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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δημότες και δημότισσες Καστοριάς, 

σας απευθύνομαι προσωπικά και εκ μέρους της ομάδας μου. 

Το παρόν αποτελεί την επίσημη διακήρυξη των προγραμματικών θέσεων 

του συνδυασμού Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς και αναφέρεται στις 

βασικές αρχές και θέσεις μας, όπως και στον στρατηγικό μας σχεδιασμό 

ως νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Καστοριάς.  

Τα όσα αναφέρονται πιστεύουμε ότι εκφράζουν όλους τους δημότες της 

Καστοριάς, τους συνδημότες μας, τους συντοπίτες μας, τους 

συνανθρώπους μας. Αποτελούν δέσμευση σε ότι αφορά τις πράξεις και τα 

έργα τα οποία θα ακολουθήσουν την ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης 

του Δήμου Καστοριάς. 

Όπως θα διαπιστώσετε, στο Πρόγραμμά μας δεν θα μιλήσουμε για 

προβλήματα-αυτά είναι γνωστά! Δεν θα μιλήσουμε για απειλές-δε μας 

φοβίζουν! Θα μιλήσουμε για δυνατότητες, για ευκαιρίες, για συνεργασίες, 

για όλα όσα θα κάνουμε για τον τόπο μας. 

Η σύνταξη του Προγράμματος μας έγινε αφενός με γνώμονα την άμεση 

επίλυση των θεμάτων της καθημερινότητας των δημοτών και αφετέρου με 

στόχο το σχεδιασμό, την ωρίμανση και εκκίνηση πιο μακροπρόθεσμων 

δράσεων για τον τόπο που ονειρευόμαστε, την Καστοριά των παιδιών μας! 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα μεγάλα έργα που 

σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε για να γίνουν πραγματικότητα απαιτούν 

χρόνο. Εμείς θα θέσουμε τις βάσεις, θα εκκινήσουμε τις διαδικασίες 

υλοποίησης τους και να είσαστε βέβαιοι ότι θα νιώθουμε το ίδιο 

περήφανοι όποια δημοτική Αρχή και αν κόψει την κορδέλα! Και 

αναφερόμαστε σε «εμβληματικά» έργα όπως το Πολιτιστικό Κέντρο, το 

Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο, το νέο κλειστό Γυμναστήριο κ.α. τα 

οποία λόγω της φύσης τους, της θέσης τους και της δυναμικότητας τους θα 

είναι η παρακαταθήκη μας στη νέα γενιά.  



 

Βασική αρχή μας κατά την σύνταξη του προγράμματος μας: Ο Δήμος έχει 

συνέχεια! Συνεχίζουμε τις καλές πρακτικές, διδασκόμαστε από τυχόν λάθη 

του παρελθόντος και στρέφουμε το βλέμμα δυναμικά στο μέλλον για να 

μπορέσουμε να συμπορευθούμε με τις επιταγές της νέας εποχής της 

καινοτομίας, της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας. 

Σε αυτή την προσπάθεια επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλων. Για το λόγο 

αυτό έγινε μια εκτεταμένη καταγραφή των πραγματικών αναγκών όλων, 

βρεθήκαμε και συνομιλήσαμε με φορείς αλλά και όλους εσάς σε όλη την 

επικράτεια του Δήμου Καστοριάς, επιδιώκοντας την αποτύπωση μιας 

ξεκάθαρης εικόνας και την εκπόνηση ενός σχεδίου με εφαρμόσιμες και 

υλοποιήσιμες δράσεις.  

Αποτελεί για εμάς θεμελιώδη αρχή, ότι η αλλαγή του τόπου μας είναι 

υπόθεση των ίδιων των κατοίκων του Δήμου Καστοριάς. Η σημερινή μας 

επιλογή θα είναι το αύριο που θα ζήσουμε. Μπροστά στα κρίσιμα εθνικά 

αλλά και τοπικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, αυτό το αίσθημα της 

ευθύνης μεγαλώνει. 

Εμείς από πλευράς μας, θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε με όλους τους 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και 

Δήμους), Δημόσιους φορείς (Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

Υπουργείων), Βουλευτές, Κοινωνικούς, Οικονομικούς, Επαγγελματικούς 

κλπ φορείς. 

