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Προλεγόμενα Δημάρχου

Η μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση είναι κάτι καινούργιο για όλους. Όποιος υποστηρίζει  
ότι είναι εύκολη η μετάβαση στη νέα εποχή, ψεύδεται.  Όλοι,  αιρετοί και μη, πρέπει να  
δουλέψουμε σκληρά για όλα εκείνα που μας ενώνουν και να αφήσουμε μακριά τα τοπικά  
μικροσυμφέροντα και  τις  ανίερες  αντιπαραθέσεις.  Η  θέση και  η  αντίθεση οδηγούν στη  
σύνθεση και  όχι  στην πόλωση. Οδοδείκτης πρέπει να είναι  πάντα ο πολίτης,  τον οποίο  
πρέπει να υπηρετούμε και όχι να μας υπηρετεί. Θέλουμε και μπορούμε να κτίσουμε έναν  
νέο Δήμο που θα αγκαλιάζει και θα ενώνει αρμονικά όλους τους πολίτες του και θα παρέχει  
ίσες ευκαιρίες προς όλους. 

Η φυσιογνωμία του Δήμου Προσοτσάνης μας επιτρέπει να προσβλέπουμε στη δημιουργία  
ενός  σύγχρονου,  ανοιχτού  και  αποτελεσματικού  Δήμου,  όπου  θα  σχεδιάζει  και  θα  
προγραμματίζει  την  ανάπτυξη,  με  κέντρο  τον  άνθρωπο  και  με  σεβασμό  στα  ιδιαίτερα  
χαρακτηριστικά του.

Ο  νέος  Δήμος  απαιτεί  σύγχρονο  Επιχειρησιακό  Σχεδιασμό  και  Προγραμματισμό  της  
ανάπτυξης.  Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουμε στοχεύσει στην υλοποίηση καινοτόμων μελετών  
και δράσεων σε κρίσιμους τομείς που εξασφαλίσουν την αναβάθμιση της περιοχής μας. Στο  
πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας, παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι προτάσεις  
και τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας και που πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε με τις  
δυνάμεις μας ώστε σε ορίζοντα 4ετίας να υλοποιηθεί και να θέσει τις βάσεις για τη βιώσιμη  
ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  που  εκπονεί  ο  Δήμος  για  εμάς  δεν  αποτελεί  μονάχα  μια  
θεσμική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική ανάγκη και σύγχρονη απαίτηση και τέλος ένα  
εργαλείο με το οποίο θα οργανώσουμε τη δράση μας και θα διεκδικήσουμε με αξιώσεις  
πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση των έργων που έχουν ανάγκη τα χωριά μας. 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης,

Άγγελος Λύσσελης 

 

2



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2011 – 2014 
Ενότητα 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός

Πίνακας περιεχομένων
Πίνακας περιεχομένων                                                                                                                             ........................................................................................................  3  
Εισαγωγή                                                                                                                                                     .............................................................................................................................  5  

Α. Θεσμικό πλαίσιο του σχεδιασμού (γενικό και ειδικό)                                                                .....................................................  5  
Β. Σκοποί των πενταετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων                                                         ................................................  10  
Γ. Διαδικασίες κατάρτισης Α΄ Ενότητας «Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου Προσοτσάνης» - 
Μεθοδολογική Προσέγγιση                                                                                                               ................................................................................................  14  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                          ...................  14  
1.1.1 Βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά Δήμου Προσοτσάνης                                      .............................  15  

1.1.2 Βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης  19  

1.1.3 Βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης          .....  25  

1.1.4 Βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Προσοτσάνης                                 .........................  27  

1.1.5 Βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου 

Προσοτσάνης                                                                                                                                  .............................................................................................................  33  

1.1.6. Βασικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου 

Προσοτσάνης                                                                                                                                  ...........................................................................................................  37  

1.2 Βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου                                         ................................  43  
1.2.1 Διοικητική διάρθρωση του Δήμου Προσοτσάνης                                                         ...........................................  43  

1.2.2 Ανθρώπινο δυναμικό                                                                                                          .......................................................................................  45  

1.2.3 Καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Προσοτσάνης         . .  47  

1.2.4 Έσοδα και δαπάνες του Δήμου Προσοτσάνης                                                               ................................................  54  

1.2.5 Έσοδα Δήμου                                                                                                                        ....................................................................................................  54  

1.2.6 Δαπάνες Δήμου                                                                                                                    ................................................................................................  56  

1.2.7 Οικονομική Κατάσταση Δήμου                                                                                         ........................................................................  58  

1.3  Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης                                                                          ..............................................................  59  
1.3.1 Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο         .....  59  

1.3.2 Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, ευκαιριών και περιορισμών

                                                                                                                                                         ..................................................................................................................................  61  

1.3.3 Καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων μέσω της διαβούλευσης με τα τοπικά 

συμβούλια                                                                                                                                       ................................................................................................................  69  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ                    ..............  71  

2.1 Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος                                                                                 ....................................................................  71  
2.2 Προσδιορισμός της στρατηγικής                                                                                                ..................................................................................  73  
2.3 Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων                                                             ...................................................  83  

2.3.1 Η συνοχή μεταξύ αξόνων προτεραιότητας και στόχων αναπτυξιακής 

στρατηγικής                                                                                                                                     ..............................................................................................................  89  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                                                                                           ....................................................................................................................  100  

3



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2011 – 2014 
Ενότητα 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός

4



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2011 – 2014 
Ενότητα 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός

Εισαγωγή

Α. Θεσμικό πλαίσιο του σχεδιασμού (γενικό και ειδικό)

Η  συγκυρία  της  νομοθέτησης  του  σύγχρονου  πλαισίου  για  την  αυτοδιοίκηση  και  την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, μέσα από το Ν 3852/10, αλλά και η αδιαμφισβήτητα αρνητική 

δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, παρά τις δυσκολίες, μπορούν να δημιουργήσουν 

συνθήκες αυστηροποίησης και προτυποποίησης του αναπτυξιακού προγραμματισμού της 

χώρας σε όλα τα επίπεδα. Η έλλειψη πόρων, η προγραμματική ανεπάρκεια στην τοπική 

κλίμακα και η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών έχουν δημιουργήσει ένα άκρως 

αρνητικό περιβάλλον για τη σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση, που καλείται τώρα να σηκώσει 

το μεγάλο βάρος της μεταρρύθμισης, αλλά και της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας 

προωθώντας βιώσιμες τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές. 

Τα  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  των  Δήμων,  δύναται  να  παίξουν  ένα  ρόλο  ιδιαίτερα 

σημαντικό στην προσπάθεια των ΟΤΑ να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους, να αξιολογήσουν 

τη δράση τους και  να επιτύχουν την ωρίμανση διαδικασιών και  έργων για την περιοχή 

αναφοράς τους. Αυτό θα συμβεί μονάχα όταν από κοινού, οι δημοτικές αρχές, οι υπηρεσίες  

και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, αλλά και οι πολίτες αποφασίσουν να συμμετάσχουν 

στη σύνταξη και  υιοθέτηση ενός εργαλείου «μπούσουλα» που χαράσσει στρατηγική και 

μεθοδεύει την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με προκαθορισμένο ορίζοντα.

Με βάση τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔ&Κ, Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114 - 08.06.2006) 

προβλέπεται η υποχρεωτική εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Σχεδίων (Επ.Π) για 

ΟΤΑ με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους και προαιρετική για τους υπόλοιπους, με 

βάση και προδιαγραφές που εκπόνησε το ΥΠΕΣΔΔΑ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ. Παρά την 

υποχρεωτική  εκπόνηση  δεν  υφίσταται  καμία  δέσμευση  για  την  χρηματοδότηση  των 

δράσεων  που  περιγράφουν,  από  κανένα  από  τα  διαθέσιμα  χρηματοδοτικά  μέσα  είτε 

εθνικής, είτε ευρωπαϊκής προέλευσης. Θεματικά κινούνται στην τεκμηρίωση δράσεων που 

θα κληθεί  να υλοποιήσει  ένας  ΟΤΑ στους τομείς  της  αρμοδιότητάς του,  αλλά και  στην 

περιγραφή δράσεων που εκτιμάται ότι είναι σκόπιμες να υλοποιηθούν από άλλους φορείς 

που έχουν ως χώρο δράσης τα όρια του κάθε ΟΤΑ. Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησής 

τους είναι με βάση τον Κώδικα η διάρκεια μιας δημαρχιακής θητείας. 
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Στο Ν. 3852/2010, επιχειρείται η μετεξέλιξη του θεσμού του Ε.Π. των ΟΤΑ και αναφέρεται 

ρητά  η  υποχρέωση  όλων  των  Δήμων  (325)  στην  εκπόνηση  Πενταετούς  Επιχειρησιακού 

Σχεδίου και των αντιστοίχων Ετησίων Σχεδίων Δράσης αυτού. Ωστόσο, η εμπειρία από την 

πρώτη  εφαρμογή  του  θεσμού,  όπως  αυτός  περιγραφόταν  στον  ΚΔΚ  -  αλλά  και  στις 

μετέπειτα κανονιστικές αποφάσεις επί του περιεχομένου που εξέδωσε το ΥΠΕΣ - κατέδειξε 

την απαξίωση του ρόλου του και τη μικρή προστιθέμενη αξία του ως εργαλείο σχεδιασμού 

και προγραμματισμού της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών των υπό μελέτη περιοχών. 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ανεπιτυχούς εφαρμογής του θεσμού, αποτέλεσε μεταξύ 

άλλων η έλλειψη δεσμευτικότητας υλοποίησης από τη μια, αλλά και της μη εξασφάλισης 

των πόρων που περιγραφόταν σε αυτό. Η εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού κατέδειξε, 

επίσης,  την απαξίωση του ως βασικό εργαλείο σχεδιασμού, λόγω της υπερ-ρύθμισης των 

προδιαγραφών  εκπόνησης,  δημιουργώντας  συγχύσεις  και  κάνοντας  το  Σχέδιο  τελικά 

δυσνόητο από τις υπηρεσίες του ΟΤΑ, ακυρώνοντας έτσι τον χαρακτήρα του «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ» 

σχεδιασμού που το πνεύμα του νομοθέτη του 3463/06, ήθελε να προσδώσει στα ΕΠ των 

ΟΤΑ. Την τρέχουσα περίοδο, το ΥΠΕΣ εξέδωσε το 89/2011 ΠΔ που τροποποιεί το αντίστοιχο 

185/2007  ΠΔ  που  αφορά  στις  προδιαγραφές  των  ΕΠ  με  βάση  τον  ΚΔΚ  (3463/06)  και 

προσδιορίζονται νέες προδιαγραφές εκπόνησης, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα του 

Καλλικράτη. Ο Οδηγός εκπόνησης από την ΕΕΤΑΑ δεν αποτελεί νομική δέσμευση επί των 

αναφερομένων σε αυτήν,  παρά μόνον οι  διατάξεις  του ΠΔ με τις  προδιαγραφές και τις 

διαδικασίες που έχει εκδώσει το ΥΠΕΣ (Διεύθυνση αναπτυξιακών προγραμμάτων). 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας ενός επιχειρησιακού σχεδίου οποιουδήποτε ΟΤΑ, κρίνεται 

από  το  κατά  πόσο  1)  καταφέρνει  να  ενσωματώσει  τις  υπερκείμενες  προβλέψεις  και 

πολιτικές που παράγονται από τα σχέδια ανωτέρων χωρικά επιπέδων, και 2) αν επιτυγχάνει 

να συνδυάσει τις πολιτικές και τα μέσα που ο εθνικός αναπτυξιακός προγραμματισμός του 

προσφέρει  (ΠΔΕ,  ΕΣΠΑ,  σύγχρονα  εργαλεία  όπως  Jessica κ.α.),  προς  όφελος  της 

δραστηριότητας  του  και  εν  γένει  της  τοπικής  οικονομίας  και  κοινωνίας  που 

αντιπροσωπεύει.  Η  διαγραμματική  απεικόνιση  των  επιπέδων  του  αναπτυξιακού 

σχεδιασμού και προγραμματισμού,  όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί,  εμφανίζει 

μια  πληρότητα  καλύπτοντας  όλα  τα  χωρικά  επίπεδα  (εθνικό,  περιφερειακό  και  υπο-

περιφερειακό). 
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Πίνακας σχεδίων & προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού

Επίπεδο Είδος Σχεδίου ή Προγράμματος Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικό

Εθνικό  Πρόγραμμα  Σταθερότητας  και 

Ανάπτυξης  (περιλαμβάνει  και  το 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων) 

Το προβλέπει το άρθρο 4 του 

Κανονισμού 1466/97 του ΕΚ

 Θ
ΕΣ

Μ
Ο

Θ
ΕΤ

Η
Μ

ΕΝ
Η

 Α
ΞΙ

Ο
Λ

Ο
ΓΗ

ΣΗ
 Π

ΡΟ
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

ΤΩ
Ν

Εθνικό  Στρατηγικό  Πλαίσιο  Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ)

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

το ΕΣΠΑ και τα ΤΕΠ είναι:

- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267)

- Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53)

-  ΥΑ  14053/ΕΥΣ  1749/27-3-

2008  (ΦΕΚ Β 540)

Τομεακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα 

(ΤΕΠ),  Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ), ΕΠ «Αλιείας»

Αναπτυξιακός - Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/2011 

Περιφερειακό

Περιφερειακό Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 

(ΠΕΠ)

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τα ΠΕΠ είναι: 

- Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267)

- Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53)

-  ΥΑ  14053/ΕΥΣ  1749/27-3-

2008  (ΦΕΚ Β 540)
Πενταετή  Επιχειρησιακά  Προγράμματα 

(αιρετών Περιφερειών) Ν. 3852/2010 (άρθρο 268)

Ετήσια Προγράμματα Δράσης

Κατώτερο  του 

Περιφερειακού 

(τοπικό)

Πενταετή  Επιχειρησιακά  Προγράμματα 

ΟΤΑ ά βαθμού Ν.  3463/2006  –  ΚΔΚ  (άρθρο 

203)

Ν. 3852/2010 (άρθρο 266)Ετήσια Προγράμματα Δράσης

ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ν 1622/1986 – ΦΕΚ Α 92/ 14.07.1986, Ν. 3614/2007 – ΦΕΚ Α 267/ 03.12.2007, Ν.  

3299/2004 – ΦΕΚ 261 - 23.12.2004, Ν 3463/2006 – ΦΕΚ 114 - 08.06.2006  

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης, λοιπόν, πρέπει να απαντά με σαφή 

και τεκμηριωμένο τρόπο στα ακόλουθα, ενδεικτικά, πλην όμως καίρια, ερωτήματα:

• Πού βρίσκεται σήμερα ο Δήμος, σε σύγκριση και σε σχέση με τον υπόλοιπο Νομό ή 

την  Περιφέρεια,  με  τα εθνικά  και  τα ευρωπαϊκά  ή  και,  ευρύτερα ακόμη,  με  τα 

διεθνή δεδομένα και επίπεδα ανάπτυξης;

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του Δήμου; Ποια τα ισχυρά και 

τα αδύνατα σημεία του; Ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι περιορισμοί που δρουν στην 

αναπτυξιακή διαδικασία και προοπτική του Δήμου;
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• Ως Διοίκηση και ως Πολίτες-Δημότες αυτού του τόπου: Πού θέλουμε να πάμε; Ποιές 

είναι οι αξίες μας; Ποιοί είναι οι στόχοι μας; 

• Ποιό είναι το όραμά μας και με ποιόν τρόπο θα μπορέσουμε να το πετύχουμε; 

• Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας; Σε ποιους τομείς πρέπει να δώσουμε βαρύτητα;

• Ποια  είναι  τα  μέσα  (οργανωτικά,  επιχειρησιακά,  λειτουργικά,  οικονομικά)  που 

μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας και  πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε 

κατά  τον  καλύτερο  /  βέλτιστο  δυνατό  τρόπο  για  να  εξυπηρετήσουμε  αυτές  τις  

προτεραιότητες; 

• Τι  αποτελέσματα  θα  έχουμε;  Ποιους  δείκτες  θα  εφαρμόσουμε  για  να 

αξιολογήσουμε  τα αποτελέσματα,  για  να παρακολουθήσουμε  και  αποτιμήσουμε 

την υλοποίηση των στόχων μας;

Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  του  Δήμου  (ως  καθ’  ύλην  και  εκ  του  νόμου  αρμόδια)  έχει 

προγραμματίσει  τη  σύνταξη  ενός  Επιχειρησιακού  Σχεδίου,  όχι  με  απλά  κανονιστική  – 

διεκπεραιωτική διάσταση, αλλά ενός σχεδίου με επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική 

και  παρεμβάσεις.  Επιτυχημένο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  είναι  το  ΕΠ  εκείνο  που 

καταφέρνει  να  διαγνώσει  τις  τοπικές  ανάγκες,  να  τις  ιεραρχήσει,  να  περιγράψει  τη 

διαδικασία ωρίμανσης του έργου και τέλος να συνδέσει το έργο με τις υφιστάμενες πηγές 

χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνίσταται 

μεταξύ άλλων:  

• Στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και  στρατηγικών στόχων του 

ΠΕΠ της  Χωρικής  Ενότητας  Μακεδονίας-Θράκης  2007-2013  για  την  περιοχή του 

Δήμου Προσοτσάνης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργιες, τόσο με 

τα  λοιπά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2007-2013,  όσο  και  με  τις 

παράλληλες πολιτικές και προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά.

• Στον  εντοπισμό  των  υλοποιούμενων  και  των  σχεδιαζόμενων  παρεμβάσεων  στις 

περιοχές αυτές και στην εκτίμηση της σκοπιμότητας και δυνατότητας ένταξης τους 

στον προγραμματισμό της περιόδου 2007-2013.

• Στην  πρόταση  παρεμβάσεων  -  δράσεων  σε  συνέργεια  με  όλα  τα  διαρθρωτικά 

ταμεία (Ε.Κ.Τ., κ.λ.π.).

• Στην αποτίμηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιμότητας τους 

για τη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές 

πολιτικές (π.χ. Territorial Agenda).
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• Στην πρόταση κατάλληλης στόχευσης της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή 

και στις επιμέρους χωρικές ενότητες της.

• Στον  εντοπισμό  και  την  οργάνωση  (σχεδιαστικά)  σκόπιμων  και  εφικτών 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων που δεν έχουν μέχρι στιγμής προταθεί, λαμβάνοντας 

υπόψη  τις  τεχνικές,  χρηματοδοτικές  και  οργανωτικές  -  διαχειριστικές 

προϋποθέσεις.

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για 

πρώτη  φορά,  η  υποχρέωση  κατάρτισης  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  από  τους 

πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. . 

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 

που εξέδωσε, έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως 

με:

1. την  Υπουργική  Απόφαση  18183/2007  (ΦΕΚ  534/τ.Β’/13_4_2007)  στην  οποία 

καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Ο.Τ.Α.

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, 

τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού 

4. το  Προεδρικό  Διάταγμα  185/2007  «Όργανα  και  διαδικασία  κατάρτισης, 

παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η 

διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 

18183/13-4-2007

6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/11 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα 

και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
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Οι  προηγούμενες  θεσμικές  ρυθμίσεις  αποσκοπούν  στην  εισαγωγή  μόνιμων  εσωτερικών 

διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του 

προγραμματισμού,  της  παρακολούθησης  και  της  μέτρησης  των  αποτελεσμάτων  των 

δράσεων των Ο.Τ.Α.,  να  αποτελέσει  μια  σταθερή εσωτερική λειτουργία,  στην  οποία θα 

συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Β. Σκοποί των πενταετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς, μέσα από μελέτες και πρακτικές εφαρμογές, ότι 

η έννοια και η πρακτική της «ανάπτυξης» στηρίζεται πλέον στον σχεδιασμό, στην έρευνα, 

στην αναζήτηση της καινοτομίας και  στον προσδιορισμό του είδους της ανάπτυξης που 

επιδιώκει να πετύχει η κάθε πόλη ή περιοχή. Ο σχεδιασμός προσδιορίζεται με βάση τρεις 

αλληλένδετες παραμέτρους: οργανωμένη προσπάθεια, διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων 

και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Αποτελεί μια διαδικασία καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων και επιλογής στρατηγικών 

και  πολιτικών  υλοποίησης,  η  οποία  βασίζεται  στην  επιστημονική  ανάλυση,  τη  διεθνή 

εμπειρία,  τις  συμμετοχικές  διαδικασίες  και  τις  ειδικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στην 

οικονομία, στην κοινωνία και τις υποδομές κάθε περιοχής.

Αξιοποιείται η ανάλυση SWOT   που αφορά μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης τόσο στο 

εσωτερικό (internal situation audit) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (external situation 

audit).

Βασική  αποστολή  του  ΕΠ  είναι  να  αποτελέσει  επιχειρησιακό  εργαλείο  σχεδιασμού, 

ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που να συμβάλλουν στη 

βιώσιμη  και  μακροχρόνια  ανάπτυξη  του  Δήμου  Προσοτσάνης.  Ταυτόχρονα,  το 

επιχειρησιακό  πρόγραμμα  καθίσταται  αναγκαίο  για  την  χρηματοδότηση  όλων  των 

προτεινόμενων- σε Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματα- παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της 

περιοχής,  καθώς  και  για  την  προετοιμασία  του  Δήμου  Προσοτσάνης  με  στόχο  την 

διαμόρφωση  της  αναπτυξιακής  του  στρατηγικής  στην  προγραμματική  περίοδο  που 

προσδιορίζεται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. 
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Οι γενικοί σκοποί των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής και 

εσωτερικής  ανάπτυξης  των  ΟΤΑ,  σε  εναρμόνιση  με  τις  κατευθύνσεις  αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει  τις νέες δραστηριότητες 

που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στα πλαίσια των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, 

με απώτερους σκοπούς:

A) Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που 

συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς:

 Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος

 Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος

 Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης

Η  δραστηριοποίηση  του  Δήμου  στους  παραπάνω  τομείς  γίνεται  κυρίως  μέσω  της 

κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών 

και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων.

Αποδέκτες  των δράσεων αυτών είναι  οι  γεωγραφικές  ενότητες  του  Δήμου (Δημοτικά  ή 

τοπικά διαμερίσματα, συνοικίες ή γειτονιές).

B) Την  βελτίωση  της  ευημερίας  των  κατοίκων  που  συνεπάγεται  την  παροχή  και 

βελτίωση υπηρεσιών στους τομείς:

 Της Κοινωνικής Πολιτικής

 Της Παιδείας/ Πολιτισμού/ Αθλητισμού

 Της Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης

Οι  αποδέκτες  των δράσεων αυτών είναι  οι  διάφορες  κοινωνικοοικονομικές  ομάδες  των 

κατοίκων της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης (π.χ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, 

άνεργοι κ.τ.λ.)

Τα τρία στρατηγικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις είναι τα εξής:
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 Πρώτο:  Προσδιορισμός  των  χαρακτηριστικών  και  του  επιπέδου  ανάπτυξης  στο 

οποίο βρίσκεται ο Δήμος Προσοτσάνης κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 Δεύτερο:  Προσδιορισμός του στόχου, δηλαδή σε ποιο τύπο ή επίπεδο ανάπτυξης 

επιδιώκει να φτάσει ο Δήμος Προσοτσάνης.

 Τρίτο: Προσδιορισμός του τρόπου, δηλαδή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος 

Προσοτσάνης για να φτάσει στο επίπεδο ανάπτυξης που επιδιώκει.

Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι  να δώσει  απαντήσεις  στα τρία 

ανώτερα ερωτήματα, προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι κατευθύνσεις και οι 

αντίστοιχες  δράσεις  οι  οποίες  θα  οδηγήσουν  το  Δήμο  Προσοτσάνης  στο  επιθυμητό 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Οι επιμέρους στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν στα εξής:

 Προσανατολισμός  στο  τρίπτυχο  «οικονομία-  κοινωνία-  περιβάλλον»,  βασικές 

κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης,

 Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του Δήμου Προσοτσάνης,

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Δήμου 

Προσοτσάνης,

 Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,

 Αναζήτηση και προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων,

 Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, και

 Ενίσχυση  της  συνεργασίας  όλων  των  δημιουργικών  δυνάμεων  και  φορέων  του 

Δήμου  Προσοτσάνης  (Επιχειρήσεις-  Δημόσιοι  Τοπικοί  Φορείς-  Κάτοικοι)  σε 

διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων ανάπτυξης.

Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού

Εκτός  από  τις  δράσεις  για  την  προώθηση  της  τοπικής  ανάπτυξης  το  επιχειρησιακό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει  υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 

του ΟΤΑ ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών 

αλλά  και  ως  κοινωνικού  και  πολιτικού  θεσμού),  με  σκοπούς  τη  βελτίωση  της 

αποτελεσματικότητας,  της  αποδοτικότητας  και  της  νομιμοποίησης  της  λειτουργίας  του. 

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :
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 στη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  αποδοτικότητας  των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

 στη  βελτίωση  της  παραγωγικής  ικανότητας  των ΟΤΑ μέσω  του  μεσοπρόθεσμου 

προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της 

μηχανοργάνωσης,  της  προμήθειας  εξοπλισμού  και  της  εξασφάλισης  γης  και 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

 στη βελτίωση της  οικονομικής  κατάστασης  των ΟΤΑ,  μέσω του  μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού  προγραμματισμού,  της  παρακολούθησης  του  κόστους  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης

Ανάπτυξη των συνεργασιών του ΟΤΑ και της επιρροής άλλων φορέων  

Πολλές  τοπικές  αρχές  θεωρούν  ότι  ο  ρόλος  ενός  ΟΤΑ δεν  πρέπει  να  περιορίζεται  στις  

οριοθετημένες,  από  το  θεσμικό  πλαίσιο,  αρμοδιότητές  του  και  ότι  οι  ΟΤΑ  είναι 

υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη συνολική ευημερία  της περιοχής τους. Η διοίκηση ενός 

ΟΤΑ γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών 

υπηρεσιών,  αλλά  ως  μέριμνα  για  το  σύνολο  των  τοπικών  υποθέσεων.  Σε  αυτή  την 

κατεύθυνση, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός ΟΤΑ θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή 

που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του ΟΤΑ :

 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και 

μη κυβερνητικές οργανώσεις 

 Οι γειτονικοί ΟΤΑ

 Οι  λοιποί  φορείς  του  πολιτικο-διοικητικού  συστήματος  της  χώρας  (Κεντρικοί 

φορείς, Περιφέρεια)

Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις  

για τα οποία είναι αρμόδιος ο ΟΤΑ, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες 

συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ. 

Το  πρόγραμμα  εκτός  των  άλλων  στοχεύει  επίσης,  στην  αναβάθμιση  του  επιπέδου 

συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα,  για τη 

συντονισμένη  προώθηση  της  τοπικής  ανάπτυξης  και  την  από  κοινού  παροχή  τοπικών 

υπηρεσιών.
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Γ. Διαδικασίες κατάρτισης Α΄ Ενότητας «Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου Προσοτσάνης» - 
Μεθοδολογική Προσέγγιση

Πλαίσιο και Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στα  πλαίσια  της  εκπλήρωσης  του  στόχου  αυτού,  η  μεθοδολογία  εκπόνησης  του 

ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Προσοτσάνης περιλαμβάνει την 

ολοκλήρωση τριών διακριτών σταδίων :

1. Προετοιμασία και Οργάνωση 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός ( Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος)

3. Επιχειρησιακός  &  Οικονομικός  Προγραμματισμός  (Β’  Φάση  του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος)

Η σειρά ολοκλήρωσης των παραπάνω σταδίων, καθώς επίσης και το περιεχόμενο τους σε 

πρώτο επίπεδο ανάλυσης παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής.

