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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΤΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΔΡΑ

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελεί Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Συστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελούμενος από τους καταργούμενους Δήμους Ηράκλειας,
Γεωργίου Καραϊσκάκη, και Τετραφυλίας, οι οποίοι αποτελούν πλέον δημοτικές ενότητες.
Ειδικότερα ο Δήμος περιλαμβάνει τις:
1. Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας, αποτελούμενη από τις τοπικές κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Βελεντζικού, Διχομοιρίου,
Ρετσιανών.
2. Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποτελούμενη από τις τοπικές κοινότητες Διάσελλου, Δημαρίου, Κλειδίου,
Πέτρας, Σκουληκαριάς.
3. Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας, αποτελούμενη από τις τοπικές κοινότητες Αστροχωρίου, Ελάτης, Καστανέας,
Μεγαλόχαρης, Μεσοπύργου, Μηλιανών, Πηγών
Έδρα του δήμου ορίστηκε η Άνω Καλεντίνη και ιστορική έδρα οι Πηγές Τετραφυλίας.
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με θέση στην ανατολική πλευρά της Περιφερειακής ενότητας Άρτας χαρακτηρίζεται
στο σύνολο του σαν ορεινός ενώ και οι τρεις Δημοτικές ενότητες εντάσσονται στις περιοχές εφαρμογής των
Ολοκληρωμένων προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ).

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001 ο πληθυσμός του δήμου ανέρχεται στους 9.016 κατοίκους, έκταση
463,89 τ.χμ. και πυκνότητα πληθυσμού 19,44 κατοίκους ανά τ. χμ.
Η απασχόληση του πληθυσμού ανά οικονομικό τομέα διαμορφώνεται σε:
1. Πρωτογενή τομέα 62,21%

2. Δευτερογενή τομέα 13,27%
3. Τριτογενή τομέα

24,53%
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Με βάση τα ανωτέρω ποσοστά φαίνεται το κυρίαρχο στοιχείο της Πρωτογενούς παραγωγής.
Ο Δήμος δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην ενίσχυση του διαμορφούμενου ΑΕΠ της Περιφέρειας, ενώ δεν αποτελεί
τουριστικό προορισμό, παρόλο το ιδιαίτερο λαογραφικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει.
Συνοπτικά ο Δήμος χαρακτηρίζεται από Αναπτυξιακή υστέρηση και πληθυσμιακή συρρίκνωση, χαμηλό επίπεδο των
υποδομών, γεωγραφική απομόνωση και έλλειψη επαρκών συνδέσεων, χαμηλά εισοδήματα, γηρασμένο πληθυσμό και
παραδοσιακές αγροτικές και κτηνοτροφικές καλλιέργειες.
Σε σχέση με το πρωτογενή και δευτερογενή οικονομικό τομέα, ο Δήμος βασιζόμενος:
 στην κτηνοτροφική δυναμικότητα και το δασικό πλούτο



ενέργειες ενίσχυσης πολιτικών ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ειδικά Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα)



προώθησης της υπεραξίας των ποιοτικότερων κτηνοτροφικών προϊόντων

μπορεί να μεταβάλει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των εκμεταλλεύσεων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μοχλό
δημιουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
Με βάση πρωτοβουλίες ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της περιοχής βασιζόμενος:

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έκταση (τ.χμ.):
Πραγματικός Πληθυσμός:
1991
Πυκνότητα Πληθυσμού:
1991

463,89
15.388

2001

9.016

2011

5.850

33,17

2001

19,44

2011

12,61

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-5

6-14

15-24

323
889
893
Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης
Δείκτης Εξάρτησης
Δείκτης Αντικατάστασης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A.ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

25-39
1.608

40-54
1.668

55-64
1.272

65-79
1.850

80 ετών και
άνω
513

1,95
0,66
0,63

Με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος της απογραφής του έτους 2011 στο σύνολο του
πληθυσμού στο Δήμο, αντιστοιχεί ποσοστό για τους μεν άρρενες 51,28% και για τις μεν γυναίκες 48,28%.
Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001 στο σύνολο του πληθυσμού αντιστοιχεί ποσοστό για τους μεν
άρρενες 51,72% και για τις μεν γυναίκες 48,28%.
Παρατηρείται αμετάβλητη ποσοστιαία αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών την χρονική περίοδο μεταξύ 2001 και 2011.
Ο δείκτης αναλογίας φύλων (Ιακωβίδου-Ανανίκας 2000) ανέρχεται στο 93 ενώ για το σύνολο της χώρας στο 102
Β. ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
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Από το σύνολο των 9.016 μόνιμων κατοίκων της απογραφής 2001
 οι 2.363 (ποσοστό 26,21%) ανήκουν στη ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών.



οι 1.212 (ποσοστό 13,44%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 14 ετών



οι 3.575 (ποσοστό 39,65%) ανήκουν σε ηλικιακές ομάδες (>65 ετών και <14 ετών) που είναι εξαρτώμενα από τη
δραστηριότητα άλλων (συντηρούμενος πληθυσμός)



οι 5.441 (ποσοστό 60,35%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15 ετών και 64 ετών, οι οποίοι αποτελούν και τον
ενεργό πληθυσμό.

