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Μήνυμα Δημάρχου

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) αποτελούν ένα
εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων αστικών περιοχών.
Στόχος του Σχεδίου της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
για την πόλη της Δράμας αποτέλεσε και αποτελεί η ανάδειξη της διακριτής της ταυτότητας και η σύνθεση όλων εκείνων των στοιχείων
που θα την καταστήσουν Βιώσιμη και Ανθεκτική πόλη.
Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η ΣΒΑΑ του Δήμου Δράμας είναι ο
κεντρικός πυρήνας ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
αυτού (ευρύτερα της οδού 19ης Μαΐου). Η περιοχή επιλέχτηκε με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα πιεστικά οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, χωρικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει, αλλά
και για να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες που θα υποστηρίξουν
την περαιτέρω ενδυνάμωσή της ως αναπτυξιακό πόλο.
Η ΣΒΑΑ της Δράμας βασίζεται στις κάτωθι αρχές:
• Είναι μια μακροχρόνια, καθολική και δυναμική στρατηγική, απολύτως ευθυγραμμισμένη στην αντιμετώπιση των σύγχρονων
προκλήσεων.
• Απαρτίζεται από ένα σύστημα συνεργατικών και συμπληρωματικών δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών της αστικής περιοχής.
• Είναι ρεαλιστική από την άποψη της ικανότητας υλοποίησής της
και αναλογική προς το ποσό της συναφούς χρηματοδότησης.
• Συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος και εκροών του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ για
την περίοδο 2014-2020, από όπου προέρχονται τα κεφάλαια
υλοποίησής της.
• Περιγράφει σαφώς τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών της
περιοχής, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης στην υλοποίηση της στρατηγικής.
• Είναι σχεδιασμένη ανθρωποκεντρικά, με μοναδικό σκοπό να
δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ενδυνάμωση των ανθρώπων και των επιχειρήσεων της πόλης.
Ο Δήμαρχος Δράμας
Χριστόδουλος Μαμσάκος

Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
του Δήμου Δράμας

Η ΣΒΑΑ Δράμας είναι το αποτέλεσμα λεπτομερούς σχεδιασμού και μεθοδικής εργασίας του Δήμου Δράμας σε συνεργασία με τη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας, το Επιμελητήριο Δράμας,
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, την Ένωση Κυριών Δράμας και
την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.
Οι παρεμβάσεις της ΣΒΑΑ συνιστούν το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπτυξης που πραγματοποιείται στον Δήμο Δράμας τα τελευταία χρόνια.
Η Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη αποτελεί τη σύνθεση
ενός αριθμού επιμέρους στρατηγικών σχεδίων με
• οικονομικό
• κοινωνικό
• δημογραφικό
• κλιματικό και
• περιβαλλοντικό χαρακτήρα
τα οποία, στο σύνολό τους, αποσκοπούν:
• στην αναγέννηση του αστικού χώρου της πόλης της Δράμας
• στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
• στην ανάδειξη του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου της
• στην αύξηση της επισκεψιμότητας
• στην οικονομική ανάπτυξη της Δράμας.
Περιοχή Εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της ΣΒΑΑ Δράμας αποτελεί η ευρύτερη περιοχή
πέριξ της οδού 19ης Μαΐου, η οποία συγκεντρώνει τις κύριες εμπορικές, ψυχαγωγικές, τουριστικές και πολιτιστικές λειτουργίες της πόλης,
υπηρεσίες δημόσιες και μη, υποδομές και χώρους πρασίνου. Κυρίως,
όμως, αποτελεί χώρο κατοικίας για περισσότερους από 10.000 κατοίκους.
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Κοινό, στο οποίο απευθύνεται η ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας
• Κάτοικοι του Δήμου Δράμας
• Ενώσεις πολιτών
• Επιχειρηματίες, επαγγελματίες
• Οργανισμοί, Σύλλογοι ειδικών ενδιαφερόντων, Επιστημονική
κοινότητα
• Τοπικοί φορείς, Επιμελητήρια
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Στόχοι
Κεντρικός στόχος της ΣΒΑΑ Δράμας είναι η ολιστική και στοχευμένη
αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων, με τη συμμετοχή όχι μόνο των επαγγελματικών, κοινωνικών και επιστημονικών
φορέων της πόλης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε:
• να αναστραφεί η υφιστάμενη κατάσταση της πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής υποβάθμισης
• να μεγιστοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής
• να επιτευχθεί κοινωνική συνοχή.
Ο σχεδιασμός προβλέπει την ενοποίηση του ιστορικού κέντρου της
πόλης με τον Δημοτικό Κήπο και το Πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, δημιουργώντας έτσι μια διευρυμένη περιοχή ανάπλασης, ενδυνάμωσης των υποδομών και των αστικών και κοινωνικών λειτουργιών,
αισθητικής, κλιματικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης ενώ, ταυτόχρονα, διαμορφώνει το πλαίσιο ανάδειξης των οικοπολιτιστικών
πόρων της περιοχής και προώθησης της επιχειρηματικότητας και της
οικονομικής ανάπτυξης.
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Αποτελέσματα
Η νέα διαμόρφωση της πόλης από τη ΣΒΑΑ Δράμας θα ενδυναμώσει
κλάδους της αστικής οικονομίας, όπως:
• την ανάδειξη του πολιτισμού σε οικονομικό αγαθό
• τον αστικό τουρισμό
• τις ψηφιακές εφαρμογές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
• τη δημιουργική βιομηχανία
• την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για την ανάπτυξη του τουρισμού
• την αξιοποίηση της νέας γνώσης και της καινοτομίας

Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης
και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής
πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας
Πολιτικής και επαφής με Πολίτες

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί με
GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) και το οποίο θα συλλέγει
και θα αποτυπώνει σε λεπτομερείς γεωγραφικούς και χωροταξικούς
χάρτες όλα τα χωρικά δεδομένα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, που
αφορούν σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.
Τα στοιχεία αυτά, κατόπιν επεξεργασίας και αξιολόγησης, θα χρησιμοποιούνται για τη χάραξη της ενδεδειγμένης, ανά περιοχή, δημοτικής
κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος όλων των δημοτών – κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του συστήματος.

Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό
της Δράμας
Η Πράξη βασίζεται στην πλήρη ανάπτυξη του τοπικού πιλοτικού έργου
ALECTOR και αποσκοπεί τόσο στην προσέλκυση επισκεπτών όσο και
στην ενίσχυση της τοπικής γνώσης και της συμμετοχής των κατοίκων
στη διαχείριση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
Αφορά στη διαδρομή «ΑΡΩΜΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ», αφιερωμένη στη χρυσή
εποχή του καπνού στη Δράμα (1840 - 1940). Περιλαμβάνει 10 επιλεγμένα μνημεία ευρύτερα του ιστορικού κέντρου της Δράμας και παρουσιάζει τις ιστορίες, τα πάθη και τους πρωταγωνιστές τους.
Η Πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Υπαίθριου Μουσείου (Open
Street Museum).
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Ανάπτυξη «Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής
Ταυτότητας»
Το έργο αποσκοπεί στην ενοποίηση των πολιτιστικών πόρων του
Δήμου Δράμας και περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων με ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και την εγκατάσταση
συστήματος για τρισδιάστατες (3D) προβολές, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα προβολής θεματικού υλικού σε εμβληματικά ή μνημειακά
κτίρια της πόλης και σε εκδηλώσεις που προβάλλουν την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό, όπως τη Δραμοινογνωσία, το Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους, την Ονειρούπολη κ.ά.
Επιπλέον, η εφαρμογή του Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας θα δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να αναρτά πολυμεσικό
υλικό (εικόνες, video και ήχο), σχετικό με συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες και με σκοπό τη συγκέντρωση και διάσωση μαρτυριών που
αφορούν στην αγροτική, βιοτεχνική, βιομηχανική, οικιστική και πολιτιστική ιστορία του τόπου.
Γενικότερα, το έργο θα πληροφορεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σχετικά με τα πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και
γαστρονομικά τοπικά στοιχεία με τρόπο σύγχρονο, ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό.

Έξυπνη Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Δομών
Στήριξης Επιχειρηματικότητας - ΕΚΤ
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Η Πράξη αφορά στη δημιουργία μιας μόνιμης και σταθερής δομής
υποστήριξης νέων επιχειρήσεων κατά την εναρκτήρια φάση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Innovation Farm). Μέσα από τη
λειτουργία των φυτωρίων επιχειρήσεων θα παρέχεται συνεχής υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, τη δημιουργία και
μεταφορά τους σε τελικό προϊόν.
Η Πράξη λειτουργεί συνεργατικά με την «Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας».

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας |
Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών
στήριξης της επιχειρηματικότητας
Αφορά στη δημιουργία ενός χώρου υποστήριξης και αλληλοβοήθειας
νεοφυών (startups) και νέων επιχειρήσεων στα πρώτα βήματα της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η παρεχόμενη βοήθεια και
υποστήριξη θα ενισχυθούν από την παράλληλη λειτουργία ενός επιχειρηματικού υποστηρικτικού κέντρου (business center), καθώς και
ενός σύγχρονου επιχειρηματικού συνεργατικού χώρου (co-working
space).
Η εφαρμογή της Πράξης, σε συνδυασμό με τη «Δημιουργία Δομών
Στήριξης Επιχειρηματικότητας - ΕΚΤ», αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας της Δράμας, κυρίως της νεανικής. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει προς όφελος του γενικού κοινού της πόλης.