Τα οφέλη από την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου εκτιμώνται ότι 

θα είναι:

1. Προστασία και Αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος

2. Βελτίωση της Κοινωνικής και Οικονομικής Ευημερίας

3. Βελτίωση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Δήμου

4. Βελτίωση της Παραγωγικής Ικανότητας του Δήμου

5. Βελτίωση της Ικανοποίησης των Δημοτών

6. Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Στο  παρακάτω  κεφάλαιο  ακολουθεί  μία  συστηματική  καταγραφή  της  υφιστάμενης 

κατάστασης  του  Δήμου  Προσοτσάνης.  Τα  στοιχεία  τα  οποία  καταγράφονται  θα 

αποτελέσουν έναν οδηγό για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων και των απειλών της 

περιοχής μελέτης καθώς επίσης και στην ενίσχυση των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών οι 

οποίες παρουσιάζονται για τον Δήμο.

1.1.1 Βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά Δήμου Προσοτσάνης

Ο  Δήμος  Προσοτσάνης,  όπως  συστάθηκε  από  το  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης), αποτελείται 

από τους πρώην Δήμους Προσοτσάνης και Σιταγρών και έχει ως έδρα του την Προσοτσάνη. 

Ο Δήμος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και 

στο δυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Στα βόρεια συνορεύει με το Δήμο 

Νευροκοπίου, ανατολικά με το Δήμο Δράμας, νότιοανατολικά  με το Δήμο Δοξάτου, ενώ 

δυτικά και  νοτιοδυτικά συνορεύει  με  την  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  Η έκταση του 

Δήμου  είναι  480,77  τ.  χιλ.  και  καταλαμβάνει  το  13,87%  της  συνολικής  έκτασης  της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
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Χάρτης  1:  Χωροταξική  ένταξη  του  Δήμου  Προσοτσάνης  στην  Περιφέρεια  Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης

 
Πηγή: Διαδικτυακός τόπος http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF

%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82

Η θέση του Δήμου Προσοτσάνης, σε επίπεδο τόσο Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε 

επίπεδο Περιφέρειας, χαρακτηρίζεται ως κεντροβαρής. Παρά το γεγονός της μέτριας έως 

και  κακής ποιότητας  του επαρχιακού οδικού δικτύου που οδηγεί  σε προβλήματα όπως 

μερική απομόνωση και πληθυσμιακή συρρίκνωση ορισμένων οικισμών του, ο Δήμος έχει το 

πλεονέκτημα  να  διασχίζεται  από  δυο  βασικούς  οδικούς  άξονες  υπερτοπικής  αλλά  και 

διεθνούς σημασίας.   Από την Εθνική Οδό Νο57  Δράμας -  Κάτω Νευροκοπίου - Εξοχής - 

Βουλγαρικών συνόρων,   η οποία τύποις θεωρείται κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, αν 

και δεν πληροί τις βασικές προδιαγραφές για κάτι τέτοιο, καθώς επίσης και από την Εθνική 

Οδό Νο12 Θεσσαλονίκης - Σερρών - Δράμας.  Είναι προφανές λοιπόν ότι ο Δήμος αν και 

βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τον βασικό οδικό και αναπτυξιακό άξονα της χώρας 

(ΠΑΘΕ)  δεν  στερείται  οδικών συνδέσεων  με  αυτόν,  όσο  και  με  τα  γειτνιάζοντα  αστικά 

κέντρα (Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Θεσ/νικη). Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για τον Δήμο, 

που ενισχύει τόσο την αναπτυξιακή δυναμική του όσο και την εξωστρέφειά του, αποτελεί 

το γεγονός ότι η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Κήπων διέρχεται εντός των ορίων 

του Δήμου και μάλιστα στο Φωτολίβος υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός. 

Είναι προφανές επομένως ότι ο Δήμος Προσοτσάνης παρά τα σημαντικά προβλήματα λόγω 

της μορφολογίας του αλλά και της κακής ποιότητας των οδικών υποδομών του, έχει τις 
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δυνατότητες  να  αναπτυχθεί  περαιτέρω  και  να  διαδραματίσει  έναν  σημαντικό  ρόλο  σε 

επίπεδο τόσο Περιφερειακής Ενότητας όσο και Περιφέρειας αλλά και Χώρας.  

Όσων αφορά τη μορφολογία του Δήμου, παρατηρείται ποικιλομορφία στο ανάγλυφο της 

ευρύτερης  περιοχής,  καθώς  οι  ορεινές  περιοχές,  τα  ορεινά  λιβάδια  και  τα  φαράγγια 

εναλλάσσονται με τις πεδινές εκτάσεις του κάμπου και τους βιότοπους στην περιοχή του 

πρώην  καποδιστριακού  Δήμου  Προσοτσάνης,  γεγονός  που  αποτελεί  αναμφισβήτητα 

συγκριτικό  πλεονέκτημα  της  εν  λόγο  περιοχής,  ενισχύοντας  την  φυσική  και  αισθητική 

ιδιαιτερότητά της. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πλεονέκτημα και 

εφόσον αξιοποιηθεί αναλόγως να συμβάλει στην ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση του 

Δήμου.  Όσων  αφορά  την  περιοχή  του  πρώην  καποδιστριακού  Δήμου  Σιταγρών,  η 

μορφολογία  εκεί  είναι  εντελώς  διαφορετική  με  το  ανάγλυφο  να  κατατάσσεται  ως 

αποκλειστικά πεδινό.   
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Πίνακας 1: Διοικητικές μεταβολές Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης
Κ. Προσωτσάνης Ν. Δράμας

Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Προσωτσάνη ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Ο  οικισμός  Προσωτσάνη  της  Κοινότητας  μετονομάζεται  σε 
Πυρσόπολις

ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920

Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Πυρσοπόλεως ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920

Κ. Πυρσοπόλεως Ν. Δράμας

Η  Κοινότητα  προήλθε  από  τη  μετονομασία  της  Κοινότητας 
Προσωτσάνης

ΦΕΚ 66Β - 20/10/1920 

Ο οικισμός Μιναρέ Τσιφλίκ αποσπάται από την Κοινότητα και 
ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μιναρέ Τσιφλίκ

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Ο οικισμός Μεγάλο Σιβιντρίκ αποσπάται από την Κοινότητα και 
προσαρτάται στην Κοινότητα Μιναρέ Τσιφλίκ

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925 

Ο οικισμός Μικρό Σιβιντρίκ αποσπάται από την Κοινότητα και 
προσαρτάται στην Κοινότητα Μιναρέ Τσιφλίκ

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925

Ο  οικισμός  Πυρσόπολις  της  Κοινότητας  μετονομάζεται  σε 
Προσωτσάνη

ΦΕΚ 290Α - 07/10/1925 

Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Προσωτσάνης      ΦΕΚ 108Β - 28/11/1925

Κ. Προσωτσάνης Ν. Δράμας

Η  Κοινότητα  προήλθε  από  τη  μετονομασία  της  Κοινότητας 
Πυρσοπόλεως

ΦΕΚ 108Β - 28/11/1925

Η  ονομασία  του  οικισμού  Προσωτσάνη  της  Κοινότητας 
διορθώνεται σε Προσοτσάνη

ΦΕΚ - 16/10/1940

Η  ονομασία  της  Κοινότητας  διορθώνεται  σε  Κοινότητα 
Προσοτσάνης

ΦΕΚ - 16/10/1940

Κ. Προσοτσάνης Ν. Δράμας

Η  Κοινότητα  προήλθε  από  τη  διόρθωση  του  ονόματος  της 
Κοινότητας Προσωτσάνης

ΦΕΚ - 16/10/1940 

Η  Κοινότητα  Προσοτσάνης  αναγνωρίζεται  σε  Δήμο 
Προσοτσάνης

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946 

Δ. Προσοτσάνης Ν. Δράμας

Ο Δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας 
Προσοτσάνης

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946 

Η Κοινότητα Πύργων καταργείται και συνενούται με το Δήμο ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα Γραμμένης καταργείται και συνενούται με το Δήμο ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα Καλλιθέας καταργείται και συνενούται με το Δήμο ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα  Χαριτωμένης  καταργείται  και  συνενούται  με  το ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
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Δήμο

Η Κοινότητα  Κοκκινογείων καταργείται  και  συνενούται  με  το 
Δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα Καλής Βρύσης καταργείται και συνενούται με το 
Δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα Πετρούσης καταργείται και συνενούται με το Δήμο ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα Πανοράματος καταργείται  και  συνενούται με το 
Δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η  Κοινότητα  Ανθοχωρίου  καταργείται  και  συνενούται  με  το 
Δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Η Κοινότητα Μικροπόλεως καταργείται και  συνενούται με το 
Δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

1.1.2 Βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν χαρακτηριστικά του Δήμου Προσοτσάνης τα οποία 

αφορούν την πληθυσμιακή εξέλιξη, την ηλικιακή διάρθρωση και το επίπεδο μόρφωσης των 

κατοίκων.  Ειδικότερα,  ο  μόνιμος  πληθυσμός  του  Δήμου  Προσοτσάνης,  σύμφωνα  με  τα 

προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011, είναι 13.060 κάτοικοι αντιπροσωπεύοντας το 

13,25% και το 2,15% του συνολικού πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης αντίστοιχα.  Για την περίοδο 2001-

2011, ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου παρουσιάζει μείωση κατά 15,91%, ακολουθώντας 

τις  ίδιες  τάσεις  με  τα  ανώτερα  γεωγραφικά  επίπεδα  (Περιφερειακή  Ενότητα  Δράμας, 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης,  Ελλάδα)  που εμφανίζουν  μείωση κατά 

3,57%,  0,16% και 1,34% αντίστοιχα. Αντιθέτως, αυξητική ήταν η εξέλιξη του πληθυσμού του 

δήμου κατά τη δεκαετία 1991-2001 και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης σε 

σχέση με τα ανώτερα χωρικά επίπεδα.

Πίνακας 2: Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού

 1991 2001 2011
Μεταβολή 
1991-2001

Μεταβολή 
2001-2011

Σύνολο 
Χώρας 10.223.392 10.934.097 10.787.690 6,95% -1,34%
Περιφέρεια 
ΑΜΘ 570.197 607.162 606.170 6,48% -0,16%
Περ. Ενότητα 
Δράμας 95.142 102.184 98.540 7,4% -3,57%
Δήμος 
Προσοτσάνης 14.113 15.531 13.060 10,05% -15,91%

         Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001, 2011 (ιδία επεξεργασία)

Πίνακας 3: Δημογραφικά χαρακτηριστικά
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1991 2001 2011

Ποσοστό μόνιμου 
πληθυσμού του Δ. 
Προσοτσάνης στην 

Περ. Ενότητα Δράμας 14,83% 15,20% 13,25%

Ποσοστό μόνιμου 
πληθυσμού του 

Δ.Προσοτσάνης στην 
Περιφέρεια 2,48% 2,56% 2,15%

                 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001, 2011 (ιδία επεξεργασία)

Σε επίπεδο δημοτικών/τοπικών διαμερισμάτων, οι τάσεις μεταβολής του πληθυσμού στη 

δεκαετία 1991-2001 είναι  μεικτές.  Έτσι,  υφίστανται  Δ.Δ.  με ιδιαίτερα θετική ποσοστιαία 

μεταβολή (Δ.Δ. Πανοράματος 66%, Γραμμένης 57%, Πύργων 56%, Χαριτωμένης 50%, Καλής 

Βρύσης 25%, Αργυρούπολης 22%, Σιταγρών 17%), ενώ άλλα Δ.Δ. υφίστανται τις συνέπειες 

της πληθυσμιακής  αποψίλωσης  (Δ.Δ.  Μεγαλοκάμπου -11%,  Ανθοχωρίου -7%,  Καλλιθέας 

-5%).  Σε  γενικές  γραμμές  όμως  μπορούμε  να  πούμε  ότι  ο  νέος  Καλλικρατικός  Δήμος 

παρουσιάζει τάσεις πληθυσμιακής αύξησης (10%) και ότι τα περισσότερα Δ.Δ. των πρώην 

Καποδιστριακών Δήμων εμφανίζουν ιδιαίτερες πληθυσμιακές δυναμικές εκτός ορισμένων 

περιπτώσεων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Όσον  αφορά  την  πληθυσμιακή  κατανομή,  υπάρχει  μια  σχετική  συγκέντρωση  του 

πληθυσμού  στην  πρωτεύουσα  του  δήμου  (24,83%  του  συνολικού  πληθυσμού),  που 

συγκεντρώνει  μεγάλο  ποσοστό  των  διοικητικών  και  οικονομικών  δραστηριοτήτων. 

Αντίθετα,  τα  χαμηλότερα  ποσοστά  πληθυσμού  παρατηρούνται  στα  Δ.Δ.  Πανοράματος, 

Ανθοχωρίου και Μικροκάμπου.

Πίνακας 4: Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού ανά Καποδιστριακό Δήμο / Δημοτικό Διαμέρισμα 
του Δήμου Προσοτσάνης

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μόνιμος 

πληθυσμός

Ποσοστιαί
α 

Μεταβολή 
1991-2001

Ποσοστό 
Πληθυσμο

ύ στο 
Δήμο

Ποσοστό 
Πληθυσμο
ύ στο Δήμο

 2001 1991  2001 1991
ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 15.531 14.113 10,05% 100% 100%
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 10.743 9.639 11,45% 69,17% 68,30%
Δ.Δ.Προσοτσάνης 3.857 3.503 10,11% 24,83% 24,82%
Δ.Δ.Ανθοχωρίου 141 151 -6,62% 0,91% 1,07%
Δ.Δ.Γραμμένης 448 286 56,64% 2,88% 2,03%
Δ.Δ.Καλής Βρύσης 981 782 25,45% 6,32% 5,54%
Δ.Δ.Καλλιθέας 568 599 -5,18% 3,66% 4,24%
Δ.Δ.Κοκκινογείων 739 761 -2,89% 4,76% 5,39%
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Δ.Δ.Μικροπόλεως 1.038 1.057 -1,80% 6,68% 7,49%
Δ.Δ.Πανοράματος 73 44 65,91% 0,47% 0,31%
Δ.Δ.Πετρούσσης 1.992 1.860 7,10% 12,83% 13,18%
Δ.Δ.Πύργων 307 196 56,63% 1,98% 1,39%
Δ.Δ.Χαριτωμένης 599 400 49,75% 3,86% 2,83%
ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4.788 4.474 7,02% 30,83% 31,70%
Δ.Δ.Φωτολίβους 1.800 1.671 7,72% 11,59% 11,84%
Δ.Δ.Αργυρούπολις 742 609 21,84% 4,78% 4,32%
Δ.Δ.Μαυρολεύκης 530 539 -1,67% 3,41% 3,82%
Δ.Δ.Μεγαλοκάμπου 357 403 -11,41% 2,30% 2,86%
Δ.Δ.Μικροκάμπου 285 301 -5,32% 1,84% 2,13%
Δ.Δ.Περιχώρας 216 215 0,47% 1,39% 1,52%
Δ.Δ.Σιταγρών 858 736 16,58% 5,52% 5,22%
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001 (ιδία επεξεργασία)

Αναφορικά με την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού του Δήμου Προσοτσάνης πρέπει να 

επισημανθούν τα εξής: Όπως παρατηρούμε και από τον Πίνακα 5, ο Δήμος Προσοτσάνης 

δεν ακολουθεί το δημογραφικό πρότυπο των ανώτερων γεωγραφικών επιπέδων. Σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες από 0-54 ετών, τα ποσοστά του Δήμου υπολείπονται από τα αντίστοιχα 

των  υπερκείμενων  χωρικών  επιπέδων  (της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δράμας,  της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και του συνόλου της χώρας), ενώ 

στις  ανώτερες  ηλικιακές  κατηγορίες,  από  55  ετών  και  άνω,  τα  ποσοστά  του  Δήμου 

υπερτερούν  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τα  αντίστοιχα  των  προαναφερθέντων  χωρικών 

επιπέδων. 

Πίνακας 5: Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού (2001)

ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79
80 και 
άνω

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
10934097 

(100%)
1660899 
(15,19%)

1561637 
(14,28%)

2500772 
(22,87%)

2183267 
(19,97%)

1200289 
(10,98%)

1497181 
(13,69%)

330052 
(3,02%)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
607162 
(100%)

95541 
(15,74%)

91327 
(15,04%)

126531 
(20,84%)

114498 
(18,86%)

71269 
(11,74%)

93182 
(15,35%)

14814 
(2,44%)

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΜΑΣ

102184 
(100%)

16274 
(15,93%)

12804 
(12,53%)

21239 
(20,79%)

18905 
(18,5%)

11951 
(11,7%)

18353 
(17,96%)

2658 
(2,6%)

ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

15531 
(100%)

2179 
(14,03%)

1595 
(10,27%)

2923 
(18,82%)

2671 
(17,2)

2161 
(13,91%)

3415 
(21,99%)

587 
(3,78%)

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Ιδία επεξεργασία

Από την πληθυσμιακή πυραμίδα του Δήμου Προσοτσάνης (ποσοστό κάθε ηλικιακής ομάδας 

στο  σύνολο  του  πληθυσμού)  διαπιστώνεται  ότι  οι  πληθυσμιακές  ομάδες  60-74  ετών 
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συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά κατοίκων, ακολουθούμενες από τις πληθυσμιακές 

ομάδες των 25-44 ετών. Αντίθετα, οι νεανικές ηλικίες 0-14 ετών χαρακτηρίζονται από μικρά 

ποσοστά  πληθυσμού,  τόσο  στους  άνδρες,  όσο  και  στις  γυναίκες.  Όλα  τα  παραπάνω 

υποδεικνύουν τις τάσεις γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου, που αν και ακολουθεί σε 

γενικές γραμμές το μοτίβο της χώρας, είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο στην περιοχή 

από τους αντίστοιχους μέσους όρους των περιφερειών και της χώρας.

Διάγραμμα 1. Πληθυσμιακή πυραμίδα Δήμου Προσοτσάνης (2001)

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Ιδία επεξεργασία

Εξετάζοντας  το  μορφωτικό  επίπεδο  της  περιοχής  μελέτης,  το  βασικό  συμπέρασμα  που 

εξάγεται από την ανάλυση του Πίνακα 6 είναι ότι ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Προσοτσάνης 

συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά ανθρώπινου δυναμικού υψηλού μορφωτικού επιπέδου σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά τόσο σε Περιφερειακή Ενότητα όσο και σε επίπεδο 

Χώρας.  Εκτός από το γενικό αυτό σημείο,  πρέπει να  επισημανθεί  ότι  ο  εν λόγω Δήμος 

χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανθρώπων που είτε δεν γνωρίζουν καθόλου γραφή και 

ανάγνωση,  είτε  εγκατέλειψαν  το  Δημοτικό,  γνωρίζοντας  όμως  γραφή  και  ανάγνωση.  Η 

διαφορά  αυτή  μπορεί  να  προσεγγίσει  ακόμη  και  το  8%  σε  σύγκριση  με  το  αντίστοιχο 

επίπεδο Χώρας και λίγο μικρότερη σε επίπεδο σε Περιφερειακής Ενότητας. Έτσι, υφίσταται 

ανάγκη γενικότερης κοινωνικής και οικονομικής αναζωογόνησης του Δήμου, προκειμένου 
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να καταφέρει να διατηρήσει (και δυνητικά να ενισχύσει) το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής 

ποιότητας και να μην υπονομεύσει το ίδιο του το μέλλον, με τη φυγή του δυναμικού αυτού 

σε μεγαλύτερες πόλεις με καλύτερες προοπτικές κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης.
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Πίνακας 6: Επίπεδο εκπαίδευσης/μόρφωσης (2001)

ΧΩΡΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

Σύνολο

Κάτοχοι 
διδακτο-

ρικού 
τίτλου

Κάτοχοι 
Μάστερ

Πτυ-
χιούχοι 

Ανωτάτων 
Σχολών

Πτυχιούχοι 
ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, 
ΚΑΤΕΕ) και 
Ανωτέρων 

Σχολών

Πτυχιούχοι 
μεταδευτε-
ροβάθμιας 

εκπαίδευσης

Απόφοιτοι 
Μέσης 

εκπαίδευσης

Πτυ-
χιούχοι 

ΤΕΛ 

Πτυ-
χιούχοι 

ΤΕΣ

Απόφοιτοι 
3ταξίου 

Γυμνασίου

Απόφοιτοι 
Δημοτικού

Φοιτούν 
στο 

Δημοτικό

Εγκατέλειψαν 
το Δημοτικό, 

αλλά 
γνωρίζουν 
γραφή και 
ανάγνωση

Δε 
γνωρίζουν 
γραφή και 
ανάγνωση

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ

9887737 
(100%)

27252 
(0,28%)

55186 
(0,56%)

858150 
(8,68%)

322845 
(3,27%)

364096 
(3,68%)

2306236 
(23,32%)

216378 
(2,19%)

182451 
(1,85%)

1164270 
(11,77%)

3152149 
(31,88%)

218193 
(2,21%)

646340 
(6,54%)

374191 
(3,78%)

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΜΑΣ 

97586 
(100%)

72 
(0,07%)

138 
(0,14%)

5301 
(5,43%)

2510 
(2,57%)

2325 (2,38%)
16439 

(16,85%)
2060 

(2,11%)
2509 

(2,57%)
10715 

(10,98%)
35738 

(36,62%)
6549 

(6,71%)
9831 (10,07%)

3399 
(3,48%)

π. ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

10632 
(100%)

2 
(0,02%)

4 
(0,04%)

300 
(2,82%)

135 
(1,27%)

238 (2,24%)
1289 

(12,12%)
156 

(1,47%)
295 

(2,77%)
1133 

(10,66%)
4218 

(39,67%)
641 

(6,03%)
1676 (15,76%)

545 
(5,13%)

π. ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΤΑΓΡΩΝ 

4972 
(100%)

5 
(0,10%)

2 
(0,04%)

134 
(2,70%)

72 (1,45%) 81 (1,63%) 712 (14,32%)
116 

(2,33%)
150 

(3,02%)
579 

(11,65%)
2054 

(41,31%)
326 

(6,56%)
559 (11,24%)

182 
(3,66%)

ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
Σ

15604 
(100%)

7 
(0,04%)

6 
(0,04%)

434 
(2,78%)

207 
(1,33%)

319 (2,04%)
2001 

(12,82%)
272 

(1,74%)
445 

(2,85%)
1712 

(10,97%)
6272 

(40,19%)
967 

(6,20%)
2235 (14,32%)

727 
(4,66%)

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Ιδία επεξεργασία
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1.1.3 Βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης

Πολιτισμός

Ο  Δήμος  Προσοτσάνης  διαθέτει  μία  πλούσια  ιστορική  και  πολιτιστική  παράδοση  με 

αξιόλογα  αρχαιολογικά,  θρησκευτικά  και  πολιτιστικά  μνημεία.  Στο  Δήμο 

δραστηριοποιούνται και μία σειρά από πολιτιστικοί σύλλογοι με σκοπό την προώθηση των 

πολιτιστικών  πόρων  και  τη  διατήρηση  των  παραδόσεων  της  περιοχής.  Η  πολιτισμική 

διαφοροποίηση, όσον αφορά τις καταβολές του πληθυσμού ( ντόπιοι, πόντιοι, Θρακιώτες, 

μικρασιάτες  και  βλάχοι  ντόπιοι),  έχει  φανερή  επίδραση  στα  πολιτιστικά  δρώμενα  του 

Δήμου.

Εκδηλώσεις – Ήθη και Έθιμα

Απόδειξη  της  δημιουργικής  και  αισιόδοξης  διάθεσης  των  κατοίκων  του  Δήμου,  σε 

συνδυασμό με το έντονο θρησκευτικό τους συναίσθημα, είναι το πλήθος των ηθών και των 

εθίμων, με την συνοδεία των παραδοσιακών οργάνων, των τραγουδιών και των χορών, που 

επιβιώνουν  χάρη  στους  ισχυρούς  δεσμούς  των  κατοίκων  με  την  παράδοση  και  

χαρακτηρίζονται  από την ποικιλία των πολιτιστικών τους αναφορών. Άλλωστε, μετά την 

ανταλλαγή των πληθυσμών στο Μεσοπόλεμο, οι πρόσφυγες της Θράκης, της Μικράς Ασίας 

και του Πόντου μετέφεραν στην περιοχή τον ιδιαίτερο πολιτισμό και τη δημιουργική τους 

πνοή,  συμβάλλοντας  στην  τοπική  οικονομία  και  στην  κοινωνική  ανάπτυξη  και 

εμπλουτίζοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.  

Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας

Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης

Πέρα  από  το  Νοσοκομείο  Δράμας,  οι   ανάγκες  των  κατοίκων  της  Δημοτικής  Ενότητας 

Προσοτσάνης για ιατρική περίθαλψη καλύπτονται αφενός από τα περιφερειακά (αγροτικά) 

ιατρεία  που  υπάρχουν  σε  κάθε  οικισμό  και  αφετέρου  από  το  Κέντρο  υγείας  το  οποίο 

υπάρχει  στην  κοινότητα  Προσοτσάνης.  Επίσης  στη  Δημοτική  Ενότητα  Προσοτσάνης 

λειτουργεί  μονάδα  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»,  η  οποία  εξυπηρετεί  τους  ανήμπορους 

ηλικιωμένους  και  τα  μοναχικά  άτομα  και  2  ΚΑΠΗ  τα  οποία  βρίσκονται  στις  δημοτικές 

κοινότητες   Προσοτσάνης  και  Πετρούσας  παρέχοντας  υπηρεσίες  προς  τα  άτομα  τρίτης 

ηλικίας.
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Δημοτική Ενότητα Σιταγρών  

Στη Δημοτική Ενότητα Σιταγρών  δεν  υφίσταται  σήμερα  Κέντρο  Υγείας. Οι  κάτοικοι  της 

περιοχής  εξυπηρετούνται  από  δύο  αγροτικά  ιατρεία  στις τοπικές κοινότητες Φωτολίβος  

και  Σιταγρών. Όλο το σύστημα υπάγεται και ελέγχεται από το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης 

και φαίνεται να εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής στον βαθμό 

για  τον  οποίο  αυτά  έχουν  σχεδιαστεί.  Επίσης  υπάρχουν  δύο  ΚΑΠΗ,  ένα  στην  τοπική 

κοινότητα Αργυρούπολης και ένα στην τοπική κοινότητα  Σιταγρών, το οποίο έχει συσταθεί  

αλλά δε λειτουργεί. 

Υποδομές Εκπαίδευσης

Στο Δήμο Προσοτσάνης οι υποδομές εκπαίδευσης σε γενικές γραμμές κρίνονται επαρκείς 

και  αποτελούνται  από  7  παιδικούς  σταθμούς,  9  νηπιαγωγεία,  8  δημοτικά  σχολεία,  4 

γυμνάσια και 2 λύκεια το ένα από τα οποία είναι επαγγελματικό.

Πίνακας 7: Υποδομές Εκπαίδευσης στο Δήμο Προσοτσάνης

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 2 3 1 1 1

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 1 1 1

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1

ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 1 1

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ 1

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 1

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 1 1 1

ΣΙΤΑΓΡΩΝ 1 1 1 1

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 1 1 1 1

Πηγή:http  ://  www  .  prosotsani  .  gr  /  index  .  php  ?  
option  =  com  _  content  &  view  =  category  &  layout  =  blog  &  id  =10&  Itemid  =11  , Ιδία Επεξεργασία

Υποδομές Αθλητισμού

Οι  αθλητικές  υποδομές  στο  Δήμο  Προσοτσάνης  κρίνονται  σχετικά  ικανοποιητικές  και 

επιτρέπουν την ανάπτυξη  αθλητικών δραστηριοτήτων και  αυτό οφείλεται  στη Δημοτική 

Ενότητα Προσοτσάνης καθώς οι περισσότερες υποδομές βρίσκονται εκεί και υπήρχαν πριν 

τη  συνένωση  με  το  πρόγραμμα  Καλλικράτης.  Ειδικότερα,  όλες  οι  τοπικές  κοινότητες 

διαθέτουν γήπεδα ποδοσφαίρου, εκτός από 3 (Ανθοχωρίου, Πύργων και  Πανοράματος). 

