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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης, 

παρουσιάζεται γεωμορφολογικά να διαθέτει, πεδινή έκταση με αρδευόμενη γη υψηλής 

παραγωγικότητας, ισχυρή παραγωγική βάση και κληρονομιά βασισμένη σε γνώση, 

εμπειρίες και αξίες γύρω από τον πρωτογενή τομέα και έναν πλούσιο ορεινό όγκο στον 

οποίο εντάσσεται ο παραδοσιακός οικισμός της Ρεντίνας, η Λίμνη Σμοκόβου, οι Ιαματικές 

πηγές,  σε συνδυασμό με φυσική κληρονομιά (δάση, βοσκοτόπια, τοπία) ενώ παράλληλα η 

κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η καλλιέργεια αμπέλων και η παραγωγή κηπευτικών και 

οπωρών αποτελούν ιδιαίτερα δομικά στοιχεία του. 

Στο νέο παγκοσμοποιημένο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο ο δήμος Σοφάδων οφείλει να 

διαμορφώσει το σχέδιο με το οποίο θα αναζητήσει την ιδιαίτερη αναπτυξιακή διαδρομή 

του, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά του πλεονεκτήματα, 

αναπτύσσοντας την χωρική συνοχή του. Οι πεδινές περιοχές αντιμετωπίζουν την 

πρόκληση της αναδιάρθρωσης της γεωργίας η οποία μεταφράζεται σε ένα σύγχρονο 

αναπτυξιακό πολυλειτουργικό μοντέλο βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, που προσδίδει 

ταυτότητα στα αγροτικά προϊόντα, δίνει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων στους 

παραγωγούς και διαχειρίζεται με αειφορία τους φυσικούς πόρους στοχεύοντας στην 

προστασία της βιοποικιλότητας. Οι ορεινές περιοχές προσεγγίζονται ως τμήματα της 

υπαίθρου, τα οποία, παρόλο που έχασαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους, 

διατηρούν ικανό ανθρώπινο δυναμικό και σημαντικό πλούτο (φυσικό και πολιτιστικό), ο 

οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση.  

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, η διατήρηση του αγροτικού 

τοπίου και της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των υλικών και 

άυλων πόρων του αγροτικού χώρου και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με 

δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον, αποτελούν προτεραιότητες για το νέο μοντέλο 

ανάπτυξης μέσα στο παγκοσμοποιημένο περιβάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Η 

ανάπτυξη της υπαίθρου έχει περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, οικιστική και 
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πολιτισμική διάσταση που περνά μέσα από το πρίσμα της αειφορικής έκφρασης, της 

πολυλειτουργικής διαχείρισης, της εδαφικής ανάπτυξης και συνοχής, της ενεργούς 

συμμετοχής των τοπικών φορέων και της ανάδυσης της ελκυστικότητας της ελληνικής 

υπαίθρου. 

 

Δεδομένου των παραπάνω, το αναπτυξιακό όραμα της Δημοτικής Αρχής για την περιοχή 

του Δήμου Σοφάδων είναι:  

«Ο Δήμος Σοφάδων να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό μόνιμης κατοικίας και 

ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα από τον εντοπισμό και την ανάδειξη 

των εδαφικών πόρων, τόσο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής όσο και στον τομέα 

του ιαματικού και αγροτικού τουρισμού.» 

 

Η αποστολή του Δήμου είναι: 

«Η εδαφική διακυβέρνηση και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη, 

κοινωνική, πολιτισμική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.» 

 

2.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιλογές της 

Δημοτικής Αρχής, που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες αρχές: 

 Διάγνωση της κατάστασης, εντοπισμός εδαφικών πόρων που βρίσκονται σε 

λανθάνουσα κατάσταση και ενεργοποίηση ανάδυση αυτών. 

 Προώθηση της παραγωγής τοπικών αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και 

προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά στοιχεία 

του Δήμου. 

 Αξιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτισμικού 

κεφαλαίου των αγροτικών περιοχών. 

 Κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού, με παράλληλη στήριξη του από κεντρικούς ή 

άλλους φορείς για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 
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 Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας για την τοπική οικονομία και κοινωνία. 

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και διαμόρφωση μορφών 

συντονισμού και διαχείρισης με τοπικούς φορείς. 

 Σεβασμός των αρχών της αειφορίας στην παραγωγική και μεταπαραγωγική 

διαδικασία και ανάπτυξη. 

 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη χωρίς αποκλεισμούς. 

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών. 

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων της 

τοπικής αρχής και διακυβέρνησης 

 Ισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών ως προς τις βασικές υποδομές που 

εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

 Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις. 