Γ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Ο δείκτης γήρανσης (Ιακωβίδου-Ανανίκας 2000) που αντιστοιχεί στο λόγο της πληθυσμιακής ομάδας άνω των 65 ετών
προς την πληθυσμιακή ομάδα κάτω των 14 ετών επί 100 ανέρχεται στα 194,97 σε σχέση με το σύνολο της χώρας που
ανέρχεται στα 110,06.
Συνάγεται έτσι το συμπέρασμα ο Δήμος να περιέχει περισσότερο γηρασμένο πληθυσμό αναλογικά με το συνολικό
πληθυσμό της χώρας.
Δ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Ο δείκτης εξάρτησης εκφράζει την αναλογία των ατόμων που λόγω ηλικίας είναι εξαρτώμενα από τη δραστηριότητα
άλλων, παρουσιάζοντας το πλήθος του συντηρούμενου πληθυσμού που αντιστοιχεί σε 100 άτομα ενεργού πληθυσμού.
Μεγάλες τιμές του δείκτη αντιστοιχούν σε περιορισμό δυνατοτήτων αποταμίευσης και επενδυτικής προσπάθειας
επηρεάζοντας παράλληλα τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του πληθυσμού.
Με βάση την απογραφή του 2001 ο δείκτης εξάρτησης για το Δήμο ανέρχεται στο 65,70 ενώ για το συνολικό πληθυσμό
της χώρας 46,80.
Ο αυξημένος ως άνω δείκτης προσδιορίζει χαρακτηριστικά μη ικανοποιητικής οικονομικής ανάπτυξης.
Ε. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο δείκτης αντικατάστασης εκφράζει την εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών που μετέχουν στην
παραγωγική διαδικασία. Υπολογίζεται ως ο λόγος των ατόμων με ηλικία 15-19 προς τα άτομα ηλικίας 60-64, δηλαδή των
ατόμων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία και αυτών που αναμένονται να εξέλθουν από την
παραγωγική διαδικασία.
Για το Δήμο ο ως άνω δείκτης ανέρχεται στο 63,22 υποδηλώνοντας την έντονη αδυναμία του ρυθμού αντικατάστασης που
αφορά τον πληθυσμό που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου
2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών
3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Εσόδων και Περιουσίας
5. Τμήμα Ταμείου
6. Τμήμα ΚΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τμήμα Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
2. Τμήμα Ύδρευσης - Άρδευσης
3. Τμήμα Πολεοδομίας
1. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
1. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 1. Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης - Καθαριότητας και Πρασίνου
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Τμήμα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ
ΔΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

2. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ

4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

2. ΔΗΜΟΣ
3.

ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ …………..
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4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ

Τομέας 1. Περιβάλλον Δήμου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Σ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Η διάβρωση εδαφών και
• Πλούσια και αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα
κατολισθήσεις λόγω των
• Αναλλοίωτη φύση και πολιτισμική του κληρονομιά
ακραίων καιρικών συνθηκών• Μέγεθος και ποικιλία του οικολογικού πλούτου
που επικρατούν στην περιοχή•Ιδιαίτερα αξιόλογα φυσικά οικοσυστήματα
κατά τους χειμερινούς μήνες.• Απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης αγροτουρισμού και εναλλακτικ
Έλλειψη σύγκλισης μεταξύτουρισμού
περιοχών του Δήμου. Απουσία• Αρχιτεκτονική παράδοση, πλούσιο δομημένο περιβάλλον και μνημεία
διαχείρισης των βοσκοτόπων,
παράνομη υλοτομία, ελλιπή
μέτρα πυροπροστασίας και
φύλαξης
των
δασικών
εκτάσεων.

Περιλαμβάνει: Γεωγραφικό Φυσικό–Οικιστικό Περιβάλλον,
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
,
Σχετικά απομονωμένη θέση Αξιοποίηση πόρων 4ης Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ). Αξιοποίηση
από το αστικό κέντρο τηςανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων γ
Άρτας.
Έλλειψητου τριτογενούς οικονομικού τομέα σε συνδυασμό με πρόσθετα κίνητρα λόγω
περιβαλλοντικής
του συνόλου του Δήμου στις περιοχές ΟΠΑΑΧ . Αξιοποίηση πόρων
ευαισθητοποίησης
καιΠρογράμματος LIFE+(2007-2013)
παιδείας
των
πολιτών.
Περιορισμένοι
οικονομικοί
πόροι. Μη υιοθέτηση μέχρι
σήμερα αειφόρου ανάπτυξης
στη διαχείριση των φυσικών
πόρων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Απουσία
σχεδιασμού χρήσεων γης.
Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Τομέας 2.. Καθαριότητα
Μη ύπαρξη αποχετευτικούΕφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης κομπομποστοποίσης
Περιλαμβάνει: Αποκομιδή – δικτύου
και
χρήση
Διαχείριση απορριμμάτων, απορροφητικών
βόθρων.
διαχείριση αποβλήτων
Απουσία
υποδομών
επεξεργασίας
λυμάτων.
Απουσία
ύπαρξης
εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων
των
κτηνοτροφικών μονάδων. Η
μη
ύπαρξη
σταθμού
μεταφόρτωσης
των
απορριμμάτων
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Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Έλλειψη
συστήματοςΑξιοποίηση πόρων 4ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) για έργα
διαχείρισης
αποβλήτων-αποβλήτων και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
απουσία
δράσεων
και
υποδομών ανακύκλωσης

Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Κακοσυντηρημένο
οδικό Αξιοποίηση ενισχύσεων για υποδομές κυρίως στη βάση υποστήριξης εναλλακτικ
δίκτυο, ανεπαρκής οδική τουρισμού
σύνδεση μεταξύ των οικισμών,
μεγάλο μήκος διανοιγμένων
αγροτικών
και
δασικών
δρόμων χωρίς σχεδιασμό
Τομέας 3. Μεταφορική
χάραξης
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Υποδομή
ο ορεινός χαρακτήρας του Αξιοποίηση πόρων 4ης Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ). σε συνδυασμό μ
Περιλαμβάνει: Κυκλοφορία - δήμου στο σύνολό του, η κίνητρα λόγω της ένταξης του συνόλου του Δήμου στις περιοχές ΟΠΑΑΧ
Συγκοινωνία
μεγάλη έκταση, οι ακραίες
καιρικές
συνθήκες
(βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις)
κατά τους χειμερινούς μήνες.
Έλλειψη ίδιων πόρων και
κρατικής χρηματοδότησης

Τομέας 4. Παιδεία και

Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Ελλείψεις
εκπαιδευτικώνΑξιοποίηση της αξιόλογης λαογραφίας και παράδοσης. Συνεργασίες με Ιδ
υποδομών και υφιστάμεναΠανεπιστήμια για την ανάδειξη λαογραφικού πλούτου. Ισχυρή πολιτιστική παρ
σχολικά κτίρια με απουσίακαθημερινή ζωή των κατοίκων. Έντονη δραστηριότητα πολιτιστικών συλλόγων
επαρκούς
συντήρησης.
Απουσία
αθλητικών
υποδομών.

