισμό του στις ίδιες κατευθύνσεις και για την περίοδο 2016-2019. Στο τρέχον
επιχειρησιακό επιχειρείται να συμπεριληφθούν, ως επί το πλείστο, στρατηγικές που θα
απαντούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες που διαμορφώνονται, εν
μέσω της πρωτόγνωρης κρίσεως που βιώνει η χώρα, και των επιπτώσεων που αυτή έχει
επιφέρει τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του
οργανισμού.
Κατά τα στάδια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της αξιολόγησης της,
όπως αυτά προηγήθηκαν στην Ενότητα II, ανιχνεύθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα, τόσο
σχετικά με την ευρύτερη διαδικασία τοπικής ανάπτυξης του Κορυδαλλού, όσο και με
εκείνη της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του οργανισμού. Τα κρίσιμα ζητήματα
ουσιαστικά αποτελούν και τις προκλήσεις τις οποίες 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
των ειδικών στόχων όπως αυτοί προκύπτουν από την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης, του οράματος και της αποστολής διακυβέρνησης του Δήμου.
Απαραίτητη διευκρίνιση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του επιχειρησιακού
προγραμματισμού εξακολουθεί να ισχύει, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει
προκαλέσει η οικονομική κρίση, να διασφαλιστούν οι ικανοί πόροι ώστε οι ΟΤΑ να
μπορέσουν να ασκήσουν τις θεσμοθετημένες δραστηριότητες τους. Χαρακτηριστικό
στοιχείο αποτελεί σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΚΕΔΕ ότι η αθροιστική
μείωση των ΚΑΠ κατά την περίοδο της κρίσης υπερβαίνει το 60%, ενώ η αντίστοιχη
συρρίκνωση στη ΣΑΤΑ

για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα υπερβαίνει το 85%. Τα

παραπάνω στοιχεία είναι δυνατόν να ανατρέψουν κάθε προσπάθεια σοβαρού
μεσοπρόθεσμου

αναπτυξιακού

προγραμματισμού.

Η

επιτυχία

του

στρατηγικού

σχεδιασμού και η υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων σε μεγάλο βαθμό θα
εξαρτηθούν από τη διαμόρφωση των ευρύτερων συνθηκών και τη σταθεροποίηση των
οικονομικών δεδομένων.
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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 αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα, για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού
και του 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

Προϊόν

αποφάσεων

προγραμματισμού

Δημοτικό ΣυμβούλιοΔήμαρχος-Εκτελεστική

Στρατηγική

Επιτροπή
Υπηρεσίες

Σχέδια δράσης

Περιεχόμενο
Γενικοί στόχοι και
πολιτικές 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.
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 Στρατηγικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης
Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης συνδέονται με τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει
κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου
να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.

5

Κρίσιμα ζητήματα που θα
αντιμετωπίσει ο Δήμος την
επόμενη τετραετία

Γενικοί στόχοι
τοπικής ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της περιόδου 2016-2019 οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι δεν διαφοροποιούνται
ιδιαιτέρως σε σχέση με τους αντίστοιχους της προηγούμενης περιόδου δεδομένου ότι
διαθέτουν ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα ως στόχοι καθορίζονται :


Η Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω:
-της ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο
υλοποίησης άμεσων και έμμεσων δράσεων για τη διαμόρφωση των
κατάλληλων

προϋποθέσεων

και

συνθηκών

τόνωσης

της

επιχειρηματικότητας, της προώθησης πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο και αντιμετώπισης της ανεργίας.
-της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσα από την υλοποίηση δράσεων
κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, αλλά και μέσω της αναβάθμισης υποδομών αλλά και της
διοργάνωσης δράσεων σχετικών με την παιδεία, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό και την υγεία. Ιδιαίτερη σημασία για την τρέχουσα περίοδο θα
επιδοθεί στην προώθηση τοπικών πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας
και ενίσχυσης της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα όλες οι πολιτικές διέπονται
από την οπτική του φύλου του Δήμου προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ισότιμη πρόσβαση για όλους.
-της προστασίας, ανάδειξης και διεύρυνσης του αστικού και περιαστικού
φυσικού περιβάλλοντος,


Διασφάλιση συμβατών χρήσεων γης για ήπια αστική και περιαστική ανάπτυξη.



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.



Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, μέσω της
εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών, της προώθησης διαδικασιών ανοικτής και
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της ενίσχυσης του εθελοντισμού.



Ανάδειξη της πόλης του Κορυδαλλού σε μια έξυπνη πόλη, ενσωματώνοντας τις
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής
αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη, όσο και στη
βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
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Ένταξη στο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της ανάπτυξης
συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς σε υπερεθνικά και εθνικά προγράμματα
αλλά και της συμμετοχής σε αντίστοιχα δίκτυα αυτοδιοίκησης.

