




Σε όλους τους άξονες δράσης του Δήμου κάναμε γοργά βήματα και ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά. 
Περιληπτικά ανά τομέα:

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου. Συγκεκριμένα:

➢ Οικονομική εξυγίανση του Δήμου
Παραλάβαμε έναν Δήμο σε κακή οικονομική κατάσταση. Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι των δομών, 
απλήρωτοι οι προμηθευτές, μη καταχωρημένα χρέη 3.000.000€, πέραν των δανείων και επιτύχαμε:

• Επαναφέραμε από την πρώτη στιγμή την τακτική μισθοδοσία.
• Εξοφλήσαμε τις οφειλές προς εργαζόμενους και προμηθευτές. 
• Ρυθμίσαμε τα δάνεια του Δήμου που πλέον είναι εξυπηρετούμενα, μέχρι την τελική αποπληρωμή 

τους. 
• Διαθέσαμε πάνω από 2.500.000€ από ίδιους πόρους για υποδομές και έχουμε «ταμείο» της 

τάξης των 1.500.000€.
• Ο Δήμος μετά από πάρα πολλά χρόνια πληρώνει «μετρητοίς» τους συναλλασσομένους του.

➢ Μείωση των δαπανών του Δήμου 
• Μειώσαμε τα λειτουργικά έξοδα κατά τουλάχιστον 500.000€ ετησίως.
• Αποφύγαμε την πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων για μείωση δαπανών.
• Μειώσαμε τις δαπάνες για ενοίκια κατά 85.000€ ετησίως.
• Μειώσαμε τις δαπάνες προς τον Σύνδεσμο Ύδρευσης κατά 180.000€ ετησίως.
• Μειώσαμε το κόστος μίσθωσης μηχανημάτων, προμηθειών κ.λπ. έως 30% λόγω της δυνατότητας 

πληρωμής «τοις μετρητοίς».

➢ Επαναφορά των Τοπικών Κοινοτήτων στον Αναπτυξιακό χάρτη 
•	 Υπερδιπλασιάσαμε τις χρηματοδοτήσεις στα χωριά, με διάθεση και ίδιων πόρων, παρά το 

γεγονός ότι μειώθηκε στο μισό η κρατική επιχορήγηση (ΣΑΤΑ).
•	 Εφαρμόσαμε δίκαιη και ενιαία αντιμετώπιση των Δημοτικών τελών.
•	 Διαθέσαμε πάγια προκαταβολή 1.000€ (2.000€ το έτος 2018) ετησίως στους προέδρους για 

άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας.
•	 Βελτιώσαμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ύδρευση μέσω της ΔΕΥΑΚ. 

Για την νέα περίοδο προγραμματίζουμε: 
⇒	 Συνέχιση της συνετής διαχείρισης και της πολιτικής μείωσης δαπανών.
⇒	 Περαιτέρω απλοποίηση – επιτάχυνση διαδικασιών πληρωμής δαπανών.
⇒	 Καθιέρωση αυξημένης πάγιας προκαταβολής στους προέδρους για άμεση αντιμετώπιση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



προβλημάτων καθημερινότητας.
⇒	 Αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων με 8μηνη απασχόληση 
για βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους Δημότες.

⇒	 Πλήρη απαλλαγή από δαπάνες 
ενοικίων με την αξιοποίηση του 
νέου Δημαρχείου.

⇒	 Διατήρηση και εμπέδωση της 
αντίληψης για ίση μεταχείριση 
όλων των δημοτών.

⇒	 Διεύρυνση της διαδικασίας 
συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Σε επίπεδο έργων καταφέραμε να εντάξουμε έργα αξίας 47,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι 3,5 φορές 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της περιόδου 2011 – 2014 και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων 
έργων με εξασφαλισμένες πιστώσεις είναι ο μεγαλύτερος από καταβολής Δήμου. Συγκεκριμένα:

➢ Υποδομές
• Εντάξαμε σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 

47.000.000€ που είναι τα περισσότερα από καταβολής Δήμου. Χαρακτηριστικά, η προηγούμενη 
Δημοτική αρχή ενέταξε έργα  13.500.000€.

