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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικο�  Συμβου� λιο του Δη� μου Γρεβενώ� ν κατα�  τη συνεδρι�αση�  του στις 31-3-2021,
με την υπ’ αριθμ.  44/2021 απο� φαση�  του, ψη� φισε το σχε�διο Στρατηγικου�  Σχεδιασμου�  -
Α΄ φα� σης του Επιχειρησιακου�  Προγρα� μματος του Δη� μου για την περι�οδο 2020-2024.

Ο Στρατηγικο� ς Σχεδιασμο� ς αποτελει�  την Α΄ Φα� ση του Επιχειρησιακου�  Προγρα� μματος
και εκπονη� θηκε απο�  την Εκτελεστικη�  Επιτροπη�  με την υποστη� ριξη της υπηρεσι�ας
προγραμματισμου�  και τη συνεργασι�α ο� λών τών υπηρεσιώ� ν και τών Νομικώ� ν
Προσώ� πών του Δη� μου, συ� μφώνα με την ισχυ� ουσα νομοθεσι�α.

Στην  Β΄  Φα� ση  που  θα  ακολουθη� σει,  θα  περιλαμβα� νεται  ο  Επιχειρησιακο� ς  και
Οικονομικο� ς Προγραμματισμο� ς τών δρα� σεών του Δη� μου.

Το Επιχειρησιακο�  Προ� γραμμα του Δη� μου θα αποτελε�σει ε�να ολοκληρώμε�νο προ� γραμμα
τοπικη� ς και οργανώτικη� ς – λειτουργικη� ς ανα� πτυξης του Δη� μου για την περι�οδο 2020-
2024. 

Σκοπο� ς του ει�ναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών
προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α΄ Φάση περιλαμβα� νει το ο� ραμα, τις αναπτυξιακε�ς προτεραιο� τητες και τη
στρατηγικη�  του Δη� μου.

Πιο αναλυτικα� , στην Α΄ Φα� ση περιγρα� φεται και αξιολογει�ται η υφιστα� μενη κατα� σταση
της περιοχη� ς του Δη� μου, σε σχε�ση με τα γεώγραφικα� , πληθυσμιακα� , κοινώνικα� ,
αναπτυξιακα�  και οικονομικα�  χαρακτηριστικα�  της, καθώ� ς και η οργα� νώση και
λειτουργι�α τών υπηρεσιώ� ν και τών Νομικώ� ν Προσώ� πών.

Στην αξιολο� γηση της υφιστα� μενης κατα� στασης, περιγρα� φονται, τα μειονεκτη� ματα και
πλεονεκτη� ματα του Δη� μου και  τών Νομικώ� ν  του Προσώ� πών,  οι  δυνατο� τητες και  οι
αδυναμι�ες τών υπηρεσιώ� ν καθώ� ς και οι ευκαιρι�ες και οι περιορισμοι�  απο�  διαφο� ρους
εξώγενει�ς παρα� γοντες. Η αξιολο� γηση καταλη� γει στη διατυ� πώση τών κρισι�μών
ζητημα� τών τα οποι�α ει�ναι σκο� πιμο να αντιμετώπιστου� ν την περι�οδο 2020-2024.   Για
τη διατυ� πώση τών κρισι�μών ζητημα� τών ελη� φθησαν υπο� ψη οι κατευθυ� νσεις
αναπτυξιακου�  σχεδιασμου� , σε περιφερειακο�  και εθνικο�  επι�πεδο.

Στη συνε�χεια, διατυπώ� νεται το αναπτυξιακο�  ο� ραμα για την περιοχη�  και προσδιορι�ζεται
η στρατηγικη�  του Δη� μου, δηλαδη�  οι στο� χοι που θα συμβα� λλουν στην υλοποι�ηση του
ορα� ματος του.

Το ο� ραμα αποτελει� μια συνοπτικη�  διατυ� πώση της μελλοντικη� ς επιθυμητη� ς κατα� στασης
στην περιοχη�  του Δη� μου, για την επο� μενη πενταετι�α, ενώ�  ο προσδιορισμο� ς της
στρατηγικη� ς γι�νεται με τον καθορισμο�  στο� χών.



Συ� μφώνα με την ισχυ� ουσα νομοθεσι�α, το Στρατηγικο�  Σχε�διο τι�θεται σε δημο� σια
διαβου� λευση. 

Για το σκοπο�  αυτο� , το πλη� ρες κει�μενο και το ερώτηματολο� γιο δημο� σιας διαβου� λευσης
ε�χουν αναρτηθει� στην ιστοσελι�δα του Δη� μου http://www.dimosgrevenon.gr

Με�σώ του ερώτηματολογι�ου μπορου� ν να υποβα� λλονται προτα� σεις, απο�  πολι�τες η�
ενώ� σεις πολιτώ� ν και απο�  τοπικου� ς,  κοινώνικου� ς και οικονομικου� ς φορει�ς,  από 13-4-
2021 μέχρι 30-4-2021.  Οι προτα� σεις αυτε�ς θα ληφθου� ν υπο� ψη κατα�  την εκπο� νηση
του τελικου�  κει�μενου.

Η υποβολη�  τών προτα� σεών, παρατηρη� σεών και σχο� λιών μπορει� να γι�νεται:

Α) Ταχυδρομικα�  στη Δ/νση: Δη� μος Γρεβενώ� ν – Πλ. Ελευθερι�ας 1 – 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Β) Με�σώ ηλεκτρονικου�  ταχυδρομει�ου στη δ/νση email: dimarxos@dimosgrevenon.gr

Γ) Με την κατα� θεση συμπληρώμε�νου ερώτηματολογι�ου  στο Γραφει�ο  Δημα� ρχου (Πλ.
Ελευθερι�ας 1 – Κεντρικο�  Δημαρχει�ο), η�  στο Γραφει�ο Προγραμματισμου�  (Διοικητη� ριο –
2ος ο� ροφος γρ. 4121)

Για κα� θε προ� σθετη πληροφορι�α η�  διευκρι�νιση μπορει�τε να επικοινώνει�τε με τον
αρμο� διο υπα� λληλο σε θε�ματα Προγραμματισμου�  και Οργα� νώσης του Δη� μου Γρεβενώ� ν:

κ. Ζαμανα� κο Που� λιο (τηλ.: 24623-53438, email: zamanakos@yahoo.gr) 
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