Γ. Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού ανά
άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα
Προκειμένου ο κεντρικός στρατηγικός στόχος που στην ουσία αποτελεί η βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη στην πόλη του Κορυδαλλού να γίνει εφικτός να επιτευχθεί επιχειρησιακά,
προσδιορίστηκαν πέντε βασικοί Άξονες Προτεραιότητας

καθένας εκ των οποίων

περιλαμβάνει μια σειρά από Μέτρα. Οι Άξονες όπως προαναφέρθηκε συνδέονται με
τους στρατηγικούς στόχους ενώ τα Μέτρα συνδέονται με ειδικότερους στόχους, οι οποίοι
παρουσιάζονται στη συνέχεια και οι οποίοι εξειδικεύονται επιχειρησιακά σε δράσεις.

ΑΞΟΝΑΣ 3:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΑΞΟΝΑΣ 2:
ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΗΣΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4 :
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΑΙΔΕΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 5:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κορυδαλλού προτείνεται, να
διαρθρωθεί ανά Άξονα Προτεραιότητας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν νωρίτερα και με
τα εξής Μέτρα:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Βιώσιμη Αστική Αναζωογόνηση - Αναβάθμιση Ποιότητα ζωής

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προστασία

Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός- Αστικές Παρεμβάσεις

Μέτρο 1.3: Μεταφορές– Προσπελασιμότητα

Μέτρο 1.4: Διαχείριση Απορριμμάτων

Μέτρο 1.5: Δίκτυα- Υποδομές

Μέτρο1.6: Διαχείριση Ενέργειας

ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη, Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Μέτρο 2.1: Αντιμετώπιση Ανεργίας- Προώθηση Απασχόλησης

Μέτρο 2.2. Τοπική Επιχειρηματικότητα

Μέτρο 2.3. Προώθηση Καινοτομίας

Μέτρο 2.4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας

Μέτρο 2.5: Προώθηση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών
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ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Συνοχή
Μέτρο 3.1 Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας

Μέτρο 3.2 Τοπικές Πολιτικές Υγείας –Πρόνοιας

Μέτρο 3.3 Αντιμετώπιση Φτώχειας

Μέτρο 3.4 Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Μέτρο 3.5 Προώθηση Εθελοντισμού

ΑΞΟΝΑΣ 4: Πολιτισμός –Αθλητισμός- Παιδεία
Μέτρο 4.1 Ο πολιτισμός κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης

Μέτρο 4.2 Πολιτισμός Αθλητισμός για όλους

Μέτρο 4.3 Συνεργασίες Πολιτιστικών - Αθλητικών φορέων

Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη Υποδομών Πολιτισμού Αθλητισμού

Μέτρο 4.5 Διασύνδεση πολιτισμού με την τοπική οικονομία και κοινωνία

Μέτρο 4.6 Ανάπτυξη οικονομίας πολιτιστικής δημιουργίας

Μέτρο 4.7 Πολιτικές Υποστήριξης της Παιδείας και Δια βίου Μάθησης

Μέτρο 4.8 Ανάπτυξη Υποδομών Παιδείας
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ΑΞΟΝΑΣ 5: Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού- Ποιότητα Υπηρεσιών
Μέτρο 5.1 Προώθηση Ποιότητας- Αποδοτικότητας- Αποτελεσματικότητας

Μέτρο 5.2 Σύγχρονες Υποδομές Λειτουργίας

Μέτρο 5.3 Πολιτικές Εσωτερικής Επιμόρφωσης –Κατάρτισης

Μέτρο 5.4 Ένταξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Έξυπνη Πόλη

Μέτρο 5.5. Σύγχρονες Μορφές οργάνωσης

Μέτρο 5.6 Οικονομική Διαχείριση

Μέτρο 5.7 Συμμετοχικές Διαδικασίες

Μέτρο 5.8 Πολιτικές Ενημέρωσης –Διαφάνεια

Μέτρο 5.9 Νομικά Πρόσωπα- Αναβάθμιση Δομής / Λειτουργίας ΟΑΠ

Μέτρο 5.10 Ανάπτυξη Συνεργασιών- Συμμετοχή σε Δίκτυα

Μέτρο 5.11 Πολιτική Προστασία – Διαχείριση κρίσεων

Συνολικά η διαγραμματική απεικόνιση της διάρθρωσης των αξόνων και των μέτρων
ακολουθεί:
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Άξονες Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δήμου Κορυδαλλού