• Η νέα Δημοτική αρχή θα έχει «προίκα» έργων 38.000.000€ με εξασφαλισμένες πιστώσεις, που 
θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου.

• Προωθήσαμε τη δημιουργία νέου Δημαρχείου αντάξιου της πόλης μας στο κτίριο του 1ου 
Λυκείου με ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό 2.257.000€.

•	 Πετύχαμε την ένταξη της πόλης στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ με 
προϋπολογισμό 8.400.000€ που αφορά αναπλάσεις περιοχών, κατασκευή πλατειών, πάρκων 
και ποδηλατόδρομων, ενίσχυση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

•	 Προγραμματίσαμε μια ολοκληρωμένη αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης (κεντρική 
πλατεία, κεντρικός πεζόδρομος, οδός Βάλβη, Δημοτική αγορά, Παλιά ηλεκτρική, Οδός Χαρίτου 
και Ηρώων Πολυτεχνείου) με έργα προϋπολογισμού 4.000.000€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, 
Πράσινου ταμείου, Π.Δ.Ε. και του προγράμματος “Open Mall”.

• Πετύχαμε την ένταξη έργων ολοκλήρωσης αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, αναβάθμισης 
βιολογικού καθαρισμού, αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Καρδιτσομαγούλας και Αρτεσιανού, 
κ.λπ συνολικού προϋπολογισμού 12.500.000€.

• Πετύχαμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ και στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» τριών έργων αγροτικής 
οδοποιίας συνολικού 

      ύψους 3.250.000€.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ



•	 Ολοκληρώσαμε την παραχώρηση στον Δήμο του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη έκτασης 53 
στρεμμάτων και στη συνέχεια προκηρύξαμε και ολοκληρώσαμε τον πανελλήνιο διαγωνισμό 
ιδεών για την αξιοποίησή του.

• Αναβαθμίσαμε το αναψυκτήριο του Παυσιλύπου. Παραλάβαμε το αναψυκτήριο με δύο 
ζημιογόνες χρήσεις (2013-2014), 47.000€ αθροιστικά. Πληρώσαμε τα χρέη του ύψους 
60.000€, βελτιώσαμε την παροχή υπηρεσιών και η λειτουργία του παρουσιάζει 4 συνεχόμενες 
κερδοφόρες χρήσεις.

• Αξιοποιήσαμε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου που επέφεραν μείωση δαπανών για ενοίκια 
κατά 85.000€ ετησίως.

• Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις βελτίωσης της Δημοτικής Αγοράς (μόνωση, βάψιμο, συντήρηση 
παραθύρων).

• Βελτιώνουμε τις υποδομές άρδευσης με πληρωμή παρόχθιων αντλιοστασίων ύψους 100.000€. 

➢ Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 
• Ολοκληρώσαμε την κατασκευή του σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου και αναβαθμίσαμε το 

υπάρχον.
• Τοποθετήσαμε νέο χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο.
• Ολοκληρώνουμε στο επόμενο διάστημα την αναβάθμιση του γηπέδου στον Άγιο Νικόλαο με 

την τοποθέτηση ελαστικού τάπητα.
• Κατασκευάσαμε πρόσθετα αποδυτήρια στο κλειστό κολυμβητήριο.
• Τοποθετήσαμε όργανα γυμναστικής στο Παλέρμο, στο αθλητικό κέντρο και στον Άγιο Νικόλαο.

Για την νέα περίοδο προγραμματίζουμε: 
⇒	 Υλοποίηση των ενταγμένων και μη ολοκληρωμένων έργων προϋπολογισμού 38.000.000€. 
⇒	 Συνέχιση της σύνταξης μελετών και διεκδίκησης νέων πόρων και αξιοποίησης κάθε προγράμματος.
⇒	 Έμφαση στις υποδομές των χωριών με την αξιοποίηση του πλεονάσματος.
⇒	 Ανάπλαση πρώην Στρατοπέδου με αξιοποίηση του διαγωνισμού ιδεών.
⇒	 Αξιοποίηση παραποτάμιας περιοχής.
⇒	 Αξιοποίηση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Φιλόδημος» και διεκδίκηση πρόσθετων 

πιστώσεων από Εθνικούς πόρους για κατασκευή ασφαλτοστρώσεων σε πόλη και χωριά.



