
 

 

 

 

 

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019  

  

ΜΕΡΟΣ Β΄  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ & ∆ΕΙΚΤΕΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β’ του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Γεωργίου 

Καραϊσκάκη  2014- 2019 και πιο συγκεκριµένα το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήµου για τη χρονική 

περίοδο 2016-2019, στο οποίο εξειδικεύονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη  µε τη µορφή αξόνων, µέτρων, ειδικών στόχων και δράσεων. Για κάθε 

δράση καθορίζεται αρµόδια υπηρεσία υλοποίησης, βαθµός προτεραιότητας, χρονοδιάγραµµα και 

άλλα στοιχεία προγραµµατισµού, ενώ όλες οι δράσεις έχουν  οµαδοποιηθεί  σε  Σχέδια  ∆ράσης  

για  την  υλοποίηση  των  αντίστοιχων  Ειδικών  Στόχων  του Προγράµµατος.  Στη  συνέχεια  

αναλύεται  η  οικονοµική  διάσταση  του  Προγράµµατος,  µε  την παρουσίαση  χρηµατοδοτικών  

πινάκων  που  αναλύουν  την  κατανοµή  των  δαπανών  του Προγράµµατος ανά έτος, άξονα 

προτεραιότητας, πηγή χρηµατοδότησης και βαθµό προτεραιότητας.  

Στο ίδιο πλαίσιο του οικονοµικού προγραµµατισµού, γίνεται µια πρόβλεψη για τα έσοδα και έξοδα 

του  ∆ήµου  και  των  Νοµικών  του  Προσώπων  για  κάθε  έτος  εφαρµογής  του  Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και επιχειρείται συσχέτιση αυτών µε το Πρόγραµµα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση ενός βασικού συστήµατος δεικτών εκροών και αποτελέσµατος 

για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το 

οποίο δύνεται  µελλοντικά  και  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  και  δυνατότητες  του  δήµου  να  

εξειδικευτεί περαιτέρω.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Πριν την εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη  κρίνεται 

απαραίτητη η εννοιολογική  αναφορά  σε  βασικούς  όρους  της  διαδικασίας  εκπόνησης  επιχειρησιακών 

προγραµµάτων  από  του  ΟΤΑ,  όπως  αναλύεται  στην  υπ.  αριθµ.  41179/23.10.2014  Απόφαση  του 

Υπουργού  Εσωτερικών  (ΦΕΚ  2970,  τ.  Β’,  04.11.2014)  µε  τίτλο  «Περιεχόµενο,  δοµή  και  τρόπος 

υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) 

α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019». Ειδικότερα:  

  

Αναπτυξιακές  Προτεραιότητες:  Αναπτυξιακές  προτεραιότητες  του  ∆ήµου  αποτελούν  γενικές 

κατευθύνσεις της ∆ηµοτικής αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των 

υπηρεσιών κατά το σχεδιασµό των δράσεων. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο 

επιχειρησιακό πρόγραµµα µε τη µορφή Αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται σε µέτρα και τα µέτρα σε στόχους.  

  

Άξονες Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ:  

Οι άξονες των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθορίζονται ως εξής:  

Άξονας 1.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Άξονας 2.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Άξονας 3 :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Άξονας 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

 

Μέτρα: Είναι η αµέσως επόµενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο  

συναφών Μέτρων. Κάθε Μέτρο περιλαµβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς στόχους. Ενδεικτικά  

τα  µέτρα  των  πενταετών  επιχειρησιακών  προγραµµάτων  αφορούν:  Ύδρευση  και  Αποχέτευση,  

∆ιαχείριση απορριµµάτων, Κοινωνική φροντίδα, Πολιτισµό και Αθλητισµό, Απασχόληση, Τουριστική  

ανάπτυξη, Οικονοµικά του Ο.Τ.Α., καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του O.T.A. και  

των Νοµικών Προσώπων του, πληροφοριακά συστήµατα και συστήµατα βελτίωσης της διοικητικής  

ικανότητας του ∆ήµου, ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη κ.λ.π. 

 

∆ράσεις: Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου  

και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός Σχεδίου ∆ράσης.  