Άξονας 1
Βιώσιμη Αστική
Αναζωογόνηση
Αναβάθμιση
Ποιότητας Ζωής

Μέτρο 1.1
Περιβαλλοντική
Διαχείριση και
Προστασία

Μέτρο 2.1
Αντιμετώπιση
ΑνεργίαςΠροώθηση
Απασχόληση

Μέτρο 3.1
Πολιτικές
Κοινωνικής
Φροντίδας

Μέτρο 4.1
Ο Πολιτισμός
κεντρικό στοιχείο
ταυτότητας της
πόλης

Μέτρο 4.1
Προώθηση Ποιότητας
Αποδοτικότητας
Αποτελεσματικότητας

Μέτρο 3.2
Τοπικές Πολιτικές
Υγείας- Πρόνοιας

Μέτρο 4.2
Πολιτισμός
Αθλητισμός για
όλους

Μέτρο 4.2
Σύγχρονες Υποδομές
Λειτουργίας

Μέτρο 3.3
Αντιμετώπιση
Φτώχειας

Μέτρο 4.3
Συνεργασίες
Αθλητικών
Πολιτιστικών
φορέων

Μέτρο 2.2
Ενίσχυση
Τοπικής
Επιχειρηματικότητ
ας

Μέτρο 1.3
ΜεταφορέςΠροσπελασιμότ
ητα

Μέτρο 2.3
Προώθηση
Καινοτομίας

Μέτρο 1.5
Δίκτυα-Υποδομές

Μέτρο 1.6
Διαχείριση
Ενέργειας

Άξονας 5
Διοικητική
Αναδιοργάνωση
Οργανισμού- Ποιότητα
Υπηρεσιών

Άξονας 3
Κοινωνική Συνοχή

Μέτρο 1.2
Πολεοδομικός
Σχεδιασμός –
Αστικές
Παρεμβάσεις

Μέτρο 1.4
Διαχείριση
Απορριμμάτων

Άξονας 4
Πολιτισμός
Αθλητισμός Παιδεία

Άξονας 2
Τοπική Ανάπτυξη,
Οικονομία και
Επιχειρηματικότητα

Μέτρο 2.4
Ενίσχυση
Κοινωνικής
Οικονομίας

Μέτρο 2.5
Προώθηση
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

Μέτρο 3.4
Υποστήριξη
Ευπαθών
Κοινωνικά
Ομάδων
Μέτρο 3.5
Προώθηση
Εθελοντισμού

Μέτρο 4.4
Ανάπτυξη
Υποδομών
Πολιτισμού
Αθλητισμού
Μέτρο 4.5
Διασύνδεση
Πολιτισμού με την
τοπική οικονομία
και κοινωνία

Μέτρο 4.3
Πολιτικές Εσωτερικής
ΕπιμόρφωσηςΚατάρτισης
Μέτρο 4.4.
Ένταξη Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών- Έξυπνη
Πόλη
Μέτρο 4.5
Σύγχρονες Μορφές
Οργάνωσης
Μέτρο 4.6
Οικονομική Διαχείριση

Μέτρο 4.6
Ανάπτυξη
οικονομίας
πολιτιστικής
δημιουργίας

Μέτρο 4.7
Προώθηση
Συμμετοχικών
Διαδικασιών

Μέτρο 4.7
Πολιτικές
Υποστήριξης
Παιδείας και Δια
βίου Μάθησης

Μέτρο 4.8
Πολιτικές Ενημέρωσης Διαφάνεια

Μέτρο 4.8
Ανάπτυξη
Υποδομών
Παιδείας

Μέτρο 4.9
Νομικά Πρόσωπα
Μέτρο 4.10
Ανάπτυξη ΣυνεργασιώνΣυμμετοχή σε Δίκτυα
Μέτρο 4.11
Πολιτική Προστασία
/
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Διαχείριση Κρίσεων

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

Δ. Καθορισμός Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρα

ΑΞΟΝΑΣ 1: Βιώσιμη Αστική Αναζωογόνηση - Αναβάθμιση Ποιότητα ζωής

Μέτρο 1.1: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προστασία
Στόχοι


Διεύρυνση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων



Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιμέρους δράσεων και έργων
που υλοποιούνται , παρακολούθηση και έλεγχός τους όπου κριθεί απαραίτητο.



Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς του όρους Αιγάλεω.



Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού και καθαρού αστικού περιβάλλοντος.



Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.



Συνεργασία και Συντονισμός με όμορους Δήμους και τους σχετικούς φορείς.



Συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων εθνικού και υπερεθνικού χαρακτήρα σχετικά με το
περιβάλλον



Διασύνδεση

με

την

κοινωνία

των

πολιτών

και

τους

οργανισμούς

που

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο (ΜΚΟ, συλλόγους, κλπ)


Έλεγχος και αντιμετώπιση της ρύπανσης (ατμόσφαιρας, εδάφους, υδάτων) και των
πηγών ακτινοβολίας.



Προώθηση καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων (πχ πράσινες ταράτσες, κλπ).

Μέτρο 1.2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός- Αστικές Παρεμβάσεις
Στόχοι
 Διευθέτηση χρήσεων γης και αντιμετώπιση φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης
μέσω της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και προώθηση των
απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη των νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης.
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 Αναβάθμιση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε υποβαθμισμένες περιοχές
του Δήμου- Αστικός Βελονισμός
 Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδίου (απαλλοτριώσεις, αγορές, πράξεις αναλογισμού,
ανταλλαγές)
 Δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και της δόμησης αυθαιρέτων.
 Αναβάθμιση κι εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος και του δομημένου χώρου.
 Αναπλάσεις αστικού χώρου
 Σταδιακή αξιοποίηση και ενσωμάτωση του χώρου των φυλακών
 Αισθητική αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος.