⇒	 Ένταξη στο ΕΣΠΑ της αίθουσας συναυλιών του Μουσικού Σχολείου (έχει ωριμάσει η μελέτη).
⇒	 Κατασκευή αναψυκτηρίου και WC στο Παλέρμο.
⇒	 Αναβάθμιση του χώρου προσγείωσης μικρών αεροσκαφών στη Μυρίνη.

Η καθημερινότητα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ζητήματα για την ανθρώπινη και φιλόξενη 
Καρδίτσα που οραματιζόμαστε. Συγκεκριμένα οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν και θα συνεχίσουν να 
υλοποιούνται σε μεγαλύτερη κλίμακα:

➢ Βελτίωση εικόνας πόλης - καθαριότητα
• Αναβαθμίσαμε αισθητά τον φωτισμό με τοποθέτηση 2.000 φωτιστικών led σε πόλη και χωριά.
• Μειώσαμε δραστικά την αφισορύπανση και τοποθετήσαμε ειδικές θέσεις διαφήμισης και 

αγγελτηρίων.
• Υιοθετήσαμε την τοποθέτηση καλαίσθητων και πρακτικών διαχωριστικών τραπεζοκαθισμάτων 

σε καταστήματα εστίασης, στα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων. 
• Προστατεύσαμε και οριοθετήσαμε πεζοδρόμους και θέσεις στάθμευσης δικύκλων.
• Βελτιώσαμε την παραγωγικότητα του υπάρχοντος προσωπικού.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ



• Προσθέσαμε περισσότερους κάδους σκουπιδιών και ανακύκλωσης. 
• Επενδύσαμε στην ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και της διάθεσης δωρεάν τσαντών  ανακύκλωσης.
• Διαθέσαμε δωρεάν 300 κάδους οικιακής κομποστοποίησης.
• Προσθέσαμε 450 νέα καλαθάκια απορριμμάτων σε πόλη και χωριά.
• Προσθέσαμε 350 νέα παγκάκια σε πόλη και χωριά.
• Προσθέσαμε 50 υπαίθρια σταχτοδοχεία στο κέντρο της πόλης.
• Πραγματοποιήσαμε δεκάδες δράσεις δεντροφυτεύσεων σε γειτονιές της πόλης και σε χωριά 

και βελτιώσαμε αισθητά τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.

➢ Επέκταση του προγράμματος 
προσβασιμότητας από τα ΑΜΕΑ

• Κατασκευάσαμε επιπλέον προσβάσεις 
(ράμπες) στα πεζοδρόμια με ίδιους πόρους.

• Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ νέο έργο προσβασιμότητας 
προϋπολογισμού 300.000€.

• Εφαρμόσαμε ειδικό βάψιμο στις θέσεις 
στάθμευσης ΑΜΕΑ.

• Εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστηματικό 
έλεγχο αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων 
και αυστηρό έλεγχο χωροθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων.

➢ Διαχείριση αδέσποτων ζώων

• 20πλασιάσαμε τους διατιθέμενους πόρους 
και πετύχαμε αποτελεσματική διαχείριση 
των αδέσποτων, με στειρώσεις, διατροφή, 
περίθαλψη, φιλοξενία, σε άριστη συνεργασία 
με τα φιλοζωικά σωματεία.

• Μειώσαμε τον πληθυσμό των αδέσποτων 
ζώων σε ποσοστό άνω του 50%.

• Πετύχαμε μείωση δαγκωμάτων κατά 83%.
• Περισυλλέξαμε περισσότερα από 1.000 

αδέσποτα, τα οποία φιλοξενούνται υπό 
αξιοπρεπείς συνθήκες στα προσωρινά 
καταφύγια ή υιοθετήθηκαν σε εσωτερικό και 
εξωτερικό ή έγινε νόμιμη ευθανασία.

• Πραγματοποιήσαμε ενημερωτικές δράσεις 



ευαισθητοποίησης.
• Διαθέσαμε υπάλληλο αποκλειστικής απασχόλησης.
• Τοποθετήσαμε stand διάθεσης χάρτινων συσκευασιών μιας χρήσεως για την αποκομιδή 

ζωικών περιττωμάτων.