Υπάρχει  κλειστό  γυμναστήριο  ολυμπιακών  προδιαγραφών,  εγκαταστάσεις  στίβου, 
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αναρριχητικές πίστες (BULDERING)  και λειτουργεί και το εργομετρικό κέντρο του Δήμου με 

αξιόλογη  δράση.  Αξιοποιώντας  τις  παραπάνω  υποδομές  έχουν  αναπτυχθεί  αθλητικοί 

σύλλογοι, οι οποίοι δρουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης, του στίβου,  

της πάλης, της άρσης βαρών κα της ορειβασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός 

πως  στις  κοινότητες  Πύργων-Πετρούσας  υπάρχει  μία  πίστα  απογείωσης  για  άσκηση 

αεραθλητισμού.  Στην  συγκεκριμένη  πίστα  μπορεί  κανείς  να  ασκηθεί  στο  αλεξίπτωτο 

πλαγιάς και στο αιωρόπτερο. Η Δημοτική Ενότητα Σιταγρών είναι φτωχή από την πλευρά 

των αθλητικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, οι μόνες εγκαταστάσεις που υπάρχουν είναι 

τα γήπεδα ποδοσφαίρου (ένα σε κάθε κοινότητα) με εξαίρεση την κοινότητα  Σιταγρών στο 

οποίο υπάρχουν δύο.

1.1.4 Βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Προσοτσάνης

Πρωτογενής Τομέας

Ο πρωτογενής τομέας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομία της περιοχής του Δήμου 

Προσοτσάνης και συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγή εισοδήματος. Η περιοχή 

διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία παραγωγικών δραστηριοτήτων τόσο στο χώρο της φυτικής, 

όσο και στο χώρο της ζωικής παραγωγής, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος παραγόμενων 

αγροτικών προϊόντων. Η ποικιλομορφία στο ανάγλυφο της περιοχής (συνδυασμός πεδινών-

ημιορεινών-ορεινών  περιοχών)  διαδραματίζει  καθοριστικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  των 

δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία).

Η τεράστια σημασία του πρωτογενή τομέα στην περιοχή μελέτης αντικατοπτρίζεται από το 

γεγονός ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο συγκεκριμένος τομέας συγκεντρώνει 

το  37,76% των απασχολούμενων.  Το  ποσοστό  απασχόλησης  είναι  ιδιαίτερα μεγάλο,  αν 

αναλογιστεί κανείς ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και το σύνολο της χώρας τα 

ποσοστά είναι 17,79% και 14,42% αντίστοιχα. 
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Πίνακας 8: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός και απασχολούμενοι κατά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας (2001) 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ

Δημοτική,Περιφερ

ειακή Ενότητα  

ΣΥΝΟΛ

Ο

ΠΡΩΤ/

ΝΗΣ

ΔΕΥΤ/

ΝΗΣ

ΤΡΙΤ/Ν

ΗΣ

ΔΕΝ 

ΔΗΛΩΣ

ΑΝ

% 

ΠΡΩΤ/ΝΟ

ΥΣ

% 

ΔΕΥ/Ν

ΟΥΣ

% 

ΤΡΙ/ΝΟΥΣ

%ΑΤΟΜ

ΩΝ ΠΟΥ 

ΔΕΝ 

ΔΗΛΩΣ

ΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ
<25 

ετών

ΠΟΣΟΣΤ

Ο ΕΠΙ 

ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ

Υ
Δημοτική Ενότητα 

Προσοτσάνης

3.220 1026 907 1265 22 31,86% 28,16% 39,28% 0,6% 3.965 259 6,53%

Δημοτική Ενότητα 

Σιταγρών

1.593 599 315 597 82 37,60% 19,77% 37,48% 5,15% 1.913 225 11,76%

Δημοτική Ενότητα

 Δράμας

17.923 1.481 5.064 11.690 305 8,23% 28,25% 65,22% 1,70% 21.833 2885 13,21%

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

32.442 5.772 8.679 17.342 1.166 17,79% 26,75% 53,46% 3,6% 39.605 5.039 12,72%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001

Στο δήμο επικρατούν κυρίως οι αροτριαίες καλλιέργειες, με παράλληλη παρουσία ωστόσο 

καλλιεργειών οπωροκηπευτικών αλλά και εκτροφής μικρών και μεγάλων ζώων. Τα κύρια 

αγροτικά προϊόντα που παράγονται στο Δήμο είναι σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι,  

αραβόσιτος,  βιομηχανική τομάτα και τεύτλα και σανά.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής που αποτελεί και ισχυρό  πλεονεκτήματα της, είναι 

η  ύπαρξη  πολυπαραγωγικών  συστημάτων,  ιδιαίτερα  στην  περιοχή  του  πρώην 

καποδιστριακού δήμου Προσοτσάνης, καθώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει 

εναλλακτικές  λύσεις  στα  προβληματικά  δεδομένα  που  δημιουργούνται  εξαιτίας  των 

αλλαγών στην ΚΑΠ.

Εντοπίζονται ωστόσο και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα που αφορούν στην πρωτογενή 

παραγωγή του Δήμου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υψηλή κατάτμηση των αγροτικών γαιών 

που  συνεπάγεται  την  ύπαρξη  μικρών  κλήρων  και  η  μικρή  συμμετοχή  των  αγροτών  σε 

συλλογικά σχήματα και οργανώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ωστόσο αποτελεί 

το  γεγονός  ότι  η   συντριπτική  πλειοψηφία  των  προϊόντων  που  διατίθενται  από  τις 

γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  δεν  έχουν  τη  μορφή  τελικού  προς  χρήση  προϊόντος,  αλλά 

πρώτης  ύλης  που  χρησιμοποιείται  περαιτέρω  για  μεταποίηση  ή  τυποποίηση  και 

συσκευασία.  Αυτός  είναι  και  ο  κύριος  λόγος  μη  ενσωμάτωσης  στα  προϊόντα  αυτά 

προστιθέμενης αξίας που θα σήμαινε και αύξηση των εσόδων των παραγωγών. Η αδυναμία 
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εμπλοκής  των  παραγωγών  σε  τέτοιου  είδους  διαδικασίες  τους  οδηγεί  τελικά  σε  μια 

κατάσταση στασιμότητας των οικονομικών αποδόσεων των εκμεταλλεύσεών τους.

Όσων αφορά στις πωλήσεις προϊόντων, μέσα στα όρια του Δήμου αυτές αφορούν κυρίως 

ζωοτροφές  (κριθάρι,  καλαμπόκι,  σανά)  που  αγοράζονται  από  κτηνοτρόφους  που  δεν 

παράγουν  τις  αναγκαίες  ποσότητες  για  την  διατροφή  των  ζώων.  Ενώ  η μεγαλύτερη 

ποσότητα  που  παράγεται  στο  σιτάρι,  κριθάρι,  καλαμπόκι  και  το  σύνολο  του  καπνού, 

βάμβακος  και  τεύτλων διακινούνται  έξω από τα όρια  του Δήμου,  με  τη μεταφορά των 

προϊόντων να γίνεται αποκλειστικά οδικώς.

Δευτερογενής Τομέας

Στην περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης, λόγω και της ποικιλομορφίας του εδάφους και των 

φυσικών  πόρων  ευνοείται  η  ανάπτυξη  τόσο  του  πρωτογενή  όσο  και  του  δευτερογενή 

τομέα. Στην περιοχή λοιπόν απαντάται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών μονάδων, που αριθμούν τις 150 περίπου. 

Η χωρική οργάνωση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας εντοπίζεται κυρίως 

εντός των ορίων του τέως καποδιστριακού δήμου Προσοτσάνης, και χαρακτηρίζεται από 

την  κυριαρχία  της διάσπαρτης  σημειακής  χωροθέτησης  τόσο στον  αστικό  όσο και  στον 

εξωαστικό  χώρο,  φαινόμενο  που  χαρακτηρίζει  τους  περισσότερους  δήμους  ανάλογου 

πληθυσμιακού μεγέθους, και όχι από τη χωροθέτηση τους σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι εντός του Δήμου απαντάται ένας χώρος εγκατάστασης 

επιχειρήσεων (ένα είδος Βιοτεχνικού Πάρκου), εξαιτίας όμως του ελλιπούς πολεοδομικού 

και χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής, στερείται θεσμοθέτησης και ολοκληρωμένου 

πλαισίου λειτουργίας. Το γεγονός αυτό μακροχρόνια, επιφέρει πολλαπλές περιβαλλοντικές 

επιβαρύνσεις,  προβλήματα  πολεοδομικού  και  κυκλοφοριακού  χαρακτήρα,  αλλά  και 

αναπτυξιακά κωλύματα. 

Επίσης, στο συγκεκριμένο τμήμα του νέου καλλικρατικού Δήμου Προσοτσάνης, εκτός από 

τις  παραδοσιακές  μονάδες  που  χωροθετούνται  σε  περιοχές  ανάλογου  πληθυσμιακού 

μεγέθους και ανθρώπινου δυναμικού, δραστηριοποιούνται και αρκετές μονάδες εξόρυξης 

και  επεξεργασίας  μαρμάρων  λόγω  των  φυσικών  πόρων  της  περιοχής  και  οι  οποίες 

χωροθετούνται  κοντά  σε  βασικούς  οδικούς  άξονες,  λόγω  της  εξάρτησής  τους  από  τις 
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υποδομές  μεταφορών  (φορτία  μεγάλου  όγκου  και  βάρους).  Τέλος,  παρατηρείται  μία 

συγκέντρωση των μεγαλύτερων μονάδων εκατέρωθεν του οδικού άξονα Προσοτσάνης – 

Δράμας. 

Όσων αφορά στο τμήμα του τέως καποδιστριακού Δήμου Σιταγρών, έχει ήδη αναφερθεί ότι 

το παραγωγικό προφίλ της περιοχής είναι καθαρά αγροτικό και το μεγαλύτερο μέρος του 

ενεργού  πληθυσμού  ασχολείται  με  την  γεωργία  και  ελάχιστα  με  την  κτηνοτροφία.  Τα 

παραγόμενα  προϊόντα  στην  περιοχή  είναι  το  βαμβάκι,  το  σιτάρι,  το  καλαμπόκι,  η 

βιομηχανική τομάτα και τα τεύτλα. Το εκκοκκιστήριο βάμβακος που δημιουργήθηκε στο 

δημοτικό διαμέρισμα Φωτολίβους συνδέεται άμεσα με το γεωργικό προϊόν της περιοχής, 

ενώ η  βιομηχανική  τομάτα  επεξεργάζεται  στο  Κεφαλάρι,  και  τα  τεύτλα σε  βιομηχανίες 

ζάχαρης  εκτός του Νομού.  Ο ρόλος της  κτηνοτροφίας είναι  συνεπικουρικός,  λείπουν οι 

βοσκότοποι  και  οι  μονάδες  ελεύθερης  βοσκής,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  λίγες 

σταυλισμένες αγελαδοτροφικές μονάδες.

Μια  μονάδα  επεξεργασίας  ξύλου  έχει  δημιουργηθεί  στη  τοπική  κοινότητα της 

Μαυρολεύκης,  και  μικρές  επιχειρήσεις  οικογενειακής  μορφής  σ'  όλα  τα  δημοτικά 

διαμερίσματα που λειτουργούν προσθετικά της κύριας απασχόλησης που είναι η γεωργία.

Επομένως  η  όποια  δραστηριότητα  του  δευτερογενή  τομέα  είναι  περιορισμένη,  καθώς 

πρόκειται  για  καθαρά  αγροτική  περιοχή  της  οποίας  τα  προϊόντα  φυτικής  παραγωγής 

ελάχιστα  μεταποιούνται.  Ιδιαίτερα  αναπτυξιακά  κίνητρα  δεν  συντρέχουν  για  τον  Δήμο 

Σιταγρών, καθώς δεν είναι παραμεθόρια περιοχή, ούτε περιοχή παρέμβασης LEADER.

Στο παρελθόν, ο κλάδος του ετοίμου ενδύματος-φασόν, έδωσε απασχόληση στο γυναικείο 

πληθυσμό,  όμως  σήμερα  η  δραστηριότητα  αυτή  είναι  σαφώς  περιορισμένη  έως 

ανύπαρκτη. Με τα δεδομένα αυτά, δυνατότητες απασχόλησης ο δευτερογενής τομέας δεν 

προσφέρει παρά μόνο σ' ένα ελάχιστο τμήμα του ενεργού πληθυσμού, ενώ το υπόλοιπο 

που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, απασχολείται κύρια στο Δήμο Δράμας.

Τριτογενής Τομέας

Η ύπαρξη εύφορων πεδιάδων και  βοσκοτόπων στην επικράτεια  του δήμου,  αλλά και  η 

ενασχόληση σημαντικού αριθμού των κατοίκων στον πρωτογενή ως επί το πλείστον τομέα, 

δεν αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα στο δήμο. Η 

30



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2011 – 2014 
Ενότητα 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ύπαρξη  μάλιστα  αξιόλογων  πολιτιστικών  και  φυσικών  πόρων  στο  δήμο,  αναμένεται  να 

ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον εν λόγω τομέα μελλοντικά και δη τον τουριστικό κλάδο.

Έτσι,  ο Δήμος ο οποίος είναι  εξοπλισμένος με όλες τις απαραίτητες  υπηρεσίες που του 

εξασφαλίζουν  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  αλλά και  την  καθημερινή  εξυπηρέτηση  των 

κατοίκων του, δίχως να εξαρτάται σε καθημερινή βάση από άλλους οικισμούς. Ωστόσο, η 

άμεση  γειτνίασή  του  με  την  πόλη  της  Δράμας,  επιτρέπει  στους  κατοίκους  να 

προμηθεύονται  εύκολα  και  γρήγορα  ό,τι  επιπλέον  χρειάζονται  και  δεν  υπάρχει  στην 

περιοχή.

Στον Δήμο  λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός καταστημάτων κυρίως λιανικού εμπορίου, 

υπηρεσιών  τουρισμού  και  αναψυχής,  αλλά  και  μία  σειρά  άλλων  υπηρεσιών  όπως  για 

παράδειγμα  μεταφορικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών,  υπηρεσιών  εκπαίδευσης, 

υπηρεσιών αισθητικής κτλ. 

Αναφορικά, τέλος, με τη χωρική κατανομή των επιχειρήσεων, θα πρέπει σε αυτό το σημείο 

να  επισημανθεί  ότι  ο  μεγαλύτερος  αριθμός  αυτών  λειτουργεί  στην  περιοχή  που  μέχρι 

πρότινος εκτείνονταν τα όρια του καποδιστριακού δήμου Προσοτσάνης, με ένα πολύ μικρό 

ποσοστό   εξ'  αυτών  να  χωροθετείται  εντός  ΒΙΟΠΑ,  να  σημειωθεί  μάλιστα  ότι  όλες  οι 

μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής, με καθεστώς Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ., είναι χωροθετημένες 

στο ΒΙΟΠΑ, ενώ ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων απαντάται και στην περιοχή της 

Πετρούσας.  Οι  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  εντοπίζονται  διάσπαρτες  εντός  του  Δήμου.  Το 

φαινόμενο  αυτό  χαρακτηρίζεται  ιδιαίτερα θετικό  διότι  δημιουργούνται  και  άλλοι  πόλοι 

ανάπτυξης  στο  Δήμο,  εκτός  από  την  έδρα  του  Δήμου,  π.χ.  ο  οικισμός  της  Πετρούσας,  

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό εκτός από την πολυτομεακή ανάπτυξη στην περιοχή και την 

πολυκεντρική.

Απασχόληση – Ανεργία

Όπως  γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  και  από  τον  παρακάτω  πίνακα  η  απασχόληση  στον 

πρωτογενή τομέα στο Δήμο Προσοτσάνης επικρατεί όλων των άλλων κλάδων απασχόλησης. 

Το επίπεδο απασχόλησης του εν λόγο τομέα είναι μάλιστα διπλάσιο στο Δήμο σε σχέση με 

το αντίστοιχο του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας (29,53% για το Δήμο και 16,85% για 

την Περιφερειακή Ενότητα). 
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Όσων αφορά στους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα ποσοστά στον 

Δήμο υπολείπονται όπως είναι λογικό των ποσοστών της Περιφερειακής Ενότητας με μικρές 

παρ' όλα αυτά διαφορές. Εκεί που παρατηρούνται μεγάλες αποκλείσεις είναι στον κλάδο 

του λιανικού εμπορίου και τον κλάδο των λοιπών υπηρεσιών, όπου τα ποσοστά για το Δήμο 

διαμορφώνονται στο 13,26% και 11,72% αντίστοιχα, ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα στο 

16,56% και 17,96% αντίστοιχα. 

Πίνακας 9: ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, 2001

Δημοτική,Περιφερειακή 
Ενότητα

Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛ
Ο

Γεωργί
α, 

κτηνοτ
ροφία 
θήρα, 

δασοκο
μία & 
αλιεία

Ορυχεί
α και 

λατομε
ία

Μεταπ
οιητικέ

ς 
βιομηχ
ανίες

Παροχή 
ηλεκτρικ

ού 
ρεύματο

ς, 
φυσικού 
αερίου 

και 
νερού

Κατασκ
ευές

Εμπόρι
ο, 

επισκε
υές, 

ξενοδο
χεία, 

εστιατό
ρια

Μεταφ
ορές, 

αποθη
κεύσεις 

και 
επικοιν
ωνίες

Ενδιάμ
εσοι 

χρηματ
οπιστω

τικοί 
οργανι
σμοί

Λοιπές 
υπηρε
σίες

Νέοι

Δεν 
δήλωσαν 

κλάδο 
οικονομικ

ής 
δραστηρι

ότητας

Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης 3.965 1.026 39 512 11 390 525 170 110 473 320 389

Δημοτική Ενότητα Σιταγρών 1.913 710 5 226 7 88 255 80 51 216 111 164

Δημοτική Ενότητα Δράμας 21.833 1.422 333 3.189 212 1.635 4.644 923 1.357 4.992 1.422 1.704

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ
39.605 6.674 445 5.412 294 3.016 6.562 1.514 1.874 7.115 2.849 3.256

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001

Τα ποσοστά της ανεργίας στο Δήμο Προσοτσάνης βάση των στοιχείων της απογραφής του 

2001  τόσο  για  τους  άντρες  όσο  και  για  τις  γυναίκες  δεν  φαίνεται  να  έχουν  μεγάλες 

αποκλείσεις  σε  σχέση  με  τα  ποσοστά  του  συνόλου  της  Περιφερειακής  Ενότητας.  Τα 

δεδομένα  ωστόσο  δύναται  να  είναι  διαφορετικά  λόγω  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  των 

τελευταίων ετών,  ενώ ασφαλή συμπεράσματα θα είναι  δυνατών να εξαχθούν μετά την 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011.  
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Πίνακας 10: οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, 2001

Δημοτική,Περιφερειακή 
Ενότητα  

ΑΝΤΡΕΣ ΘΗΛΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΑΠΟ 

ΑΥΤΟΥΣ 
ΝΕΟΙ

% ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΝΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΡΓΩ

Ν

ΑΝΕΡΓΕΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

ΝΕΟΙ

% ΑΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΝΕΡΓΩΝ
Δημοτική ΕνότηταΠροσοτσάνης 457 214 17,37% 288 175 21,57%

Δημοτική Ενότητα Σιταγρών 191 93 15,69% 129 71 18,5%

Δημοτική Ενότητα Δράμας 1.991 881 14,87% 1.919 823 22,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ
3854 1749 15,46% 3291 1508 22,41%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001

1.1.5 Βασικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου 
Προσοτσάνης

1.1.5.1 Οικιστική οργάνωση

Ο  Δήμος  Προσοτσάνης  βρίσκεται  στο  δυτικό  τμήμα  της  Περιφέρειας  Ανατολικής 

Μακεδονίας  –  Θράκης  και  καταλαμβάνει  το  νοτιο-δυτικό  τμήμα  της  Περιφερειακής 

Ενότητας  (πρώην  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση)  Δράμας.  Το  2011,  σύμφωνα  με  το  Σχέδιο 

Καλλικράτης,  συστάθηκε από τη συνένωση των «Καποδιστριακών» Δήμων Προσοτσάνης 

και Σιταγρών, έχοντας ως έδρα την Προσοτσάνη.

Με  βάση  το  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η Προσοτσάνη χαρακτηρίζεται ως τοπικό αναπτυξιακό 

κέντρο  και  παραδοσιακό  κέντρο  του  αγροτικού  χώρου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  με 

δυνατότητες ενίσχυσης, και βάσει της χωρικής δομής της Περιφέρειας αποτελεί Οικιστικό 

Κέντρο 3ου επιπέδου, με την πρόβλεψη να λειτουργεί ως κέντρο παροχής εξυπηρετήσεων 

της περιοχής του. Ο οικισμός Φωτολίβος, που ήταν η έδρα του πρώην Δήμου Σιταγρών,  

αποτελεί  Οικιστικό  Κέντρο  4ου επιπέδου  το  οποίο  διαθέτει  κάποιες  βασικές  υποδομές 

(εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.) και εξυπηρετεί τη γύρω περιοχή του, αλλά βρίσκεται σε άμεση 

εξάρτηση από τα ανώτερα οικιστικά κέντρα (Προσοτσάνη, Δράμα) η οποία διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του.  

Το  οικιστικό  δίκτυο  του  Δήμου  διαρθρώνεται  κυρίως  νότια  του  εθνικού  οδικού  άξονα 

Δράμας – Κάτω Νευροκοπίου – Εξοχής – Βουλγαρικά σύνορα, στις παρυφές του Μενοικίου 
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Όρους καθώς και βόρεια του εθνικού οδικού άξονα, στις παρυφές του Φαλακρού Όρους. Ο 

οδικός  αυτός  άξονας,  ο  οποίος  εκτείνεται  μέχρι  την  Καβάλα  και  είναι  κάθετος  στον 

Διευρωπαϊκό  Άξονα  της  Εγνατίας  Οδού,  μπορεί  να  αποτελέσει  σημαντικό  αναπτυξιακό 

παράγοντα  για  τον  υπό  μελέτη  Δήμο  αλλά  και  εν  γένει  ολόκληρης  της  Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας. Οι μόνοι οικισμοί οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν απομονωμένοι, είναι 

αυτοί του Πανοράματος και των Πύργων. Οι υπόλοιποι οικισμοί βρίσκονται σε εξάρτηση 

από  την  έδρα  του  Δήμου,  όπου  παρέχεται  ικανοποιητική  κοινωνική  οργάνωση  και 

υποδομές στην περίθαλψη, εκπαίδευση, πρόνοια, αθλητισμό και πολιτισμό. 

Εκτός  της  εξάρτησης  των  οικισμών  από  την  έδρα  του  Δήμου,  στην  περιοχή  μελέτης 

εμφανίζεται  και  μία  αλληλεξάρτηση  μεταξύ  των  οικισμών,  η  οποία  σχετίζεται  με  την 

διάρθρωση του πρωτογενή τομέα παραγωγής, ιδίως της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με 

τις εμπορικές και κοινωνικές σχέσεις και τη διάρθρωση του οδικού δικτύου.

Οδικό Δίκτυο

Ως προς το Εθνικό οδικό δίκτυο, στο Δήμο Προσοτσάνης απαντώνται δύο οδικοί άξονες. Ο 

πρώτος είναι  η Εθνική Οδός Νο 57, Δράμας - Κάτω Νευροκοπίου – Εξοχής - Βουλγαρικών 

συνόρων.  Ο  δεύτερος  είναι  η  Εθνική  Οδός  Νο  12,  Δράμα  –  Σέρρες  –  Θεσσαλονίκη.  Η 

κατάσταση των δύο οδικών αξόνων κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, ωστόσο χρειάζεται να 

πραγματοποιηθούν  βελτιωτικά  έργα  τόσο  ως  προς  τη  σήμανση,  όσο  και  ως  προς  την 

ασφάλεια του οδοστρώματος και το φωτισμό.

Ως προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, αυτό χαρακτηρίζεται ως ποικιλόμορφο και πολυσχιδές 

και  επιδιώκει  την  κατά το  δυνατόν  καλύτερη  οδική  σύνδεση  των μικρότερων οικισμών 

μεταξύ  τους  αλλά  και  με  μεγαλύτερους  ΟΤΑ.  Η  εικόνα  του  οδικού  δικτύου  εντός  των 

οικισμών κρίνεται μη ικανοποιητική σε όλους τους οικισμούς. Το οδικό δίκτυο προέκυψε 

μετά από τμηματικές τσιμεντοστρώσεις ή ασφαλτοστρώσεις χωματόδρομων και σε μεγάλο 

βαθμό παρουσιάζει απουσία οδικής υποδομής αστικού κέντρου, (πεζοδρόμια, φωτισμός, 

κάδοι απορριμμάτων) και αδυνατεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των οικισμών που 

αρχίζουν να συμπεριφέρονται και να έχουν ανάγκες αστικού κέντρου. 

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

Τον  Δήμο  Προσοτσάνης,  και  πιο  συγκεκριμένα  στα  όρια  του  πρώην  Δήμου  Σιταγρών, 

διασχίζει  η  σιδηροδρομική  γραμμή  Θεσσαλονίκης  -  Κήπων  Έβρου  και  υπάρχει  και 
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σιδηροδρομικός σταθμός στον οικισμό Φωτολίβος. Η γραμμή αυτή σε συνδυασμό με τον 

δρόμο Δράμας - Φωτολίβους αποτελεί τον τρίτο συγκοινωνιακό άξονα που διασχίζει τον 

οικισμό. Στο Φωτολίβος κάνουν στάση τα τέσσερα από τα πέντε δρομολόγια της γραμμής 

Θεσσαλονίκης  -  Αλεξανδρούπολης.  Η  σιδηροδρομική  γραμμή  που στο σύνολο της  είναι  

υποβαθμισμένη  με  μικρό  όγκο  μεταφοράς  επιβατών  και  εμπορευμάτων,  αποτελεί 

πρόκληση για τον Δήμο ώστε να επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο αξιοποίησης της. 

1.1.5.2 Θεσμικό πλαίσιο και καθεστώς (εγκεκριμένα σχέδια, παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ.)

Στο Δήμο Προσοτσάνης υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο μόνο για την έδρα του Δήμου, 

το πρώην Δ.Δ. Προσοτσάνης. Το ΓΠΣ του Δ.Δ., όπως συμβαίνει και σε όλο το νομό, αφενός 

είναι παλαιό και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολεοδομικά ζητήματα της περιοχής και 

αφετέρου δεν καλύπτει  όλη την περιοχή του Ο.Τ.Α.  όπως ο νόμος  ορίζει  για τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια (Ν. 2508/97). 

Επιπλέον,  στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Προσοτσάνης  έχει  εκπονηθεί  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2010, το οποίο αποτελεί σημαντικό 

αναπτυξιακό  εργαλείο  για  το  νέο  Δήμο  Προσοτσάνης  και  μπορεί  να  καθορίσει  τις 

μελλοντικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει ο νέος Δήμος.