Μέτρο 1.3: Μεταφορές– Προσπελασιμότητα
Στόχοι


Αναθεώρηση προς έναν αποτελεσματικότερο κυκλοφοριακό σχεδιασμό στην πόλη



Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου και αντιμετώπισης 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.


Επίτευξη διασύνδεσης των χώρων (πολεοδομικό κέντρο με συνοικίες και την περιοχή
του περιαστικού πρασίνου, με δράσεις όπως οι πράσινες διαδρομές).



Προώθηση εναλλακτικών παρεμβάσεων (προώθηση ποδηλατοδρόμων, δρόμοι ήπιας
κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις ).



Προώθηση της βαδισιμότητας



Αύξηση της προσβασιμότητας σε κομβικά σημεία σύνδεσης μεταφορικών δικτύων
(π.χ. ΜΕΤΡΟ).



Δράσεις επιτάχυνσης της κατασκευής του μετρό (τοπικές και υπερτοπικές)



Προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς



Διασφάλιση της προσπελασιμότητα για τις ομάδες του πληθυσμού με κινητικά
προβλήματα



Ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, τον έλεγχο και
την παρακολούθηση

Μέτρο 1.4: Διαχείριση Απορριμμάτων
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Στόχοι


Διατήρηση υψηλού επιπέδου καθαριότητας και υγιεινής εντός των ορίων του Δήμου.



Ενίσχυση του συλλεγόμενου όγκου ανακυκλούμενων υλικών και και διεύρυνση των
ρευμάτων ανακύκλωσης



Διαμόρφωση

και

εφαρμογή

ενός

αποτελεσματικού

σχεδίου

διαχείρισης

απορριμμάτων


Διάδοση μεθόδων οικιακής ανακύκλωσης /κομποστοποίησης κλπ.



Ενθάρρυνση και συντονισμός για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις σχετικές
πολιτικές.



Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης- προώθηση της δημοσιότητας στον Τοπικό
Πληθυσμό.



Διαχείριση Ογκωδών Αντικειμένων και πρασίνου με συρρίκνωση του όγκου τους που
καταλήγει στο ΧΥΤΑ



Συμμετοχή σε διαδημοτικές δράσεις



Αύξηση των εσόδων του Δήμου από τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο Δήμο
του Κορυδαλλού

Μέτρο 1.5: Δίκτυα- Υποδομές
Στόχοι


Επέκταση του δικτύου ομβρίων και ολοκληρωμένη διαχείριση



Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλες τις
περιοχές της πόλης



Εκσυγχρονισμός με νέα τεχνολογία και επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού



Μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου του δημοτικού φωτισμού



Προώθηση της Ευρυζωνικότητας – σημειακές παρεμβάσεις



Κατασκευή και συντήρηση Τοπικού Οδικού Δικτύου



Ανάπτυξη υπερτοπικών δράσεων και συνεργασίες με όμορους δήμους



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020



Ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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Μέτρο1.6: Διαχείριση Ενέργειας
Στόχοι

Αποδοτική / Οικονομική χρήση ενέργειας με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας κτιρίων και την προώθηση φιλικών περιβαλλοντικά δράσεων για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δημοτών.


Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας



Ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των
κοινωνικών εταίρων



Προώθηση της καινοτομίας



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020



Αύξηση των εσόδων του Δήμου από τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού

ΑΞΟΝΑΣ 2: Τοπική Ανάπτυξη, Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Μέτρο 2.1: Αντιμετώπιση Ανεργίας- Προώθηση Απασχόλησης
Στόχοι


Ενίσχυση του Δημοτικού Κέντρου Εκπαίδευσης ως την βασική δομή κατάρτισης του
Δήμου για τον τοπικό πληθυσμό



Ενίσχυση προκατάρτισης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης των κατοίκων της
περιοχής με την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων.



Ενδυνάμωση 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,



Ενίσχυση των δομών πρόνοιας που θα διευκολύνουν τις πληθυσμιακές ομάδες που
πλήττονται (πχ βρεφονηπιακοί σταθμοί για τις νεαρές μητέρες)
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Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς για την αξιοποίηση ευκαιριών



Ενίσχυση Ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020



Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μέτρο 2.2. Τοπική Επιχειρηματικότητα
Στόχοι


Έργα υποδομής και μέτρα πολιτικής που βελτιώνουν την ελκυστικότητα της
περιοχής ως εμπορικό κέντρο, κέντρο εστίασης και αναψυχής και κέντρο παροχής
πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων.



Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας –Διαθέσιμων χώρων με στόχο την ενίσχυση της
ελκυστικότητας και της κινητικότητας στην πόλη τονώνοντας και την εμπορική
δραστηριότητα



Προώθηση κατάρτισης, επανακατάρτισης και προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης
των επιχειρηματιών κυρίως σε νέες τεχνολογίες.