Για την νέα περίοδο προγραμματίζουμε: 
⇒	 Τοποθέτηση, νέου αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, καλαθάκια) στο σύνολο των 

κοινοχρήστων χώρων (μέσω ΕΣΠΑ). 
⇒	 Προώθηση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στα σχολεία και ανταποδοτικά οφέλη 

σε επιχειρήσεις και σχολεία. Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος οικιακής 
κομποστοποίησης, της ανακύκλωσης και δημιουργία πράσινων σημείων.

⇒	 Ανανέωση μηχανημάτων καθαριότητας.
⇒	 Εμπλουτισμό της πανίδας του Παυσιλύπου. 
⇒	 Δημιουργία θεματικού πάρκου Χλωρίδας.
⇒	 Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του φωτισμού με φωτιστικά LED στο σύνολο του Δήμου. 
⇒	 Συνέχιση του έργου για την προστασία και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τα 

Φιλοζωικά σωματεία.
⇒	 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκής διάκρισης και συμμετοχή σε ακόμη περισσότερες σχετικές δράσεις για 

τις «έξυπνες» και βιώσιμες πόλεις. 

Στην κατηγορία εντάσσουμε τις δράσεις 
και τις πρωτοβουλίες που προωθούν τις 
αξίες, τις παραδόσεις, την παιδεία και τα 
έθιμα, που προσδίδουν μοναδικότητα 
στον τόπο μας και τον καθιστούν πόλο 
έλξης. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός 
αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας 
και βασικό πυλώνα εξωστρέφειας. 
Συγκεκριμένα οι ενέργειες που έγιναν 
και τις οποίες θα ενισχύσουμε τη νέα 
περίοδο είναι: 

➢ Αναβάθμιση Θεσμών 
Πολιτισμού και προσέλκυση 
επισκεπτών

• Καθιερώσαμε το θεματικό 
Χριστουγεννιάτικο πάρκο 
«Παυσιλυπούπολη».

• Διοργανώσαμε το «Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι» με διοργάνωση 
14 συναυλιών σε γειτονιές της 
πόλης.

• Ενισχύσαμε οικονομικά τους 
πολιτιστικών συλλόγους όλων 
των χωριών και συμβάλλαμε 
στην πραγματοποίηση 
θεατρικών παραστάσεων.

• Διοργανώσαμε εκθέσεις και 
βελτιώσαμε τις υποδομές του 
κτιρίου της Πινακοθήκης.

• Αυξήσαμε τις  θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων εντός της πόλης. 
• Εκδώσαμε φυλλάδιο με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



➢ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως 
κύριου μέσου μετακίνησης και 
προβολής της πόλης

• Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ, το έργο 
διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου 
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 
και την οδό Δ. Λάππα.

• Εντάξαμε την συντήρηση του 
δικτύου ποδηλατοδρόμων με έργα 
χαμηλού κόστους (βάψιμο οδών 
και σήμανση).

• Πετύχαμε την ένταξη της επέκταση 
του δικτύου κοινόχρηστων 
ποδηλάτων και αύξηση των θέσεων στάθμευσης.

• Εγκαταστήσαμε ειδικά ερμάρια αποθήκευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και ειδική βάσης στήριξης και μεταφοράς ποδηλάτων στα 
λεωφορεία.

• Προβάλλουμε αποτελεσματικά την χρήση του ποδηλάτου στην Καρδίτσα, μέσω της 
παραγωγής και προβολής προωθητικού video. 

• Αναδεικνύουμε το ποδήλατο ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της περιοχής μας και πόλο έλξης 
τουρισμού, άθλησης και βιώσιμης μετακίνησης.

• Πετύχαμε τη βράβευση της Καρδίτσας στις 3 κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης για την 
Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας 2018 και στις 50 καλύτερες το 2017 καθώς και πρώτη 
θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Με το ποδήλατο στη δουλειά».

