
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Δημόσια διαβούλευση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου για τα έτη 2012- 2014 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Εισαγωγή 

Η έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την άσκηση 

του αναπτυξιακού ρόλου των Ο.Τ.Α, με 
γενικό σκοπό την προώθηση της τοπικής και 
εσωτερικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις 
κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού 

σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Εισαγωγή 

Τα 9 βήματα για την κατάρτιση του Ε.Π. 
1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας του Δήμου. 
2. Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στο Δήμο Πετρουπόλεως. 
3. Αξιολόγηση του Δήμου και των Ν.Π. 
4. Καθορισμός της στρατηγικής σχεδίου και διαδικασίες 

διαβούλευσης. 
5. Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης. 
6. Κατάρτιση σχεδίων δράσης. 
7. Προγραμματισμός των δράσεων. 
8. Οικονομικός προγραμματισμός. 
9. Ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Βήμα 1ο 

• Με την υπ’ αριθμ. 882/12  Απόφαση Δημάρχου 
συστήθηκε 5μελής Ομάδα Εργασίας, 

αποτελούμενη από μέλη της Διοίκησης, στελέχη  
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

υπηρεσιών του Δήμου. 
• Η ομάδα έργου προχώρησε στη μελέτη της 
παρούσας κατάστασης και πρότεινε προς την 

Εκτελεστική Επιτροπή και το Δημοτικό 
Συμβούλιο το υπό έγκριση Σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. 



 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
• ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
• Δήμος με έμπειρη Διοίκηση 
• Άρτια οργανωμένες υπηρεσίες 
• Πληθώρα αθλητικών και πολιτιστικών 

υποδομών, ελεύθερων χώρων και πρασίνου 
• Ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης 
 
 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

• ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
• Ανεξέλεγκτη και βίαιη μείωση του προσωπικού 

χωρίς τη δυνατότητα αναπλήρωσής του 
• Έλλειψη εφαρμογής ολοκληρωμένου 

συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω ενιαίας 
τεχνολογικής πλατφόρμας 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

• ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
• Διοικητική μεταρρύθμιση – Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» 
• Αύξηση πληθυσμού μετά την απογραφή 

του 2011 
• Δυνατότητα των Δήμων για ευρεία χρήση 

υποδομών πληροφορικής και τεχνολογίας 
με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και 
ευέλικτων υπηρεσιών προς τους πολίτες 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

• ΑΠΕΙΛΕΣ 
• Δυσμενής οικονομική συγκυρία 
• Σημαντική και συνεχής μείωση 

επιχορηγήσεων από την κεντρική 
Διοίκηση 
 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Βήμα 2ο 

• Αξιολόγηση του Δήμου και των Ν.Π 
• Ο Δήμος Πετρούπολης δεν προέρχεται από 

συγχώνευση και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 
1126/Β/8-8-2010, όπως ισχύει σήμερα με την εφαρμογή 
των διατάξεων του αρθ. 94 του Ν. 3852/10 
«Καλλικράτης»)  

• Στο Δήμο λειτουργεί 1 Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ) 



ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Βήμα 3ο 

• Καθορισμός στρατηγικής και 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

      Η Ομάδα Εργασίας, αφού έλαβε υπόψη της γεωγραφικά, ιστορικά και 
δημογραφικά στοιχεία, τις απογραφές και τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, επιστημονικές μελέτες που αφορούν την περιοχή, 
τα οικονομικά δεδομένα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, την οικιστική δομή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την 
κατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών υποδομών, τα βασικά 

οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα των υπηρεσιών του Δήμου, τις 
δεσμεύσεις της Διοίκησης για τα ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής, 

τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τα κατά 
καιρούς διατυπωθέντα αιτήματα των δημοτών και ομάδων αυτών, 
σχετικά με αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και αναγκαιότητες της 
περιοχής, κατέληξε στον προτεινόμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό που 

ακολουθεί 
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