Η συμπόρευση με όλους καθώς και η υποστήριξη οποιουδήποτε θέματος 

σε επίπεδο περιφέρειας θα αποτελέσει βασικό μας στόχο. Γιατί θα πρέπει 

να αντιληφθούμε ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι ατομικό, δεν αφορά μόνο 

έναν οικισμό ή μόνο έναν δήμο. Τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά, 

αλλά ακόμα και αν κάποια είναι λυμένα για μας, δεν θα πρέπει να παύουν 

να μας απασχολούν. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μαζί μπορούμε να 

πετύχουμε περισσότερα! 

Ο συνδυασμός μας τιτλοφορείται “Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς” και 

το όνομα αυτό έχει διττή σημασία. Πρωταρχικά ονομάζει την ενέργεια που 

ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς θα προσφέρει χωρίς αντάλλαγμα, 

ασταμάτητα για να υπηρετήσει τις τρεις παρακάτω βασικές ανάγκες: 

1. Την ανακοπή και αντιστροφή της καταστροφικής πτωτικής πορείας 

της τοπικής οικονομίας, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, η 

οποία έχει οδηγήσει ένα πολύ σημαντικό μέρος του πληθυσμού και 

ειδικά των νέων στην εγκατάλειψη του τόπου. 

2.  Τη δημιουργία μόνιμων κοινωνικών δομών υποστήριξης των πιο 

αδύναμων συμπολιτών μας.  

3. Την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα η ονομασία αναφέρεται στην ενέργεια της οποίας το κόστος 

μας ταλαιπωρεί όλους. Η μείωση των ενεργειακών αναγκών μας αλλά και 

η φθηνή και καθαρή ενέργεια είναι η βασική μας διεκδίκηση για το Δήμο 

Καστοριάς και τους Δημότες του.  

Σας ζητούμε συνειδητά να μας επιλέξετε ως εκείνους και εκείνες που θα 

εργαστούν με ζήλο και αυταπάρνηση για ένα Δήμο Καστοριάς περήφανο 

και κοινωνικά δίκαιο, για τον Δήμο Καστοριάς που μας αξίζει! 

Με εκτίμηση, 

Κατερίνα Σπύρου 

Υποψήφια Δήμαρχος με το συνδυασμό 

“Ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς” 

 

  



 

 Το όραμα μας 

 

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα υγιές κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον και να εξασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους 

μέσω υπηρεσιών και προγραμμάτων που θα καλύπτουν τις πραγματικές 

ανάγκες των δημοτών.  

Ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τις υγιείς δραστηριότητες, τη 

συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

Προστατεύοντας το περιβάλλον, φροντίζοντας για την μείωση της 

σπατάλης ενέργειας και νερού αλλά και για την εκμετάλλευση αυτών, 

ενθαρρύνοντας και προφυλάσσοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Αναβαθμίζοντας το εύρος των επιλογών για τους επισκέπτες με σκοπό τη 

βιωσιμότητα του τουρισμού. 

Αρχές και αξίες 

Αδιαπραγμάτευτη αρχή ο προσανατολισμός μας στον άνθρωπο. Όπλα μας 

οι προσωπικές και συλλογικές μας ικανότητες. Ασπίδα μας οι ηθικές μας 

αξίες. Με δέσμευση για ένα τίμιο αγώνα. Με σεβασμό στην παράδοση και 

ευθύνη απέναντι στο μέλλον. 

Οι τρεις πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου 

 

1. H βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης.  

2. Η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των 

πολιτών. 

3. H διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι πηγές χρηματοδότησης 

 

 

 



 

 Το Πρόγραμμα μας 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Περιβάλλον- Ενέργεια 

✓ Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων με στόχο την 

μείωση αναγκών και λειτουργικών δαπανών του Δήμου σε θέματα 

ενέργειας και την χρήση των αντίστοιχων πόρων για τη βελτίωση 

παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. σε θέματα παιδείας, αθλητισμού, 

πολιτισμού). 