  

Σχέδιο  ∆ράσης:  Συνεκτικό  σύνολο  στόχων  και  δράσεων,  που  αποσκοπούν  στην  επίτευξη  ενός  



στόχου.  Ένα  σχέδιο  δράσης  περιλαµβάνει  στόχους,  οι  οποίοι  αφορούν  στους  στόχους  τοπικής  

ανάπτυξης, στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην εσωτερική ανάπτυξη της αρµόδιας  

για  το  στόχο  υπηρεσίας.  Ένα  σχέδιο  δράσης  περιλαµβάνει  ειδικότερους  στόχους  και  δράσεις  οι  

οποίοι  προκύπτουν  από  την  εξειδίκευση  των  γενικών  στρατηγικών  επιλογών.   

  

Έργα:  Ως  Έργα  νοούνται  δράσεις  που  εκτελούνται  εφ  άπαξ,  µε  καθορισµένη  χρονική  έναρξη  και  

πέρας  υλοποίησης.  Τα  έργα,  ενδεικτικά,  είναι  δυνατό  να  περιλαµβάνουν:  σχεδιασµό,  µελέτη,  

κατασκευή  και  συντήρηση  τεχνικών  έργων,  έργων  περιβάλλοντος,  έρευνες  και  µελέτες,  ενέργειες  

κατάρτισης, ενέργειες δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις.  

  

Λειτουργίες:  Συνεχώς  επαναλαµβανόµενες  δραστηριότητες  των  υπηρεσιών  ή  των  οργάνων  

διοίκησης του ∆ήµου, οι οποίες υλοποιούνται µέσω αλληλουχίας ενεργειών. Οι συνεχείς λειτουργίες  

είναι  δυνατό  να  περιλαµβάνουν:  α.  Κύριες  λειτουργίες  δηλ.  δραστηριότητες  µέσω  των  οποίων  

ασκούνται  οι  αρµοδιότητες  και  εκπληρώνεται  ο  σκοπός  του  ∆ήµου  (όπως  δραστηριότητες  

αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, προστασίας περιβάλλοντος), β. Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές  

λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες  

και τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού,  

οικονοµική  διαχείριση,  προµήθειες,  διοικητική  υποστήριξη,  νοµική  υποστήριξη,  υποστήριξη  του  

προγραµµατισµού,  σχεδιασµός,  ανάπτυξη  και  παραγωγική  λειτουργία  πληροφοριακών  

συστηµάτων). 



ΜΕΡΟΣ Β΄: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  

 & ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  την  εκπόνηση  των  επιχειρησιακών 

προγραµµάτων  των  ΟΤΑ  α’  βαθµού,  οι  αναπτυξιακές  προτεραιότητες  των  τελευταίων  που ξυπηρετούν 

το όραµα και τη στρατηγική τους, διατυπώνονται µε τη µορφή συγκεκριµένων αξόνων (βλέπε  «Βασικές  

Έννοιες  Επιχειρησιακού  Προγραµµατισµού»),  οι  οποίοι  εξειδικεύονται  περαιτέρω σε  µέτρα  και  τα  

µέτρα  σε  στόχους,  Οι  στόχοι  κάθε  µέτρου  επιτυγχάνονται  µέσω  συγκεκριµένων δράσεων  (έργα,  

µελέτες,  λειτουργίες)  που  συνιστούν  διακριτά  Σχέδια  ∆ράσης.  Τα  Σχέδια  ∆ράσης καταρτίζονται  από  

τις  Υπηρεσίες  και  τα  Νοµικά  Πρόσωπα  του  ∆ήµου  που  έχουν  και  την  ευθύνη υλοποίησης τους.   

  

Οι  άξονες  αποτελούν  γενικές  προτεραιότητες  του  ∆ήµου  µέσω  των  οποίων  γενικά  επιδιώκεται:  η 

προώθηση µιας ισόρροπης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης της Γεωργίου Καραισκάκη , η ικανοποίηση των 

αναγκών των  αποδεκτών  των  υπηρεσιών  του  δήµου,  η  αναβάθµιση  της  διοικητικής  του  ικανότητας  

και  η βελτίωση της οικονοµικής  Ακολουθεί η  σχηµατική  απεικόνιση της εξειδίκευσης του  Οράµατος και της 

Στρατηγικής του ∆ήµου για την περίοδο 2014-2019 σε άξονες, µέτρα και στόχους. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Γεωργίου Καραισκάκη  θα υλοποιηθεί κυρίως από τα Τµήµατα του 

∆ήµου όπως καθορίζονται στον ΟΕΥ (και από τα Νοµικά του  Πρόσωπα  όπως  διαµορφώθηκαν  µε  την  

τελευταία  διοικητική  µεταρρύθµιση  (Καλλικράτης).  