Πολιτισμός

Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Περιλαμβάνει: Παιδεία,
Μικρή
πυκνότητα Αξιοποίηση πόρων (ΕΣΠΑ) για πολιτιστικές δράσεις και δημιουργία Λαογραφικο
Σχολικές υποδομές, Πολιτισμός,πληθυσμού, ανεπαρκές οδικόΧρηματοδότηση έργων από το
Αθλητισμός
δίκτυο,
προβληματικήΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα δια Βίου
πρόσβαση των μαθητών,Μάθηση 2007-2013. Αποκατάσταση και αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων
ιδιαίτερα μετά τη συνένωσηΔήμου για στέγαση δραστηριοτήτων.
σχολικών μονάδων. ΈλλειψηΔυνατότητα ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού.
μουσειακών εγκαταστάσεων

Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Έλλειψη
υποδομών Προώθηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας. Αξιοποίηση ενισχύσ
Πολιτική & Πρόνοια
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εκσυγχρονισμό των μεθόδων εξυπηρέτησης και πρόσβασης των πολιτών στις υπ
Περιλαμβάνει: Υγεία, πρόνοια, πρόνοιας. Έλλειψη υπηρεσιών Δήμου. Δημιουργία θεσμών και δικτύου αντιμετώπισης και περιορισμού του
υποστήριξης
της αποκλεισμού.
Εξυπηρέτηση πολιτών
επιχειρηματικότητας.
Στήριξη των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων: α) Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) β)
Ελλιπείς κοινωνικές υπηρεσίες Μετανάστες γ) Πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Χρηματοδότηση έργων
για την ικανοποίηση αναγκών και αναβάθμισης υποδομών ευαίσθητων πληθυσμιακά ομάδων από την ενεργο
Τομέας 5. Κοινωνική
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κοινωνικής φροντίδας

Άξονα 2,
Υποπρόγραμμα 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ»

Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Μικρή πυκνότητα πληθυσμού, Επιτυχής αξιοποίηση πόρων (ΕΣΠΑ) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή
μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων. Άξονα 2,
Υποπρόγραμμα 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » του Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ»

Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Ελλιπείς υποδομές δικτύων Γνώση των αναγκών από τη Δημοτική Αρχή. Η συνεργασία με όμορους Δήμ
ύδρευσης,
παλαιότητα Περιφέρεια
υφιστάμενου
δικτύου.
Έλλειψη
συστήματος
διαχείρισης
αποβλήτων.
Συντήρηση και διαχείριση
Τομέας 6. Τεχνικά Έργα οδικού δικτύου
Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Περιλαμβάνει: Τεχνικές
Μικρή
πυκνότητα
Επιτυχής
αξιοποίηση
πόρων
(ΕΣΠΑ)
σε συνδυασμό με πρόσθετα κίνητρ
Υποδομές Τεχνικά & Η/Μ έργα
πληθυσμού, ορεινό ανάγλυφο,ένταξης του συνόλου του Δήμου στις περιοχές ΟΠΑΑΧ. Δυναμικό φ
μεγάλη έκταση επεμβάσεωνπολιτισμικού αποθέματος
υποστήριξης των υποδομών.
Έλλειψη ίδιων πόρων και
κρατικής
χρηματοδότησης.
Ελλείψεις στη στελέχωση
Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Προβλήματα/Ανάγκες
Δυνατότητες
Τομέας 7. Τοπική Οικονομία
Ο μεγάλος δείκτης εξάρτησηςΑξιοποιήσιμο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευρύ πεδίο ανάπτ
Περιλαμβάνει: Αγροτική
και
ο
μικρός
δείκτηςμορφών εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού.
Δυνατότητες
οικονομία, Απασχόληση,
αντικατάστασης
της
ενισχύσεων
πολιτικών
ποιότητας
(ΠΟΠ,
ΠΓΕ,
Ειδικά
Παραδοσιακά
Ιδιότυπα
τουρισμό, Εμπόριο,
πληθυσμιακής
σύνθεσης
του
Δυνατότητα
δημιουργίας
βιολογικών
προϊόντων
συνδεδεμένων
με
την
τοπικ
Οικονομικές δυνατότητες
Δήμου
και παράλληλη ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. Εξατομικευμένη συμ
Αναπτυξιακή υστέρηση καιυποστήριξη ανέργων ή ειδικών ομάδων ανέργων ώστε να προκύψε
πληθυσμιακή
συρρίκνωση,εκμετάλλευση των προγραμμάτων απασχόλησης. Εκπόνησης τοπικού σχεδίου
χαμηλά
εισοδήματα,την ανάπτυξη και την απασχόληση που θα προσαρμόζει τα μέτρα για την απασ
γηρασμένο πληθυσμό καιτοπικά δεδομένα και θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κατευθύνσεις
παραδοσιακές αγροτικές καιεπίπεδο.
κτηνοτροφικές καλλιέργειες.

Περιορισμοί
Ευκαιρίες
Η μη ύπαρξη στην περιοχήΕνεργοποίηση Δημοτικής Αρχής στον άξονα ενημέρωσης δυνατοτήτων χρημ
υποδομών
ενθάρρυνσηςεπενδυτικών σχεδίων.
τουριστικών δραστηριοτήτωνΕπιτυχής αξιοποίηση πόρων (ΕΣΠΑ) σε συνδυασμό με πρόσθετα κίνητρ
διατήρησης και αναβάθμισηςένταξης του συνόλου του Δήμου στις περιοχές ΟΠΑΑΧ. Αξιοποίηση πόρ
της αγροτικής κληρονομιάς.Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013. Ενεργοποί
Ανεπαρκής προβολή τωνγια την επιτυχή πιστοποίηση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης του
συγκριτικών πλεονεκτημάτωνΤζουμέρκων.
της περιοχής σε συνδυασμό Χρηματοδότηση έργων από την ενεργοποίηση του Άξονα 1, Οριζόντια Πα
με
έλλειψη
στρατηγικούΣυνεργασία Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό Τομέα.
σχεδίου
ανάπτυξης
του
τουριστικού
προϊόντος.
Ελλιπής οδική υποδομή,
κόστος μεταφοράς προϊόντων
πρωτογενούς
τομέα,
ανεπίκαιρες
μορφές
αγροτικών εκμεταλλεύσεων .
Έλλειψη
δυνατότητα
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συμμετοχής των πολιτών σε
ζητήματα
αναπτυξιακού
προγραμματισμού
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η προώθηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας και ενίσχυση υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόνοιας
Η ενίσχυση πολιτικών ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ειδικά Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα) και προώθησης της υπεραξίας των πο
κτηνοτροφικών προϊόντων με στόχο ο παραδοσιακό χαρακτήρα των εκμεταλλεύσεων να μεταβληθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής
Η βελτίωση- δικτύου ύδρευσης.
Η ανάπτυξη αγροτουρισμού και ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού .
Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Η ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων και δασικών εκτάσεων.
Η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών Δημοτικών υπηρεσιών
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Π

ΟΡΓΑΝ

ΟΡ

Το οργανόγραμμα του Δήμ

ΑΝΘΡΩ
Υπηρεσία

Πλήθος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

8
3
6

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΕΠ

Επίπεδο Εκπαίδε

ΚΑΤΑΓΡ
Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Διαχειριστική Επάρκεια

ΟΧΙ

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
ISO 9001/2008
Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

ΟΧΙ
ΟΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

ΟΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης
Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων

ΟΧΙ
ΝΑΙ

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΝΑΙ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Διαδικτυακή Πύλη
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη
Διαβούλευση
Τοπικό δίκτυο (lan)
Ασύρματο δίκτυο (w-lan)
Αριθμός web servers
Webservers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

url:

http://www.gka

ΒΑΣΙΚ
1.
2.
3.
4.