✓ Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για την εξοικονόμηση 

ενέργειας και την μείωση του λειτουργικού κόστους με σκοπό την 

ελάφρυνση των δημοτών μέσω μείωσης τελών οδοφωτισμού.  

✓ Δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων για τον ενεργειακό 

συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (net-

metering), με σκοπό την περαιτέρω μείωση των τελών δημοτικού 

φωτισμού και των λειτουργικών δαπανών των ενεργοβόρων 

κτιρίων και υποδομών του Δήμου και των Ν.Π. του(π.χ. σχολεία, 

κλειστά γυμναστήρια, αντλιοστάσια ΔΕΥΑΚ, Ενυδρείο, 

Λατομείο). 

✓ Προώθηση των διαδικασιών στη ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση 

Δικτύων Διανομής Αερίου) προκειμένου η πόλη μας και μεγάλοι 

οικισμοί όπως οι Μανιάκοι και η Μεσοποταμία να αποκτήσουν 

δίκτυο φυσικού αέριου, χάρη στην αναμονή του αγωγού φυσικού 

αερίου ΤΑΡ στην Ποριά. 

✓ Συντήρηση-βελτίωση οδοστρώματος, ηλεκτροφωτισμός μικρού 

γύρου της λίμνης. 

✓ Διαμόρφωση παραλίμνιου πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου, και 

δημιουργία εγκαταστάσεων, μεγάλου γύρου της λίμνης. 

✓ Διεκδίκηση τμήματος ανταποδοτικού Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης 

για μελέτες και αναπτυξιακά έργα, με δεδομένο ότι ο κλάδος της 

ΔΕΗ συμβάλει σημαντικά στο κατά κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

περιφέρειας, κατατάσσοντάς την στις Περιφέρειες Σύγκλισης με 

αποτέλεσμα την απώλεια Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων. 

✓ Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανακύκλωση, στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και την χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Θα πρέπει να καταστεί 

σαφές σε όλους μας ότι αυτού του είδους οι δράσεις εκτός από τη 

μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος αποφέρουν και 

οικονομικό όφελος στους δημότες (π.χ. η μείωση του κόστους 

διαχείρισης μικτών απορριμμάτων σε συνδυασμό με τα έσοδα από 

τα ανακυκλώσιμα οδηγεί στη μείωση ανταποδοτικών τελών). 

✓ Επικαιροποίηση και εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (TOΣΔΑ) με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, τους 



 

ημιβυθιζόμενους κάδους, το πράσινο σημείο αλλά και την 

εκπαίδευση των πολιτών στην ανακύκλωση. 

✓ Δημιουργία δημοτικού σταθμού κομποστοποίησης με σκοπό μέσω 

της χρήσης των οργανικών αποβλήτων των νοικοκυριών, την 

παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων και την διάθεση τους στους 

δημότες. 

✓ Συνεργασία με Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

Δυτ. Μακεδονίας, και όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για 

την ανάκαμψη της λίμνης και την αξιοποίηση και ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος του νομού (λίμνη Ορεστιάδα, ποταμός 

Αλιάκμονας, Βίτσι, Γράμμος, κ.λπ) 

✓ Καθιέρωση ηλεκτρονικής καρτέλας παρακολούθησης στόλου 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου με σκοπό τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση της κατάστασης τους και την σταδιακή τους 

αντικατάσταση. 

✓ Διαμόρφωση σύγχρονου αμαξοστασίου για την εύρυθμη 

λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 

Πράσινο 

✓ Ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρασίνου με κατάλληλα μηχανήματα 

για την εξυπηρέτηση όλων των δημοτικών διαμερισμάτων. 

✓ Έγκαιρος προγραμματισμός για την κοπή χόρτων και την 

κλάδευση σε σχολεία, πλατείες, παιδικές χαρές, και 

κοινόχρηστους χώρους, καθώς και για αποψιλώσεις μη δομημένων 

χώρων εντός οικισμών. 

✓ Δημιουργία βοτανικού κήπου-τράπεζας σπόρων τοπικών ειδών. 

 

Ποιότητα Ζωής 

✓ Ολοκλήρωση διαδικασιών αδειοδότησης για τη δημιουργία Νέου 

Κοιμητηρίου Καστοριάς και έναρξη σταδιακής λειτουργίας του. 