 

2.3. ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ 

Άξονας 1 : 

Περιβάλλον 

και Ποιότητα 

Ζωής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 1.1: 

Φυσικό 

Περιβάλλον  

 

111 Βελτίωση-προστασία-αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος 

112 Ευαισθητοποίηση ενημέρωση πολιτών σε περιβαλλοντικά 

θέματα 

113 Αξιοποίηση ΑΠΕ 

114 Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου 

Μέτρο 1.2: 

Οικιστικό 

περιβάλλον 

 

121 Προστασία και ανάδειξη οικισμών 

122 Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού 

123 Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Μέτρο 1.3: 

Υποδομές - 

Δίκτυα 

 

131 Βελτίωση επέκταση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

132 Βελτίωση επέκταση οδικού δικτύου κάθε επιπέδου 

133 Βελτίωση δικτύων ευρυζωνικότητας 

Μέτρο 1.4: 

Πολιτική 

προστασία 

 

141 Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας 

142 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων 

καταστάσεων 

143 Προστασία περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές 
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Μέτρο 1.5: 

Καθαριότητα 

151 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων 

152 Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων  

153 Βελτίωση υπηρεσιών καθαριότητας  

Άξονας 2: 

Κοινωνική 

Πολιτική,  

Υγεία, 

Παιδεία, 

Πολιτισμός 

και 

Αθλητισμός 

 

Μέτρο 2.1: 

Υγεία 

 

211 Προάσπιση της δημόσιας υγείας 

213 Δημιουργία δομών αλληλεγγύης στην υγεία 

Μέτρο 2.2: 

Κοινωνική 

μέριμνα 

 

221 Στήριξη ΑΜΕΑ 

222 Βελτίωση υπηρεσιών προς τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

223 Δημιουργία κοινωνικών δομών και κατασκευή υποδομών για 

την στήριξη των εργαζόμενων γονέων   

224 Ενίσχυση - επέκταση δομών και κατασκευή υποδομών 

κοινωνικής φροντίδας 

Μέτρο 2.3: 

Παιδεία και 

δια βίου 

μάθηση 

 

231 Βελτίωση υποδομών παιδείας και δημιουργία νέων 

232 Ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων 

233 Ενίσχυση της δια βίου μάθησης 

Μέτρο 2.4: 

Πολιτισμός 

 

241 Ανάδειξη, προβολή, ενίσχυση πολιτισμικής ταυτότητας. 

242 Αναβάθμιση, δημιουργία πολιτιστικών υποδομών. 

243 Ανάπτυξη δράσεων προώθησης του πολιτισμού 

Μέτρο 2.5: 

Αθλητισμός 

 

251 Αναβάθμιση, δημιουργία αθλητικών υποδομών. 

252 Ανάπτυξη της Αθλητικής Συνείδησης στους κατοίκους του 

Δήμου και ειδικά στους νέους 

253 Ανάπτυξη δράσεων προώθησης του αθλητισμού 

Μέτρο 2.6:  

ΡΟΜΑ 

 

261 Προστασία και στήριξη ΡΟΜΑ 

262 Ενσωμάτωση ΡΟΜΑ στην τοπική οικονομία. 

263 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ 

Άξονας 3: 

Τοπική 

οικονομία 

και 

απασχόληση 

 

Μέτρο 3.1: 

Οικονομικές 

Υποδομές 

 

311 Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, δασοκομίας  και κτηνοτροφίας 

312 Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών (π.χ.  αρωματικά 

φυτά, ξηρούς καρπούς, κλπ). 

313 Προώθηση νέων τεχνολογιών στους παραγωγικούς τομείς. 

Μέτρο 3.2: 

Τουρισμός 

 

321 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του αγροτικού τουρισμού 

322 Αξιοποίηση, προώθηση και προβολή του ιαματικού 

τουρισμού 

333 Ανάδειξη και προβολή του συγκριτικού πλεονεκτήματος του 

Δήμου ως τουριστικού προορισμού  
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Μέτρο 3.3: 

Απασχόληση 

 

331 Συμμετοχή του δήμου σε χρηματοδοτούμενες δράσεις 

απασχόλησης 

332 Στήριξη ανέργων 

333 Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης 

Μέτρο 3.4: 

Καινοτομία 

και 

Επιχειρηματικ

ότητα 

341 Προσέλκυση νέων επενδύσεων 

342 Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών  

343 Προώθηση δράσεων δημιουργίας ομάδων παραγωγών, 

συνεταιρισμών. 

