ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη τριετία.
Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του δήμου, αλλά και τα έργα και τις
δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς.
Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων
υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη και τη
συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου.
Τι περιλαμβάνει το Ε.Π.
Περιλαμβάνει δύο ενότητες:
• Η πρώτη, η οποία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και η οποία τίθεται σε
δημόσια διαβούλευση, αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα
οποία θα ασχοληθεί ο δήμος και τους στόχους για κάθε θέμα.
• Η δεύτερη, δηλαδή ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, θα εκπονηθεί στη
συνέχεια και θα περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και
τα οικονομικά στοιχεία των δράσεων.
Το όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι:
Ανάδειξη του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας σε ένα Δήμο με επίκεντρο τον άνθρωπο,
σύγχρονο, ανταγωνιστικό, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ιστορία του, μέσα
από ένα νέο μοντέλο Διοίκησης.
Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται ο προγραμματισμός του δήμου είναι:
•
•
•
•

•

Η ανάπτυξη δράσεων που να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των
δημοτών
Η ανάπτυξη δράσεων που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.
Η ανάπτυξη δράσεων που αναδεικνύουν, αναβαθμίζουν αλλά και προστατεύουν το
φυσικό περιβάλλον.
Η εμβάθυνση σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής στις πολιτιστικές υποδομές,
τις συνθήκες διαβίωσης, την ιδιωτική ασφάλεια και την αναβάθμιση του αισθήματος
ασφάλειας, την ποιότητα στέγασης, τις υποδομές εκπαίδευσης, την τουριστική
ελκυστικότητα και την κοινωνική συνοχή.
Η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών και τεχνικών διακυβέρνησης όπως, συμμετοχή των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια, επάρκεια, υπηρεσίες πρόνοιας,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευέλικτες και βασισμένες στη γνώση οργανωτικές δομές,
μέτρηση και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.

Οι άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. είναι:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του
Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική,
την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής
Επιχειρηματικότητας.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση Διοικητικής και Οικονομικής Ικανότητας του
Δήμου.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αφορά την Α΄ ενότητα του Ε.Π. δηλαδή το
στρατηγικό σχεδιασμό.