✓ Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και τους 

οικισμούς και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα 

των ανθρώπων. 

✓ Διάνοιξη- Κατασκευή Συνδετήριας Περιφερειακής οδού 

Νταηλάκη με λεωφόρο Αμπελώνων.  

✓ Βελτίωση οδού Ορεστείων.  

✓ Βελτίωση πρόσβασης και μετακίνησης ατόμων με αναπηρία σε 

κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια. 

✓ Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δημιουργία ή βελτίωση 

δημοτικών χώρων στάθμευσης 

✓ Δημιουργία ποδηλατόδρομων για τη σύνδεση κοινόχρηστων 

χώρων αναψυχής και αξιοποίηση ηλιακών ποδηλάτων 

✓ Μικρής κλίμακας βελτιωτικά έργα αστικής οδοποιίας (π.χ. 

κυκλικοί κόμβοι, ράμπες, θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ κλπ) 

✓ Αναπλάσεις οδών, πλατειών, πεζοδρομίων , πάρκων. 



 

✓ Ανάπλαση παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου από Διοικητήριο 

μέχρι «Σταυρό»  

✓ Εξωραϊσμός πλατειών Μακεδονομάχων & Ειρήνης  

✓ Ανακατασκευή-εξοπλισμός-πιστοποίηση παιδικών χαρών σε όλες 

τις Δημοτικές Ενότητες 

✓ Κατασκευή αναψυκτηρίων, WC και Ειδικών Χώρων 

θηλασμού/σίτισης και αλλαγής βρεφών σε κεντρικές παιδικές 

χαρές -πάρκα. Οι ανάδοχοι των αναψυκτηρίων θα έχουν την 

ευθύνη καθαριότητας και κλειδώματος των χώρων αυτών, ενώ στο 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα έχουν και την ευθύνη 

φόρτισης για τα αυτοκινητάκια. 

✓ Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων οδών, επισκέψιμων 

χώρων, δημόσιων κτιρίων και εμπορικής διαφήμισης με σκοπό 

την ενημέρωση των επισκεπτών, την καλαισθησία και το σεβασμό 

στο περιβάλλον.  

✓ Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και 

ομβρίων υδάτων. 

✓ Καθαρισμός ρεμάτων και φρεατίων. 

✓ Κατασκευή του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων.  

 

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Κοινωνική Πολιτική- Υγεία 

✓ Υποστήριξη συνέχισης λειτουργίας των Δομών του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και του 

Κέντρου Κοινότητας. 

✓ Πλήρης καταγραφή όλων των κοινωνικών προβλημάτων και 

αναγκών από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού& Τουρισμού του Δήμου μας, σύνταξη μελετών και 

υποβολή προτάσεων ένταξης τους σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα. 

✓ Συνεργασία με όλους τους φορείς ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

για την εξομάλυνση κοινωνικών θεμάτων. 

✓ Άμεση επίλυση προβλημάτων χρηματοδότησης του προσωπικού 

κοινωνικών δομών του Δήμου (Βρεφικοί-Παιδικοί Σταθμοί, 

ΚΔΑΠ). 

✓ Δημιουργία ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. 

✓ Δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές  

✓ Συνέχιση και ενίσχυση των υπηρεσιών του Κοινωνικού Ιατρείου. 

 



 

Παιδεία και Διά Βίου Μάθηση 

✓ Στέγαση Πανεπιστημιακών Τμημάτων στο κτίριο του 1ου 

Γυμνασίου Καστοριάς με σκοπό την σταδιακή αναβάθμιση της 

περιοχής. 

✓ Συντηρήσεις-επεκτάσεις σχολικών μονάδων. 

✓ Ενίσχυση εξοπλισμού σχολείων λαμβάνοντας υπόψη και τους 

μαθητές ΑΜΕΑ (υπολογιστές, κιτ ρομποτικής, πολυμηχανήματα, 

κλπ). 

✓ Τακτοποίηση οικοδομικών αδειών σχολείων.  