Άξονας 4: 

Βελτίωση της 

διοικητικής 

και της 

οικονομικής  

ικανότητας 

του Δήμου 

 

Μέτρο 4.1: 

Οργάνωση 

Υπηρεσιών 

 

411 Βελτίωση της οργανωτικής δομής του δήμου 

412 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες 

413 Δημιουργία συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας 

Μέτρο 4.2: 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 

421 Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 

422 Διαμόρφωση ασφαλούς, υγειούς και λειτουργικού 

περιβάλλοντος εργασίας 

Μέτρο 4.3: 

Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 

 

431 Αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

επικοινωνίας με τους πολίτες 

432 Αναβάθμιση τεχνολογιών ψηφιακής λειτουργίας  των 

υπηρεσιών 

Μέτρο 4.4: 

Κτιριακή 

υποδομή και 

τεχνικός 

εξοπλισμός 

441 Αναβάθμιση και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων  

441 Αναβάθμιση λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού 

443 Αναβάθμιση λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 

Μέτρο 4.5: 

Δημοτική 

περιουσία και 

οικονομική 

διαχείριση 

451 Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 

452  Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και ενέργειες 

εξοικονόμησης οικονομικών πόρων 
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Όραμα: «Ο Δήμος Σοφάδων να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό μόνιμης κατοικίας και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, 
μέσα από τον εντοπισμό και την ανάδειξη των εδαφικών πόρων, τόσο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής  

όσο και στον τομέα του ιαματικού και αγροτικού τουρισμού». 

Άξονας 1: Περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής 

Άξονας 4: Βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας του 
Δήμου 

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική,  
Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

Άξονας 3: Τοπική οικονομία 
και απασχόληση 

Μέτρο 1.1: φυσικό 
Περιβάλλον 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό 
περιβάλλον 

Μέτρο 1.3: Υποδομές - Δίκτυα 

Μέτρο 2.1: Υγεία 

Μέτρο 2.2: Κοινωνική μέριμνα 

Μέτρο 2.3: Παιδεία και δια 
βίου μάθηση 

Μέτρο 2.4: Πολιτισμός 

Μέτρο 2.5: Αθλητισμός 

Μέτρο 3.2: Τουρισμός 

Μέτρο 3.3: Απασχόληση 

Μέτρο 3.4: Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα 

Μέτρο 3.1: Οικονομικές 
Υποδομές 

Μέτρο 4.1: Οργάνωση 
Υπηρεσιών 

Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μέτρο 4.3: Ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 

Μέτρο 4.5: Δημοτική 
περιουσία και οικονομική 
διαχείριση. 

Μέτρο 4.4: Κτιριακή υποδομή 
και τεχνικός εξοπλισμός 

Μέτρο 1.4: Πολιτική 
προστασία 

Μέτρο 1.5: Καθαριότητα 
Μέτρο 2.6: Ρομά 
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Υποδομές - Δίκτυα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Μέτρο 1.1: Φυσικό 

Περιβάλλον  

 

 

Μέτρο 1.2 

Οικιστικό 

περιβάλλον 

 

Μέτρο 1.3: 

Υποδομές-

Δίκτυα  

Βελτίωση– 

προστασία– 

αποκατάσταση 

φυσικού 

περιβάλλοντος 

Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Ευαισθητοποίηση 

ενημέρωση πολιτών 

σε περιβαλλοντικά 

θέματα 

 

Προστασία και 

ανάδειξη 

οικισμών  

Προώθηση 

θεμάτων 

πολεοδομικού 

σχεδιασμού 

Αξιοποίηση ΑΠΕ 

Βελτίωση 

επέκταση 

δικτύων 

ύδρευσης, 

άρδευσης, 

αποχέτευσης, 

ηλεκτροφωτισμο

ύ, ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών 

Βελτίωση 

επέκταση οδικού 

δικτύου κάθε 

επιπέδου 

Βελτίωση 

δικτύων 

ευρυζωνικότητας 

Ολοκληρωμένες 

δράσεις για την 

ανάπτυξη της 

υπαίθρου 

Ανάπτυξη 

υποδομών 

πολιτικής 

προστασίας 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

 

Μέτρο 1.5: 

Καθαριότητα 

Ολοκληρωμένη 

διαχείριση 

απορριμμάτων 

Ολοκληρωμένη 

διαχείριση 

αποβλήτων  

Βελτίωση 

υπηρεσιών 

καθαριότητας  

Προστασία 

περιβάλλοντος 

από φυσικές 

καταστροφές 

Βελτίωση 

ικανότητας 

πρόληψης και 

αντιμετώπισης 

εκτάκτων 

καταστάσεων 

Μέτρο 1.4: 

Πολιτική 

προστασία 
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ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική,  Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 

Μέτρο 2.1: Υγεία 

 
Μέτρο 2.2: 

Κοινωνική 

μέριμνα 

Μέτρο 2.5: 

Αθλητισμός 

 

Προάσπιση της  δημόσιας 
υγείας 

Στήριξη ΑΜΕΑ 

Βελτίωση υπηρεσιών 
προς τις ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες 

Αναβάθμιση, 
δημιουργία 
αθλητικών 
υποδομών. 