Ακόμη,  στον  πρώην  Καποδιστριακό  Δήμο  Σιταγρών  έχει  εκπονηθεί  Τοπικό  Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα το 2002, το οποίο έδινε βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της περιοχής, όμως 

γίνεται αντιληπτό ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτείται η εκπόνηση 

ενός νέου σχεδίου που θα δίνει  νέες αναπτυξιακές κατευθύνσεις,  εξαιτίας των συνεχώς 

εξελισσόμενων συνθηκών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κρίνεται  λοιπόν  σκόπιμο,  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  τα  νέα  χωρικά  δεδομένα  που  έχουν 

δημιουργηθεί  με  την  πρόσφατη  συνένωση  των  Δήμων  καθώς  και  την  πρόσφατη 

δημοσίευση  του  νόμου  4014/2011  (περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων,  ρύθμιση 

αυθαιρέτων)  σύμφωνα  με  τον  οποίο  δίνεται  προθεσμία  δέκα  (10)  ετών  ώστε  να 

ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην Ελλάδα με την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ 

και ΣΧΟΟΑΠ, η εκπόνηση στο νέο Δήμο Προσοτσάνης ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

που θα αποτελέσει τον κατευθυντήριο εργαλείο για την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη 

της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. 
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Τέλος  στην  περιοχή  μελέτης  δεν  υπάρχουν  αναγνωρισμένοι  παραδοσιακοί  οικισμοί,  

παρόλο που σε ορισμένα χωριά π.χ. Καλή Βρύση, απαντώνται παραδοσιακές συνοικίες ή 

μεμονωμένα κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

1.1.5.3 Κατευθύνσεις από υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού

Ένας πολύ σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας ορθής ανάπτυξης της περιοχής είναι  η 

έλλειψη  υπερκείμενου  σχεδιασμού  που  να  εμπεριέχει  στους  γενικούς  στόχους  και 

κατευθύνσεις του τον υπό μελέτη Δήμο. Το μόνο εργαλείο υπερκείμενου σχεδιασμού που 

αφορά  την  περιοχή,  αποτελεί  το  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Σχετικά με τη χωρική δομή της Περιφέρειας, στόχος για το δυτικό της τμήμα, όπου ανήκει 

και ο Δήμος Προσοτσάνης, είναι να αποτελέσει ισχυρό πόλο τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές  

επίπεδο,  με την έδρα του Δήμου να καταστεί  ένα ισχυρό και  ενισχυμένο παραδοσιακό 

κέντρο ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. 

Όσον  αφορά  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  τη  διαχείριση  του  φυσικού 

αποθέματος,  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι,  ο  αποκλεισμός  των  ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων από τις περιοχές Natura 2000, ακόμα και των πιο παραδοσιακών μορφών, 

θα  επιδρούσε  δυσμενώς  στη  φύση  και  δεν  συγκαταλέγεται  στις  σύγχρονες  πολιτικές 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Αντίθετα, η παραμονή του ανθρώπου στην 

ύπαιθρο και η συμβολή του στη διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα επιθυμητές. 

Οι περιοχές  Natura 2000 που ανήκουν στο Δήμο είναι οι κορυφές του Φαλακρού Όρους 

(GR1140004) και οι κορυφές του Μενοίκιου Όρους (GR1260004). Επιπλέον, στόχος για την 

περιοχή είναι η κατάλληλη διαχείριση των παραγωγικών δασών που υπάρχουν καθώς και η 

περαιτέρω ανάπτυξή τους και η ρύθμιση των βοσκοτόπων που απαντώνται στην περιοχή. 

Ακόμη ο Δήμος βρίσκεται σε ζώνη όπου απαιτείται η προστασία της αρδευόμενης γης.

Ως προς τις μεταφορικές υποδομές, το κύριο οδικό έργο για την περιφέρεια σε υπερτοπικό 

επίπεδο  είναι  ο  Διευρωπαϊκός  Άξονας  Εγνατία.  Από  την  περιοχή  περνάει,  όπως  έχει 

αναφερθεί και προηγούμενα, ο οδικός άξονας Καβάλα - Δράμα – Κάτω Νευροκόπι – Εξοχή 

– Βουλγαρικά σύνορα ο οποίος είναι κάθετος στην Εγνατία με αποτέλεσμα να προσδίδει 

στην  περιοχή  σημαντικά  πλεονεκτήματα  ανάπτυξης.  Σε  τοπικό  επίπεδο,  πρέπει  να 
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επιδιώκεται η περαιτέρω βελτίωση των συνδέσεων του οικιστικού δικτύου και κυρίως στον 

τομέα της ασφάλειας.

1.1.6. Βασικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Προσοτσάνης  

Γεωλογικά χαρακτηριστικά

Από  γεωλογικής  πλευράς  το  πεδινό  τμήμα  το  οποίο  αποτελεί  τεκτονικό  βύθισμα,  έχει 

πληρωθεί  με  ιζήματα  των  οποίων  το  πάχος  κυμαίνεται,  με  μέγιστο  περίπου  370  m.  Τα 

επιφανειακά  μέχρι  περίπου  ένα  βάθος  80m  αποτελούν  τα  τεταρτογενή  ιζήματα  που 

χαρακτηρίζονται  από  εναλλαγές  στρώσεων  αργίλων,  χαλίκων,  άμμων  και  ιλύος,  που 

αλληλοσυμπλέκονται και εμφανίζουν άλλοτε εκλεκτικές ζώνες με περατά υλικά και άλλοτε 

όχι. Στα βαθύτερα στρώματα  επικρατούν τα αργιλικά υλικά και η ασβεστολιθική ιλύς και τα 

οποία διακόπτονται από λιγνιτικά στρώματα. . Θα πρέπει να αναφερθούν και τα κοιτάσματα 

μαρμάρων  της  ορεινής  ζώνης  (δολομιτικό  κυρίως  μάρμαρο),  τα  οποία  αξιοποιούνται 

σήμερα

Κλιματολογικά χαρακτηριστικά

Τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά που απαντώνται  στο δήμο Προσοτσάνης  διακρίνονται 

από το δριμύ χειμώνα με υγρό κλίμα με μέση ελάχιστη  θερμοκρασία τους χειμερινούς  

μήνες κάτω του μηδενός (<0),  ενώ τους θερινούς μήνες χαρακτηρίζεται  ως εύκρατο.  Οι 

ορεινές  περιοχές  του  δήμου  χαρακτηρίζονται  από  υγρό  ηπειρωτικό  κλίμα,  τα  πεδινά 

τμήματα από μεσογειακό. Τους θερινούς μήνες το κλίμα των πεδινών περιοχών είναι ξηρό 

και  τους  υπόλοιπους  μήνες  εύκρατο.  Στις  συγκεκριμένες  περιοχές  η  μέση  μηνιαία 

θερμοκρασία  των  θερμότερων  μηνών  του  χρόνου  δεν  υπερβαίνει  τους  28  oC.  Η  μέση 

μηνιαία  θερμοκρασία  τους  χειμερινούς  μήνες  βρίσκεται  πάνω  από  τους  0  oC.  Οι 

περισσότερες  βροχοπτώσεις  παρουσιάζονται  τους  χειμερινούς  μήνες  ενώ  κατά  τους 

θερινούς παρατηρούνται θερμικές καταιγίδες που είναι χαρακτηριστικές των βαλκανικών 

χωρών. 
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Σεισμολογικά Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ), ΦΕΚ 2184Β/20.12.1999, 

όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπουργική  απόφαση  αριθμ.  Δ17α/115/9/φν275  (ΦΕΚ 

1154Β/12.8.2003),  από  την  άποψη  της  γεωγραφικής  κατανομής  της  σεισμικής 

επικινδυνότητας στην Ελλάδα, η περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης, βρίσκεται στη Ζώνη Ι 

σεισμικής  επικινδυνότητας.  Η  μέγιστη  οριζόντια  σεισμική  επιτάχυνση  του  εδάφους  (Α) 

δίνεται  από  τη  σχέση  A  =  α  x  g,  όπου  α  είναι  η  εδαφική  επιτάχυνση  ανηγμένη  στην 

επιτάχυνση της βαρύτητας g. Για τη Ζώνη Ι η εδαφική επιτάχυνση ισούται με α = 0.16 και  

συνεπώς  η  μέγιστη  σεισμική  επιτάχυνση  εδάφους  είναι  Α  =  0.16  g  με  πιθανότητα 

υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια.

Χάρτης 2: Σεισμική Επικινδυνότητα στην Ελλάδα

Πηγή:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/HYPERLINKS
/image002.gif 

1.1.6.1  Περιβαλλοντικά Ζητήματα

• Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, αφορά την προσβολή του Δάσους 

της Καστανιάς, το οποίο βρίσκεται στα όρια της τοπικής κοινότητας Μικρόπολης, 

από έναν καταστροφικό μύκητα που απειλεί την ύπαρξή του. Σοβαρές αδυναμίες 

παρουσιάζονται και όσον αφορά, τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού τόσο στα 

πεδινά, όσο και στα ορεινά τμήματα του δήμου ,κυρίως λόγω της γεωργικής και 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 
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• Υπάρχει  η  ανάγκη  για  οριοθέτηση  και  προστασία  των  δασών  και  των  δασικών 

εκτάσεων της περιοχής, ενώ πρέπει να διευθετηθεί και το ζήτημα της σύγκρουσης 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων κλάδου της γεωργίας και τη κτηνοτροφίας με τις 

συγκεκριμένες εκτάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έντονη την εμφάνισή του, 

το πρόβλημα της μόλυνσης του ποταμού Αγγίτη από τα κτηνοτροφικά και γεωργικά 

απόβλητα τα οποία διατίθενται σε αυτόν. Η περιοχή του ποταμού Αγγίτη και του 

σπηλαίου, όπου αυτός καταλήγει είναι ιδιαίτερης φυσικής και τουριστικής αξίας 

και  το συγκεκριμένο  πρόβλημα έχει  επεκτάσεις  και  στην τουριστική αξιοποίησή 

του.  Επίσης,  με  εξαφάνιση  απειλείται  και  ο  υδροβιότοπος  Μπουνάρμπασι  στα 

νότια της Πετρούσας και στα όρια με το Δήμο Δράμας (Δ.Δ. Μυλοποτάμου). 

• Τέλος  θα  πρέπει  να  ληφθούν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την  οριοθέτηση  των 

λατομικών  ζωνών  και  την  αποκατάσταση  των  ανενεργών  λατομείων.  Η  μη 

αποκατάσταση  λατομείων  που  δεν  λειτουργούν  πλέον,  προκαλεί  πλήγμα  στο 

φυσικό  τοπίο  της  περιοχής  με  αρνητικές  συνέπειες  ακόμα  και  στην  τουριστική 

προβολή.

Διαχείριση υδάτινων πόρων - Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Η ύδρευση στο Δήμο Προσοτσάνης πραγματοποιείται από γεωτρήσεις και πηγές, έχοντας 

κάθε κοινότητα το δικό της δίκτυο. Η αποθήκευση των υδάτων γίνεται σε δεξαμενές και 

πύργους των οποίων η συντήρηση είναι αναγκαία. Η κάλυψη των οικισμών από τα δίκτυα 

ύδρευσης  είναι  σχεδόν  πλήρης,  καλύπτοντας  επαρκώς  τις  ανάγκες  των  κατοίκων  της 

περιοχής  πλην  ελαχίστων  εξαιρέσεων.  Σημειώνεται  τέλος  ότι   δεν   υπάρχει   πλήρης 

χαρτογράφηση  του  μεγαλύτερου  μέρους  των  δικτύων, με  αποτέλεσμα  την  εξαιρετικά 

δύσκολη  εποπτεία  τους. 

Σε γενικές γραμμές τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης του δήμου καλύπτουν τις ανάγκες 

των  κατοίκων,  αν  και  απαιτείται  η  επέκτασή  τους  και  η  αντικατάσταση  των  παλαιών 

τμημάτων. Το πρόβλημα με τα δίκτυα αποχέτευσης εντοπίζεται στις απολήξεις των δικτύων 

και συγκεκριμένα στη διάθεση των λυμάτων κυρίως στον ποταμό Αγγίτη και σε  αρδευτικά 

κανάλια,  χωρίς  επεξεργασία με  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  του περιβάλλοντος  και  τη 

δημιουργία  κινδύνου  για  την  υγεία  των  κατοίκων  της  περιοχής.  Στη  Δημοτική  Ενότητα 

Προσοτσάνης υπάρχει εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού πρωτοβάθμιας επεξεργασίας 
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η  οποία  εξυπηρετεί  τις  κοινότητες  Προσοτσάνης  και  Πετρούσας  και  η  οποία  όμως 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς την λειτουργία και τη φέρουσα ικανότητάς της. 

Θα πρέπει επομένως να γίνει μία μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού του βιολογικού 

καθαρισμού ώστε να καλύπτει το σύνολο του Δήμου. Σημειώνεται τέλος  ότι  δεν  υπάρχει 

πλήρης  χαρτογράφηση  του  μεγαλύτερου  μέρους  των  δικτύων, με  αποτέλεσμα  την 

εξαιρετικά  δύσκολη  εποπτεία  τους. 

1.1.6.2 Προστατευόμενες Περιοχές 

Περιοχές του δικτύου Natura 2000

Στο Νομό Δράμας γενικότερα βρίσκονται επτά περιοχές του Δικτύου  Natura 2000 καθώς 

επίσης  και  δύο  τμήματα  του  Νομού  Σερρών  και  μία  περιοχή του  Νομού Ξάνθης.  Στην 

περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές.

• Το όρος Φαλακρό  με κωδικό  GR 
1140009.Στο  Φαλακρό  όρος 
υπάρχουν πολλά σπάνια φυτά με 
περιορισμένη  γεωγραφική 
εξάπλωση μεγάλης σημασίας. Στα 
χαμηλότερα υψόμετρα του όρους 
απαντούν  πλούσια  δάση  με 
κωνοφόρα  και  πλατύφυλλα  είδη 
δέντρων.

Πηγή: www  .  filotis  .  itia  .  ntua  .  gr   
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• Οι κορυφές του όρους Μενοίκιου 
-  όρος  Κούσκουρας-ύψωμα  με 
κωδικό  GR 1260004  (τμήμα  της 
περιοχής αυτής ανήκει στο Νομό 
Σερρών). Το Μενοίκιο όρος είναι 
ένα  βουνό  με  πλούσια  δάση 
φυλλοβόλων  και  κωνοφόρων 
δένδρων  και  χορτολίβαδα  με 
πλούσια  χλωρίδα.  Το  δασικό 
σύστημα  του  Μενοίκιου  όρους 
είναι  από  τα  πλέον 
ξυλοπαραγωγικά.  Επίσης,  τμήμα 
του  Μενοίκιου  όρους  εκτάσεως 
27.538 Ha έχει χαρακτηριστεί, ως 
περιοχή  για  την  προστασία  της 
άγριας  ορνιθοπανίδας  (κοινοτική 

οδηγία  79/409/ΕΟΚ-Special 
Protection Areas).

Πηγή: www  .  filotis  .  itia  .  ntua  .  gr  

Περιοχές Corine

• Στο  Δήμο  Προσοτσάνης 
συναντάμε  και  ένα  Βιότοπο 
Corine στο  ορεινό  συγκρότημα 
Φαλακρού με κωδικό Α00060022 
και  έκταση  47.000  ha.  Έχει 
μέγιστο  υψόμετρο  2.200  μ  και 
ελάχιστο υψόμετρο 300μ.              

 

Πηγή: www  .  filotis  .  itia  .  ntua  .  gr  

Καταφύγια Άγριας Ζωής

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  57  του  Ν.  2637/98,  ο  θεσμός  των  Καταφυγίων 

θηραμάτων αλλάζει φιλοσοφία και μετονομάζεται αυτοδικαίως σε Καταφύγια Άγριας Ζωής 

(Κ.Α.Ζ.).
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Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής αποσκοπούν:

• στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας

• στην προστασία των ειδών 

• στη  διατήρηση  των  σπάνιων  και  απειλούμενων  ειδών  της  πανίδας  και  της 

αυτοφυούς χλωρίδας

• στην προστασία και στην αύξηση του πληθυσμού των θηραμάτων

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο Καταφύγια Άγριας Ζωής.

• Κ.Α.Ζ. Χαριτωμένης-Καλής Βρύσης εκτάσεως 1.340 Ha το οποίο θεσμοθετήθηκε με 

την απόφαση  1835/6-4-2001 απόφ. του Γ.Γ.Π. Α.Μ.Θ. ΦΕΚ 639/Β/28-5-01

• Κ.Α.Ζ. Ξηροποτάμου-Πετρούσας εκτάσεως 830 Ha το οποίο θεσμοθετήθηκε με την 

απόφαση 2011/12-4-2001 απόφ. του Γ.Γ.Π. Α.Μ.Θ. ΦΕΚ 624/Β/25-5-01
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1.2 Βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

1.2.1 Διοικητική διάρθρωση του Δήμου Προσοτσάνης   

Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο Δήμος από τη συνένωση με 

βάση  τον  Νόμο  3852/10  (Καλλικράτη)  δεν  έχει  προχωρήσει  σε  τροποποίηση  του 

Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσιών και δεν έχει ενσωματώσει το σύνολο των υπηρεσιών 

σε ένα νέο οργανόγραμμα στο οποίο μπορεί να γίνει αναφορά. 

Η  καταγραφή  της  διοικητικής  διάρθρωσης  του  Δήμου  Προσοτσάνης,  όπως  αυτή 

εμφανίζεται παρακάτω, έχει πραγματοποιηθεί με βάση την εισηγητική έκθεση για το νέο 

Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις 

παρακάτω  οργανικές  μονάδες  ομαδοποιημένες  σε  ενότητες  συναφούς  σκοπού  και 

αντικειμένου :

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

2. Νομική Υπηρεσία

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αυτοτελές Γραφείο  Προγραμματισμού,  Πληροφορικής και Διαφάνειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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1.  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος   που  περιλαμβάνει  ειδικότερα  τις  παρακάτω  διοικητικές 

ενότητες :

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

β) Τμήμα Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και  Πρασίνου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοτελές Γραφείο  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1.  Διεύθυνση Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει  ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες :

            α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

            γ) Τμήμα  ΚΕΠ

2.  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  που περιλαμβάνει  ειδικότερα  τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες :

            α) Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών 

            β) Τμήμα Πολεοδομίας

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της δημοτικής 

ενότητας Σιταγρών  , εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν 

υπηρεσίες  οι  οποίες  υπάγονται  διοικητικά  σε  αντίστοιχες  Διευθύνσεις  ή  Τμήματα  των 

Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών  

3.Γραφείο Καθαριότητας

4. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

5. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

6. Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι αρμοδιότητες  των επί  μέρους οργανικών μονάδων και  των προϊσταμένων τους όπως 

περιγράφονται στον προτεινόμενο ΟΕΥ, θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους 

και  αποτελούν  το   βασικό  πλαίσιο  λειτουργίας  τους.  Λεπτομερέστερες  περιγραφές 

αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των οργανικών  

μονάδων.

Ο  λεπτομερής  τρόπος  λειτουργίας  της  κάθε  μονάδας,  η  διάρθρωση  των  Τμημάτων  σε 

Γραφεία, οι  θέσεις  εργασίας  της  κάθε  οργανικής  μονάδας,  οι  περιγραφές  καθηκόντων, 

καθώς και οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας της μονάδας, ορίζονται με αποφάσεις 

του Δημάρχου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που συντάσσονται με 

απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση των αρμόδιων προϊσταμένων.

1.2.2 Ανθρώπινο δυναμικό 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  στελέχωση  του  Δήμου  Προσοτσάνης.  Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι οργανικές θέσεις, οι μετακλητές θέσεις, οι 

θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Κλάδος 
Υπηρετούντες

ΜΟΝΙΜΟΙ  
ΠΕ 12
ΤΕ 5
ΔΕ 29
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ΥΕ 15
ΣΥΝΟΛΟ 61
ΙΔΑΧ
ΠΕ 1
ΤΕ
ΔΕ 1
ΥΕ 12
ΣΥΝΟΛΟ 14
Σύνολο 75

Θέσεις Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου

Προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  αντιμετώπιση 

εποχιακών  ή  άλλων  περιοδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών   (αρθ.  205,  αρθρ.  206  του  Ν. 

3584/07).
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1.2.3 Καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Προσοτσάνης  

Η  ακίνητη  περιουσία  του  Δήμου  Προσοτσάνης,   όπως  προκύπτει  από  την  απογραφή 

χαρακτηρίζεται ως σημαντική.

Ειδικότερα,  ο  Δήμος  έχει  στην  κατοχή  του  οικόπεδα,  στα  οποία  περιλαμβάνονται 

βοσκότοποι,  αγροτεμάχια και σχολικά αγροτεμάχια, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός 

χέρσων αγρών και ρεμάτων. Επίσης, ο Δήμος έχει στην κατοχή του εκτάσεις οι οποίες έχουν 

διαμορφωθεί κατάλληλα και χρησιμοποιούνται ως πλατείες, πάρκα και παιδότοποι. Ακόμη, 

στην  κατοχή του Δήμου βρίσκονται  και  αθλητικές  εγκαταστάσεις,  καθώς και  κτίρια  στα 

οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου. 

Ταυτόχρονα ο Δήμος έχει στην κατοχή του ένα σημαντικό αριθμό κτιρίων των οποίων οι  

χρήσεις ποικίλλουν. Οι κυριότερες εγκαταστάσεις αφορούν κτίρια τα οποία εξυπηρετούν τις 

διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες του Δήμου, κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως 

σχολεία, κτίρια τα οποία εξυπηρετούν κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες του Δήμου, 

εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως οστεοφυλάκια σε νεκροταφεία  καθώς και ένα μικρό 

αριθμό κτιρίων που παραχωρούνται για άλλες χρήσεις. Οι παραπάνω κατηγορίες παγίων 

επιφέρουν, είτε δύνανται να επιφέρουν στο Δήμο, ένα σημαντικό ποσό εισοδημάτων. Εκτός 

όμως  από  αυτές  τις  κατηγορίες,  στα  πάγια  του  Δήμου  συγκαταλέγονται  και  μια  σειρά 

κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τεχνικά έργα,  εγκαταστάσεις ύδρευσης, 

άρδευσης και αποχέτευσης, οδοί και έργα οδοποιίας, καθώς και ένα σημαντικός αριθμός 

εξοπλισμού  όπως  μηχανήματα,  έπιπλα,  οχήματα  κ.α.  Η  συγκεκριμένη  κατηγορία  των 

παγίων αν και κρίνεται σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Δήμου και 

την εξυπηρέτηση των πολιτών θεωρείται σκόπιμο να μην αναλυθεί  στη συγκεκριμένη φάση 

διότι δεν αποτελεί πηγή περαιτέρω αύξησης των εισροών του Δήμου.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Ημερομηνία 
κτίσης

Τελική αξία

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ Τ.208-5.971τμ 17/4/1980 2.448,11
10                  ΟΙΚΟΠΕΔΑ-Τ.128-966τμ 1/2/1983 712,91
104                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.96-698τμ 10/4/2001 849,82
1059 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 138-ΟΤ 24- 12/3/2004 0,01
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898τμ
11                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.131-1.056τμ 1/2/1983 779,33
12                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.132-1.061τμ 1/2/1983 783,02
13                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.268Α-

3.000τμ                          
17/4/1980 2.214,00

14                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.174Β-688τμ 10/4/2001 507,74
15                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.82-1.181τμ 3/4/1984 871,58
16                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.131-962τμ 15/2/1977 709,96
17                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.38-899τμ 15/2/1977 663,46
18                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.174-

11.520τμ                            
24/8/1978 8.501,76

19                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.185-4.596τμ 8/6/1999 3.391,85
2                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ - Τ.107 - 

4.080τμ                          
17/4/1980 3.011,04

20                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.128 ή267-
1.735τμ                      

1/1/1960 1.374,12

21                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.123-2.125τμ 16/12/1991 1.683,00
22                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.122-

11.633τμ                            
20/6/1967 9.213,34

23                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.276-2.155τμ 10/4/2001 1.706,76
24                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.275-643τμ 10/4/2001 509,26
243                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.783-394τμ 10/4/2001 312,05
244                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ. 781 -1.600τμ 10/4/2001 1.267,20
245                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.778-3.150τμ 4/6/1957 2.494,80
246                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.423-666τμ 1/1/1978 527,47
247                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.424-475τμ 1/1/1978 376,20
248                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.425-475τμ 1/1/1978 376,20
249                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.426-325 τμ 1/1/1978 257,40
25                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.279Β-433τμ 10/4/2001 342,94
250                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.427-338τμ 1/1/1978 267,70
251                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.428-5.204τμ 1/1/1978 4.121,57
252                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.837 ή 637-

724τμ                        
1/1/1978 573,41

253                 ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.2-6.576τμ 21/9/1999 3.432,67
26                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.194-550τμ 10/4/2001 435,60
264                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.293-

16.088τμ                     
20/9/1976 0,01

265                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.37β-
11.450τμ                   

20/8/1981 0,01

266                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.260β-
7.000τμ                     

12/4/2001 0,01

267                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.504-
2.562τμ                      

12/4/2001 0,01

268                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.206-
5.000τμ                       

10/11/1967 0,01

269                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.750-
6.540τμ                       

12/4/2001 0,01

27                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.119-5.604τμ 8/6/1999 4.438,37
270                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.435-

1.015τμ                       
12/4/2001 0,01
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271                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-Τ.626-
4.014τμ                       

12/4/2001 0,01

272                 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ -Τ.1.533-
10.694τμ                 

12/4/2001 0,01

28                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.97-944τμ 1/1/1968 358,72
29                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.183-

13.772τμ                             
4/8/1973 9.420,05

3                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.153-6.387τμ 27/8/1978 0,00
30                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.98-500τμ 10/4/2001 342,00
31                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.180-9.875τμ 1/1/1968 5.950,80
32                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.181-1.335τμ 1/1/1968 913,14
33                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.59-2.364τμ 10/4/2001 1.234,01
34                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.90-714τμ 1/1/1939 372,71
35                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.91-714τμ 1/1/1939 372,71
36                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.135-96τμ 1/1/1963 504,25
37                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.136-1.541τμ 1/4/2001 804,40
38                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.130-959τμ 10/4/2001 500,60
39                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.180-843τμ 10/4/2001 440,05
4                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.268-

13.398τμ (-12965,38τμ)
27/8/1978 226,32

40                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.137-3.266τμ 21/9/1999 1.704,85
41                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.191-1.400τμ 21/9/1999 730,80
42                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.218-1.710τμ 2/12/1974 1.261,98
43                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.266-

21.924τμ                             
2/12/1974 16.179,91

44                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.263-476τμ 10/4/2001 351,29
45                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.331-5.247τμ 10/4/2001 3.872,29
46                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.107-

6.351τμ(-699,84, -704,65)
10/4/2001 562,49

47                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.216Α-
7.570τμ                           

8/6/1999 5.586,66

48                  ΟΙΚΟΕΔΟ-Τ.723-169τμ 23/9/1999 533,57
49                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.168-470τμ 1/1/1973 346,86
5                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.205-500τμ 27/8/1978 369,00
50                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.1794Δ-

10.000τμ                        
1/1/1973 7.380,00

51                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.349-1.339τμ 28/6/1980 1.060,49
52                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.350-453τμ 26/1/1990 368,78
53                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.302-253τμ 14/7/1983 200,38
54                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.338-55τμ 31/1/1989 43,56
55                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.301-547τμ 14/7/1983 433,22
56                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.300-4.621τμ 

( -1000 )
10/4/2001 2.867,83

57                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.313-1.788τμ 10/4/2001 1.416,10
58                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.329-1.064τμ 10/4/2001 842,69
59                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.348-1.237τμ 10/1/2001 979,70
6                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.206-500τμ 2/8/1974 369,00
60                  ΟΙΟΠΕΔΟ-Τ.435-8.884τμ 10/4/2001 7.036,13
61                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.469-678τμ 10/4/2001 536,98
62                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.560-2.917τμ 10/4/2001 2.310,26
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7                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.169-652τμ 23/2/1994 481,18
8                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.126-1.185τμ 1/2/1983 874,53
81                  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.95-2.178τμ 10/4/2001 1.724,98
9                   ΟΙΚΟΠΕΔΟ-Τ.127-937τμ 1/2/1983 691,51
ΑΓΡΟΙ
100                 ΑΓΡΟΣ-Τ.647-1.187Μ2 12/4/2001 940,10
101                 ΑΓΡΟΣ-Τ.662-15.875Μ2 12/4/2001 12.573,00
102                 ΑΓΡΟΣ-Τ.707-68.357Μ2 12/4/2001 42.258,74
103                 ΑΓΡΟΣ-Τ.427-15.015Μ2 8/6/1999 11.891,88
105                 ΑΓΡΟΣ-Τ,307α-4.255Μ2 6/5/2003 3.369,96
1057 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 513Α-
3000ΤΜ