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ &
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Νέες αρμοδιότητες Καλλικρατικού Δήμου

1. Δυνατότητες & εμ

2. Ανυπαρξία Διαχειριστικής Επάρκειας

2. Εφαρμογή Οργαν

3. Αναδιάρθρωση υπ
Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Aνεπαρκής στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό

1. Αναδιάρθρωση πρ

2. Αδυναμία προσλήψεων και περιορισμοί κατ

2. Ενισχύσεις επιμόρ

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής έτους 2012-2015

3. Ανάθεση πολλών αρμοδιοτήτων στο υφιστάμενο
προσωπικό λόγω υποστελέχωσης
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Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί

Δυνατότητες/Ευκ

Δυνατότητες

1. Ελλιπής εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

1. Ενισχύσεις Ε.Π. "

2. Ελλιπής εξειδίκευση του υπάρχοντος ανθρώπινου

δυναμικού στην αξιοποίηση και λειτουργία των ΤΠΕ 2. Ανάπτυξη Δημόσι

3. Περιορισμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 3. Αξιοποίηση δυνατ
τον πολίτη και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση

4. Αναβάθμιση λειτο

4. Έλλειψη εξειδικευμένου λογισμικού

5. Ανάπτυξη ηλεκτρο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

6. Αναβάθμιση ιστοσ

 Ηλεκτρονικές Αιτή

 Ηλ. Εφημερίδα (Δυν

 Ατζέντα Δημοτικών

 Σύστημα Ανοικτής Ε

 Συνήθη τοποθετούμ

 Έρευνες, Ψηφοφορί

 Προσωπική ενημέρω
Προβλήματα/Ανάγκες/Περιορισμοί

1. Έλλειψη τεχνικών μέσων, μηχανογραφικού και
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1. Αξιοποίηση Δημοτι

τεχνολογικού εξοπλισμού για την
αποτελεσματικότερη και πληρέστερη παροχή
υπηρεσιών

2. Μειωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2. Αξιοποίηση Δημοτι

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ









Ανάγκη καλύτερης στελέχωσης των Διευθύνσεων σε αριθμό και ειδικότητες, καθώς και σε εργατοτεχνικό προσωπικό.
Δραστηριότητα στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και κυρίως σε αποθηκευτικούς χώρους και σε υποδομές για έργα συντήρησης.
Ανάγκη εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών σε συναφή με το αντικείμενο εργασιών
Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων Η/Υ.
Αντιμετώπιση του προβλήματος χωροταξικής διασποράς και κατακερματισμού των υπηρεσιών.

Ενίσχυση της τυποποίησης των διαδικασιών για την επίτευξη συνολικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμε

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010
ΕΣΟΔΑ
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1
11
12
13
14
15
16

2
21
22

3
31
32

4
41
42

5
511
512

€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

€

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

€

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ
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6
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

7
71
73
74
75

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8
81
82

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
Λοιπές Αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα
παρελθόντα οικονομικά έτη
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