Ανάπτυξη της 
Αθλητικής 
Συνείδησης 
στους 
κατοίκους 
του Δήμου 
και ειδικά 
στους νέους  

Ανάδειξη, προβολή, 
ενίσχυση 
πολιτισμικής 
ταυτότητας. 

Αναβάθμιση, 
δημιουργία 
πολιτιστικών 
υποδομών. 

Ανάπτυξη δράσεων 
προώθησης του 
πολιτισμού 

Μέτρο 2.3.: 

Παιδεία και 

δια βίου 

μάθηση 

Βελτίωση 
υποδομών 
παιδείας και 
δημιουργία 
νέων 

Ενίσχυση της 
δημιουργικής 
απασχόλησης 
παιδιών και 
νέων 

Μέτρο 2.6: 

ROMΑ 

 

Ανάπτυξη 
δράσεων 
προώθησης 
του 
αθλητισμού  

Προστασία 
και στήριξη 
των ROM 

Ενσωμάτωση 
ΡΟΜΑ στην 
τοπική 

οικονομία. 
Δημιουργία δομών 
αλληλεγγύης στην υγεία 

Δημιουργία 
κοινωνικών δομών και 
κατασκευή υποδομών 
για την στήριξη της 
εργαζόμενων γονέων 

Μέτρο 2.4: 

Πολιτισμός 

Ενίσχυση της 
δια βίου 
μάθησης 

Βελτίωση 
συνθηκών 
διαβίωσης 
των ΡΟΜΑ  

Ενίσχυση – επέκταση 
δομών και κατασκευή 
υποδομών κοινωνικής 
φροντίδας 
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Μέτρο 3.1 Οικονομικές 
Υποδομές 
 
 

Μέτρο 3.2: Τουρισμός 
 

Μέτρο 3.3: 
Απασχόληση 

Αύξηση της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας της 
γεωργίας, δασοκομίας  και 
κτηνοτροφίας 

Προώθηση εναλλακτικών 
καλλιεργειών (π.χ. αρωματικά 
φυτά, ξηρούς καρπούς,  κλπ). 

Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας του  
αγροτικού τουρισμού 

Συμμετοχή του Δήμου 
σε χρηματοδοτούμενες 
δράσεις απασχόλησης  

Στήριξη ανέργων  

Προώθηση καινοτόμων 
εφαρμογών  

Προσέλκυση νέων 
επενδύσεων 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία-Απασχόληση 
 

Αξιοποίηση, προώθηση και 
προβολή του ιαματικού 
τουρισμού 

Ανάδειξη και προβολή του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος 
του Δήμου ως τουριστικού 
προορισμού  

Μέτρο 3.4: Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα 

Εφαρμογή 
προγραμμάτων 
κατάρτισης 

Προώθηση δράσεων 
δημιουργίας ομάδων 
παραγωγών, συνεταιρισμών 

Προώθηση νέων τεχνολογιών 
στους παραγωγικούς τομείς. 
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Μέτρο 4.1: Οργάνωση 
Υπηρεσιών 
 
 

Μέτρο 4.2: 
Ανθρώπινο δυναμικό 
 
 

Μέτρο 4.3: 
Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση  

Βελτίωση της 
οργανωτικής δομής του 
δήμου 

Αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
στους πολίτες 

Αναβάθμιση και 
κατασκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

Αναβάθμιση των 
υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και 
επικοινωνίας με τους 
πολίτες 

Αξιοποίηση Δημοτικής 
Περιουσίας 

Αναζήτηση επιπλέον 
πηγών 
χρηματοδότησης και 
ενέργειες 
εξοικονόμησης 
οικονομικών πόρων 

Μέτρο 4.5.: 
Οικονομική 
διαχείριση και 
Περιουσία 

Ενίσχυση ανθρώπινου 
δυναμικού 

Μέτρο 4.4: Κτιριακή 
Υποδομή και Τεχνικός 
Εξοπλισμός 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου   
 

Δημιουργία συστήματος 
διοίκησης ολικής 
ποιότητας 

Διαμόρφωση 
ασφαλούς, υγειούς 
και λειτουργικού 
περιβάλλοντος 
εργασίας 

Αναβάθμιση 
τεχνολογιών 
ψηφιακής λειτουργίας  
των υπηρεσιών 

Αναβάθμιση λοιπού 
τεχνολογικού 
εξοπλισμού 

Αναβάθμιση λοιπού 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού 