Προώθηση 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



Ενίσχυση της εμπλοκής του δήμου μέσω

σχετικών δομών που διαθέτει για

ενημέρωση και πληροφόρηση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.


Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων –
κινητοποίηση φορέων περιοχής– συνεργασία φορέων στην υποβολή προτάσεων.



Υποστήριξη των επιχειρήσεων (τεχνογνωσία, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ.) για τη
συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά προγράμματα και τη διεκδίκηση πρόσθετων
πόρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
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Μέτρο 2.3. Προώθηση Καινοτομίας

Στόχοι


Συμμετοχή σε δίκτυα πόλεων για την προώθηση και ενίσχυση της καινοτομίας.



Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της πόλης, με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Ο Δήμος εμψυχωτής της προώθησης της καινοτομίας σε όλα τα πεδία οικονομικής
και κοινωνικής δραστηριότητας



Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας



Προώθηση εναλλακτικών δράσεων στις περιοχές του περιαστικού πρασίνου



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Μέτρο 2.4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας

Στόχοι


Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο Δήμο
του Κορυδαλλού



Ενημέρωση 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.



Επιλεκτική συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.



Προώθηση της εταιρικής ευθύνης και πολιτική κινήτρων και επιβράβευσης.



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχετικά με
την κοινωνική οικονομία. Προώθηση / στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας /
καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πόρων.

17

Μέτρο 2.5: Προώθηση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών
Στόχοι


Προώθηση και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, φορέων, συλλόγων μέσω των
ψηφιακών μέσων του Δήμου.



Παροχή διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις μέσω των ψηφιακών υποδομών του Δήμου



Ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και κάθε
είδους διαθέσιμων πόρων εθνικών και υπερεθνικών.



Συντονισμός και ανάπτυξη συνεργιών με τις τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση
της τοπικής ανάπτυξης

ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Συνοχή

Μέτρο 3.1 Πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας
Στόχοι


Αναβάθμιση

της

ποιότητας

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών,

βελτίωση

προγραμματισμού και συντονισμού των δράσεων καθώς και 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
σχετικά αιτήματα.



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).



Προώθηση πολιτικών για τη νεανική παραβατικότητα



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχετικά
με την κοινωνική οικονομία. Προώθηση / στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής
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οικονομίας / καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και
τοπικών πόρων.


Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο Δήμο
του Κορυδαλλού

Μέτρο 3.2 Τοπικές Πολιτικές Υγείας –Πρόνοιας
Στόχοι


Αναβάθμιση

της

ποιότητας

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών,

βελτίωση

προγραμματισμού και συντονισμού των δράσεων καθώς και αναβάθμιση της
οργάνωσης των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών.


Προώθηση μέσω της χρήσης ΤΠΕ καινοτόμων δράσεων (όπως δράσεις
τηλεϊατρικής-τηλεπρόνοιας).



Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες



Διασφάλιση υγιεινής δημοτικών χώρων



Διαχείριση αδέσποτων ζώων και δράσεις για τα οικόσιτα ζώα



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχετικά
με την κοινωνική οικονομία. Προώθηση / στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής
οικονομίας / καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και
τοπικών πόρων.



Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες



Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση
μηχανισμών επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.

Μέτρο 3.3 Αντιμετώπιση Φτώχειας

Στόχοι


Ενίσχυση

της αντιμετώπισης του προβλήματος από τα κάτω, μέσω της

ενδυνάμωσης της γειτονιάς και της δημιουργίας επιτροπών σε τοπικό επίπεδο
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Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για τη μεγιστοποίηση της συμβολής και
της συμμετοχής της



Προώθηση του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση του φαινομένου



Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες



Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση
μηχανισμών επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Αύξηση της Προσπελασιμότητας στις κοινωνικές υπηρεσίες

Μέτρο 3.4 Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
Στόχοι


Ενίσχυση

της κοινωνικής συνοχής από τα κάτω, μέσω της ενδυνάμωσης της

γειτονιάς. Αξιοποίηση και στήριξη του δυναμικού της γειτονιάς μέσα από την
ενίσχυση της οικογένειας, του σχολείου και των εθελοντικών οργανώσεων για την
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στους νέους και την άμεση στήριξη των ευπαθών
ομάδων.


Προώθηση στοχευμένων δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα από
διαδικασίες έρευνας.



Προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και ομαλής ένταξης τους στις
λειτουργίες της τοπικής κοινότητας



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχετικά με
τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ρομά, ΑμεΑ, μετανάστες κλπ). Προώθηση / στήριξη
πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας / καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πόρων.



Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες



Ενίσχυση της λειτουργίας θεσμοθετημένων οργάνων όπως το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών



Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και καθιέρωση
μηχανισμών επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία
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Μέτρο 3.5 Προώθηση Εθελοντισμού
Στόχοι


Άμεση ή έμμεση υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης που
τεκμηριωμένα παράγουν έργο



Διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ
Δήμου και Οργανώσεων



Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας



Προώθηση Καινοτόμων δράσεων εθελοντισμού χρησιμοποιώντας τις υποδομές του
Δήμου



Ενημέρωσης Πληροφόρησης της τοπικής κοινότητας

 Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες
 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο Δήμο
του Κορυδαλλού

ΑΞΟΝΑΣ 4: Πολιτισμός –Αθλητισμός- Παιδεία

Μέτρο 4.1 Ο πολιτισμός κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης
Στόχοι


Διαμόρφωση - ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης - διακριτό στίγμα
πολιτισμού / αθλητισμού.



Ενσωμάτωση της πολιτιστικής στρατηγικής στις άλλες πολιτικές του Δήμου.



Ολοκληρωμένη αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων για τη δημιουργία πολιτιστικών /
αθλητικών υποδομών υπερτοπικού ενδιαφέροντος (χώρος φυλακών, λατομεία
κ.λπ.), που θα αναδείξουν την ταυτότητα της πόλης.



Ολοκλήρωση του πολιτιστικού σχεδιασμού στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου
Κορυδαλλού.

Μέτρο 4.2 Πολιτισμός Αθλητισμός για όλους
Στόχοι
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Διεύρυνση δράσεων/προϊόντων/υπηρεσιών πολιτισμού – αθλητισμού με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων-στόχων.



Ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων φορέων για διάφορες κοινωνικές ομάδες –
στόχους.



Ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.



Ενίσχυση του διαγενεακού διαλόγου / συνεργασιών.



Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την καλύτερη
επικοινωνία δράσεων πολιτισμού – αθλητισμού από όλους τους εμπλεκομένους
φορείς.

Μέτρο 4.3 Συνεργασίες Πολιτιστικών - Αθλητικών φορέων
Στόχοι


Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας/δικτύωσης μεταξύ των διαφορετικών φορέων σε
κάθε έναν τομέα – συνέργειες μέσα από τη δικτύωση των φορέων.



Προώθηση συνεργασιών μεταξύ τοπικής διοίκησης (ΟΑΠ) και πολιτιστικών /
αθλητικών φορέων για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.



Περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες της πόλης, τα
ΚΑΠΗ και τον μαθητικό νεανικό πληθυσμό για την προώθηση δράσεων σχετικών με
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και την ανάπτυξη κουλτούρας πολιτισμούαθλητισμού.



Ευαισθητοποίηση/ Ενεργοποίηση φορέων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.



Ενίσχυση εθελοντισμού στις πολιτιστικές δραστηριότητες.



Ανάπτυξη νέων συνεργασιών και συμμετοχή σε δίκτυα σε τοπικό, εθνικό και
υπερεθνικό επίπεδο.



Ανάπτυξη δράσεων διασύνδεσης πολιτισμού – αθλητισμού.

Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη Υποδομών Πολιτισμού Αθλητισμού
Στόχοι


Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χώρων πολιτισμού / αθλητισμού – πολυλειτουργική
αξιοποίηση.



Νέα σχήματα αξιοποίησης πολιτιστικών & αθλητικών υποδομών με τη συνεργασία
του ιδιωτικού τομέα – ΣΔΙΤ.



Βελτίωση πρόσβασης σε πολιτιστικές & αθλητικές υποδομές.



Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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Υποστήριξη της δραστηριότητας των τοπικών φορέων σε σχέση με τη χρήση των
υποδομών του δήμου.

Μέτρο 4.5 Διασύνδεση πολιτισμού με την τοπική οικονομία και κοινωνία
Στόχοι


Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γύρω από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό – νέοι
τομείς π.χ. γαστρονομία, κατασκευή κοσμήματος, αναπαλαίωσης υλικών, ψηφιακές
εφαρμογές, εναλλακτική πολιτιστική δημιουργία, κτλ.



Δικτύωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμούαθλητισμού με την τοπική οικονομία.



Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας / καινοτομίας στο πεδίο πολιτισμούαθλητισμού.



Ενίσχυση του θεσμού των χορηγιών.

Μέτρο 4.6 Ανάπτυξη οικονομίας πολιτιστικής δημιουργίας
Στόχοι


Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών από φορείς του πολιτισμού και του
αθλητισμού στην πόλη.



Στρατηγικές

υποστήριξης

των

επιχειρήσεων

πολιτιστικής

και

δημιουργικής

παραγωγής.


Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή νέων πολιτιστικών
προϊόντων.



Προώθηση της γνώσης μέσω της κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Μέτρο 4.7 Πολιτικές Υποστήριξης της Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
Στόχοι


Ενίσχυση των συνοδευτικών εγκαταστάσεων (αθλητική υποδομή, πολιτιστικές
εγκαταστάσεις) για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας



Προώθηση του θεσμού των ανοικτών σχολείων.



Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το λαϊκό πανεπιστήμιο και με την
ευρύτερη τοπική κοινωνία (εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων δράσεων).