85

9
91

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

Το ανωτέρω έντυπο αφορά στο οικονομικό έτος που προηγείται του έτους εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στρατηγική του Δήμου και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη και
ορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014. Αποτυπώνεται το όραμα, η
φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των
σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης
των πόρων του Δήμου.
Α. Το όραμα και οι Αρχές του Δήμου
Η αποστολή του Δήμου:
Η αποστολή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη όπως και κάθε Δήμου της χώρας είναι: «Η διακυβέρνηση των τοπικών
υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των
τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». Η Δημοτική
Αρχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη θεωρεί ότι η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα συμβάλλει
σημαντικά στην επιτέλεση της αποστολής του καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και παρακολούθησης
του έργου του Δήμου.
Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη:
Τα στοιχεία για τους οικονομικούς τομείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι ο Δήμος
διαθέτει οικονομική και παραγωγική ομοιογένεια που εκφράζεται ως παραδοσιακή απασχόληση στη γεωργία και στην
κτηνοτροφία. Το κύριο πρόβλημα της περιοχής συνοψίζεται στην έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και στην
εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τους κατοίκους. Η διάρθρωση της παραγωγικής βάσης στους κυριότερους
τομείς της οικονομίας της περιοχής όπως κτηνοτροφία, γεωργία, δάση, δεν εξασφαλίζει την άνετη διαβίωση των
κατοίκων με αποτέλεσμα την όξυνση του προβλήματος της ανεργίας και τη μεταναστευτική διάθεση του πληθυσμού.
Από την άλλη πλευρά ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται μη ανεπτυγμένος, ενώ ο τριτογενής εμφανίζει στοιχειώδη
ανάπτυξη. Επιπλέον, η περιοχή διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, όπως εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, τοπία
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρκετούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους (μνημεία, εκκλησίες), τους οποίους
δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιήσει. Η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου θα πρέπει να βασιστεί στην προστασία και
αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του
Δήμου. Τέλος, η περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη διαθέτει ιδιαίτερα προϊόντα τα οποία μπορούν να
πιστοποιηθούν ως προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ, βιολογικά κλπ). Για την τόνωση της τοπικής οικονομίας θεωρείται
αναγκαία η προβολή και προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, καθώς και η πιστοποίησή τους. Όλα
τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον ρόλο που καλείται να παίξει ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη οδηγούν στη
διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Δήμου ως εξής: «Η αξιοποίηση και προβολή των φυσικών
και πολιτιστικών πόρων και των τοπικών προϊόντων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη». Η προσέγγιση του παραπάνω
οράματος θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες
αρχές:
• Επιλογή της ποιότητας έναντι της ποσότητας (για παράδειγμα η προώθηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου και όχι
προϊόντων μαζικής παραγωγής τα οποία δεν θα κατορθώσουν να είναι ανταγωνιστικά στην ευρύτερη αγορά)
• Κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού με παράλληλη στήριξη του από κεντρικούς ή άλλους φορείς για την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
• Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία
και κοινωνία
• Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
• Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς
• Κατανόηση από τους κατοίκους της αξίας του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου ως συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και ο σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
• Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
• Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
• Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
• Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων , ειδικά ως προς τις βασικές υποδομές που εξασφαλίζουν την ποιότητα
ζωής των κατοίκων.
Τέλος, το όραμα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου διατυπώνεται ως εξής: «Η δημιουργία ενός Δήμου ο οποίος, έχοντας
ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, λιτές και συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες και συνοπτικές
διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, να μπορεί με ίδιες
δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες ανάπτυξης του δήμου και να είναι ικανός στο να εκπληρώνει την αποστολή του οικονομικότερα, με διαφάνεια
και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των πολιτών.»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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Η Στρατηγική του Δήμου
Η Στρατηγική του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη βασίζεται στο πρότυπο της ενδογενούς ή εντόπιας ή ολοκληρωμένης
ανάπτυξης το οποίο απαιτεί το σχεδιασμό μιας ρεαλιστικής στρατηγικής ανάπτυξης που θα άρει τους σοβαρούς
περιοριστικούς παράγοντες και θα επιτρέψει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλα τα πεδία της κοινωνικο-οικονομικής
ζωής της περιοχής. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη επιδιώκει την προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, στις
οποίες η περιοχή παρουσιάζει τοπικά πλεονεκτήματα με ειδικότερη προσπάθεια ολοκλήρωσης του παραγωγικού
κυκλώματος και τόνωσης των ενδοπεριφερειακών ροών. Παράλληλα στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των
χωρικών μονάδων της περιοχής με τη διατήρηση του υπάρχοντος οικιστικού ιστού. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών
του κάθε επιμέρους οικιστικού συνόλου όπως αυτές απορρέουν από το συγκεκριμένο ρόλο που τίθεται να αναλάβουν οι
οικιστικές ενότητες στα πλαίσια της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ταυτίζεται με την «από τη
βάση ανάπτυξη», καθώς ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθησή της επιβάλουν το συμμετοχικό
προγραμματισμό και την ενεργοποίηση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Ως κύρια χαρακτηριστικά του
προτύπου της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μπορούν να προσδιοριστούν τα ακόλουθα:
 Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας

 Η ενεργοποίηση του πληθυσμού στην αναπτυξιακή προσπάθεια
 Η εξασφάλιση της αειφορίας.
Για να είναι επιτυχής η στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης πρέπει να ανταποκρίνεται κατά το πλείστον δυνατόν σε ένα
ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης και να υπακούει στις εξής παραμέτρους:
 Να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας



Να ενισχύει τα φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματα της περιοχής.



Να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της τοπικής οικονομίας



Να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την τοπική οικονομία



Να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που απειλούν την τοπική οικονομία



Να συμβάλει στην διαφοροποίηση, τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και να προαγάγει
την καινοτομία και την τεχνολογία



Να ενισχύει την εξωστρέφεια και τον διεθνή προσανατολισμό της παραγωγής και των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της περιοχής



Να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία και χρηματοδοτικά μέσα.