 

Αναπτυξιακό όραµα του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη: 

Τα στοιχεία για τους οικονοµικούς τοµείς της περιοχής αλλά και τα στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν ότι ο 

∆ήµος 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 ∆ήµου θα πρέπει να βασιστεί στην προστασία και 

αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ώστε να αναβαθµιστεί το βιοτικό επίπεδο των 

πολιτών του ∆ήµου. Τέλος, η περιοχή του ∆ήµου 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 

∆ήµος Γεωργίου Καραϊσκάκη οδηγούν στη διατύπωση του αναπτυξιακού οράµατος για την περιοχή του 

∆ήµου ως εξής: «Η αξιοποίηση και προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και των τοπικών 



προϊόντων του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη». Η προσέγγιση του παραπάνω οράµατος θα γίνει µε επί 

µέρους στρατηγικές επιλογές της ∆ηµοτικής 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 ∆ήµου 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 

• ∆ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

• Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων , ειδικά ως προς τις βασικές υποδοµές που εξασφαλίζουν 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

 

Οραµα εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου:  

«Η δηµιουργία ενός ∆ήµου 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.» 

 

 

Σχέδια ∆ράσης για την επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

Στις προηγούµενες ενότητες καθορίστηκε και εξειδικεύτηκε το Όραµα και η Στρατηγική του ∆ήµου,  σε  

Άξονες,  Μέτρα  και  Ειδικούς  Στόχους  για  την  επόµενη  πενταετία  και  ορίστηκαν  οι αρµόδιες υπηρεσίες 

για κάθε ένα από τους στόχους του Προγράµµατος. Με αυτά τα δεδοµένα, η ∆ιεπιστηµονική  Οµάδα  Έργου  

του  ∆ήµου ,  σε  συνεργασία  µε  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες προσδιόρισε, αξιολόγησε και οµαδοποίησε τις 

δράσεις εκείνες που συµβάλουν στην υλοποίηση κάθε Ειδικού Στόχου, συντάσσοντας αντίστοιχα Σχέδια 

∆ράσης. Η αποτύπωση των Σχεδίων ∆ράσης γίνεται µε τη βοήθεια ειδικού πίνακα, ο οποίος έχει την 

παρακάτω µορφή:   

 



 

Άξονας 1.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Μέτρο  1.1 Φυσικό Περιβάλλον   

  Κωδ
. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  1.1.1 Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη 
φυσικών πόρων 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ -           ∆ΙEΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
1.1.2 

Αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας & Υδάτων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1.1.3 Οικολογική ευαισθητοποίηση πολιτών 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Μέτρο 1.2 

  Κωδ
. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

 1.2.1 ∆ιαχείριση υδατικών πόρων 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -                
- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

  1.2.2 Βελτίωση-επέκταση δικτύων 
ύδρευσης- άρδευσης-αποχέτευσης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1.2.3 
Σύγχρονη και ολοκληρωµένη 
διαχείριση και αξιοποίηση 
απορριµµάτων  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέτρο  1.3 Οικιστικό περιβάλλον   

  Κωδ
. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  1.3.1  Πολεοδοµικός και χωροταξικός 
σχεδιασµός ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1.3.2 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Αστικής 
Ανάπτυξης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

1.3.3  Αποκατάσταση και ανάδειξη 
υποβαθµισµένων περιοχών ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
1.3.4 

Αξιοποίηση περιοχών για τη 
δηµιουργία κοινόχρηστων & 
κοινωφελών χώρων 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

1.3.5 Αναπλάσεις οικισµών ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



Μέτρο  1.4 Μεταφορική υποδοµή / Κυκλοφορία / Στάθµευση / Συγκοινωνία 

  Κωδ
. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  

1.4.1 Βελτίωση αγροτικού και δηµοτικού 
δικτύου του ∆ήµου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

1.4.2 Βελτίωση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέτρο  1.5 Πολιτική Προστασία    

  Κωδ
. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  
1.5.1 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και 

αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών  

 ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
1.5.2  Ανάπτυξη υποδοµών πολιτικής 

προστασίας  

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άξονας 2.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρο  2.1 Υγεία και Κοινωνική φροντίδα   

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  
2.1.1

. 
Βελτίωση υφιστάµενων και δηµιουργία 
νέων υποδοµών προσχολικής αγωγής 

 ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  2.1.2 

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

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

  2.1.3 
Βελτίωση και ανάπτυξη δοµών 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Μέτρο 2.2 Υποδοµές Εκπαίδευσης    