Πολιτιστικά προγράμματα παιδιών και νέων τους θερινούς μήνες
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Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία μέσα από ενημέρωση
και συμβουλευτική του Δήμου στα σχολεία.



Προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής με εξατομικευμένη
συμβουλευτική

υποστήριξη

των

οικογενειών

και

των

παιδιών

τους

που

εγκαταλείπουν το σχολείο.


Προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της σχολικής βίας (bulling)



Πρόβλεψη των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πολεοδομικών
παρεμβάσεων που θα εξασφαλίζουν τη σύντομη και ασφαλή πρόσβαση στους
σχολικούς χώρους.



Ενεργοποίηση του τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας.



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.



Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες



Προώθηση των δράσεων δημοσιότητας και καθιέρωση μηχανισμών επικοινωνίας με
την τοπική κοινωνία



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο Δήμο
του Κορυδαλλού



Στοχευμένες δράσεις κατάρτισης σε ευπαθείς ομάδες

Μέτρο 4.9 Ανάπτυξη Υποδομών Παιδείας
Στόχοι


Ολοκλήρωση των νέων σχολικών μονάδων και διερεύνηση χωροκατανομής των
σχολικών κτιρίων.



Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές για την
αποτελεσματικότητα στις δράσεις συντήρησης



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχετικά με
τα κτιριακά ζητήματα τόσο σε επίπεδο κατασκευών και συντηρήσεων όσο και
ενεργειακών ζητημάτων.



Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς, εθελοντικές
οργανώσεις και ιδιώτες
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ΑΞΟΝΑΣ 5: Διοικητική Αναδιοργάνωση Οργανισμού- Ποιότητα Υπηρεσιών

Μέτρο 5.1 Προώθηση Ποιότητας- Αποδοτικότητας- Αποτελεσματικότητας
Στόχοι


Αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία με επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια
και τη δημοκρατικότητα.



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 με αξιολόγηση των δράσεων



Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών



Ορθολογικοποίηση της κατανομής των πόρων βάσει της αξιολόγησης των εκροών.



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 της συμμετοχής των υπηρεσιακών στελεχών στη διαμόρφωση του
συστήματος λειτουργίας.



Δημιουργία νέων δομών προσανατολισμένων στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του
πολίτη.



Υποστηρικτικές δράσεις για την ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών.



Ανάπτυξη συνεργασιών- συμμετοχή σε δίκτυα με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά
ιδρύματα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών
πρακτικών στο Δήμο του Κορυδαλλού

Μέτρο 5.2 Σύγχρονες Υποδομές Λειτουργίας
Στόχοι


Διαμόρφωση νέων υποδομών



Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών



Αναβάθμιση Τεχνικού Εξοπλισμού



Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
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Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στην
αναζήτηση πόρων

Μέτρο 5.3 Πολιτικές Εσωτερικής Επιμόρφωσης –Κατάρτισης
Στόχοι


Διαμόρφωση εσωτερικής στρατηγικής επιμόρφωσης μέσω των διαθέσιμων δομών
του Δήμου



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 της Αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου
Δημόσιου (ΕΚΔΔ,-ΙΝΕΠ,ΙΤΑ,ΕΕΤΑΑ κλπ) αλλά και ιδιωτικού τομέα.



Αξιοποίηση των εσωτερικών ανθρώπινων πόρων, όπου αυτό είναι εφικτό, ως
επιμορφωτές



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Αξιοποίηση του Δημοτικού Κέντρου Εκπαίδευσης

Μέτρο 5.4 Ένταξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών- Έξυπνη Πόλη
Στόχοι


Προώθηση της ευρυζωνικότητας.



Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών.



Αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού και στοχευμένος βάσει των αναγκών .



Σύνδεση σε ενιαίο δίκτυο όλων των υπηρεσιών του Δήμου (intranet-extranet).



Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εθνικό δίκτυο Σύζευξις.



Πλήρη αξιοποίηση της διαδικτυακής

πύλης (Portal) με τη διεύρυνση των

παρεχομένων υπηρεσιών ψηφιακά


Αύξηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.



Ανάπτυξη συνεργασιών με τον ιδιωτικό χώρο προς όφελος της τοπικής κοινότητας.
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Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στην
αναζήτηση πόρων



Διαδημοτικές Συνεργασίες και με του αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ,
ΚΕΔΕ κλπ).



Συμμετοχή σε δίκτυα.



Ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη των συμμετοχικών δράσεων.



Προώθηση πολιτικών χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση εναλλακτικών μορφών
απασχόλησης (τηλεργασία)



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Ολοκληρωμένη στρατηγική χρήσης των κοινωνικών δικτύων



Διερεύνηση δημιουργίας ανταποδοτικών οφέλων μέσω των υποδομών ΤΠΕ που
διαθέτει ο δήμος

Μέτρο 5.5. Σύγχρονες Μορφές οργάνωσης
Στόχοι


Ολοκλήρωση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας



Ενίσχυση των σχετικών με τον προγραμματισμό δομών



Αναθεώρηση διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης.