Για την νέα περίοδο προγραμματίζουμε: 
⇒	 Προβολή ειδικών - εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού της περιοχής (περιπατητικός, 
ποδηλατικός, θεματικός)
⇒	 Υποστήριξη των τοπικών αθλητικών 
συλλόγων. 
⇒	 Αύξηση των αθλητικών και πολιτιστικών 
δράσεων στην πόλη και τα χωριά του Δήμου.
⇒	 Τουριστική ανάδειξη του Άλσους 
Παπαράντζας.
⇒	 Υποστήριξη και προβολή τοπικών προϊόντων 
μέσα από πρωτοβουλίες του Δήμου.
⇒	 Συνέχιση της συνεργασίας με την ΑΝ.ΚΑ., 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και το 
Πανεπιστήμιο με στόχο την ενδυνάμωση της 
«τοπικής καταναλωτικής συνείδησης» και την 
στήριξη της  επιχειρηματικότητας. 
⇒	 Αξιοποίηση επιπλέον ευρωπαϊκών πόρων 
με παροχή κινήτρων για την  ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
⇒	 Ενίσχυση και προβολή Παυσιλυπούπολης.
⇒	 Συνέχιση και βελτίωση Πλαστήριου δρόμου.
⇒	 Ενίσχυση δράσεων για το Ποδήλατο και 
δημιουργία υπαίθριου μουσείου ποδηλάτου. 
⇒	 Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων με έργα 
χαμηλού κόστους (βάψιμο οδών και σήμανση).
⇒	 Διαδρομές μέσα στην πόλη για ανάδειξη 
του πολιτιστικού/ιστορικού περιεχομένου μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής.



Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο υπηρεσιών κοινωνικής 
πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική 
αξιοποίηση των πόρων και την 
άμεση στήριξη όσων έχουν ανάγκη. 
Συγκεκριμένα οι ενέργειες που έγιναν: 

•	 Δημιουργήσαμε το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο.

•	 Πετύχαμε την ένταξη 
κοινωνικών δομών (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Ιατρείο και 
Φαρμακείο) στο ΕΣΠΑ.

•	 Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ, την 
κατασκευή κτιρίου και την 
προμήθεια εξοπλισμού για 
τον πολυχώρο κοινωνικής 

αλληλεγγύης προϋπολογισμού 900.000€ 
(Κοινωνικό Παντοπωλείο & δομή 
υποστηριζόμενων διαμερισμάτων).
•	 Καταφέραμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ 
προγράμματος φιλοξενίας 12 αστέγων 
δημοτών μας.
•	 Πραγματοποιήσαμε δεκάδες 
εθελοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης 
και συγκέντρωσης τροφίμων.
•	 Στηρίζουμε καθημερινά άπορες 
οικογένειες αποκλειστικά από πόρους 
του Δήμου.

•	 Πετύχαμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ μέρους των λειτουργικών δαπανών των Δημοτικών δομών 
«Κέντρο γυναικών», «Ορίζοντες», «Παιδικές Βιβλιοθήκες».

•	 Δημιουργήσαμε δανειστική 
βιβλιοθήκη φροντιστηριακών 
βιβλίων.

•	 Δημιουργήσαμε ελεύθερη 
δανειστική βιβλιοθήκη.

•	 Ενισχύσαμε και ενθαρρύναμε 
τις εθελοντικές δράσεις σε κάθε 
χωριό, με πρόσθετη επιχορήγηση 
στους πολιτιστικούς συλλόγους.

•	 Πραγματοποιήσαμε δεκάδες 
εθελοντικές δράσεις καθαριότητας 
και δενδροφυτεύσεις.

•	 Υποστηρίζουμε τις κοινωνικές 
δομές με λειτουργία αποκλειστικά 
από εθελοντές.

Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε και να 
υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο τις δομές που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας 
τους πόρους του ΕΣΠΑ και να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο το πνεύμα ομαδικότητας και 
αλληλεγγύης στον τόπο μας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ



Δημιουργούμε έναν Δήμο 
λειτουργικό, βιώσιμο με θέση 
στον Ευρωπαϊκό χάρτη των 
σύγχρονων μορφών διοίκησης και  
αλληλεπίδρασης με τους δημότες. 
Η φιλοσοφία που ακολουθούμε 
στηρίζεται στη διαφάνεια, στη 
δημιουργική συμμετοχή των 
δημοτών και στην ανάδειξη 
και εφαρμογή έξυπνων ιδεών. 
Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε 
την ψηφιακή τεχνολογία και τα 
νέα δεδομένα που παράγονται 
καθημερινά. Συγκεκριμένα οι 
ενέργειες που έγιναν: 

➢ Οργάνωση υπηρεσιών του Δήμου 
• Δημιουργήσαμε νέο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας για την καλύτερη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της αντίληψης ότι κοινή αποστολή μας είναι να 
υπηρετούμε τον Δημότη.