✓ Εκσυγχρονισμός των υποδομών των σχολικών μονάδων 

προκειμένου να είναι προσβάσιμα και να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες μαθητών ΑΜΕΑ. 

 

Πολιτισμός  

✓ Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου βιοκλιματικού σχεδιασμού 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης το οποίο θα λειτουργήσει ως 

κοινωνική και πολιτιστική κυψέλη για την περιοχή. 

✓ Συντήρηση Αρχοντικού Χριστόπουλου. 

✓ Δημιουργία θερινού σινεμά στο παλιό Πνευματικό Κέντρο  

✓ Συντήρηση-επέκταση και εξοπλισμός των υφιστάμενων θεάτρων 

της περιοχής. 

✓ Αποκατάσταση, αξιοποίηση και χρήση των αρχοντικών. 

✓ Ανάδειξη και προβολή μεγάλων εκδηλώσεων-θεσμών όπως τα 

Ραγκουτσάρια, και των πολιτιστικών εκδηλώσεων όλων των 

δημοτικών διαμερισμάτων. 

 

Αθλητισμός 

✓ Δημιουργία νέων υποδομών στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού 

Ναυταθλητικού Κέντρου με σκοπό την φιλοξενία ως 

προπονητικού κέντρου μεγάλων συλλόγων και εθνικών ομάδων 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και για τη διοργάνωση 

μεγάλων, διεθνών αθλητικών γεγονότων. 

✓ Δημιουργία νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της 

Καστοριάς για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών ομάδων και 

τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. 

✓ Συντήρηση-επισκευή Κλειστών Γυμναστηρίων σε όλο το Δήμο 

Καστοριάς. 

✓ Αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου 

✓ Συντήρηση-επισκευή γηπέδων ποδοσφαίρου, γηπέδων 5x5, 

μπασκετ-βόλεϊ, κλπ όλων των οικισμών στο Δήμο Καστοριάς. 

 



 

Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Γεωργία και Κτηνοτροφία 

✓ Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία ενός 

Τοπικού Σχεδίου Ποιότητας (brandname) για την ενίσχυση της 

δυναμικής των τοπικών προϊόντων (π.χ. μήλα, καρύδια, φασόλια) 

στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

✓ Δημιουργία γραφείου υποστήριξης-διασύνδεσης των αγροτών με 

αγορές και καταναλωτικές αλυσίδες με σκοπό την προώθηση των 

παραγόμενων προϊόντων. 

✓ Ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων για χρηματοδοτικά 

εργαλεία με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων τους ή τη δημιουργία νέων 

✓ Δημιουργία μόνιμης κλειστής αγοράς με αποκλειστική πώληση 

των τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

✓ Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου για καλύτερη πρόσβαση σε 

γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

✓ Δημιουργία αρδευτικών δικτύων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν. 

✓ Έμπρακτη άσκηση πίεσης για την ολοκλήρωση του φράγματος 

του Νεστορίου από το οποίο θα αρδεύονται κατεξοχήν 

αγροτεμάχια τα οποία ανήκουν στο Δήμο Καστοριάς. 

✓ Κατασκευή υδατόπυργων και ποτιστρών όπου απαιτείται. 

✓ Αξιοποίηση προγραμμάτων για διαχείριση βοσκότοπων σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια. 

Επιχειρηματικότητα 

✓ Δημιουργία υποστηρικτικών δομών ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας (πολυθεματική θερμοκοιτίδα)  

✓ Υλοποίηση-υποστήριξη των δράσεων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς. 

✓ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αμφίδρομης ενημέρωσης 

ανέργων-εργοδοτών με σκοπό την διευκόλυνση εύρεσης εργασίας. 

✓ Ψηφιοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στάσιμου και 

πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών με σκοπό τη διευκόλυνση 

των δημοτών. 

✓ Ανάδειξη της τέχνης της γουνοποιίας ως λαϊκής παραδοσιακής 

τέχνης. 

✓ Ενίσχυση του κλάδου της γουνοποιίας για εξωστρέφεια και 

προώθηση των τοπικών προϊόντων 

✓ Ενεργοποίηση δημοτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας και την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά 

με τις ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων. 