Συντονισμός και συνεργασία με άλλους φορείς που εμπλέκονται στις αναπτυξιακές
και προγραμματικές διαδικασίες όπως, η Περιφέρεια, τα υπουργεία κλπ .



Ανάπτυξη Συνεργασιών με τον ιδιωτικό χώρο- μεταφορά τεχνογνωσίας



Συμμετοχή σε δίκτυα του εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου.



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Μέτρο 5.6 Οικονομική Διαχείριση
Στόχοι


Ορθολογικοποίηση της κατανομής των οικονομικών πόρων.



Διεύρυνση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης.



Κοστολόγηση παρεχόμενων Υπηρεσιών Δραστηριοτήτων και Έργων.
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Μεσοπρόθεσμος

οικονομικός

προγραμματισμός-

διαμόρφωση

πενταετούς

Προϋπολογισμού


Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών



Αναδιαμόρφωση

οικονομικών

λειτουργιών

με

ενδυνάμωση

στην οικονομική

ανάλυση.


Εκσυγχρονισμός Σύστηματος Προμηθειών

Μέτρο 5.7 Συμμετοχικές Διαδικασίες
Στόχοι


Σταδιακή επα-ενεργοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών στις οποίες έχει
αναπτυχθεί

αξιόλογη

εμπειρία

στο

παρελθόν

όπως

ο

συμμετοχικός

προϋπολογισμός.


Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τις
συμμετοχικές διαδικασίες.



Προώθηση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και της Ανοικτής διακυβέρνησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω των δημοτικών ψηφιακών υποδομών



Προώθηση θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων για υπηκόους άλλων χωρών.
όπως το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών



Ενίσχυση Λειτουργίας οργάνων όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης



Βελτίωση των διαδικασιών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών



Συμμετοχή σε δίκτυα του εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου.



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020



Διεύρυνση των συμμετοχικών διαδικασιών σε νέα πεδία



Ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης



Ενίσχυση συμμετοχικής έκφρασης τοπικών φορέων στη χάραξη τοπικής πολιτιστικής
πολιτικής.



Προώθηση ενεργού συμμετοχής (νέων, ηλικιωμένων και μεταναστών) στις δράσεις
του Δήμου.



Ίση δυνατότητα πρόσβασης σε δραστηριότητες πολιτισμού & αθλητισμού όλων των
κοινωνικών ομάδων.



Η διάσταση του φύλου στη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.
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Μέτρο 5.8 Πολιτικές Ενημέρωσης –Διαφάνεια
Στόχοι


Ενίσχυση σχετικών δομών του Δήμου



Ενίσχυση των δράσεων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια



Χρήση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων



Ανασχεδιασμός των λειτουργιών στη βάση μιας συνολικής επικοινωνιακής
στρατηγικής



Αξιοποίηση των ψηφιακών δημοτικών υποδομών (πχ portal)

Μέτρο 5.9 Νομικά Πρόσωπα- Αναβάθμιση Δομής / Λειτουργίας ΟΑΠ
Στόχοι


Στελέχωση ΟΑΠ με επιστημονικό προσωπικό.



Αναβάθμιση υποδομής λειτουργίας – Αξιοποίηση ΤΠΕ



Οργάνωση / συντονισμός δράσεων φορέων πολιτισμού και αθλητισμού της πόλης.



Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής / σχεδίου για τη διάχυση της πληροφορίας
σχετικά με τις δράσεις που υλοποιεί ο ΟΑΠ προς φορείς και κοινωνικές ομάδες.



Υιοθέτηση αρχών επιχειρησιακού προγραμματισμού για τη λειτουργία του ΟΑΠ
(προγραμματισμός δράσεων, ιεράρχηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, κ.λπ.).

Μέτρο 5.10 Ανάπτυξη Συνεργασιών- Συμμετοχή σε Δίκτυα
Στόχοι


Συμμετοχή σε Διαδημοτικά Δίκτυα σε επιλεγμένα πεδία



Ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς κι επιστημονικούς φορείς



Συνεργασία και εκπροσώπηση σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς όπως
IULA, eurocities, Local Agenda 21 κλπ.



Προώθηση περιφερειακών και διακρατικών συνεργασιών



Ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Μέτρο 5.11 Πολιτική Προστασία – Διαχείριση κρίσεων
Στόχοι
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Σχεδιασμός

προγράμματος Πολιτικής Προστασίας

και κινητοποίηση φορέων σε

τοπικό επίπεδο.


Συντονισμός φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.



Διασύνδεση και συμμετοχή με σχετικές οργανώσεις εθελοντών



Αξιοποίηση Νέων τεχνολογιών και απόκτηση εξοπλισμού



Ενίσχυση Επιμόρφωσης



Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εφαρμογής καλών πρακτικών στο
Δήμο του Κορυδαλλού



Αξιοποίηση των ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020



Βελτίωση των διαδικασιών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών
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