1. Γενικοί στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης:
Οι στόχοι της στρατηγικής για την ανάπτυξη θα πρέπει να πηγάζουν από την σωστή διάγνωση των δυνατοτήτων της
περιοχής και ταυτόχρονα να αφήνουν περιθώρια για άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής. Θα πρέπει να ενσωματώνουν
τους περιορισμούς και τα προβλήματα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, αλλά
ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπ’ όψη και τις νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που δημιουργούνται. Τέλος, θα πρέπει να
εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο αντίληψης που να είναι σύγχρονο και ευέλικτο και να δίνει ένα σαφή ρόλο στην
τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Η στρατηγική της ανάπτυξης για την περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη,
για κάθε θεματικό τομέα ανάπτυξης, στηρίζεται στους κάτωθι Γενικούς Στόχους:
1.1. Θεματικός τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
1.1.1. Αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής ׃Ο Δήμος Γεωργίου
Καραϊσκάκη παρά το πλούσιο υδάτινο δυναμικό που διαθέτει, υστερεί στην αξιοποίηση αυτού και στην
ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
1.1.2. Μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές,
πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις): Η μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί
έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής. Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του Δήμου επιτάσσει
την εκπόνηση μελέτης πολιτικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, η ύπαρξη αξιόλογου αριθμού
ιστορικών μνημείων και η δυνατότητα της τουριστικής αξιοποίησης όλων αυτών με ήπιες παρεμβάσεις επιβάλει
την ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών.
1.1.3. Μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από την ανεξέλεγκτη διάθεση
απορριμμάτων: Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στον τομέα του
περιβάλλοντος είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διεσπαρμένα στους οικισμούς ογκώδη απορρίμματα και αδρανή
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υλικά. Κρίνεται έτσι αναγκαία η διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων. Προς την κατεύθυνση της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση για τη διαχείριση άλλων ειδικών απορριμμάτων (πχ
ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, μπαταρίες κλπ). Συγκεντρωτικά προτείνεται η διερεύνηση και εφαρμογή των κάτωθι
ενεργειών:
i. Διαχείριση άλλων ειδικών απορριμμάτων (πχ ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, μπαταρίες κλπ). Προς αυτή την
κατεύθυνση σημαντική θα ήταν και η διερεύνηση διαδημοτικής λύσης για τη χωροθέτηση χώρου απόθεσης
οικοδομικών υλικών
ii. Ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.
1.1.4. Διερεύνηση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ׃Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους (νερό, αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία). Οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και η αξιοποίηση τους θα συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση των πλούσιων φυσικών πόρων της
περιοχής και επιπλέον δημιουργείται η προοπτική για τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ΑΠΕ και
της βιομάζας, και η χρησιμοποίησή τους σε διάφορες εφαρμογές αποτελεί στόχο της Δημοτικής Αρχής.
1.1.5. Βελτίωση της αισθητικής κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών ׃Η εικόνα των κοινόχρηστων
χώρων ενός οικισμού όπως είναι οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές κλπ. αντικατοπτρίζουν σε
σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παρεμβάσεις όπως η διαμόρφωση των πλατειών και η
δημιουργία παιδικών χαρών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου θα συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση και
στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.
1.1.6. Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου: Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής
του Δήμου προέκυψε ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου δεν είναι αρκετά καλή. Προβλήματα εντοπίζονται
κυρίως στους αγροτικούς δρόμους και στις διαδημοτικές συνδέσεις.
1.1.7. Προστασία των υπόγειων υδάτων και εδαφών από τα παραγόμενα υγρά απόβλητα: Στο Δήμο
Γεωργίου Καραϊσκάκη υπάρχει τόσο έλλειψη αποχετευτικών δικτύων σε όλες τις τοπικές κοινότητες με
αποτέλεσμα ο κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και των εδαφών να είναι αυξημένος. Ο στρατηγικός
στόχος της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής που αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος από τα
παραγόμενα υγρά απόβλητα μέσω της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
και της ορθολογικής διαχείρισης των βόθρων.
1.2. Θεματικός τομέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
1.2.1. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στήριξης του ηλικιωμένου πληθυσμού και των ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων (ΑμεΑ, μετανάστες κ.λ.π.) που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου: Σύμφωνα με τα
στοιχεία της απογραφής του 2001 η ηλικιακή ομάδα ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελεί το 26,21% του συνολικού
πληθυσμού του Δήμου, ποσοστό αρκετά σημαντικό, και είναι κατανεμημένο σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του
Δήμου. Το μεγάλο ποσοστό γερασμένου πληθυσμού στο Δήμο σε συνδυασμό με τον σημαντικό αριθμό τοπικών
κοινοτήτων που διαθέτει ο Δήμος έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Για τη στήριξη των ηλικιωμένων που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή του Δήμου η Δημοτική Αρχή προτείνει
επίσης τη συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι».)
Επιπλέον, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γεωργίου
Καραϊσκάκη έγκειται η στήριξη των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες για την περίπτωση του
συγκεκριμένου Δήμου είναι: α) Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) β) Πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Για
κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες στόχους, τέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου οι εξής επιμέρους
στόχοι και ενέργειες:
Α) Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ):
Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ΑμεΑ αποτελεί στόχο της εθνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος
Γεωργίου Καραϊσκάκη θα λάβει μέτρα που αφορούν την πρόσβαση των ΑμεΑ στις δημόσιες υπηρεσίες και την
διαμόρφωση των πεζοδρομίων προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η εξασφάλιση
της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους της έδρας (σε
πρώτη φάση) του Δήμου, καθώς και σε χώρους άθλησης, αποτελεί έναν από τους επιμέρους στόχους της
Δημοτικής Αρχής. Ο εντοπισμός των δημόσιων κτιρίων που επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα άτομα
αυτά και η κατασκευή υποδομών διευκόλυνσης της πρόσβασής τους (π.χ. ράμπες) καθώς και σε πλατείες και
άλλους βασικούς κοινόχρηστους χώρους μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα μιας τέτοιας προσπάθειας.
Β) Πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες που διαμένουν στο
Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελούν ειδική πληθυσμιακή ομάδα που χρήζει κοινωνικής μέριμνας. Η Δημοτική
Αρχή προτείνει την εφαρμογή μέτρων στήριξης των πολύτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών που
διαμένουν στην περιοχή του Δήμου.
1.2.2. Βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου: Από την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης που προηγήθηκε για τον τομέα των σχολικών υποδομών προκύπτει η ανάγκη ανακαίνισης και
επισκευής των σχολικών μονάδων, καθώς και ο εξοπλισμός τους με εποπτικά μέσα.
1.2.3. Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών μνημείων του Δήμου: Στην περιοχή του Δήμου Γεωργίου
Καραϊσκάκη υπάρχει σημαντικός αριθμός ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων. Στρατηγικός στόχος του Δήμου
είναι η διαδικασία προβολής και ανάδειξής τους, ώστε να αποτελέσουν κίνητρα για τους επισκέπτες της περιοχής
και να τονώσουν την τουριστική κίνηση.
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1.2.4. Αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ׃Από την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης της περιοχής του δήμου προκύπτει η ανάγκη αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών. Οι
προτεινόμενες ενέργειες εντοπίζονται κυρίως στους χώρους των γηπέδων και στην κατασκευή αποδυτηρίων.
Παράλληλα, απαραίτητη θεωρείται και η συντήρηση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.
1.2.5. Αξιοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού: Η δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων μαζικού
αθλητισμού συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων από τους κατοίκους του Δήμου, ενώ
αποτελεί παράλληλα μια σημαντική διέξοδο γι’ αυτούς. Η ύπαρξη εξειδικευμένων αθλητικών υποδομών ευνοεί
ιδιαίτερα την ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Αναγκαία κρίνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών
ως προς την κατεύθυνση.
1.2.6. Δημιουργία δομών και υπηρεσιών φύλαξης νηπίων και παιδιών: Από τη μελέτη της υφιστάμενης
κατάστασης της περιοχής στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας δομών και
υπηρεσιών φύλαξης των νηπίων και παιδιών του Δήμου. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία
ενός βρεφονηπιακού σταθμού και ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για την
ασφαλή φύλαξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών και νηπίων του Δήμου.
1.2.7. Αναβάθμιση των αγροτικών ιατρείων: Στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου τα αγροτικά ιατρεία
φιλοξενούνται σε χώρο του αντίστοιχου δημοτικού καταστήματος. Στόχος της δημοτικής αρχής στον τομέα της
υγείας είναι η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων αγροτικών ιατρείων καθώς και η επάνδρωσή τους με τον
αναγκαίο εξοπλισμό και η στελέχωσή τους με προσωπικό.
1.3. Θεματικός τομέας: Τοπική Οικονομία και απασχόληση
1.3.1. Μείωση της ανεργίας ׃Η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί κεντρικό στόχο της ευρωπαϊκής και κατ’
επέκταση της εθνικής πολιτικής. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη παρουσιάζει αυξανόμενο ποσοστό ανέργων
(κυρίως νέων και γυναικών). Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος προτείνεται η
μεγαλύτερη εμπλοκή του τοπικού πληθυσμού στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, ώστε οι
προτεινόμενες δράσεις να μπορούν στη συνέχεια να υλοποιηθούν από τους ανέργους της περιοχής, οι οποίοι θα
εκμεταλλευτούν τις χρηματοδοτήσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης στην περιοχή και κατά
συνέπεια θα συμβάλουν στην μείωση της ανεργίας. Επίσης, η Δημοτική Αρχή κρίνει επιτακτική την ανάγκη
εκπόνησης τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση που θα προσαρμόζει τα μέτρα για την απασχόληση στα