• Βελτιώσαμε την παροχή υπηρεσιών προς τον Δημότη παρά την μείωση – λόγω συνταξιοδοτήσεων 
– των εργαζομένων.

• Πετύχαμε αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού.

➢ Βελτίωση της επαφής με τον Δημότη και της εξυπηρέτησής του με χρήση της τεχνολογίας
• Εξελίξαμε νέα συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
• Εισήγαμε το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.
• Δημιουργήσαμε την «έξυπνη» ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων “myKarditsa app” 

για κινητές συσκευές.
• Δημιουργήσαμε την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεπιβατισμού (Carpooling) σε Δήμο της 

χώρας.
• Προσθέσαμε ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία της πόλης και 

σύντομα σε τοπικές κοινότητες.
• Δημιουργήσαμε νέα εύχρηστη ιστοσελίδας του Δήμου με πολλές καινοτομίες.
• Δημιουργήσαμε την «Γραμμή του Δημότη» (τηλεφωνικός αριθμός 24410-76000).
• Συνεργαζόμαστε με το υπουργείο με στόχο την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού των παιδικών βιβλιοθηκών του Λαογραφικού Μουσείου και της πινακοθήκης.

➢ Νέοι Δημότες – Ευρωπαϊκά προγράμματα – Καινοτομία
•	 Επενδύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων, μέσω χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων νεολαίας.
•	 Πραγματοποιήσαμε την πρώτη αποστολή συμμετεχόντων μέσω του Δήμου Καρδίτσας σε 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.
•	 Υλοποιήσαμε την πρώτη συνδιοργάνωση προγράμματος Erasmus+ νεολαίας για τον Δήμο 

Καρδίτσας.
•	 Πραγματοποιήσαμε την πρώτη αποστολή εντεταλμένων του Δήμου Καρδίτσας σε forum του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.
•	 Συνδιοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε 13 ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας από το 2015.
•	 Πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 30 συμμετοχές νέων σε πάνω από 10 χώρες της Ευρώπης, 

με ταυτόχρονη προβολή του Δήμου.
•	 Συνδιοργανώσαμε εκδηλώσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για νέους ή μη, της 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ



περιοχής.
•	 Αναπτύξαμε συνεργασίες με 

ευρωπαίους εταίρους (Δήμους, 
Πανεπιστήμια και ανεξάρτητους 
οργανισμούς).

•	 Συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ανάπτυξης της συμμετοχής των νέων 
σε τοπικό επίπεδο “DYPALL”.

•	 Διοργανώσαμε για πρώτη φορά μετά 
από 35 χρόνια τον διαγωνισμό του 
Κληροδοτήματος Βαλταδώρου.

Για την νέα περίοδο, πέραν των 
παραπάνω, προγραμματίζουμε: 
⇒	 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, 

απασχόλησης, προώθηση 
συνεργατισμού  και δημιουργία 
Θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας 
(Incubator), με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) και 
συνδρομή ίδιων πόρων.

⇒	 Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας 
Καρδίτσας – Social Innovation Hub 
(KarDSIH project), για την: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου 
μάθηση. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. 
Συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και φορείς.

⇒	 Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για δημιουργία «έξυπνης πόλης».
⇒	 Επέκταση της online πλατφόρμας αιτημάτων, με προσθήκη εφαρμογής για δημόσιο διάλογο.
⇒	 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων online, ηλεκτρονικών 

φόρουμ και ηλεκτρονικής διαβούλευσης. 
⇒	 Ενδυνάμωση της διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου Καρδίτσας και ενίσχυση ψηφιακών 

δημοτικών υπηρεσιών.
⇒	 Καθιέρωση του Δήμου στα ευρωπαϊκά προγράμματα “Erasmus+”.
⇒	 Επαναλειτουργία και εξυγχρονισμός του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS.
⇒	 Συνέχιση διαγωνισμών του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου.
⇒	 Ίδρυση συμβουλίου νεολαίας - ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων.