✓ Σύμφωνο Συνεργασίας με το Εμπορικό Επιμελητήριο και άλλους 

φορείς για την προώθηση και ενίσχυση της απασχόλησης. 

✓ Συντήρηση, αδειοδότηση και αξιοποίηση των δημοτικών 

καραβιών. 



 

✓ Δημιουργία παραδοσιακού καρνάγιου κατασκευής-επισκευής 

παραδοσιακών βαρκών με δυνατότητα πλωτής περιήγησης των 

τουριστών. 

Τουρισμός 

✓ Εφαρμογή στρατηγικής επωνυμίας (branding) για την περιοχή της 

Καστοριάς. 

✓ Αναβίωση Μητροπόλεως (δράσεις τουριστικής προώθησης και 

ενίσχυσης επιχειρηματικότητας της περιοχής σε συνδυασμό με τη 

στέγαση πανεπιστημιακών τμημάτων): 

• Δημιουργία δρόμου ήπιας κυκλοφορίας από τα παλιά 

Goody’s προς Ομόνοια  

• Προώθηση αναβάθμισης της επιχειρηματικότητας της 

περιοχής μέσω προσκλήσεων Κέντρων Ανοιχτού 

Εμπορίου  

✓ Διάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου μεταξύ Ιεράς Μονής 

Αγ. Αναργύρων – Πολυκέρασου-Νυμφαίου για τη διασύνδεση 

τουριστικών προορισμών. 

✓ Δημιουργία τουριστικής διαδρομής στο γύρο της λίμνης με 

τρενάκι. 

✓ Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και ιδιώτες για τη 

δημιουργία δράσεων προώθησης του μοναστηριακού τουρισμού 

του τόπου μας (για παράδειγμα Ι.Μ. Παναγίας (Κλεισούρας), Ι.Μ. 

Αγίας Παρασκευής (Κότορι), .Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων, Ι.Μ. Αγ. 

Νικολάου, Ι.Μ. Μαυριωτίσης και Ι.Μ. Αγ. Κυριακής). 

✓ Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, την Εφορία 

Αρχαιοτήτων Καστοριάς, Συλλόγους, Μουσεία και Επαγγελματίες 

για τη δημιουργία πολιτιστικών μονοπατιών και συντονισμός του 

προγράμματος λειτουργίας τους. 

✓ Συνεργασία Δήμου Καστοριάς με Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, Δήμους Άργους Ορεστικού και Νεστορίου, Εφορία 

Αρχαιοτήτων, Ιερά Μητρόπολη και Συλλογικών Φορέων 

Επαγγελματιών, με σκοπό την προώθηση του τουρισμού 

(Θρησκευτικού, Πολιτιστικού, Συνεδριακού κλπ). Στόχος μας η 

Καστοριά να γίνει τουριστικός προορισμός επισκεπτών του 

εσωτερικού και του εξωτερικού, με παράταση των 

διανυκτερεύσεων μέσα τη δημιουργία ολοκληρωμένων 

προτάσεων ποιοτικών τουριστικών επιλογών. 

✓ Προώθηση αθλητικού τουρισμού μέσω δημιουργίας υποδομών για 

τη φιλοξενία αθλητικών οργανώσεων (ναυταθλητικών, ορεινών, 

ομαδικών, ατομικών,extreme sports, κ.α.). 

 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

✓ Δημιουργία νέου Δημαρχείου ή αξιοποίηση υφιστάμενων 

δημόσιων κτιρίων με τις απαραίτητες προδιαγραφές, για τη 

στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών αλλά και την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

Υπηρεσιών. 



 

✓ Ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου Καστοριάς. 

✓ Ενίσχυση εξοπλισμού των Υπηρεσιών. 

✓ Εφαρμογή μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου 

προγραμματισμού-απολογισμού. 

✓ Καθιέρωση στοχοθεσίας υπηρεσιών, τακτικός έλεγχος επίτευξης 

στόχων, επαναπρογραμματισμός στοχοθεσίας. 

✓ Καθιέρωση ηλεκτρονικής διακίνησης, διαχείρισης και 

διεκπεραίωσης εγγράφων και εργασιών (με αξιοποίηση του 

Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 

Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του ΥΠΕΣ) με στόχο τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους (εκτυπώσεις, αποστολή εγγράφων κλπ), την 

αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την 

παρακολούθηση των σταδίων εξέλιξης των διαδικασιών. 