19/6/2003 0,01

1058 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 513Δ-
3323ΤΜ

19/6/2003 0,01

106                 ΑΓΡΟΣ-Τ.307γ-283Μ2 6/5/2003 224,14
107                 ΑΓΡΟΣ-Τ.209-5.825Μ2 8/6/1999 4.613,40
108                 ΑΓΡΟΣ-Τ.91-546Μ2 8/6/1999 432,43
109                 ΑΓΡΟΣ-Τ.269-10.750Μ2 12/4/2001 7.353,00
110                 ΑΓΡΟΣ-Τ.734-730Μ2 12/4/2001 499,32
111                 ΑΓΡΟΣ-Τ.798-2.625Μ2 12/4/2001 1.795,50
112                 ΑΓΡΟΣ-Τ.883-750Μ2 12/4/2001 513,00
113                 ΑΓΡΟΣ-Τ.885-1.250Μ2 12/4/2001 855,00
114                 ΑΓΡΟΣ-Τ.889-3.375Μ2 12/4/2001 2.308,50
115                 ΑΓΡΟΣ-Τ.908-625Μ2 12/4/2001 427,50
116                 ΑΓΡΟΣ-Τ.910-250Μ2 12/4/2001 171,00
117                 ΑΓΡΟΣ-Τ.940-250Μ2 12/4/2001 171,00
118                 ΑΓΡΟΣ-Τ.941-563Μ2 12/4/2001 385,09
119                 ΑΓΡΟΣ-Τ.953-3.357Μ2 12/4/2001 2.296,19
120                 ΑΓΡΟΣ-Τ.997-1.263Μ2 12/4/2001 863,89
121                 ΑΓΡΟΣ-Τ.998-250Μ2 12/4/2001 171,00
122                 ΑΓΡΟΣ-Τ.884-685Μ2 12/4/2001 468,54
123                 ΑΓΡΟΣ-Τ.938-625Μ2 12/4/2001 427,50
124                 ΑΓΡΟΣ-Τ.995-219Μ2 12/4/2001 149,80
125                 ΑΓΡΟΣ-Τ.67-2.359Μ2 12/4/2001 1.613,56
126                 ΑΓΡΟΣ-Τ.348-35.125Μ2 13/2/1987 24.025,50
127                 ΑΓΡΟΣ-Τ.526-44.250Μ2 13/2/1987 30.267,00
128                 ΑΓΡΟΣ-Τ.270-2.750Μ2 13/2/1987 1.881,00
129                 ΑΓΡΟΣ-Τ.271-7.750Μ2 13/2/1987 5.301,00
130                 ΑΓΡΟΣ-Τ.272-8.250Μ2 12/4/2001 5.643,00
131                 ΑΓΡΟΣ-Τ.45-14.375Μ2 1/1/1987 9.832,50
132                 ΑΓΡΟΣ-Τ.314-2.700Μ2 25/4/1953 1.846,80
133                 ΑΓΡΟΣ-Τ.518-2.700Μ2 25/4/1953 1.846,80
134                 ΑΓΡΟΣ-Τ.218-11.498Μ2 25/4/1953 7.864,63
135                 ΑΓΡΟΣ-Τ.14-5.500Μ2 25/4/1953 3.762,00
136                 ΑΓΡΟΣ-Τ.74-7.195Μ2 1/1/1986 4.921,38
137                 ΑΓΡΟΣ-Τ.839-9.125Μ2 2/5/1980 4.763,25
138                 ΑΓΡΟΣ-Τ.21-527Μ2 12/4/2001 275,09
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139                 ΑΓΡΟΣ-Τ.672-1.812Μ2 12/4/2001 945,86
140                 ΑΓΡΟΣ-Τ.742-4.750Μ2 12/4/2001 2.479,50
141                 ΑΓΡΟΣ-Τ.743-3.750Μ2 12/4/2001 1.957,50
142                 ΑΓΡΟΣ-Τ.1-20.312Μ2 12/4/2001 10.602,86
143                 ΑΓΡΟΣ-Τ.860-1.375Μ2 12/4/2001 717,75
144                 ΑΓΡΟΣ-Τ.937-31.000Μ2 12/4/2001 16.182,00
145                 ΑΓΡΟΣ-Τ.845-3.625Μ2 12/4/2001 1.892,25
146                 ΑΓΡΟΣ-Τ.987-1.566Μ2 12/4/2001 817,45
147                 ΑΓΡΟΣ-Τ.990-499Μ2 12/4/2001 260,48
148                 ΑΓΡΟΣ-Τ.1008-136Μ2 12/4/2001 70,99
149                 ΑΓΡΟΣ-Τ.610-6.162Μ2 21/9/1999 3.216,56
150                 ΑΓΡΟΣ-Τ.440-6.650Μ2 8/6/1999 5.266,80
151                 ΑΓΡΟΣ-Τ.184-7.250Μ2 21/9/1999 3.784,50
152                 ΑΓΡΟΣ-Τ.800-9.450Μ2 1/9/1999 4.932,90
153                 ΑΓΡΟΣ-Τ.202-24.375Μ2 3/4/1981 7.068,75
154                 ΑΓΡΟΣ-Τ.205-14.000Μ2 3/4/1981 4.060,00
155                 ΑΓΡΟΣ-Τ.247-22.000Μ2 3/4/1981 6.380,00
156                 ΑΓΡΟΣ-Τ.281-9.125Μ2 3/4/1981 2.646,25
157                 ΑΓΡΟΣ-Τ.6-601.875Μ2 3/4/1981 130.608,75
158                 ΑΓΡΟΣ-Τ.25-2.000Μ2 3/4/1981 580,00
160                 ΑΓΡΟΣ-Τ.223-113.750Μ2 3/4/1981 32.987,50
161                 ΑΓΡΟΣ-Τ.222-22.750Μ2 3/4/1981 6.597,50
162                 ΑΓΡΟΙ-Τ.386-24.250Μ2 3/4/1981 7.032,50
163                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2339-4.250Μ2 3/4/1981 1.232,50
164                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2356-6.875Μ2 3/4/1981 1.993,75
165                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2391-6.375Μ2 3/4/1981 1.848,75
166                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2408-3.125Μ2 3/4/1981 906,25
167                 ΑΓΡΟΣ-Τ.706-8.125Μ2 3/4/1981 2.356,25
168                 ΑΓΡΟΣ-Τ.1693-7.625Μ2 3/4/1981 2.211,25
169                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2276-1.750Μ2 3/4/1981 507,50
170                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2-10.000Μ2 3/4/1981 2.900,00
171                 ΑΓΡΟΣ-Τ.4-11.375Μ2 3/4/1981 3.298,75
172                 ΑΓΡΟΣ-Τ.376-3.000Μ2 3/4/1981 870,00
173                 ΑΓΡΟΣ-Τ.393-3.375Μ2 3/4/1981 978,75
174                 ΑΓΡΟΣ-Τ.24-7.375Μ2 3/4/1981 2.138,75
175                 ΑΓΡΟΣ-Τ.44-625Μ2 3/4/1981 181,25
176                 ΑΓΡΟΙ-Τ.48-250Μ2 3/4/1981 72,50
177                 ΑΓΡΟΣ-Τ.50-5.750Μ2 3/4/1981 1.667,50
178                 ΑΓΡΟΣ-Τ.58-2.000Μ2 3/4/1981 580,00
179                 ΑΓΡΟΣ-Τ.101-875Μ2 3/4/1981 253,75
180                 ΑΓΡΟΣ-Τ.587 ή 687-

2.875Μ2                             
3/4/1981 833,75

181                 ΑΓΡΟΣ-Τ.749-1.375Μ2 3/4/1981 398,75
182                 ΑΓΡΟΣ-Τ.883-3.375Μ2 3/4/1981 978,75
183                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2312-875Μ2 3/4/1971 253,75
184                 ΑΓΡΟΣ-Τ.185-3.000Μ2 3/4/1981 870,00
185                 ΑΓΡΟΣ-Τ.425-26250Μ2 3/4/1981 12.475,86
188                 ΑΓΡΟΣ-Τ.5-5.125Μ2 10/11/1967 3.178,89
189                 ΑΓΡΟΣ-Τ.11-4.625Μ2 10/11/1967 2.868,75
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190                 ΑΓΡΟΣ-Τ.34-8.750Μ2 10/11/1967 5.427,37
191                 ΑΓΡΟΣ-Τ.667-10.625Μ2 10/11/1967 6.590,38
193                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2788-248.826Μ2 10/11/1967 154.319,52
194                 ΑΓΡΟΣ-Τ.46-1.625Μ2 10/11/1967 1.007,94
195                 ΑΓΡΟΣ-Τ.145 ή 146-

1.375Μ2                             
10/11/1967 852,87

197                 ΑΓΡΟΣ-Τ.305-2.125Μ2 10/11/1967 616,25
201                 ΑΓΡΟΣ-Τ.687-2.875Μ2 10/11/1967 1.178,75
202                 ΑΓΡΟΣ-Τ.871-4.750Μ2 10/11/1967 2.946,29
203                 ΑΓΡΟΣ-Τ.882-4.000Μ2 10/11/1967 2.481,08
218                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2321-1562Μ2 10/11/1967 968,86
219                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2338-7.500Μ2 10/11/1967 2.175,00
220                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2360-3.250Μ2 10/11/1967 2.015,88
221                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2389-6.500Μ2 10/11/1967 4.031,76
222                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2406-3.000Μ2 10/11/1967 1.860,81
226                 ΑΓΡΟΣ-Τ.218-5.500Μ2 21/9/1999 1.595,00
227                 ΑΓΡΟΣ-Τ.705-9.000Μ2 21/9/1999 2.610,00
228                 ΑΓΡΟΣ-Τ.1746-4.625Μ2 21/9/1999 1.341,25
229                 ΑΓΡΟΣ-Τ.1794β-30.000Μ2 31/5/1972 12.300,00
230                 ΑΓΡΟΣ-Τ.1794ε-

155.125Μ2  (-30000τμ,- 
5000τμ-6733τμ)

29/5/1989 46.490,83

231                 ΑΓΡΟΣ-Τ.427-15.664Μ2 24/6/1980 6.422,24
232                 ΑΓΡΟΣ-Τ.384-2.819Μ2 12/4/2001 1.155,79
233                 ΑΓΡΟΣ-Τ.584-5.275Μ2 12/4/2001 2.162,75
234                 ΑΓΡΟΣ-Τ.129 ή 749-

19.000Μ2                           
12/5/1953 7.790,00

235                 ΑΓΡΟΣ-Τ.3316-3.000Μ2 16/2/1993 1.230,00
236                 ΑΓΡΟΣ-Τ.4436-2.500Μ2 16/2/1993 1.025,00
237                 ΑΓΡΟΣ-Τ.5-22.864Μ2 1/1/1983 9.374,24
238                 ΑΓΡΟΣ-Τ.511-10.345Μ2 1/1/1983 4.241,45
239                 ΑΓΡΟΣ-Τ.543α-3.000Μ2 19/6/2003 1.230,00
240                 ΑΓΡΟΣ-Τ.513δ-3.323Μ2 19/6/2003 1.362,43
241                 ΑΓΡΟΣ-Τ.2280-2.750Μ2 1/1/1981 797,50
242                 ΑΓΡΟΣ-Τ.397β-600Μ2 12/4/2001 475,20
63                  ΑΓΡΟΣ -Τ.320α-21.513 3/9/1971 15.876,59
64                  ΑΓΡΟΣ-Τ.507-6.173 22/4/1980 4.555,67
65                  ΑΓΡΟΣ -Τ.320β-38.737 (-

10000τμ, -5000τμ)
20/9/1976 17.517,91

66                  ΑΓΡΟΣ-Τ.10-31.211 20/9/1976 23.033,72
67                  ΑΓΡΟΣ -Τ.311-2.125 20/9/1976 1.568,25
68                  ΑΓΡΟΣ-Τ.313-1.750 20/9/1976 1.291,50
69                  ΑΓΡΟΣ Τ.33-1.000 30/7/1987 738,00
70                  ΑΓΡΟΣ-Τ.157-22.962 8/6/1999 16.945,96
71                  ΑΓΡΟΣ-Τ.40β-2.000 28/5/1999 1.584,00
72                  ΑΓΡΟΣ -Τ.40γ-49.625 7/2/1995 39.303,00
73                  ΑΓΡΟΣ -Τ.540β-144.850 1/1/1986 114.721,20
                      
74                  ΑΓΡΟΙ-Τ.ΠΑΓΓΙΝΕΣ-77.700 

Μ2                              
1/1/1983 61.538,40
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75                  ΑΓΡΟΙ-Τ.272β-600 Μ2 12/4/2001 475,20
76                  ΑΓΡΟΣ-Τ.298β-640 Μ2 12/4/2001 506,88
77                  ΑΓΡΟΣ-Τ.300β-963 Μ2 12/4/2001 762,70
78                  ΑΓΡΟΣ -Τ.301β-1.259Μ2 12/4/2001 997,13
79                  ΑΓΡΟΣ -Τ.304β-1.583Μ2 12/4/2001 1.253,74
80                  ΑΓΡΟΣ-Τ.343β-1.110Μ2 12/4/2001 879,12
82                  ΑΓΡΟΣ-Τ.398β-1.037Μ2 12/4/2001 821,30
83                  ΑΓΡΟΣ-Τ.400β-1.600Μ2 12/4/2001 839,52
84                  ΑΓΡΟΣ-Τ.115-1.315Μ2 12/4/2001 1.041,48
85                  ΑΓΡΟΣ-Τ.121-15.350Μ2 12/4/2001 12.157,20
86                  ΑΓΡΟΣ-Τ.112-8.300Μ2 12/4/2001 6.573,60
87                  ΑΓΡΟΣ -Τ.111-19.895Μ2 12/4/2001 39.516,84
88                  ΑΓΡΟΣ-Τ.444-9.800Μ2 12/4/2001 7.761,60
89                  ΑΓΡΟΣ-Τ.445-4.250Μ2 12/4/2001 3.366,00
90                  ΑΓΡΟΣ-Τ.514-2.397Μ2 12/4/2001 1.898,42
91                  ΑΓΡΟΣ-Τ.501-13.800Μ2 12/4/2001 10.929,60
92                  ΑΓΡΟΣ-Τ.502-25.926Μ2 12/4/2001 20.533,39
93                  ΑΓΡΟΣ-Τ.624-1.375Μ2 12/4/2001 1.089,00
94                  ΑΓΡΟΣ-Τ.648-5.687Μ2 12/4/2001 4.504,10
95                  ΑΓΡΟΣ-Τ.640-2.454Μ2 12/4/2001 1.943,57
96                  ΑΓΡΟΣ-Τ.649-750Μ2 12/4/2001 594,00
97                  ΑΓΡΟΣ-Τ.650-533Μ2 12/4/2001 422,14
98                  ΑΓΡΟΣ-Τ.651-2.134Μ2 12/4/2001 1.690,13
99                  ΑΓΡΟΣ-Τ.646-500Μ2 12/4/2001 396,00
ΚΤΙΡΙΑ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ
943                 ΚΤΙΡΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 

ΔΗΜ.ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΤ.44-
ΑΟ.208-150ΤΜ

31/12/1955 37.884,00

944                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.44-ΑΟ.205-
ΚΑΠΗ                            

31/12/1955 0,01

946                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.38-ΑΟ.185-
352ΤΜ- ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

31/12/1955 0,01

948                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.22-ΑΟ.128-
220ΤΜ-ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

31/12/1956 26.834,50

951                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.19-ΑΟ.119-
233ΤΜ-ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ  

31/12/1955 0,01

953                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.19-ΑΟ.119-
47,12ΤΜ-ΣΧΟΛΕΙΟ     

31/12/1955 0,01

954                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.20-ΑΟ.97-
120ΤΜ-ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

31/12/1930 15.498,00

956                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.34-ΑΟ.180-
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ                

31/12/1955 0,01

957                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.34-ΑΟ.181-
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ                

31/12/1955 0,01

958                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.14-ΑΟ.59-
120ΤΜ-ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

31/12/1982 21.697,20

959                 ΚΤΙΡΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ                     

31/12/1955 0,01
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961                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.2-ΑΟ.2-177ΤΜ-
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ        

31/12/1955 0,01

964                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.23-ΑΤ.135-
70ΤΜ-ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

31/12/1957 10.045,00

965                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.23-
ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ 

31/12/1957 0,01

966                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.23-ΑΤ.135-
140ΤΜ-ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ   

31/12/1958 0,01

967                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.18-ΑΤ.218-
100ΤΜ-(+100ΤΜ)-
ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΚΑΦΕΝΕΙΟ

31/12/1935 25.830,00

968                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.18-ΑΤ.218-
70ΤΜ-ΑΓΡ.ΙΑΤΡΕΙΟ     

31/12/1955 0,01

970                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.18-ΑΤ.266-
300ΤΜ-ΤΟΥΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

31/12/1955 0,01

973                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.18Β-ΑΤ.216α-
418ΤΜ-ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

31/12/1955 0,01

974                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.18Β-ΑΤ.216α-
6ΤΜ-ΚΙΛΙΚΕΙΟ         

31/12/1955 0,01

975                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.18Β-ΑΤ.216α-
72ΤΜ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

31/12/1955 0,01

976                 ΚΤΙΡΙΑ-ΑΤ.1794δ-1.500ΤΜ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ           

31/12/1955 0,01

977                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.45-ΑΤ.349-
90ΤΜ-ΚΑΠΗ                 

31/12/1955 0,01

978                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.45-ΑΤ.349-
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ                

31/12/1955 0,01

980                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.105-ΑΤ.778-
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-
ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ

31/12/1955 0,01

981                 ΚΤΙΡΙΑ-ΟΤ.58-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 31/12/1978 0,01

1.2.4 Έσοδα και δαπάνες του Δήμου Προσοτσάνης   

Ο  προϋπολογισμός  ενός  Δήμου  είναι  μια  καταγραφή  και  εκτίμηση  των  αναμενόμενων 

εσόδων και των προγραμματισμένων εξόδων του.  Για το έτος 2011 έχουν προϋπολογιστεί  

έσοδα της τάξεως 8.851.500€  και δαπάνες  8.851.000€. 

1.2.5 Έσοδα Δήμου

Οι κυριότερες πηγές εσόδων του Δήμου είναι οι εξής:
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• Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

• Έσοδα Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες

• Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

• Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς

• Χρηματοδοτήσεις έργων από την Ε.Ε. 

• Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές

•

Τα έσοδα θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: τα τακτικά και τα έκτακτα.

Τα τακτικά έσοδα είναι:

• Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.

• Έσοδα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας

• Έσοδα Κ.Α.Π. (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι) για λειτουργικές δαπάνες

• Έσοδα από φόρους και εισφορές

• Έσοδα από επιχειρήσεις

Τα τακτικά έσοδα για το 2011 ο Δήμος Προσοτσάνης υπολογίζει ότι θα είναι 5.448.000€ 

ευρώ. Στο γενικό σύνολο των τακτικών εσόδων δεν προσμετρούνται τα έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών καθώς και το λογιστικό χρηματικό υπόλοιπο, που φαίνεται να έχει ο Δήμος 

στα ταμεία του. 

Ως έκτακτα έσοδα, νοούνται τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του Δήμου από ειδικά 

προγράμματα  της  αυτοδιοίκησης  (Θησέας,  ΕΠΤΑ,  ΠΕΠ,  ΕΣΠΑ  κλπ)  και  αφορούν  την 

εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη εγκριθεί.

Συνεπώς τα έκτακτα έσοδα είναι:

• Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς

• Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

• Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

• Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες

• Έσοδα από κάθε άλλη πηγή

• Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

• Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

• Έσοδα Π.Ο.Ε.
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Για το 2011, λοιπόν, ο Δήμος περιμένει συνολικά 1.799.000€ ως έκτακτες επιχορηγήσεις. 

1.2.6 Δαπάνες Δήμου 

Οι κυριότερες δαπάνες του Δήμου παρουσιάζονται παρακάτω:

• Υπηρεσία τεχνικών έργων

• Γενικές Υπηρεσίες

• Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής

• Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

• Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων

Οι Δαπάνες, αυτές  μπορούν να διαχωριστούν σε έξοδα χρήσης σε επενδύσεις για έργα και 

λοιπές πληρωμές. Τα έξοδα χρήσης του 2011 που είναι απαραίτητο να γίνουν προκειμένου 

να λειτουργήσει ο Δήμος, έχουν προϋπολογιστεί σε €. Συγκεκριμένα αυτά είναι:

• Μισθοδοσίες τακτικού προσωπικού

• Έξοδα παράσταση δημάρχου, αντιδημάρχων, συμβούλων

• Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα

• Κατανάλωση ρεύματος

• Οφειλές από τιμολόγια προμηθευτών

• Συνεχιζόμενα έργα

Μεγάλο  κομμάτι  των  εξόδων  καταλαμβάνουν  και  τα  έργα  που  αφορούν  επενδύσεις, 

μελέτες και έργα υποδομής και ανάπτυξης, ποσό που προέρχεται κυρίως απ’ τις έκτακτες 

επιχορηγήσεις (Θησέας, ΠΕΠ , ΕΣΠΑ κλπ) αλλά και από ίδια κεφάλαια (αφορά μικρά έργα). 

Βασικός σκοπός της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων του Δήμου Προσοτσάνης είναι 

η  εξαγωγή  κάποιων  βασικών  συμπερασμάτων  σχετικά  με  την  οικονομική  του 

δραστηριότητα. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011
ΕΣΟΔΑ €

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  118.000
02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  15.000
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  1.200.000

04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 140.000

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  25.000
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  3.850.000
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  100.000
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  5.448.000
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  5.000
12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  455.000
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  1.228.000
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ  0
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  110.000
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  1.000
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  1.799.000

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  408.000
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ  22.000

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
 430.000

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ  0

32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

 150.000

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΠΟΕ
 150.000

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  660.000
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  10.000

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ
 670.000

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  147.500
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  207.000
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  354.500
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  8.851.500

ΔΑΠΑΝΕΣ €
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  2.100.000
61 ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  570.000
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  1.152.000
63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ  6.000
64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  106.000
65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ  0
66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  504.000

67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
– ΔΩΡΕΕΣ

 1.310.000

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  125.000
 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  5.873.000
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΠΑΓΙΩΝ

 80.000

73 ΕΡΓΑ  580.000

74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 

 168.000
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1.2.7 Οικονομική Κατάσταση Δήμου 

Για  την  ανάλυση  της  οικονομικής  κατάστασης  του  Δήμου  Προσοτσάνης  θα 

χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 

2009-2010, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς των δύο βασικών Δήμων που 

συνενώθηκαν.  Η  οικονομική  πορεία  του  Δήμου  Προσοτσάνης  αποτυπώνεται  στους 

ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης του.

Ο ενοποιημένος Δήμος Προσοτσάνης οφείλει να συντάσσει κάθε έτος τον ισολογισμό του, 

και αυτό διότι η σύνταξη του ισολογισμού του επιτρέπει όχι μόνο να αξιολογεί διαχρονικά 

την  πορεία  του,  αλλά  και  γιατί  με  αυτόν  τον  τρόπο  εξασφαλίζει  τη  διαφάνεια  των 

οικονομικών του ενεργειών, παρέχοντας ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενοποιημένοι ισολογισμοί του Δήμου για τα έτη 

2009 και 2010.

Αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης  (2009, 2010)

Ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσεως

 Ενοποιημένος Προσοτσάνης Σιταγρών Ποσοστό
2009 -407.814,02€ -287.967,99€ -119.846,03€ 0,0%
2010 -358.590,62€ -172.257,45€ -186.333,17€ -12,07%

Από  τα  στοιχεία  του  παραπάνω   πίνακα  παρατηρείται  ότι  κάθε  χρόνο  τόσο  ο  Δήμος 

Προσοτσάνης όσο και ο Δήμος Σιταγρών παρουσιάζουν ζημίες.  Πιο συγκεκριμένα, οι ζημίες 

από το 2009 έως το 2010 σημείωσαν μείωση κατά  12,07%.  Από τα παραπάνω γίνεται 

αντιληπτό  ότι  η  οικονομική  πορεία  του  Δήμου  Προσοτσάνης  διαχρονικά  είναι 

ελλειμματική.

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με κάποια βασικά στοιχεία των ισολογισμών του Δήμου, γα 

τα έτη 2009, 2010.
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Βασικά οικονομικά στοιχεία Δ. Προσοτσάνης 2009, 2010

Οικονομικά στοιχεία

  2009  2010

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 28.607.506,55€ 28.886.285,85€

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού
2.117.795,72€ 2.506.903,49€

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 

και Παθητικού
32.078.378,54€ 32.095.659,12€

Σύνολο υποχρεώσεων 1.665.445,13€ 597.197,92€
Ισολογισμοί 2009, 2010 (Ιδία Επεξεργασία)

Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται μία σταθερή αύξηση του συνόλου του πάγιου 

ενεργητικού και του συνόλου του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Οι συνολικές υποχρεώσεις 

του Δήμου παρουσίασαν μία σημαντική μείωση μεταξύ των ετών 2009-2010.

1.3  Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

1.3.1 Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο

Το  διακύβευμα  της  τρέχουσας  δημοτικής  θητείας  και  περιόδου  συνολικά,  αποτελεί  η 

δυσμενής  οικονομική  συγκυρία,  η  οποία  δύναται  να  λειτουργήσει  ως  τροχοπέδη  στην 

αναπτυξιακή  προσπάθεια  των  Δήμων.  Η  αξιοποίηση  των  πλεονεκτημάτων,  αλλά  και  η 

αντιμετώπιση  των  αδυναμιών  της  περιοχής  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Προσοτσάνης, 

αποτελούν  δύο  ξεχωριστές  προκλήσεις,  τις  οποίες  καλείται  το  παρόν  σχέδιο  να 

αντιμετωπίσει για την επόμενη τετραετή προγραμματική περίοδο. 

Τα κύρια ζητούμενα και κρίσιμα ζητήματα τα οποία το παρόν σχέδιο οφείλει να θέσει σε 

πρόγραμμα την επίλυση τους, αφορούν:

• Την προώθηση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής, με 

δημοκρατικό  προγραμματισμό,  με  ορθολογική  διάταξη  στόχων  και  μέσων,  με 

συμμετοχικές διαδικασίες και συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο.

• τη  δημιουργία  ενός  Δήμου  με  πλήρεις  και  σύγχρονες  δομές  και  υποδομές,  με 

αξιοποίηση  του  ικανότατου  τοπικού  ανθρώπινου  παράγοντα,  με  χρηστή  και 
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αποτελεσματική  διαχείριση  των  οικονομικών  πόρων,  με  παραγωγή  και 

αποκεντρωμένη  παροχή  όλων  των  υπηρεσιών  που  χρειάζονται  οι  πολίτες,  τα 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. 

• την οικονομική πρόοδο μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της περιοχής στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μεταποίησης, των 

δυναμικών υπηρεσιών, των νέων μορφών τουρισμού.

• την  προώθηση  των  νέων  τεχνολογιών  και  της  καινοτομίας  στους  τομείς  της 

διοίκησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της οικονομίας και της κοινωνίας.

• την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής μας και 

την ήπια αξιοποίηση αυτού για τουριστικούς και αθλητικούς σκοπούς.

• τη δημιουργία όλων εκείνων των υποδομών προσπελασιμότητας και των δικτυακών 

διασυνδέσεων  που  θα  προάγουν  τη  χωρική  συνοχή  και  τη  δημιουργία  ενός 

αδιάσπαστου και λειτουργικού οικιστικού συνόλου.