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  2.2.1 
Ανέγερση - Συντήρηση Σχολικών 
Μονάδων  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  2.2.2 
Ανάπτυξη υποδοµών εκπαίδευσης και 
δηµιουργικής απασχόλησης 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Μέτρο  2.3 Αθλητισµός και Νεολαία   

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  2.3.1 
Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και 
συντήρηση υφιστάµενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  2.3.2 
Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και 
προγραµµάτων άθλησης 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  



  2.3.3 
Προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων 
εθελοντισµού 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

  

2.3.4 
∆ηµιουργία κινήτρων για την ενεργή 
συµµετοχή των νέων στην τοπική 
ανάπτυξη και θεσµική λειτουργία 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  
2.3.5 

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

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Μέτρο  2.4 Πολιτισµός   

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  2.4.1 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, 
εθνικής και διεθνούς εµβέλειας 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

  
2.4.2 

Αξιοποίηση υφιστάµενων και δηµιουργία 
νέων υποδοµών για πολιτιστική χρήση 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  
2.4.3 Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέµατος  ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Μέτρο  3.1 Απασχόληση   

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  3.1.1 ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών 
κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Μέτρο  3.2 Πρωτογενής δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή 

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  3.2.1 
Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας µε τις 
τοπικές επιχειρήσεις, οικονοµικούς και 
λοιπούς φορείς 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  3.2.2 Προώθηση δράσεων κοινωνικής 
οικονοµίας 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  3.2.3 ∆ηµιουργία και επέκταση δηµοτικών 
επιχειρηµατικών υποδοµών 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  3.2.4  Ενίσχυση και εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενή Τοµέα 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  3.2.5 ∆ράσεις ενίσχυσης τοπικών προϊόντων 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Μέτρο  3.3 

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 



  3.3.1 
Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
(φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων κ.α. 
πόρων) 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -                      ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

  3.3.2 Προώθηση - προβολή τουριστικού 
προϊόντος  & επιχειρηµατικότητας 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  -                    ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

  3.3.3 Ανάπτυξη ειδικών  µορφών τουρισµού 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  3.3.4 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, 
εθνικής και διεθνούς εµβέλειας 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

  3.3.5 Αξιοποίηση υφιστάµενων και δηµιουργία 
νέων υποδοµών για πολιτιστική χρήση 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  3.3.6 Ενθάρρυνση τουριστικών επενδύσεων 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Μέτρο  3.4 Καινοτοµία και Οικονοµία της Γνώσης   

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

 

3.4.1 Καινοτοµία και Οικονοµία της Γνώσης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 

Άξονας 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
Μέτρο  4.1 ∆ιαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  4.1.1 
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 
του ∆ήµου 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  4.1.2 
Αναδιοργάνωση και ορθολογική 
λειτουργία των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μέτρο  4.2 

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 



  4.2.1 
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 
εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του 
∆ήµου 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  4.2.2 
∆ιαµόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και 
λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  4.2.3 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του 
∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων - 
Επιµόρφωση 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  4.2.4 
 Προµήθεια, συντήρηση και αναβάθµιση 
µηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -       ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Μέτρο  4.3 Βελτίωση Οικονοµικών και Αξιοποίηση ∆ηµοτικής Περιουσίας 

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  4.3.1 
 Βελτίωση µηχανισµών οικονοµικής 
διαχείρισης ∆ήµου 

ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  4.3.2 
 Ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων 
παρακολούθησης και διαχείρισης έργων  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

4.3.3 
 

Αξιοποίηση της ∆ηµοτικής περιουσίας  
ΤΜΗΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -   ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Μέτρο  4.4 Εταιρικές Σχέσεις και Συνεργασίες    

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  4.4.1 Ενίσχυση διαδηµοτικών συνεργασιών  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μέτρο  4.5  ∆ιαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του ∆ήµου µε τους πολίτες 

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  4.5.1 
 Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 



  4.5.2 
Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών 
στις υπηρεσίες του ∆ήµου 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μέτρο  4.6 Ψηφιακή Σύγκλιση   

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  4.6.1 
Αξιοποίηση και επέκταση της 
ευρυζωνικότητας 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μέτρο  4.7 ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες     

  Κωδ. Στόχος Αρµόδια Υπηρεσία 

  4.7.1 
Ισόρροπη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

    

 
Ο  προγραµµατισµός  των  δράσεων  για  την  επίτευξη  των  Ειδικών  Στόχων  του  Επιχειρησιακού  
Προγράµµατος αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 