τοπικά δεδομένα και θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κατευθύνσεις για την καταπολέμηση του προβλήματος
της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, η ελλιπής ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής όσον αφορά
προγράμματα απασχόλησης συμβάλει στην αύξηση της ανεργίας, διότι οι άνεργοι δεν εκμεταλλεύονται όλες τις
ευκαιρίες που τους παρέχει η πολιτεία για απασχόληση. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η καλύτερη,
πληρέστερη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού μέσα από ημερίδες, εκδηλώσεις και ενημερωτικές συναντήσεις.
Επίσης, προτείνεται η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων ή ειδικών ομάδων ανέργων ώστε να
προκύψει καλύτερη εκμετάλλευση των προγραμμάτων απασχόλησης.
1.3.2. Χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου ׃Στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
υπάρχουν ανεπτυγμένες παραγωγικές δραστηριότητες με αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και με όχληση ως προς
το περιβάλλον, όπως είναι η κτηνοτροφική. Η χωροθέτηση τέτοιου είδους παραγωγικών δραστηριοτήτων θα
επίλυε σε σημαντικό βαθμό υφιστάμενα προβλήματα των κλάδων, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για την
προσέλκυση επενδύσεων στους εν λόγω τομείς. Μέσα από την κατάρτιση του Σχεδίου Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) θα οργανωθούν οι παραγωγικές δραστηριότητες της
περιοχής και θα μειωθούν οι συγκρούσεις χρήσεων γης.
1.3.3. Αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας ׃Οι κύριοι τουριστικοί πόροι που διαθέτει ο Δήμος Γεωργίου
Καραϊσκάκη είναι η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, και το φυσικό κάλλος των ορεινών όγκων. Ο
ολοκληρωμένος σχεδιασμός προς την κατεύθυνση της προβολής, ανάδειξης, προστασίας και διαφύλαξης των
ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων κρίνεται απαραίτητος για τον τομέα του τουρισμού. Το πλούσιο απόθεμα
του Δήμου μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την προσέλκυση ειδικών
ομάδων επισκεπτών. Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες μπορεί να προβάλει το
τουριστικό προϊόν της περιοχής, τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και να ενημερώσει
τους δυνητικούς επισκέπτες για δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να επιδοθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής
τους στο Δήμο.
1.3.4. Βελτίωση υποδομών άρδευσης και εξηλεκτρισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων:
1.3.5. Προβολή, προώθηση και πιστοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων: Για την τόνωση της τοπικής
οικονομίας η Δημοτική Αρχή θεωρεί αναγκαία την προβολή και προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην
περιοχή.. Επίσης, η πιστοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων κρίνεται αναγκαία καθώς θα συμβάλει στην
καλύτερη διάθεσή τους στην αγορά.
2. Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης
2.1 Θεματική Ενότητα: Δραστηριότητες και Διαδικασίες
2.1.1. Βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: Η ανάγκη αναβάθμισης
της λειτουργικότητας της θέσης των προϊσταμένων αποτελεί την κύρια πτυχή στη βελτίωση των διαδικασιών
διοίκησης. Η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων τους από τους διευθυντές – προϊσταμένους των υπηρεσιών και των
νομικών προσώπων και η απεμπλοκή των αιρετών από τα ζητήματα των διοικητικών διαδικασιών αποτελούν
δράσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση.
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Σύμφωνα με τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ» (ΕΕΤΑΑ, 2007) για τις ανάγκες του
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
2.1.2. Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών: Ο πολίτης έχει κάθε
δικαίωμα να συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δήμου. Με την ύπαρξη
συμμετοχικών διαδικασιών επιτυγχάνεται ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών. . Για την επίτευξη αυτού
του στόχου προτείνεται επιπλέον και η ανάπτυξη συνεργασιών με άτυπα δίκτυα (πολιτιστικούς συλλόγους, δίκτυα
επιχειρήσεων κλπ).
2.1.3. Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών διαχείρισης αιτημάτων: Στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη δεν υπάρχει
διαδικασία ώστε το προφορικό αίτημα να συγκεντρώνεται εγγράφως, με αποτέλεσμα ο δημότης να μην γνωρίζει
εάν η αρμόδια υπηρεσία ενημερώθηκε για το αίτημά του. Προκύπτει δηλαδή η ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας
διεκπεραίωσης των αιτημάτων και προτείνεται να υπάρχει ένα σημείο όπου ο πολίτης θα κάνει την αίτησή του και
από το οποίο θα παίρνει την απάντησή του.
2.1.4. Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του
Δήμου: Αναφορικά με τις διαδικασίες προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του
Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι μόνες ενέργειες που γίνονται είναι κυρίως στον τομέα του προγραμματισμού.
Απαιτείται επομένως, η βελτίωση αυτών των διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τόσο της
δράσης του Δήμου όσο και των νομικών του προσώπων.
2.2 Θεματική Ενότητα: Οργάνωση και Συνεργασίες
2.2.1. Βελτίωση της οργάνωσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου: Για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
προκύπτει η ανάγκη αναδιοργάνωσης των Νομικών του Προσώπων μέσω της αναθεώρησης του οργανογράμματος
και των κανονισμών λειτουργίας τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των
νομικών προσώπων μέσα από την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις της λειτουργίας τους.
2.2.2. Αύξηση των συνεργασιών του Δήμου: Από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ως
σημαντικό πρόβλημα η έλλειψη συντονισμού στις συνεργασίες του Δήμου με τους δημόσιους και τοπικούς φορείς.
Τα αποτελέσματα που προέρχονται από την έλλειψη συντονισμού των παραπάνω υπηρεσιών στην εκτέλεση
τεχνικών έργων έχουν πολλαπλές συνέπειες οικονομικής φύσης καθώς και συνέπειες στην ποιότητα των έργων.
Απαραίτητος επομένως κρίνεται ο συντονισμός, ειδικά, των βασικών υποδομών να γίνεται από το Δήμο με στόχο
τη βελτίωση τέτοιων συνεργασιών.
2.3 Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινο δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή
2.3.1. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό: Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
παρουσιάζει έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης. Στόχος επομένως είναι η στελέχωση του Δήμου με κατάλληλο προσωπικό, απαραίτητο
για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου.
2.3.2. Αναβάθμιση της ενημέρωσης και των γνώσεων αιρετών και προσωπικού: Τόσο τα αιρετά πρόσωπα του
Δήμου όσο και το προσωπικό που απασχολεί έχουν ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με το
αντικείμενο των ειδικοτήτων τους καθώς και σε θέματα νομοθεσίας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Ο στόχος
της αναβάθμισης της ενημέρωσης και των γνώσεων των αιρετών και του προσωπικού επιτυγχάνεται μέσα από την
παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων με το σχεδιασμό ετησίων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού αλλά και την προσωπική θέληση του καθενός για ενημέρωση.
2.3.3. Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Η/Μ εξοπλισμού του Δήμου: Προβλήματα που σχετίζονται
με τις κτιριακές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζει ο Δήμος είτε σε επίπεδο βελτίωσης των υφιστάμενων είτε στη
δημιουργία νέων. Θα πρέπει να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι ανάγκες και να δρομολογηθούν οι
απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση και τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, μέσω της
έρευνας πεδίου έχουν αναφερθεί από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα σημαντικές ελλείψεις σε
ηλεκτρομηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, είτε σε επίπεδο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος
είτε σε επίπεδο αγοράς νέου, με στόχο την αποδοτικότερη και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των
δραστηριοτήτων τους. Η καταγραφή και η ιεράρχηση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε επίπεδο Υπηρεσιών και
ΝΠ και στη συνέχεια σε επίπεδο Δήμου συνολικά αποτελεί προτεραιότητα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και
της αγοράς νέου εξοπλισμού στο Δήμο.
2.3.4. Καλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Η αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναβαθμίζει σημαντικά την οργάνωση και τη λειτουργία του
Δήμου. Η ενσωμάτωση στις διαδικασίες και τη διοίκηση των νέων τεχνολογικών συστημάτων με στόχο την
ηλεκτρονική επικοινωνία των υπηρεσιών του δημοσίου για την εξυπηρέτηση του πολίτη (ηλεκτρονική
διακυβέρνηση), την εφαρμογή ευρυζωνικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών κλπ αποτελούν δράσεις ως προς την
κατεύθυνση αυτή.
2.4. Θεματική Ενότητα: Οικονομικά
2.4.1. Αύξηση εσόδων: Η αύξηση των εσόδων του Δήμου αποτελεί σημαντική παράμετρο για την οικονομική του
ανάπτυξη. Στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη δεν παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων από την
εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων. Η επιχειρηματική της κίνηση επικεντρώνεται κυρίως στον πρωτογενή
τομέα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα οργάνωσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων με την ανάλογη
ανταποδοτικότητα μεταξύ δήμου, επιχειρήσεων και δημοτών. Επίσης ως προς την κατεύθυνση αυτή πιθανώς να
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πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα λήψης μέτρων σύγκλισης χωρικών ανισοτήτων από τον Κεντρικό Μηχανισμό
του Κράτους.
2.4.2. Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης δραστηριοτήτων: Οι δαπάνες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
είναι μικρές σε σχέση με τον όγκο εργασίας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Είναι σημαντικό για την
οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου να διατηρηθεί το κόστος λειτουργίας και κατασκευής των έργων σε χαμηλά
επίπεδα. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης των δραστηριοτήτων όπου
με μεθοδικό τρόπο θα κατανέμονται οι δαπάνες στις επιμέρους δραστηριότητες και θα οργανώνεται έτσι
αποτελεσματικότερα η οικονομική κατάσταση του Δήμου.
2.4.3. Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας: Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη βρίσκεται σε
στάδιο απογραφής της δημοτικής του περιουσίας. Έτσι, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το εάν επιτυγχάνεται το
μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας, καθώς δεν έχει γίνει σχετική
μελέτη η οποία να ταξινομεί τα δημοτικά ακίνητα σε εκμεταλλεύσιμα και μη και να διερευνά όλους τους δυνατούς
τρόπους αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αυτής. Επομένως, είναι επιβεβλημένη η εκπόνησης μελέτης για την
ορθολογικότερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου.