• την  αξιοποίηση  του  χώρου  μέσα  από  σύγχρονα  πολεοδομικά  και  χωροταξικά 

σχέδια και παρεμβάσεις.

•  την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Δήμου και ειδικότερα των 

υδάτινων πόρων, της παραγωγικής γης και ορεινών όγκων του. Ο ποταμός Αγγίτης 

πρέπει και μπορεί να αναδειχθεί σε πηγή ζωής και ευημερίας για όλη την περιοχή. 

• την ανάδειξη του πολιτισμού σε συστατικό της καθημερινότητας των πολιτών, σε 

μοχλό της προβολής της εικόνας της περιοχής και σε τουριστικό αγαθό.

• τη  βελτίωση  και  επέκταση  των  εκπαιδευτικών,  κοινωνικών  υποδομών  και  των 

υποδομών πρόνοιας,  για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη 

στήριξη των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού.

•  την  άμβλυνση  και  καταπολέμηση  των  συνεπειών  της  σύγχρονης  οικονομικής 

κρίσης που πληγεί οριζόντια και κάθετα την τοπική κοινωνία και οικονομία μας. 
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1.3.2 Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, ευκαιριών και περιορισμών

1.3.2.1 SWOT ανάλυση για την περιοχή του Δήμου, ως αναπτυξιακός χώρος

Η  αναπτυξιακή  προοπτική  κάθε  περιοχής  αλλά  και  κάθε  επί  μέρους  οργάνωσής  ή 

επιχειρηματικού της φορέα υπόκειται στη δράση ενός συνόλου εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων,  οι  οποίοι  δρουν  ευμενώς  ή  δυσμενώς,  άμεσα  ή  έμμεσα  στο  υπάρχον 

παραγωγικό σύστημα και την παραγωγική διαδικασία της. Οι εν λόγω παράγοντες αφορούν 

εσωτερικούς  ή  εξωτερικούς  περιορισμούς  στην  προοπτική  ανάπτυξης  της  περιοχής  και 

συνδέονται με την αλληλεξάρτηση της τοπικής οικονομίας με την εθνική ή περιφερειακή 

οικονομία.  Ακόμα,  συνδέονται  με  τη  διεθνή  οικονομία  για  περιοχές  που  έχουν  ισχυρή 

οικονομική αλληλεξάρτηση με οικονομίες άλλων χωρών που κυρίως αποτυπώνονται στις 

οικονομικές "ροές" από και προς αυτές. Η σε βάθος κατανόηση αυτών των παραγόντων 

συμβάλλει  σε  μια  ρεαλιστική  αντίληψη  των  ορίων  και  των  προοπτικών  ανάπτυξης  και 

δημιουργίας  απασχόλησης,  που  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  αποτελεί  βασική 

επιδίωξη κάθε ευρύτερης περιοχής (Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα) και κάθε Δήμου.

Ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο είναι  δυνατόν να χρησιμοποιηθεί  για την ανάλυση των 

προαναφερθέντων  παραγόντων  αποτελεί  η  ανάλυση  SWOT  (Strengths,  Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Η ανάλυση SWOT ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα τρόπο 

καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την 

καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός τμήματος ή του συνόλου 

της περιοχής μελέτης. Απώτερος στόχος της είναι καταρχήν ο εντοπισμός και η καταγραφή 

των  "ισχυρών"  σημείων  ή  στρατηγικών  πλεονεκτημάτων  πάνω  στα  οποία  μπορεί  να 

στηριχθεί η αναπτυξιακή της πορεία και να καθοριστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις μιας 

συνεκτικής  και  συνολικής  στρατηγικής  τοπικής  ανάπτυξης  για  την  συνολική  περιοχή 

αναφοράς.  Ακόμη,  ο εντοπισμός και καταγραφή των "αδύνατων" σημείων αποτελεί  την 

αναγκαία βάση για εκείνες τις πολιτικές και δράσεις που θα συνέβαλαν στη θεραπεία τους.  

Εξάλλου,  σε  ένα  οικονομικό  περιβάλλον  που  συνεχώς  εξελίσσεται  παρουσιάζονται 

ευκαιρίες και κίνδυνοι, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται 

υπόψη  κατά  το  σχεδιασμό  των  όποιων  παρεμβάσεων  πολιτικής  υπέρ  των  εν  λόγω 

περιοχών. 
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Η ανάλυση SWOT συνίσταται από τις τέσσερις (4) εξίσου σημαντικές παραμέτρους:

 Δυνατά σημεία

 Αδύνατα σημεία

 Ευκαιρίες

 Απειλές

Οι  δύο πρώτες παράμετροι  (Δυνατά και  Αδύνατα Σημεία)  σχετίζονται  με το "εσωτερικό 

περιβάλλον" και καθορίζονται από την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της υπό 

μελέτη  περιοχής.  Οι  παράμετροι  αυτές  αφορούν  αποκλειστικά  τον  προσδιορισμό  των 

πλεονεκτημάτων  ή  μειονεκτημάτων  που  πηγάζουν  από  την  υφιστάμενη  υποδομή,  τις 

οικονομικές  διαρθρώσεις, τα στοιχεία που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον, το 

φυσικό περιβάλλον, το επίπεδο εκπαίδευσης, το πολιτιστικό περιβάλλον, και το γενικότερο 

προφίλ ενός τμήματος ή του συνόλου της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία 

των φυσιογνωμικών, οικονομικών και λοιπών στοιχείων, που έχει προηγηθεί, επιτρέπει την 

αξιολόγηση και τη σύνοψη των συμπερασμάτων σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

που σκιαγραφούν το χαρακτήρα της υπό μελέτη περίπτωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της υπό μελέτη 

περιοχής, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που συνιστούν τα δυνατά σημεία, 

τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και τα 

αδύνατα  σημεία,  τα  οποία  καλείται  να  περιορίσει,  ώστε  να  μην  αποτελούν  εμπόδιο  ή 

ανασταλτικός παράγοντας στη διαδικασία ανάπτυξής της.

Με  ανάλογο  τρόπο,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  συμπεράσματα  από  την  ανάλυση  του 

εξωτερικού  περιβάλλοντος  προσδιορίζονται  τα  βασικότερα  από  εκείνα  τα  σημεία  που 

διαφαίνεται  να  αποτελούν  ευκαιρίες  για  ανάπτυξη  και  τα  οποία  θα  πρέπει  να 

εκμεταλλευθεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιοχής μελέτης, καθώς και οι 

κίνδυνοι (απειλές) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής χρησιμεύουν στον καθορισμό των βασικών αξόνων 

δράσης και των πολιτικών, που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στην υπό 

μελέτη περιοχή, έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξή της. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 Προσβασιμότητα  περιοχής  και  κομβική  θέση  στον  άξονα  Καβάλας  – 

Βουλγαρίας,  Δράμας-Θεσσαλονίκης  και  στον  σιδηροδρομικό  άξονα 

Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρουπόλεως

 Εγγύτητα με Πολεοδομικό Συγκρότημα Δράμας

 Οικιστική οργάνωση και ενδοδημοτικές συνδέσεις

 Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας με δυνατότητες πολυκαλλιέργειας και 

παραγωγής μεγάλης ποικιλίας γεωργικών προϊόντων

 Επάρκεια  υδατικών  και  άλλων  φυσικών  πόρων  (π.χ.  ξύλου,  μαρμάρου  και 

αδρανών υλικών)

 Ανάπτυξη  εκτατικής  και  σταβλισμένης  κτηνοτροφίας  (βοοτροφία, 

αιγοπροβατοτροφία) με περαιτέρω δυνατότητες

 Αυξανόμενη  εγκατάσταση  μεταποιητικών  μονάδων  στη  βιοτεχνική  περιοχή 

Προσοτσάνης  

 Σημαντικοί ορεινοί όγκοι και δάση υπό καθεστώς προστασίας

 Ιδιαίτερα αξιόλογοι τουριστικοί πόροι 

 Σημαντικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποδομές 

Η  περιοχή  του  Δήμου  Προσοτσάνης  διαθέτει  ορισμένα  αναμφισβήτητα  ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα τα οποία έχουν διαμορφώσει την μέχρι τώρα πορεία του, ενώ συγχρόνως 

αποτελούν το αναπτυξιακό του απόθεμα για την μελλοντική του πορεία. Όσον αφορά στην 

ένταξη του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή και την προσπελασιμότητα αυτού παρατηρείται 

ότι αφενός ο Δήμος βρίσκεται πάνω στο νέο διεθνή άξονα που συνδέει τη χώρα μας με τη 

Βουλγαρία  όπως  επίσης  και  με  τον  άξονα  Δράμας-Αμφίπολης-Θεσσαλονίκης,  ενώ 

συγχρόνως εφάπτεται του μεγαλύτερου αναπτυξιακού πόλου της περιοχής που είναι το 

πολεοδομική συγκρότημα της Δράμας και αφετέρου είναι σχετικά εύκολη η πρόσβασή του 

από  όλες  τις  κατευθύνσεις.   Παράλληλα,  η  περιμετρική  οικιστική  οργάνωσή  του  σε 

συνδυασμό  με  τις  ικανοποιητικές  ενδοδημοτικές  συνδέσεις  διασφαλίζουν  μια  σχετικά 

υψηλή χωρική συνεκτικότητα. Ως προς τους αναπτυξιακούς πόρους και τη διάρθρωση της 

παραγωγικής  της  βάσης  η  περιοχή  χαρακτηρίζεται  από  ποικιλία  και  σημαντική 

διαφοροποίηση. Ειδικότερα, στην περιοχή υπάρχουν σημαντικοί πλουταπαραγωγικοί πόροι 

όπως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δάση, βοσκοτόπια, λατομικές περιοχές, αξιοποιήσιμα όρη, 

οικοσυστήματα,  μεταποιητικές  μονάδες,  σημαντικοί  τουριστικοί  προορισμοί,  δραστήριο 
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ανθρώπινο  δυναμικό,  άφθονοι  υδατικοί  πόροι  κ.α.  Η  οικονομική  δραστηριότητα 

χαρακτηρίζεται  από σχετική διαφοροποίηση δεδομένου ότι  παρά τον αγροκτηνοτροφικό 

της προσανατολισμό, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα, ενώ 

και ορισμένοι τομείς των υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, το εμπόριο και η αναψυχή-εστίαση 

δείχνουν τάσεις μεγέθυνσης. Επίσης, η εγγύτητα με το Π.Σ. Δράμας διασφαλίζει σημαντικό 

αριθμό θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες και στις κατασκευές. ΟΙ υποδμές του Δήμου στους 

τομείς της εκπαίδευσης, υγείας και πολιτισμού κρίνονται ιδιαίτερα θετικές, διασφαλίζοντας 

στους πολίτες τις αναγκαίες υπηρεσίες. Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στους 

δημότες του, παρά τις όποιες αδυναμίες, δύνανται να θεωρηθούν ότι είναι ικανοποιητικές. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (ΣΗΜΕΙΑ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
 Απόσταση από τον κεντρικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας και τους μεγάλους 

αναπτυξιακούς άξονες της Ευρώπης 

 Έλλειψη πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδίου για το σύνολο του Δήμου και 

Έλλειψη θεσμοθέτησης ζωνών χρήσεων γης

 Χωροοικονομικός δυισμός 

 Έλλειψη  ελκυστικού  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και  ευκαιριών 

απασχόλησης ιδίως σε τομείς του τριτογενούς τομέα

 Έλλειψη κρίσιμης μάζας αγοράς

 Χαμηλό σχετικά εκπαιδευτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού, κυρίως στις 

μεγάλες ηλικίες

 Σημαντική εξάρτηση των κατοίκων από τον πρωτογενή τομέα

 Καθυστέρηση του πρωτογενούς τομέα ως προς τις  δομές και  τις  υποδομές 

μεταποίησης, εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων

 Προβλήματα στη ανάπτυξη αγροτικών υποδομών 

 Ελλείψεις  περιβαλλοντικών  υποδομών  (διαχείριση  στερεών  αποβλήτων, 

αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων)

 Μόλυνση επιφανειακών και υπογείων υδάτων από ενδογενείς-φυσικούς και 

εξωγενείς-ανθρωπογενείς παράγοντες 

 Προβλήματα ποιότητας στο πόσιμο νερό

 Απουσία εσωτερικής (ενδοδημοτικής) συγκοινωνίας

 Μειωμένη διάχυση των τουριστικών ροών στην τοπική οικονομία
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Μια ολοκληρωμένη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό περιβάλλον του 

Δήμου Προσοτσάνης προϋποθέτει και την καταγραφή των αδύνατων σημείων της περιοχής. 

Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό Πίνακα, παρατηρείται ότι μια δομική αδυναμία του Δήμου 

όπως και της ευρύτερης περιοχής είναι η μεγάλη απόσταση από τους μεγάλους πόλους 

ανάπτυξης της χώρας καθώς και από τις αγορές της Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει και για τις νέα 

μεγάλες μεταφορικές υποδομές όπως είναι ο ΠΑΘΕ και η ΕΓΝΑΤΙΑ. Στα αδύνατα σημεία της 

περιοχής περιλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια και η μη θεσμοθέτηση ζωνών χρήσεων γης, 

κάτι που οφείλει να αντιμετωπισθεί από ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το σύνολο 

της περιοχής. Τέλος, αν και το επίπεδο προσβασιμότητας μεταξύ των οικισμών του Δήμου 

είναι υψηλό, είναι προφανές ότι η διασύνδεση αυτή γίνεται κυρίως με οχήματα ιδιωτικής 

χρήσεως  και  τα  λεωφορεία  του  ΚΤΕΛ  Δράμας,  μιας  και  δεν  υπάρχει  ενδοδημοτική 

συγκοινωνία.  Η  ικανοποίηση  αυτού  του  σκέλους  των  υποδομών  θα  εξυπηρετούσε  και 

ορισμένες  κατηγορίες  ανθρώπων  που  δεν  δύνανται  ή  δεν  επιθυμούν  τη  χρήση  του 

αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις τους. Μια πρόσθετη αδυναμία της περιοχής αφορά στις 

χωροοικονομικές ανισότητες μεταξύ των δημοτικών της διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα, τα 

σχετικά  μιρκότερα  δημοτικά  διαμερίσματα  των  ορεινών  και  ημιορινών  περιοχών 

εξαρτώνται  καθοριστικά  από  τη  γεωργία  και  κτηνοτροφία,  εμφανίζουν  χαμηλό  βαθμό 

απασχόλησης  σ’  άλλους  τομείς,  εμφανίζουν  μεγαλύτερες  ελλείψεις  σε  υποδομές  και 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από το Π.Σ. Δράμας, έχοντας έτσι λιγότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης

Ως σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών λειτουργεί 

και η έλλειψη κρίσιμης πληθυσμιακής μάζας στο Δήμο, ώστε να αποτελέσει μια σχετικά 

προσοδοφόρα αγορά. Μια παράμετρος που μπορεί να εντείνει το παραπάνω φαινόμενο 

είναι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού και η έλλειψη κατάρτισης 

σε τομείς που θα τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τους παραγωγικούς τους τομείς. Ένας 

άλλος  επιβραδυντικός  παράγοντας  για  την  ανάπτυξη  του  Δήμου  Προσοτσάνης,  που 

παρατηρείται  όμως  και  στις  περισσότερες  αγροτικές  περιοχές  της  χώρας  μας,  είναι  η 

μεγάλη  εξάρτηση  των  κατοίκων  από  τον  πρωτογενή  τομέα  και  την  απουσία  επαρκών 

εναλλακτικών μορφών απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 

 Αξιοποίηση  θεσμικού  πλαισίου  Συμπράξεων Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Τομέα 

(ΣΔΙΤ) για επενδύσεις στην περιοχή

 Η  ανάπτυξη  νέων  μορφών  ζήτησης  στους  τομείς  της  γεωργίας,  όπως  τα 

πιστοποιημένα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, τα παραδοσιακά και καινοτομικά 

τρόφιμα

 Η ορθολογική οργάνωση της βιοτεχνικής περιοχής σ’ ένα σύγχρονο ΒΙΟΠΑ

 Η πρόβλεψη για συνεχή αύξηση των τουριστικών ροών 

 Μεγαλύτερη  περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση  των  επιχειρήσεων,  των 

κατοίκων και μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

 Η ολοκλήρωση υπερτοπικών έργων υποδομής  

 Η  διεύρυνση  της  ΕΕ  στα  Βαλκάνια  διευρύνει  τις  εξαγωγικές  δυνατότητες 

καθώς και την δυνατότητα προσέλκυσης βιομηχανικών επενδύσεων

 Η  ύπαρξη  κοντινών  φορέων  με  ερευνητική  εμπειρία  και  επιστημονική 

κατάρτιση  (π.χ. ΤΕΙ Καβάλας-Δράμας και Σερρών, ΑΕΙ Θεσσαλονίκης) καθώς 

και η αξιοποίηση των επιστημόνων που κατάγονται από την περιοχή

 Θεσμοθέτηση  και  εφαρμογή  των  κατευθύνσεων  του  Εθνικού  Χωροταξικού 

Σχεδιασμού

Το μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει  σημαντικές  ευκαιρίες,  οι 

οποίες  θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος του Δήμου Προσοτσάνης.  Η χώρα 

διαθέτει στην νέα (2007-13) προγραμματική περίοδο σημαντικούς πόρους της ΕΕ, οι οποίοι 

μπορούν να  παίξουν  βασικό  ρόλο στην  κατεύθυνση της  υλοποίησης  των αναπτυξιακών 

στόχων του  Δήμου και  την  κάλυψη των αναγκών  του σε  υποδομές.  Στην  πορεία  αυτή,  

βασικό  ρόλο  μπορούν  να  διαδραματίσουν  πιθανές  συμπράξεις  δημοσίου  και  ιδιωτικού 

τομέα  για  επενδύσεις  στην  περιοχή,  μέσω  της  αξιοποίησης  του  υπάρχοντος  θεσμικού 

πλαισίου. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της ατμομηχανής της οικονομίας της περιοχής, 

του πρωτογενούς τομέα, ευκαιρία αποτελεί και η ανάπτυξη νέων μορφών ζήτησης στους 

τομείς της γεωργίας, όπως και τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα, τα παραδοσιακά και 

καινοτομικά  τρόφιμα.  Βασικός  στόχος  για  κάθε  διοικητική  ενότητα  οφείλει  να  είναι  η 

περιβαλλοντική αναβάθμιση και η αειφορία, και ο Δήμος Προσοτσάνης, περιλαμβάνοντας 

σημαντικούς  φυσικούς  πόρους  στα  όρια  του,  διατηρεί  μια  αξιόλογη  δυνατότητα 

εμβάθυνσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης 
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των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της ισόρροπης χωρικής, οικονομικής 

και  κοινωνικής  ανάπτυξης  μπορεί  να  συμβάλλει  και  η  υιοθέτηση  και  η  εφαρμογή  των 

κατευθύνσεων του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Επιπρόσθετος αναπτυξιακός και δυναμικός παράγοντας, για το τομέα της οικονομίας και 

της  απασχόλησης,  είναι  η  αναδυθείσα  βιομηχανική  ζώνη  του  Δήμου,  η  οποία  με  τις 

κατάλληλες  ενέργειες  για  θεσμοθέτηση,  επέκταση  και  εκσυγχρονισμό  δύναται  να 

προσελκύσει  νέες  επενδύσεις.  Η  συνεχής  αύξηση των επισκεπτών των δύο σημαντικών 

προορισμών όπως είναι το Σπήλαιο του Αγγίτη και το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού σε 

συνδυασμό  με  τους  άλλους  πραγματικούς  και  δυνητικούς  προορισμούς  μπορούν  να 

αποτελέσουν  τη  βάση  για  τουριστικές  δικτυώσεις,  διαδρομές  και  για  διάχυση  των 

τουριστικών ροών στο σύνολο της περιοχής με παράλληλη σύνδεση αυτών με την τοπική 

οικονομία και τον τοπικό πολιτισμό.

Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ σε συνδυασμό με την αναμενόμενη 

οικονομική ανάπτυξη αυτών δίνουν ελκυστικές προοπτικές για τις πιθανές μελλοντικές και 

υπάρχουσες επιχειρηματικές επενδύσεις να επεκταθούν σε νέες αγορές. 

Επίσης, πολύτιμη ευκαιρία μπορεί να εξελιχθεί η ύπαρξη σε σχετικά κοντινές αποστάσεις 

φορέων  με  ιδιαίτερη  ερευνητική  και  επιστημονική  εμπειρία  σε  ζητήματα  τεχνολογιών, 

οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Στην ίδια κατεύθυνση δύναται να συμβάλει  και το 

υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στην έρευνα, στην επιστήμη και στις 

τεχνολογίες αιχμής εκτός του Δήμου.  

ΑΠΕΙΛΕΣ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
 Περιβαλλοντική  υποβάθμιση  περιοχής  από  την  έλλειψη  εφαρμογής 

πολεοδομικού-χωροταξικού  σχεδιασμού  και  πολιτικών  προστασίας  του 

περιβάλλοντος  από  αστικές,  γεωργικές  και  βιομηχανικές-βιοτεχνικές 

δραστηριότητες

 Συρρίκνωση  και  περαιτέρω  γήρανση  του  τοπικού  πληθυσμού  μέσω  της 

μετακίνησης των νεότερων στα αστικά κέντρα 

 Αρνητικές συνέπειες στις γεωργικές δραστηριότητες λόγω της αναθεώρησης 

της Κ.Α.Π. 

 Συρρίκνωση ή κλείσιμο παραγωγικών μονάδων (βιομηχανιών-βιοτεχνιών), με 

άμεσες  επιπτώσεις  στην  απασχόληση  και  στην  τοπική  οικονομική 
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δραστηριότητα 

 Η  αργή  απορρόφηση  των  ευρωπαϊκών  κονδυλίων  από  την  πλευρά  της 

Περιφέρειας επιδρά αρνητικά στους εισερχόμενους πόρους του Δήμου 

 Ανταγωνισμός από άλλες περιοχές για την προσέλκυση δραστηριοτήτων

Συνοψίζοντας  τις  επιδράσεις  που  δέχεται  ο  Δήμος  Προσοτσάνης  από  το  εξωτερικό 

περιβάλλον, διαπιστώνεται ότι μια σειρά εξωγενείς παράγοντες ασκούν ή είναι πιθανό να 

ασκήσουν  πίεση  στο  παραγωγικό  του  σύστημα,  αλλά  και  στις  γενικότερες  συνθήκες 

διαβίωσης των κατοίκων. Η διαπιστωμένη έλλειψη εφαρμογής πολεοδομικού-χωροταξικού 

σχεδιασμού  και  πολιτικών  προστασίας  του  περιβάλλοντος  από  αστικές,  γεωργικές  και 

βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες, ενέχει τη δυσμενή εξέλιξη της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης της περιοχής, και της καθιέρωσής της ως μιας μη ελκυστικής περιοχής, είτε 

για κατοικία, είτε για εργασία. Στον ‘αγώνα’ για την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή 

πρέπει  να  συνυπολογιστεί  και  ο  ανταγωνισμός  από  άλλους  Δήμους  ή  Περιφερειακές 

Ενότητες  που  έχουν  επιλέξει  ανάλογη  αναπτυξιακή  πολιτική.   Ένα  υποβαθμισμένο 

περιβάλλον  με  λιγοστές  ευκαιρίες  για  απασχόληση  και  ένα  μη  αξιοπρεπές  επίπεδο 

διαβίωσης, είναι λογικό να μην ευνοεί την ανανέωση του τοπικού πληθυσμού μέσω της 

εισροής νέων κατοίκων ή της παραμονής των ήδη υπαρχόντων. Η συγκριμένη  διάσταση 

μπορεί να επιφέρει διεύρυνση της συρρίκνωσης και της γήρανσης του τοπικού πληθυσμού. 

Στα πλαίσια της κυρίαρχης ενασχόλησης των κατοίκων στον πρωτογενή τομέα, υπάρχει ο 

κίνδυνος να πληγεί το εισόδημα τους και οι προοπτικές του τομέα, μέσω των αρνητικών 

συνεπειών στις γεωργικές δραστηριότητες λόγω της αναθεώρησης της Κ.Α.Π. Ο τομέας της 

απασχόλησης είναι δυνατόν να θιχτεί και από μια άλλη πλευρά, αυτή της συρρίκνωσης ή 

του κλεισίματος βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων, άρα και περιορισμό των θέσεων 

εργασίας. Τέλος, είναι κοινά αποδεκτό ότι για κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία χρειάζονται 

πόροι,  και  στο  πνεύμα  αυτό,  ο  Δήμος  Προσοτσάνης  κινδυνεύει  να  χάσει  σημαντικές 

χρηματοδοτικές ροές, από την εν εξέλιξη αργή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 

από την πλευρά της Περιφέρειας. 

Αποτελεί  η  επιτακτική  ανάγκη  η  γοργή  διαπίστωση  και  κατανόηση  των  συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής αλλά και των καίριων αδυναμιών της. Ο απώτερος στόχος 

είναι να αξιοποιήσει τις αξιόλογες αναπτυξιακές ευκαιρίες που της παρουσιάζονται στο νέο 
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εθνικό και διεθνές περιβάλλον και να αποφύγει κακοτοπιές που θα επιβαρύνουν το πλαίσιο 

της απασχόλησης και του επιπέδου διαβίωσης. 

1.3.3 Καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων μέσω της διαβούλευσης με τα τοπικά 
συμβούλια 

Στο  πλαίσιο  της  1ης ενέργειας  διαβούλευσης  για  την  κατάρτιση  του  Επιχειρησιακού 

προγράμματος  του  Δήμου  Προσοτσάνης,  ζητήθηκε  από  όλα  τα  Τοπικά  Συμβούλια  του 

Δήμου  να  προβούν  σε  μία  καταγραφή  των  στάσεων,  των  αντιλήψεων,  αλλά  και  των 

προσδοκιών των τοπικών συμβουλίων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Η  δημοτική  αρχή  υλοποιώντας  τη  δέσμευση  της  για  την  προαγωγή  του  δημοκρατικού 

διαλόγου και την κοινωνική διαβούλευση, στο πλαίσιο του μεσοπρόσθεσμου αναπτυξιακού 

της προγραμματισμού, αξιοποιεί τα υποβληθέντα υπομνήματα και τις προτάσεις που αυτά 

περιλαμβάνουν. 

Στο στάδιο αυτό συμμετείχαν  17 από τις 18 δημοτικές/τοπικές κοινότητες του νεοσύστατου 

Δήμου Προσοτσάνης (εκτός της Τ.Κ. Πύργων). Συγκεκριμένα, τις προτάσεις τους υπέβαλλαν 

τα κάτωθι συμβούλια Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων:

1. Δ.Κ. Προσοτσάνης

2. Δ.Κ. Πετρούσας

3. Τ.Κ. Μικρόκαμπος

4. Τ.Κ  Καλής Βρύσης

5. Τ.Κ Κοκκινογείων

6. Τ.Κ Καλλιθέας

7. Τ.Κ Χαριτωμένης

8. Τ.Κ Γραμμένης

9. Τ.Κ Ανθοχωρίου

10. Τ.Κ Πανοράματος

11. Τ.Κ Φωτολίβος

12. Τ.Κ Σιταγροί

13. Τ.Κ Αργυρούπολη
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14. Τ.Κ Μαυρολεύκη

15. Τ.Κ Μεγαλόκαμπος

16. Τ.Κ Περιχώρα

17. Τ.Κ Μικρόπολης

Στο παράρτημα της πρώτης ενότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Προσοτσάνης 

καταγράφονται  αναλυτικά  οι  θέσει  και  οι  απόψεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων  για  τα 

ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος και τις αναγκαίες δράσεις στις οποίες θα πρέπει 

να προβεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

2.1 Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος

Από  την  ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  εντοπίστηκαν  τα  βασικά 

χαρακτηριστικά του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και οι τάσεις μετεξέλιξής του και τα 

κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα. Ακόμη, αναλύθηκαν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, 

οι αδυναμίες του, οι πιθανές μελλοντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και προκλήσεις. Με 

βάση τα παραπάνω το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή συνοψίζεται ως εξής:

«Ο Δήμος Προσοτσάνης δυναμικός τοπικός πόλος βιώσιμης ανάπτυξης με διασφάλιση 

υψηλής  ποιότητας  αγροκτηνοτροφικής  παραγωγής,υψηλήςαξίας  αγροτοδιατροφικού  

τομέα,   χωροθέτησης σύγχρονων  κλάδων  της  μεταποιητικής  και  βιοτεχνικής  

παραγωγής,  ανάδειξης της  τουριστικής  του  ταυτότητας  και  προστασίας του  

οικοπολιτιστικού  του  αποθέματος  και  της  ποιότητας  ζωής   με  σύγχρονη  τοπική  

διακυβέρνηση». 