✓ Παρακολούθηση λειτουργικού κόστους ξεχωριστά ανά Υπηρεσία. 

✓ Αξιολόγηση δομών δήμου (κοινά αντικείμενα, βιωσιμότητα κλπ) 

και λήψη μέτρων διασφάλισης βιωσιμότητας ή αναδιάρθρωσή 

τους με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου. 

✓ Προώθηση του θεσμού της Διαβούλευσης δια ζώσης ή με 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με σκοπό την άμεση επικοινωνία με τους 

δημότες. Η φωνή σας έχει δύναμη! 

✓ Ενημέρωση των πολιτών για τις αποφάσεις των συλλογικών 

οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημάρχου) με εβδομαδιαία ανάρτηση 

πίνακα αποφάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

✓ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης παραπόνων 

(φωτισμός, απορρίμματα, καθαριότητα κλπ) με σκοπό την άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

✓ Συνέχιση – καθιέρωση στο σύνολο των υπηρεσιών του δήμου και 

των νομικών προσώπων της λειτουργίας αποθήκης για την πλήρη 

παρακολούθηση του συνόλου των αναλωσίμων – υλικών. 

✓ Δημιουργία χαρτογραφικού portal Δήμου Καστοριάς (webgis). 

 

Οριζόντιες δέσμες δράσεων 

✓ Άμεση προτεραιότητα καθ΄ όλη τη θητεία μας ο προγραμματισμός 

σύνταξης ή επικαιροποίησης μελετών (από τις υπηρεσίες, από 

τεχνική βοήθεια. από διαγωνισμούς κλπ),  για έργα και δράσεις 

όλων των αρμοδιοτήτων του Δήμου (υποδομών, πολιτισμού, 

κοινωνικής πολιτικής, επιχειρηματικότητας κλπ) ώστε να 

καθίσταται εφικτή η υποβολή προτάσεων στην έκδοση ανάλογων 

προσκλήσεων χρηματοδότησης. 

✓ Πλήρης καταγραφή-διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής 

περιουσίας (καταγραφή του συνόλου της δημοτικής περιουσίας, 

δήλωση στο Κτηματολόγιο όσων έχουν παραληφθεί, άμεση 

μίσθωση ανεκμετάλλευτης περιουσίας). 

✓ Κοινή αντιμετώπιση, σχεδιασμός, προώθηση από κοινού, 

οποιουδήποτε θέματος σε επίπεδο Δήμου, Π.Ε., Περιφέρειας. 



 

✓ Συμπόρευση με όλους, υποστήριξη οποιουδήποτε θέματος σε 

επίπεδο περιφέρειας. Γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι κανένα 

πρόβλημα δεν είναι ατομικό, δεν αφορά μόνο έναν οικισμό ή μόνο 

έναν δήμο. Τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά, αλλά ακόμα 

και αν κάποια είναι λυμένα για μας, δεν θα πρέπει να παύουν να 

μας απασχολούν. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μαζί μπορούμε 

να πετύχουμε περισσότερα!!!Σύνταξη και υπογραφή συμφώνων 

συνεργασίας με όλους τους φορείς για την προώθηση των κοινών 

συμφερόντων. και ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε διαδικασίες 

δημόσιας διαβούλευσης. 

 

Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Στην προσπάθεια υλοποίησης των έργων και των δράσεων που 

σχεδιάζουμε σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνητικό εργαλείο 

χρηματοδότησης και ειδικότερα από: 

▪ το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)του 

ΕΣΠΑ. 

▪ τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

▪ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

▪ τα Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες ( Interreg, 

Life, Urbact, κλπ). 

▪ Χρηματοδοτικά προγράμματα ΥΠΕΣ, Γ.Γ.Α. κλπ 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Λειψυδρία κλπ), Γ.Γ.Α. κλπ 

▪ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείων, Περ. Δυτ. 

Μακεδονίας 

▪ το Πράσινο Ταμείο. 

 