3. Οι άξονες, τα μέτρα & οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου
Στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και με απώτερο στόχο την
υλοποίηση του οράματος του Δήμου διαμορφώνεται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με ορίζοντα 3ετίας, που δομείται
πάνω σε τέσσερεις (4) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από μέτρα
και γενικούς στόχους.
Για την υλοποίηση των γενικών στόχων θα καταρτιστούν, στην Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
ξεχωριστά σχέδια δράσης από την κάθε αρμόδια υπηρεσία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση τους.
Ειδικότερα:
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Στόχος
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Διαχείριση υδατικών πόρων

1.2.2

Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης- άρδευσης-αποχέτευσης

1.2.3

Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων
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1.3
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Στόχος

1.3.1
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1.3.2

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
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Αποκατάσταση και ανάδειξη υποβαθμισμένων περιοχών

1.3.4
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1.4.1

Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου

1.4.2

Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας

Μέτρο 1.5
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Κωδ.
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Στόχος

Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας

Άξονας 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Μέτρο 2.1

Υγεία και Κοινωνική φροντίδα
Κωδ.

Στόχος

2.1.1.

Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής αγωγής

2.1.2

Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής
φροντίδας, μέριμνας και ενσωμάτωσης

2.1.3

Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μέτρο2.2

Υποδομές Εκπαίδευσης
Κωδ.

Στόχος

2.2.1

Ανέγερση - Συντήρηση Σχολικών Μονάδων

2.2.2

Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης

Μέτρο 2.3

Αθλητισμός και Νεολαία
Κωδ.

Στόχος

2.3.1

Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων

2.3.2

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης
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2.3.3

Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού

2.3.4

Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμικ
λειτουργία

2.3.5

Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και
οργανώσεις
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Κωδ.

Στόχος

2.4.1

Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας

2.4.2

Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση

2.4.3

Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος
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