Το  όραμα  του  Δήμου  Προσοτσάνης  είναι  ρεαλιστικό,  δυναμικό,  σύνθετο, 

πολυλειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό.

Ρεαλιστικό γιατί στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής και φιλοδοξεί να 

άρει τις όποιες αδυναμίες του και να αξιοποιήσει έτι περαιτέρω τα ανταγωνιστικά του 

πλεονεκτήματα.  Ειδικότερα,  η  περιοχή  φιλοδοξεί  να  ενισχύσει  το  παραγωγικότητας 

σύστημα μέσα από τον εκσυγχρονισμό του αγροκτηνοτροφικού της τομέα προς την 

κατεύθυνση  της  παραγωγής  ποιοτικών  πιστοποιημένων  προϊόντων  με  τοπική 

ταυτότητα,  την  ανάδειξη  του  και  αξιοποίηση  της  υψηλής  παραγωγικής  γης  του 

τμήματος του πρώην Δήμου Σιταγρών, την περαιτέρω εγκατάσταση μεταποιητικών και 

άλλων επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους υποδοχής, αλλά και την ανάδειξη και 

εντατικότερη αξιοποίηση των σημαντικών τουριστικών πόρων που διαθέτει. Επίσης, η 
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προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αλλά και η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής αποτελούν απολύτως 

ρεαλιστικούς στόχους. 

Το όραμα είναι δυναμικό γιατί δεν χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και στατικότητα. 

Απεναντίας,  αναγνωρίζει  τις  τάσεις  μετεξέλιξης  της  περιοχής,  ιδίως  με  τις  χωρικές 

μεταβολές οι οποίες έχουν προέλθει από τη νέα αρχιτεκτονική τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Καλλικράτης),τις  τάσεις  εγκατάστασης  μεταποιητικών επιχειρήσεων και  τουριστικών 

εισροών, των πιέσεων που δέχεται στο περιβάλλον και στις χρήσεις γης, των αλλαγών 

στις πολιτικές και στις αγορές ειδικά στο γεωργικό τομέα, τις ποιοτικές προτιμήσεις των 

κατοίκων  της  περιοχής  για  εργασία,  κοινωνική  μέριμνα,  κατανάλωση,  αναψυχή  και 

κατοικία  και  θέτει  ως  στόχο  της  αξιοποίηση  αυτών  των τάσεων  και  αλλαγών  προς 

όφελος  της  μελλοντικής  του  ανάπτυξης  μέσα  από  μια  πιο  σύγχρονη  τοπική 

διακυβέρνηση. 

Το όραμα είναι σύνθετο και πολυθεματικό, αποφεύγοντας μια μονοδιάστατη ανάπτυξη, 

η οποία θα τόνιζε μια από τις πτυχές της (π.χ. μόνο οικονομική, μόνο πολιτιστική, μόνο 

χωρική) ή θα εστίαζε σ’ έναν μόνο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, είναι 

εμφανές ότι το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Προσοτσάνης προτάσσει την ισόρροπη 

και  συμμετρική  ανάπτυξη  τόσο  της  οικονομικής  δραστηριότητας,  όσο  και  του 

πολιτισμού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ειδικότερα, επιδιώκει τη διατήρηση 

και  περαιτέρω  βελτίωση  προς  την  κατεύθυνση  της  πιστοποιημένης  ποιότητας  των 

σημαντικών αγροδιατροφικών του προϊόντων (π.χ κτηνοτροφικά, άμπελος, κηπευτικά, 

ζωοτροφές), την ήπια συγκέντρωση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους 

χώρους, την ανάδειξη του πολιτισμού και του περιβάλλοντος ως αυτοτελούς αλλά και 

ως  αναπτυξιακού  πόρου  καθώς  και  την  διατήρηση  και  περαιτέρω  αναβάθμιση  της 

περιοχής ως τόπου ποιοτικής κατοικίας.  Όλες οι  εν  λόγω συνιστώσες του οράματος 

διατηρούν την ίδια σημαντικότητα και  το ειδικό τους βάρος. Επιδιώκονται παράλληλα 

και ταυτοχρόνως, χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις ή επικαλύψεις. 
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Το όραμα είναι  πολυλειτουργικό σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρότυπο της βιώσιμης 

ανάπτυξης.  Επιδιώκει  τη  σύζευξη  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης  με  την 

παράλληλη  προστασία  και  ανάδειξη  του  περιβάλλοντος  και  δίδει  έμφαση  στην 

ποιότητα  (παραγωγής,  περιβάλλοντος  και  κατοικίας).  Συνεπώς,  η  επιδιωκόμενη 

αναπτυξιακή διαδικασία συμπεριλαμβάνει οικονομικές,  περιβαλλοντικές, πολιτιστικές 

και κοινωνικές λειτουργίες, χωρίς αποκλεισμούς και αλληλο-αναιρέσεις.  

Το όραμα είναι κοινωνικά αποδεκτό  γιατί προέκυψε μέσα από μια διαδικασία έντονης 

διαβούλευσης  με  φορείς  και   κατοίκους  της  περιοχής.  Η  κοινωνική  αποδοχή  του 

οράματος  διασφαλίζει  την  εσωτερική  του  συνοχή  καθώς  και  τις  προοπτικές 

πραγμάτωσής του. 

Τέλος,  το  όραμα  της  περιοχής,  όπως  θα  δειχθεί  κατωτέρω,  είναι  συμβατό  με  το 

αναπτυξιακό όραμα τόσο του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, όσο και των προτεραιοτήτων 

ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δράμας,  καθώς  και  με  τις  βασικές 

κατευθυντήριες  γραμμές  της  νέας  πολιτικής  συνοχής  και  τους  εθνικούς  και 

ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς στόχους. 

2.2 Προσδιορισμός της στρατηγικής

Η  αναπτυξιακή  στρατηγική  του  Δήμου  Προσοτσάνης,  προκειμένου  να  είναι 

αποτελεσματική, στηρίζεται στις αρχές:

• Της  συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή 

θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση 

των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην 

ουσία  πρόκειται  για  τη  στρατηγική  εξειδίκευση  του  οράματος  μέσω  της 

διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. 

• Της  εσωτερικής  συνοχής,  που  σημαίνει  ότι  οι  επιμέρους  στόχοι  θα  πρέπει  να 

λειτουργούν  συμπληρωματικά,  χωρίς  επικαλύψεις  ή  συγκρούσεις  και 

αλληλοαναιρέσεις. 

73



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2011 – 2014 
Ενότητα 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός

• Της  θεματικής  εξειδίκευσης,  δηλαδή  του  συγκεκριμένου  προσανατολισμού  και 

διακριτού  περιεχομένου  κάθε  στόχου  και  της  προώθησης  ενός  συγκεκριμένου 

τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

• Της  εφικτότητας,  δηλαδή  της  διατύπωσης  στόχων  που  είναι  ρεαλιστικοί  και 

υλοποιήσιμοι.

• Της  κοινωνικής αποδοχής,  που σημαίνει  ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να 

είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους 

της περιοχής. 

• Της  συνάφειας με  τις  περιφερειακές,  εθνικές  και  ευρωπαϊκές  αναπτυξιακές 

προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και 

αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 

Με βάση τα παραπάνω οι στρατηγικοί στόχοι για το Δήμο Προσοτσάνης έχουν ως εξής: 

1ος Στρατηγικός Στόχος:

 Ενίσχυση της  κοινωνικοοικονομικής  και  πολιτιστικής  ανάπτυξης  της περιοχής  στη 

βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης 

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Προσοτσάνης είναι η 

συνεχής βελτίωση της τοπικής οικονομίας. Με βάση τα διαρθρωτικά οικονομικά του 

χαρακτηριστικά  και  τις  προδιαγραφόμενες  τάσεις  ο  στόχος  αυτός  περιλαμβάνει 

καταρχάς τη βελτίωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε αφενός να 

ενισχυθεί  η  τοπική  παραγωγική  βάση  και  αφετέρου  να  συγκρατηθεί  ο  τοπικός 

πληθυσμός,  ειδικά  στα  ορεινά  και  ημιορεινά  δημοτικά  διαμερίσματα,  όπου  οι 

εναλλακτικές  απασχόλησης  είναι  περιορισμένες.  Ειδικότερα,  οι  τάσεις  της  ζήτησης 

δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε 

ποιοτικά και πιστοποιημένα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα. Ο Δήμος έχει τις δυνατότητες 

να  πορευτεί  στο  νέο  περιβάλλον  με  αξιώσεις,  αρκεί  να  υπάρξει  ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης, μέσω μιας δέσμης παρεμβάσεων που 
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θα περιλαμβάνουν δράσεις  όπως αγροτικές υποδομές,  αξιοποίηση υδάτινων πόρων, 

επιμόρφωση αγροτών, αξιοποίηση κινήτρων και ειδικών προγραμμάτων, χωροταξικές 

διευθετήσεις,  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  και  τεχνογνωσίας,  επενδύσεις  στην 

μεταποίηση  και  εμπορία  κ.α.  Στις  πεδινές  περιοχές  του  Δήμου,  απαιτείται 

αναδιάρθρωση  των  καλλιεργειών  με  έμφαση  στα  αγροτικά  τρόφιμα  και  στις 

ζωοτροφές. Η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και βοοειδών, όπως και η χοιροτροφία αλλά 

και  η  πτηνοτροφία  σε  συνδυασμό  με  τις  μονάδες  επεξεργασίας  κτηνοτροφικών 

προϊόντων συνιστά σημαντικό κλάδο για τη συνολική οικονομία της περιοχής. Στόχος 

της  στρατηγικής  είναι  η  διατήρηση  και  περαιτέρω  ανάπτυξη  αυτών  των  ζωτικών 

παραδοσιακών  κλάδων  της  γεωργίας  με  έμφαση  στην  παραγωγή  ποιοτικών  και 

πιστοποιημένων προϊόντων. 

Για την ενίσχυση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες 

και δράσεις για:

• Περαιτέρω βελτίωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών (π.χ. αρδεύσεις, 

αγροτική οδοποιία, πρόληψη φυσικών καταστροφών, ποτίστρες κ.α.)

• Προσδιορισμός  ζωνών  χωροθέτησης  κτηνοτροφικών  μονάδων,  μετεγκατάσταση 

μονάδων, βελτίωση βοσκοτόπων.

• Αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης και τεχνικής στήριξης των αγροτών και 

κτηνοτρόφων για ενισχύσεις, αναδιάρθρωση, βιολογικές καλλιέργειες, μεταποίηση 

και εμπορία κ.α.

• Προώθηση σε περιφερειακό επίπεδο συστημάτων πιστοποίησης και διασφάλισης 

ποιότητας, κ.α. 

Στον  τομέα  της  μεταποίησης  αναμένεται  η  συνέχιση  της  τάσης  χωροθέτησης 

βιομηχανικών  και  μεταποιητικών  μονάδων  στην  περιοχή  σε  οργανωμένους  χώρους 

(κυρίως  στην  βιοτεχνική  ζώνη)  καθώς  και  κατά  μήκος  της  ΕΟ Δράμας-Νευροκοπίου 

καθώς και κατά μήκος της ΕΟ Δράμας – ορίων Π.Ε. Σερρών, αλλά και στις εισόδους 

ορισμένων δημοτικών Ε.Ο διαμερισμάτων. Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι 

η αύξηση των πλεονεκτημάτων της εν λόγω τάσεις για τους κατοίκους της περιοχής 
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καθώς και για τον ίδιο το Δήμο ως οργανισμό, αλλά και η παράλληλη άμβλυνση των 

μειονεκτημάτων.  Τα  κυριότερα  πλεονεκτήματα  αναφέρονται  στην  αύξηση  των 

προσφερόμενων  θέσεων  εργασίας,  στην  αύξηση  της  ζήτησης  για  υποστηρικτικές 

υπηρεσίες (π.χ.  διαχείριση στερεών αποβλήτων, μεταφορές, συντήρηση),  στη ζήτηση 

αγροτικής γης για βιομηχανική χρήση με συνέπεια την αύξηση της αξίας της, ενώ τα 

μειονεκτήματα  που  θα  πρέπει  να  αντιμετωπισθούν  είναι  κυρίως  η  ατμοσφαιρική 

ρύπανση, η διείσδυση των μονάδων στον περιαστικό και αγροτικό χώρο, η αισθητική 

επιβάρυνση  των  τοπίων,  η  αύξηση  των  αναγκών  για  υποδομές,  η  μεταφορική 

συμφόρηση κ.α. 

Η τοπική οικονομία εμφανίζει, όπως και το σύνολο της περιφερειακής και εθνικής μας 

οικονομίας,  τάσεις  τριτογενοποίησης.  Με  βάση  τις  εν  λόγω  τάσεις  αλλά  και  τα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Δήμου, αναμένεται η περαιτέρω ανάπτυξη κλάδων 

υπηρεσιών όπως η εστίαση και αναψυχή, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το 

εμπόριο  και  οι  μεταφορές.  Ειδικότερα,  στόχος  της  στρατηγικής  είναι  η  περαιτέρω 

ανάδειξη  και  προβολή  των  τουριστικών  πόρων  της  περιοχής  (π.χ.  Σπήλαιο, 

Χιονοδρομικό, Πέτρινο Θέατρο Πετρούσας, Ιερό του Διονύσου, μονοπάτια, εκκλησιές 

και  μοναστήρια,  αισθητικά  δάση  και  βουνά,  κ.α.),  η  ένταξή  τους  σε  τοπικά  και 

υπερτοπικά  δίκτυα  και  η  σύνδεση  του  τουρισμού  που  προσελκύουν  με  νεότερα 

πολιτιστικά  στοιχεία  (π.χ.  λαογραφικό  και  παλαιοντολογικό  μουσείο,  αρχιτεκτονική 

κληρονομιά, παραδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις) καθώς με νέες μορφές τουρισμού 

(π.χ.   αγροτουρισμός,  οικοτουρισμός,  εστίαση,  αναψυχή,  αθλητισμός).  Απώτερος 

στόχος είναι η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και η σύνδεσή 

του με την τοπική οικονομία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα κινηθεί ο Δήμος στο 

πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής.    

Η  οικονομική  ανάπτυξη  συμβάλλει  καθοριστικά  στην  ευημερία  των  κατοίκων  της 

περιοχής  αλλά  και  στην  αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής.  Η  ποιότητα  ζωής  των 

κατοίκων θα βελτιωθεί περαιτέρω με πρωτοβουλίες και δράσεις στον κοινωνικό τομέα 

όπως είναι η κοινωνική πρόνοια (π.χ. παιδικοί σταθμοί), η στήριξη ατόμων με ειδικά 

προβλήματα (π.χ. ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ), η βελτίωση των υποδομών υγείας, η ενίσχυση 

των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών κ.α. 
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Τέλος, ο Δήμος αναγνωρίζει στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής τις αρχές 

της αειφορίας. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής δέχεται πιέσεις 

από  τις  μεταποιητικές,  αγροτικές,  κτηνοτροφικές,  τουριστικές  και  οικιστικές 

δραστηριότητες. Στόχος του Δήμου είναι να προστατέψει και να αναβαθμίσει το φυσικό 

περιβάλλον  ώστε  η  περιοχή  να  διατηρήσει  την  ποιότητα  ζωής  και  να  διασφαλίσει 

συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλουν ο 

χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστασία των δασών, η διατήρηση και 

ανάπλαση ελεύθερων χώρων εντός των οικισμών, η ανάπτυξη περιαστικού πρασίνου, ο 

έλεγχος της ρύπανσης  από τις βιομηχανίες,  η προστασία των τοπίων,  η ορθολογική 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, η καταπολέμηση της νιτρορύπανσης  κ.α. 

2ος Στρατηγικός Στόχος

Πολύ-πολική  χωρο-οικονομική  προσέγγιση  του  αναπτυξιακού  οράματος  με 

εξειδικευμένη παρέμβαση και ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου της περιοχής 

Η περιοχή του Δήμου, παρά τα μικρομεσαίο σχετικά πληθυσμιακό μέγεθος, διακρίνεται 

από την μεγάλη έκταση και την ποικιλομορφία του χώρου της, καθώς και σημαντικά 

ελλείμματα χωρικής συνοχής. Η εν λόγω ποικιλομορφία καθιστά αναγκαία την χωρική 

εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής, χωρίς να αποκλείει τις οριζόντιες δράσεις 

και τις γενικές στοχεύσεις. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής 

στρατηγικής είναι η εξειδικευμένη χωρική παρέμβαση και η ισόρροπη ανάπτυξη του 

χώρου, δηλαδή η εξάλειψη των όποιων ενδοδημοτικών αναπτυξιακών ανισοτήτων.  

Ειδικότερα,  η  περιοχή  δύναται  να  υποδιαιρεθεί  στις  εξής  χωρικές  αναπτυξιακές 

ενότητες-ζώνες:

• Η  πεδινή  ζώνη.  Η  ζώνη  αυτή  περιλαμβάνει  κυρίως  τα  οικιστικά  σύνολα  της 

Προσοτσάνης, του Σταυρού, της Πετρούσας και των Κοκκινωγείων και του χωρικού 

συνόλου του πρώην Δήμου Σιταγρών, εμφανίζει σε μεγάλο βαθμό υψηλή χωρική 

συνοχή,  σημαντική  πληθυσμιακή  συνάθροιση  αλλά  και  αυξανόμενα  αστικά 

χαρακτηριστικά.  Επίσης,  η  γειτνίαση  με  το  Π.Σ.  Δράμας  και  οι  συνδέσεις  που 

δημιουργούνται  προσδίδει  στην  περιοχή  ως  ένα  βαθμό  έναν  προαστιακό 

χαρακτήρα,  ο  οποίος  με  την  επέκταση  του  κύκλου  επίδρασης  του  Π.Σ.  Δράμας 
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αναμένεται  να  ενισχυθούν.  Η  ως  άνω  ζώνη  εμφανίζει  πιο  ισόρροπη  και 

διαφοροποιημένη βάση παραγωγής και απασχόλησης, συνδυάζοντας πρωτογενείς, 

δευτερογενείς  και  τριτογενείς  δραστηριότητες.  Οι  χωρικές  και  οικονομικές 

δυναμικές  στην  περιοχή  συμπεριλαμβάνουν  την  περαιτέρω  συγκέντρωση 

μεταποιητικών και διαμετακομιστικών και εμπορικών λειτουργιών, τη χωροθέτηση 

τοπικών  και  υπερτοπικών  υποδομών,   αλλά  και  την  περαιτέρω  οικοδομική 

ανάπτυξη,  κυρίως  στην  Προσοτσάνη.  Επίσης,  αναμένεται  η  συνέχιση  της 

λειτουργίας  της  περιοχής  ως  τόπου  παραγωγής  αροτραίων  και  κηπευτικών 

καλλιεργειών.  Συνεπώς,  για  την  περιοχή  αυτή  προέχει  η  διαχείριση  της 

χωροθέτησης υποδομών, λειτουργιών και της δόμησης, έτσι ώστε να προστατευτεί 

το περιβάλλον,  η φυσιογνωμία του τοπίου, η ποιότητα ζωής ενώ συγχρόνως θα 

πρέπει να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά οφέλη από την μεταποιητική επέκταση 

στους  οργανωμένους  χώρους  και  κατά  μήκος  των ΕΟ και  από  τη  βελτίωση της 

κηπευτικής  παραγωγής  αλλά  και  από  την  ανάπτυξη  υπηρεσιών  όπως  είναι  ο 

πολιτιστικός, αθλητικός και γαστρονομικός τουρισμός. 

• Η ορεινή ζώνη του Μενοικίου και του Φαλακρού ή το ορεινό τόξο. Η περιοχή αυτή 

έχει διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή αγροτική της ταυτότητα. 

Τόσο οι  οικισμοί,  όσο και ο περιβάλλον αγροτικός και ορεινός χώρος διαθέτουν 

υψηλής  ποιότητας  περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά,  ήπια  ανάπτυξη  και  υψηλής 

ποιότητας κατοικία, ενώ η περιοχή εμφανίζει υψηλής αξίας πολιτιστικό απόθεμα. 

Συνεπώς,  η  προστασία  της  φυσιογνωμίας  της  περιοχής  ως  τόπου  αγρο-

κτηνοτροφικής  παραγωγής,  ποιοτικής  κατοικίας  και  πολιτισμού  συνιστά  βασικό 

στρατηγικό στόχο. Παράλληλα, μέσω της περαιτέρω ανάδειξης του πολιτισμού, της 

δημιουργίας νέων αγροτικών, πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών, ενός νέου 

πολεοδομικού  σχεδίου,  της  αξιοποίησης  του  ορεινού  όγκου,  της  χωροθέτησης 

χαμηλής όχλησης αποθηκευτικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κ.α. αναμένεται 

η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της ζώνης αυτής. 

• Η παρα-αγγίτεια ζώνη.  . Στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η προστασία 

της παραποτάμιας ζώνης από κάθε απειλή και αποκατάσταση των όποιων βλαβών 

έχουν προκληθεί. Στο πλαίσιο αυτό πρωταρχική σημασία έχει η συνεχής προστασία 
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της ποιότητας των υδάτων,  η προστασία του οικοσυστήματος,  η προστασία της 

αισθητικής  του  τοπίου  καθώς  και  ο  καθαρισμός  και  όπου  είναι  αναγκαίο  η 

διευθέτηση  των  οχθών  του  ποταμού.  Συνεπώς,  η  ζώνη  αυτή,  και  ιδιαίτερα  το 

βόρειο  τμήμα  της  που  περιλαμβάνει  το  Σπήλαιο  ενδείκνυται  μόνον  για  ήπιες 

οικοπολιτιστικές και τουριστικές παρεμβάσεις. Στο νότιο τμήμα της ζώνης αυτής θα 

μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στη βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση 

των υδάτινων πόρων π.χ. μέσω μικρών λιμνοδεξαμενών κ.α. 

3ος Στρατηγικός Στόχος

Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών

Η  συνεχής  βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τους  δημότες  και  τις 

επιχειρήσεις  αποτελεί  βασικό  στόχο  της  αναπτυξιακής  στρατηγικής.  Από  τη  μια  η 

αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες βελτιώνει την καθημερινή ζωή τους και 

συμβάλλει  στην κοινωνικοοικονομική  τους ανάπτυξη.  Η παροχή υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις βελτιώνει την παραγωγικότητά τους και καθιστά την περιοχή ελκυστική 

για νέες οικονομικές δραστηριότητες. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής του στρατηγικής ο Δήμος Προσοτσάνης 

θα  κινηθεί  προς  την  κατεύθυνση  της  αναβάθμισης  των  υπηρεσιών  του  μέσω  του 

εκσυγχρονισμού  της  οργανωτικής  του  δομής,  της  διεύρυνσης  και  βελτίωσης  του 

στελεχικού  του  δυναμικού,  της  αξιοποίησης  των  σύγχρονων  τεχνολογιών  ΠκΕ,  της 

απόκτησης  υλικοτεχνικής  υποδομής,  της  αποκέντρωσης  στην παροχή υπηρεσιών,  τη 

βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών, κ.α. 

Επίσης, ο Δήμος έχει επίγνωση των αναγκών έγκαιρου σχεδιασμού στους τομείς της 

ανάπτυξης, της χωροταξίας και πολεοδομίας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και 

του τουρισμού κ.α. Λόγω του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους ο Δήμος θα συνεχίσει 
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την πολιτική ισότιμων διαδημοτικών συνεργασιών με τους όμορους Δήμους και κυρίως 

με τους Δήμους Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου και Δήμου Ζίχνης Π.Ε. Σερρών. Οι τομείς 

διαδημοτικής συνεργασίας είναι του  περιβάλλοντος,  των μεταφορών, της ύδρευσης 

και αποχέτευσης, της χωροταξίας και πολεοδομίας, του πολιτισμού, του τουρισμού, του 

αθλητισμού,  της  εκπαίδευσης,  της  διαχείρισης  ορεινών  περιοχών,  της  πρόληψης 

φυσικών καταστροφών και κινδύνων, κ.α.

4ος Στρατηγικός Στόχος

Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

Παρά τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσής της. Έτσι, ο Δήμος στοχεύει στην βελτίωση των ανταποδοτικών 

εσόδων του, τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας του καθώς και τη βελτίωση 

των εσόδων από τη διαχείριση της περιουσίας του. Επίσης, μέσω της οργανωτικής του 

βελτίωσης θα επιδιώξει  την αύξηση των εισροών για επενδύσεις  από το Δ’ ΚΠΣ,  τα 

ειδικά προγράμματα όπως ο ΕΛΛΑΔΑ και  ΚτΠ,  από το εθνικό σκέλος των δημοσίων 

επενδύσεων (ΣΑΤΑ) καθώς και μέσω της αξιοποίησης των νέων εργαλείων όπως είναι οι 

ΣΔΙΤ και οι συμβάσεις παραχώρησης.  

Στρατηγικός  στόχος  του  Δήμου  είναι  η  συνεχής  βελτίωση  των  εσόδων  του  για  την 

παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες του καθώς και η αύξηση 

των εσόδων για επενδύσεις στις πάσης φύσεων υποδομές και στην ανάπτυξη δομών 

στον πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα. 

Στους παρακάτω Πίνακες ερευνάται η συνάφεια μεταξύ των στρατηγικών στόχων της 

περιοχής  του  Δήμου  Προσοτσάνης  με  τις  προτεραιότητες  και  τους  στόχους  της 

Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Δράμας,  της  Περιφέρειας  Μακεδονίας  –  Θράκης  και 

ειδικότερα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά και τις εθνικές και 

Κοινοτικές προτεραιότητες. 
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Πίνακας 2.1 Συνάφεια στόχων αναπτυξιακής Στρατηγικής Δ. Προσοτσάνης με 
Στρατηγικούς στόχους ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης  2007 – 2013

Γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι Δ. Προσοτσάνης

Στρατηγικοί

Στόχοι 

 ΠΕΠ  Μακεδονίας-
Θράκης

1ος 

Ενίσχυση  της 
κοινωνικοοικ
ονομικής  και 
πολιτιστικής 
ανάπτυξης 
της  περιοχής 
στη βάση των 
αρχών  της 
βιώσιμης 
ανάπτυξης

2ος 

Πολυπολική 
χωροοικονομική 
προσέγγιση  του 
αναπτυξιακού 
οράματος  με 
εξειδικευμένη 
παρέμβαση  και 
ισόρροπη 
ανάπτυξη  του 
χώρου  της 
περιοχής

3ος 

Αναβάθμισ
η  της 
διοικητικής 
ικανότητας 
του  Δήμου 
και 
αναβάθμισ
η  των 
παρεχόμεν
ων 
υπηρεσιών

4ος 

Βελτίωση 
της 
οικονομικ
ής 
κατάσταση
ς  του 
Δήμου

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας

Παραγωγικού 
συστήματος

Χ

Αξιοποίηση θέσης 
ΧΕ στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης 

Χ

Ισόρροπη 
οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη 
στο πλαίσιο της 
αειφορίας 

Χ Χ Χ
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Πίνακας 2.2 Συνάφεια στόχων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Δ. Προσοτσάνης με 
αναπτυξιακές προτεραιότητες Ν.Α. Δράμας  

Γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι Δ. Προσοτσάνης 

Αναπτυξιακές 
προτεραιότητες

Ν.Α. Δράμας

Ενίσχυση  της 
κοινωνικοοικ
ονομικής  και 
πολιτιστικής 
ανάπτυξης 
της  περιοχής 
στη βάση των 
αρχών  της 
βιώσιμης 
ανάπτυξης

Πολύ-πολική 
χωρο-
οικονομική 
προσέγγιση 
του 
αναπτυξιακού 
οράματος  με 
εξειδικευμένη 
παρέμβαση 
και  ισόρροπη 
ανάπτυξη  του 
χώρου  της 
περιοχής

Αναβάθμισ
η  της 
διοικητικής 
ικανότητας 
του  Δήμου 
και 
αναβάθμισ
η  των 
παρεχόμεν
ων 
υπηρεσιών

Βελτίωση 
της 
οικονομικής 
κατάστασης 
του Δήμου

Ανάπτυξη 
υποδομών

Χ Χ Χ

Παιδεία-
εκπαίδευση-
έρευνα-
καινοτομία

Χ Χ

Περιβάλλον-
τουρισμός-
πολιτισμός

Χ Χ

Αγροτική 
ανάπτυξη

Χ Χ

Επιχειρηματικότ
ητα-
απασχόληση-
ανταγωνιστικότη
τα 

Χ Χ

Περιφερειακή 
συνοχή-
διασυνοριακότητ
α 

Χ Χ
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2.3 Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

Η  αναπτυξιακή  στρατηγική  του  Δήμου,  όπως  προσδιορίζεται  στην  προηγούμενη 

ενότητα, διαθέτει συνοχή μεταξύ αναπτυξιακού οράματος και γενικών στόχων (μέσων) 

και συνιστά μια ενιαία και αδιάσπαστη αναπτυξιακή στρατηγική. Θεωρείται βέβαιο πως 

η  συνεπής  εφαρμογή  της  θα  συμβάλλει  καθοριστικά  στην  βιώσιμη  ανάπτυξη  της 

περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 

Η  εφαρμογή  της  ως άνω στρατηγικής  έχει  μακροπρόθεσμο  ορίζοντα  και  ως  βασικό 

περιορισμό τη διαθεσιμότητα των πόρων. Για το λόγο αυτό και στη βάση των όρων που 

θέτει  ο  νομαρχιακός,  περιφερειακός,  εθνικός  και  ευρωπαϊκός  προγραμματισμός 

προσδιορίζονται  στα  παρακάτω  οι  άξονες  προτεραιότητας  του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος,  καθώς  και  οι  εξειδικευμένες  δράσεις  του  με  ορίζοντα  την  επόμενη 

τετραετία.  Τόσο  οι  άξονες  προτεραιότητας  όσο  και  οι  δράσεις  του  προγράμματος 

φιλοδοξούν  να  συμβάλουν  στην  επίτευξη  των  αναπτυξιακών  στόχων  της  νέας 

στρατηγικής. Συνεπώς, οι άξονες προτεραιότητας, οι κορμοί παρέμβασης και οι δράσεις 

τους συνιστούν μέσον για την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία είναι  

πιο γενική και πιο μακροπρόθεσμη. 

Στη βάση των αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής 

αλλά  και  των  σχετικών  οδηγιών  του  Υπουργείου  Δημόσιας  Διοίκησης,  οι  άξονες 

προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Προσοτσάνης έχουν ως εξής: 

1ος Άξονας Προτεραιότητας

«Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές»
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Ο  πρώτος  άξονας  προτεραιότητας  αναφέρεται  στην  προστασία  και  ανάδειξη  του 

φυσικού περιβάλλοντος στο πνεύμα των αρχών της βιώσιμης  ανάπτυξης  καθώς και 

στην βελτίωση και επέκταση των τεχνικών υποδομών. 

Ειδικότερα, ο άξονας αυτός αρθρώνεται σε τρεις κορμούς παρέμβασης:

(1) στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,

(2) στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και

(3) στις τεχνικές υποδομές. 

Το  φυσικό  περιβάλλον  πέρα  από  την  αξία  που  έχει  για  την  ποιότητα  ζωής  των 

σημερινών  και  μελλοντικών  κατοίκων  της  περιοχής,  συνιστά  και  βασικό 

πλουτοπαραγωγικό πόρο που προσφέρεται για ήπιες μορφές ανάπτυξης, Ειδικότερα, η 

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος αναφέρεται σε ειδικά θέματα όπως είναι η 

προστασία  των  δασών,  των  ορεινών  οικοσυστημάτων,  η  προστασία  και  συνεχής 

καθαρισμός των ρεμάτων, η προστασία και βελτίωση των βοσκοτόπων, η διαχείριση 

των στερεών και υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

και τον περιφερειακό σχεδιασμό,  η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

του θορύβου κ.α. Επίσης, συμπεριλαμβάνει δράσεις για την ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων της περιοχής καθώς και την αποκατάσταση λατομικών περιοχών όπως 

και την προστασία τοπίων. Το δομημένο περιβάλλον της περιοχής αφορά άμεσα την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την ελκτυκότητα των οικισμών της. Παρά την 

υψηλή  ποιότητα  αυτού  του  περιβάλλοντος  απαιτούνται  δράσεις  όπως  διατήρηση 

ελεύθερων  χώρων,  προστασία  των  τοπίων  και  της  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς, 

συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, καταπολέμηση θορύβου, πρόληψη φυσικών καταστροφών, 

βελτίωση αισθητικής εισόδων, απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων  κ.α.

Ο  δεύτερος  άξονας  παρέμβασης  αναφέρεται  στο  χωροταξικό  και  πολεοδομικό 

σχεδιασμό ώστε η περιοχή να αποκτήσει  χωρική συνοχή,  να αποφύγει συγκρούσεις 

χρήσεων  γης,  να  αποκτήσει  γη  για  την  οικιστική  και  οικονομική  της  ανάπτυξη,  να 

προβλέψει  τη  χωροθέτηση  λειτουργιών  κ.α.  Ειδικότερα,  ο  άξονας  αναφέρεται  σε 
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δράσεις  σχεδιασμού όπως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με παράλληλη εξειδίκευση 

του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας αλλά και των ειδικών χωροταξικών σχεδίων, 

εκσυγχρονισμό των πολεοδομικών σχεδίων σε όλους τους οικισμούς,  προσδιορισμός 

ειδικών ζωνών κ.α. 

Τέλος,  ο  κορμός παρέμβασης  των τεχνικών υποδομών αναφέρεται  στην ανάγκη της 

βελτίωσης  και  επέκτασης  όλων  των  κατηγοριών  τεχνικών  υποδομών  και  δικτύων. 

Ειδικότερα, στις τεχνικές υποδομές περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οδικών έργων (π.χ. 

ενδοδημοτικοί  οδοί,  κόμβοι  και  συνδέσεις  με εθνικό  οδικό δίκτυο,  αγροτικές  οδοί), 

επέκταση  των  δικτύων  ενέργειας  (π.χ.  φυσικού  αερίου)  και  επικοινωνιών  (π.χ. 

ευρυζωνικά δίκτυα), εκσυγχρονισμός και επέκταση του υδρευτικού, αποχετευτικού και 

αρδευτικού δικτύου κ.α. 

Όλες οι δράσεις του άξονα προτεραιότητας προσδιορίζονται και αναλύονται στην 

επόμενη ενότητα.  

2ος Άξονας Προτεραιότητας

«Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός»

Μια από τις βασικότερες αποστολές του Δήμου είναι  να παρέχει  στους πολίτες του 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης, να προάγει τα τοπικά 

συστήματα και τις τοπικές δομές εκπαίδευσης, να αναδεικνύει και να αξιοποιεί τους 

πολιτιστικούς πόρους της περιοχής καθώς και την σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητά 

του. 

Στο πλαίσιο αυτού του άξονα προτεραιότητας ο Δήμος θα αναπτύξει ειδικές δράσεις 

και πολιτικές σε τρεις κορμούς:

(1) στην κοινωνική πολιτική,
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(2) στην παιδεία και

(3) στον πολιτισμό-τουρισμό. 

Οι  κοινωνικές  παρεμβάσεις  και  δράσεις  του  Δήμου  αναφέρονται  στην  υποστήριξη 

ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα ΑΜΕΑ, στην περαιτέρω 

προώθηση  της  υποστήριξης  της  οικογένειας  και  των  εργαζόμενων  γυναικών  (π.χ. 

παιδικοί  σταθμοί,  ολοήμερα  σχολεία),  στην  ένταξη  στην  τοπική  κοινωνία  όλων των 

ατόμων, στην υποστήριξη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των νέων 

κ.α. 

Η συνεχής βελτίωση των σχολικών υποδομών (π.χ.  κτίρια,  εργαστήρια,  βιβλιοθήκες, 

νέες  τεχνολογίες,  αθλητικές  σχολικές  υποδομές,),  η  προώθηση  της  εκπαίδευσης 

ενηλίκων και της δια βίου εκπαίδευσης, η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των 

πολιτών κα. συνθέτουν το δεύτερο κορμό παρέμβασης. 

Ο  τρίτος  κορμός  του  παρόντος  άξονα  αναφέρεται  στην  περαιτέρω  ανάδειξη  του 

πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, τη δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών 

και δομών, τη βιώσιμη σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό ώστε να βελτιωθεί και  

η  οικονομική  βάση  της  περιοχής,  η  προώθηση  σύγχρονων  πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων κ.α. 

Οι δράσεις του άξονα προτεραιότητας εξειδικεύονται και αναλύονται στο επόμενο 

κεφάλαιο.

3ος Άξονας Προτεραιότητας

«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
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Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του τοπικού παραγωγικού συστήματος και η αύξηση 

του αριθμού των απασχολουμένων αποτελούν τη βάση για την ποιότητα ζωής και την 

ευημερία των πολιτών του Δήμου. Συνεπώς, το ΕΠ περιλαμβάνει της τοπική οικονομία 

και την απασχόληση στους βασικούς άξονες προτεραιότητάς του. 

Ο εν λόγω άξονας θα περιλαμβάνει  πρωτοβουλίες,  δράσεις  και  πολιτικές,  οι  οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε τρεις κορμούς παρέμβασης: 

(1) δράσεις για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και απασχόλησης,

(2) δράσεις για την προώθηση της παραγωγής και απασχόλησης στο δευτερογενή 

τομέα και κυρίως στην μεταποίηση, 

(3) δράσεις για την ενδυνάμωση της παραγωγής και απασχόλησης στον τριτογενή 

τομέα και 

(4) οριζόντιες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης. 

4ος Άξονας Προτεραιότητας

Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους 

τοπικούς φορείς 

Ο Δήμος πέρα από ένα ειδικό δημοκρατικό σύστημα τοπικής διακυβέρνησης συνιστά 

και  έναν  παραγωγικό  οργανισμό  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  πολιτικών  καθώς  και 

παροχής  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  της 

περιοχής  του.  Για  να  επιτελέσει  την  αποστολή  του  ο  Δήμος  και  οι  οργανισμοί  και 

επιχειρήσεις  του  θα  πρέπει  να  εφαρμόζουν  τις  αρχές  της  διαφάνειας,  της  χρηστής 

διοίκησης,  της  αξιοκρατίας,  της  αποδοτικότητας,  της  οικονομικότητας  και  της 

αποτελεσματικότητας. 

Ακόμη,  τόσο  ο  σχεδιασμός  όσο  και  η  υλοποίηση  πολιτικών  και  δράσεων  τοπικής 

ανάπτυξης  προϋποθέτουν  την τοπική κοινωνική  διαβούλευση,  τη μέγιστη  κοινωνική 
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συναίνεση,  την  ανάπτυξη  συνεργασιών  με  άλλους  φορείς  της  κεντρικής  και 

περιφερειακής  διοίκησης  αλλά  και  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  καθώς  και  με 

οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, πολίτες κλπ. 

Επίσης, η στελέχωση του Δήμου και των οργανισμών του με το κατάλληλο ανθρώπινο 

δυναμικό,  η  συνεχής  βελτίωση  αυτού  του  δυναμικού,  η  εφαρμογή  σύγχρονων 

τεχνολογιών  στην  τοπική  διοίκηση,  η  έγκαιρη  προετοιμασία  μελετών  και 

προγραμμάτων,  η  αποτελεσματική  διεκδίκηση  πόρων,  η  βιώσιμη  διαχείριση  των 

οικονομικών κ.α. συμβάλλουν τόσο στην επίτευξη των παραπάνω αρχών όσο και στην 

ικανοποίηση των πολιτών. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η συμπερίληψη στους άξονες προτεραιότητας του 

παρόντος άξονα, οι κορμοί παρέμβασης του οποίου είναι: 

(1) Οργάνωση  και  λειτουργία  του  Ο.Τ.Α.,  καθώς  και  σε  ζητήματα 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης,

(2) Οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων 

του και

(3) Ανάγκες  υποστήριξης  των  οργάνων  διοίκησης  και  των  υπηρεσιών  για  την 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς 

Πίνακας 2.3  Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα Παρέμβασης ανά άξονα, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Προσοτσάνης

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - 
Τεχνικές υποδομές

1.1 Χωροταξικός και πολεοδομικός 
σχεδιασμός – χωρική συνοχή

1.2 Δομημένο περιβάλλον 

1.3 Φυσικό περιβάλλον-Πρόληψη 
κινδύνων
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1.3 Τεχνικές υποδομές και δίκτυα 

2.  Κοινωνική  Πολιτική,  Παιδεία  και 
Πολιτισμός

2.1 Κοινωνική φροντίδα

2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές

2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός

3. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 3.1 Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη 

3.2 Μεταποίηση  

3.4 Τουριστική ανάπτυξη

3.4 Απασχόληση 

4.  Ο  Ο.Τ.Α.  ως  οργανισμός  και  οι 
σχέσεις  του  με  τους  πολίτες,  την 
πολιτεία και τους τοπικούς φορείς

4.1 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
του Δήμου

4.2 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής

4.3 Οικονομικά του Δήμου 

4.4 Οργάνωση και διαχείριση των 
υπηρεσιών και λειτουργιών του 
Δήμου 

4.5 Εξωτερικές συνεργασίας και 
μεταφορά καλών πρακτικών 

2.3.1 Η συνοχή μεταξύ αξόνων προτεραιότητας και στόχων αναπτυξιακής στρατηγικής 

Πριν  την  αναλυτική  παρουσίαση  των  στόχων  και  των  δράσεων  ανά  άξονα,  στον 

παρακάτω  Πίνακα  επιχειρείται  μια  συνοπτική  αντιστοίχηση  των  αξόνων 

προτεραιότητας με τους γενικούς στόχους της στρατηγικής της προηγούμενης ενότητας, 

προκειμένου να τεκμηριωθεί η εσωτερική συνοχή μεταξύ στόχων και προτεραιοτήτων 

του Προγράμματος. 

Όπως  φαίνεται  από  τον  Πίνακα  αυτό,  οι  άξονες  προτεραιότητας  είναι  απολύτως 

συμβατοί με τους γενικούς στόχους της στρατηγικής. Παρά τη μεγαλύτερη συνάφεια με 

ορισμένους γενικούς στόχους, παρατηρείται ότι σχεδόν όλοι οι άξονες συνεισφέρουν 

στην υλοποίηση περισσότερων στόχων. Σημειώνεται, ότι αμέσως ή/και εμμέσως όλοι οι 
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άξονες  προτεραιότητας επηρεάζουν όλους τους γενικούς και ειδικούς στόχους.  Στον 

σχετικό  Πίνακα η αντιστοίχηση είναι  ευθέως ανάλογη με  την εκτιμώμενη συνάφεια 

μεταξύ στόχων και αξόνων. 

Πίνακας 2.4 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τους 
στόχους της Αναπτυξιακής Στρατηγικής

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

1. 

Ενίσχυση  της 
κοινωνικοοικονομικής 
και  πολιτιστικής 
ανάπτυξης  της 
περιοχής  στη  βάση 
των  αρχών  της 
βιώσιμης ανάπτυξης

2. 

Πολύ-πολική 
χωρο-
οικονομική 
προσέγγιση 
του 
αναπτυξιακού 
οράματος  με 
εξειδικευμένη 
παρέμβαση 
και  ισόρροπη 
ανάπτυξη  και 
συνοχή  του 
χώρου  της 
περιοχής 

3. 
Αναβάθμιση 
της 
διοικητικής 
ικανότητας 
του  Δήμου 
και 
αναβάθμιση 
των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών

4. 

Βελτίωση 
της 
οικονομικής 
κατάστασης 
του Δήμου 

1.  Φυσικό  και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον  - 
Τεχνικές 
υποδομές

Χ Χ

2.  Κοινωνική 
Πολιτική,  Παιδεία 
και Πολιτισμός

Χ           Χ Χ

3.  Τοπική 
Οικονομία  και 
Απασχόληση

Χ Χ Χ

4.  Ο  Ο.Τ.Α.  ως 
οργανισμός και οι 

Χ Χ
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σχέσεις  του  με 
τους  πολίτες,  την 
πολιτεία  και  τους 
τοπικούς φορείς
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Επίσης, πασιφανής είναι από τον Πίνακα η αρμονική εσωτερική αρχιτεκτονική μεταξύ 

των επί μέρους αξόνων προτεραιότητας. Έτσι, ο άξονας προτεραιότητας «Φυσικό και 

οικιστικό περιβάλλον-τεχνικές υποδομές» συμβάλλει στην επίτευξη της προτεραιότητας 

«Τοπική οικονομία και απασχόληση». Οι άξονες «Τοπική οικονομία και απασχόληση» 

και «Ο ΟΤΑ ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους 

τοπικούς φορείς» συμβάλλουν στην προώθηση των δράσεων του άξονα «Κοινωνική 

πολιτική, παιδεία και πολιτισμός» κοκ. 

2.3.2 Συνοπτική τεκμηρίωση των προτεραιοτήτων του Σχεδίου με εθνικές και 

ευρωπαϊκές προτεραιότητες 

Στους παρακάτω πίνακες περιγράφεται μια πρώτη προσέγγιση συσχέτισης των αξόνων 

προτεραιότητας με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ε. 

Κοινότητας (ΣΚΓΚ), με τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013, με τους άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, 

με τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008 καθώς 

και με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ν.Α. Δράμας . 

Πίνακας 2.5 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας με ΣΚΓΚ (ΚΓ 1) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1

Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι 
για επενδύσεις και απασχόληση

άξονες 
προτεραιότητας  Δ. 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επέκταση 
και  
βελτίωση 
των 
μεταφορικώ
ν υποδομών

Ενίσχυση  των 
συνεργιών  ανάμεσα  
στην  προστασία  του  
περιβάλλοντος  και  
στην ανάπτυξη

Αντιμετώπιση  του 
θέματος  της 
εντατικής  
χρησιμοποίησης  
παραδοσιακών 
πηγών  ενέργειας  
στην Ευρώπη

Φυσικό  και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον  - 

Χ
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Τεχνικές υποδομές Χ Χ

Κοινωνική  Πολιτική, 
Παιδεία  και 
Πολιτισμός

Τοπική  Οικονομία 
και Απασχόληση

Ο  Ο.Τ.Α.  ως 
οργανισμός  και  οι 
σχέσεις του με τους 
πολίτες,  την 
πολιτεία  και  τους 
τοπικούς φορείς

Πίνακας 2.6 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας με ΣΚΓΚ (ΚΓ 2) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2

Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη

άξονες 
προτεραιότητας 
Δ. 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αύξηση  και  
βελτίωση 
των 
επενδύσεω
ν  στην 
Έρευνα  και  
Τεχνολογική  
Ανάπτυξη 
(ΕΤΑ)

Διευκόλυνση  της  
καινοτομίας  και  
προώθηση  της  
επιχειρηματικότητα
ς

Προώθηση  
της  
κοινωνίας  
των  
πληροφοριώ
ν για όλους

Βελτίωση  της 
πρόσβασης στη 
χρηματοδότησ
η

Φυσικό και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον - 
Τεχνικές 
υποδομές

Χ

Κοινωνική 
Πολιτική, 
Παιδεία και 
Πολιτισμός
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Τοπική 
Οικονομία και 
Απασχόληση Χ Χ

Ο Ο.Τ.Α. ως 
οργανισμός και 
οι σχέσεις του 
με τους πολίτες, 
την πολιτεία και 
τους τοπικούς 
φορείς 

Χ

Πίνακας 2.7 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας με ΣΚΓΚ (ΚΓ 3) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

άξονες 
προτεραιότητας 
Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προσέλκυσ
η  και  
διατήρηση 
περισσοτέ
ρων 
ανθρώπων 
στην 
αγορά 
εργασίας  
και  
εκσυγχρονι
σμός  των 
συστημάτ
ων 
κοινωνικής  
προστασία
ς

Βελτίωση 
της 
προσαρμοστ
ικότητας των 
εργαζομένω
ν  και  των 
επιχειρήσεω
ν και αύξηση 
της 
ευελιξίας  
της  αγοράς 
εργασίας

Αύξηση 
των 
επενδύσ
εων  στο 
ανθρώπι
νο  
κεφάλαι
ο  μέσω 
της 
βελτίωσ
ης  της 
εκπαίδε
υσης  και  
της 
ειδίκευσ
ης

Διοικ
ητικέ
ς  
ικανό
τητες

Προστ
ασία  
της 
υγείας  
των 
εργαζο
μένων

Φυσικό και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον - 
Τεχνικές 
υποδομές
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Κοινωνική 
Πολιτική, Παιδεία 
και Πολιτισμός Χ Χ

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση

Χ

Ο Ο.Τ.Α. ως 
οργανισμός και οι 
σχέσεις του με 
τους πολίτες, την 
πολιτεία και τους 
τοπικούς φορείς 

Χ

Πίνακας 2.8 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ.Π. Προσοτσάνης με ΕΣΠΑ

Θεματικές και Χωρικές Προτεραιότητες Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής  του  ΕΣΠΑ
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Προσοτσάνης
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3)

 Φυσικό και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον - 
Τεχνικές 
υποδομές

Χ Χ

Κοινωνική 
Πολιτική, Παιδεία 
και Πολιτισμός Χ Χ Χ
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Πίνακας 2.9 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ.Π. Προσοτσάνης με Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
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η

 Φυσικό και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον - 
Τεχνικές 
υποδομές Χ Χ

Κοινωνική 
Πολιτική, 
Παιδεία και 
Πολιτισμός

Χ Χ Χ

Τοπική 
Οικονομία 
και 
Απασχόληση

Χ Χ

Ο Ο.Τ.Α. ως 
οργανισμός 
και οι 
σχέσεις του 
με τους 
πολίτες, την 
πολιτεία και 
τους 
τοπικούς 
φορείς 

Χ
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Πίνακας 2.10 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ.Π. Προσοτσάνης με ΠΕΠ 
Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013 

Άξονες Προτεραιότητας ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013

Αναπτυξιακές 
προτεραιότητες  Δ. 
Προσοτσάνης

Υποδομές και 
υπηρεσίες 
προσπελασιμότη
τας 

Ψηφιακή 
Σύγκλιση και 
επιχειρηματικό
τητα

Αειφόρος ανάπτυξη 
και ποιότητα ζωής 

 Φυσικό και 
Οικιστικό 
Περιβάλλον - 
Τεχνικές υποδομές

Χ Χ

Κοινωνική Πολιτική, 
Παιδεία και 
Πολιτισμός Χ

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση Χ

Χ

Ο Ο.Τ.Α. ως 
οργανισμός και οι 
σχέσεις του με τους 
πολίτες, την 
πολιτεία και τους 
τοπικούς φορείς 

Χ

Χ

Πίνακας 2.11 Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠ.Π. Προσοτσάνης με 
Προτεραιότητες Ν.Α. Δράμας 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες

Ν.Α. Δράμας 

Αναπτυξιακές 
προτεραιότητες  Δ. 
Προσοτσάνης 

Ανάπ
τυξη 
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ομώ
ν

Παιδε
ία-
εκπαί
δευσ
η-
έρευν
α-
καινο
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Περιβ
άλλον
-
τουρι
σμός-
πολιτι
σμός

Αγρ
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ή 
ανά
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Επιχειρ
ηματικό
τητα-
απασχό
ληση-
ανταγω
νιστικότ
ητα

Περιφερειακ
ή συνοχή-
διασυνοριακ
ότητα

Φυσικό και 
Οικιστικό 

Χ Χ Χ
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Περιβάλλον - 
Τεχνικές υποδομές

Κοινωνική Πολιτική, 
Παιδεία και 
Πολιτισμός

Χ Χ Χ

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση

Χ Χ Χ Χ

Ο Ο.Τ.Α. ως 
οργανισμός και οι 
σχέσεις του με τους 
πολίτες, την 
πολιτεία και τους 
τοπικούς φορείς 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ
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Ζητήματα και θέματα ανά περιοχή
Δ.Κ Προσοτσάνης αντικατάσταση αμιαντοσωληνών ύδρευσης και μετατοπίσεις 

δικτύου
διανοίξεις δρόμων
ασφαλτοστρώσεις δρόμων
βελτίωση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
καθαιρέσεις ετοιμόρροπων κτιρίων
κατασκευή νέου δημαρχείου
κατασκευή αμφιθεατρικής αίθουσας

αξιοποίηση της υπάρχουσας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε 
αίθουσα φιλοξενίας 
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

συντηρήσεις- αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων και του δημοτικού 
σφαγείου

συντήρηση και επισκευή πλακοστρώσεων του κέντρου της πόλης
δημιουργία δημοσίου ταμείου ΙΚΑ
δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού
ανακύκλωση 
λειτουργία βιολογικού καθαρισμού 
κατασκευή έργων αποχέτευσης και ομβρίων
κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών 
δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών

κατασκευή ποτιστρών - ομβροδεξαμενών και επισκευή υπαρχόντων
αξιοποίηση και συντήρηση φυσικών πηγών
διανοίξεις αγροτικών δρόμων και συντήρηση υπαρχόντων

ασφαλτόστρωση του δρόμου προς το εκκλησάκι του Αγίου 
Ευστάθιου
συντήρηση και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

συντήρηση των δημοσίων χώρων(πάρκα-παιδικές χαρές)
επέκταση βιοτεχνικού πάρκου
επέκταση του χώρου των νεκροταφείων
ανάπλαση του χώρου του Προφήτη Ηλία και κατασκευή πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής
ανάπλαση του χώρου Εργοστασίου και δημιουργία πίστας ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων απ΄ όλους τους 
Συλλόγους
ανάπλαση περιαστικού δάσους και Δασυλλίων 
συντήρηση περιπατητικών μονοπατιών
αξιοποίηση ποταμού Αγγίτη
αξιοποίηση ορεινού όγκου

χρήση λεωφορείων δήμου για εξυπηρέτηση αθλητικών 
πολιτιστικών κα συλλόγων
απαγόρευση κυκλοφορίας  οχημάτων στο κέντρο της πόλης
τοποθέτηση σημάτων οδικής κυκλοφορίας 
διανοίξεις υπογείων διαβάσεων επί της εθνικής οδού και 
σηματοδότηση
ενεργειακός σχεδιασμός των δημοσίων κτιρίων
φωτισμός του οδικού δικτύου με συστήματα ηλιακής ενέργειας
επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και στους οικισμούς του δήμου
δημιουργία ενεργειακών επενδύσεων(αιολικό πάρκο φωτ/κό 
πάρκο)
οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων 
δημιουργία δημοτικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
δημιουργία σκακιστικής λέσχης
διοργάνωση διαγωνισμού για ρεκόρ γκίνες
δημιουργία δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού
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