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής
Δήμου Δράμας

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και τηλεμετρίας, το οποίο θα καταγράφει,
θα αναλύει και θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δράμας.
Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ανάρτησης, σε πραγματικό χρόνο,
όλων των περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων
που σχετίζονται με:
• το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης
• την ποιότητα και ποσότητα των τοπικών υδάτων της περιοχής.
Επιπλέον, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα προβολής έκτακτων
ανακοινώσεων σε περιπτώσεις επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία
περιβαλλοντικών φαινομένων (π.χ. υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής
ρύπανσης σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κλπ.) σε ειδική
διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε να ενημερώνονται τόσο οι κάτοικοι
όσο και οι επισκέπτες της πόλης αλλά και κάθε χρήστης του δημόσιου
χώρου του λειτουργικού κέντρου της Δράμας.
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Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων χώρων περιοχής
ανάμεσα στις πηγές Αγ. Βαρβάρας και τον Δημοτικό
Κήπο Δράμας & Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης οδού
19ης Μαΐου Δήμου Δράμας

Αποτελεί το σημαντικότερο έργο της ΣΒΑΑ Δράμας, στο οποίο εντάσσεται ένα πλήθος δυναμικών παρεμβάσεων πολεοδομικής αναμόρφωσης και βιοκλιματικής αναβάθμισης στην ευρύτερη περιοχή της
οδού 19ης Μαΐου, μεταξύ των Πηγών της Αγίας Βαρβάρας και του
Δημοτικού Κήπου. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη συνολική
βελτίωση των υποδομών και της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος
της πόλης της Δράμας, με στόχο, αφενός τη σημαντική αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής στο κομβικότερο σημείο της πόλης και, αφετέρου τη
δημιουργία των προϋποθέσεων οικονομικής άνθισης σε συνδυασμό
και με τις υπόλοιπες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που
περιλαμβάνονται στη ΣΒΑΑ.
Η υπό ανάπλαση περιοχή εκτείνεται ανάμεσα σε δύο ήδη διαμορφωμένους πυρήνες πρασίνου του αστικού ιστού της πόλης της Δράμας,
τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας προς τα δυτικά και τον Δημοτικό Κήπο
προς τα ανατολικά.
Η επέμβαση θα διευρύνει την έκταση χώρου για τους πεζούς, με:
• αναπλάσεις δημόσιων χώρων,
• αναδιαμόρφωση της χάραξης των οδών και
• πολλαπλασιασμό των πυρήνων αστικού πρασίνου, με δέντρα και
κήπους,
• ενοποίηση του αστικού πρασίνου από τον Δημοτικό κήπο μέχρι
τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας,
• δημιουργία μιας συνεχόμενης νησίδας πρασίνου και αναψυχής
στο κέντρο του αστικού ιστού
και θα επιτύχει
• βελτίωση των τοπικών συνθηκών θερμικής άνεσης της περιοχής.
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Παράλληλα,
• θα ανανεωθούν οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης στην
περιοχή παρέμβασης με την εγκατάσταση νέων δικτύων,
• θα πραγματοποιηθεί υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και
• νέα εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του δικτύου των δημόσιων
χώρων της περιοχής επέμβασης.

Η αναβάθμιση της περιοχής θα αποφέρει πολλαπλά
οφέλη στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της
περιοχής παρέμβασης, τους επισκέπτες της πόλης και σε
όλο τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό.

Μια πόλη για όλους!
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Παρακολούθηση και αξιοποίηση των παρόχθιων
περιοχών Δήμου Δράμας

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα παρακολούθησης, ανάλυσης δεδομένων και αξιοποίησης των υδατικών πόρων της πόλης.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
• Συλλογή δειγμάτων ύδατος από τα ρέματα της πόλης, σε σημεία
που θα επιλεγούν στη βάση επιστημονικών κριτηρίων.
• Χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των παρόχθιων
περιοχών και των υδρολογικών δεδομένων για τη λήψη μέτρων
και ενεργειών για την αξιοποίηση των αστικών παρόχθιων περιοχών της πόλης.
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Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα αποφέρει σημαντικά
οφέλη τόσο στους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Δράμας όσο
και στην επιστημονική κοινότητα, ενώ παράλληλα θα καταστήσει την
πόλη της Δράμας πρότυπο αξιοποίησης αστικών παρόχθιων περιοχών και για άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής περιβαλλοντικής
αναβάθμισης της Δράμας
Το δίκτυο αποτελεί μια θεσμοθετημένη ανοικτή δομή κοινωνικής
συμμετοχής για όλους τους ενδιαφερόμενους, άτομα ή κοινωνικές
ομάδες, για τα έργα της ΣΒΑΑ στην περιοχή παρέμβασης. Η λειτουργία του δικτύου αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των
ενδιαφερόμενων, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στην προετοιμασία και τη διαδικασία εφαρμογής της ΣΒΑΑ.
Το Δίκτυο:
• θα παρέχει διαρκή ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους
για την πορεία προόδου της ΣΒΑΑ
• θα εξοικειώσει το κοινό με τις δράσεις της
• θα αναδείξει τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων
• θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τυχόν προβλήματα, ώστε να
διαμορφώσει τις καταλληλότερες λύσεις διαχείρισής τους και να
ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε όχληση
• θα δημιουργήσει το πλαίσιο εφαρμογής καλών πρακτικών κοινωνικής συμμετοχής.
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Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την άσκηση
διαχείρισης και τη λήψη αποφάσεων στο αστικό πράσινο
του Δήμου Δράμας

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πρωτοπόρου και τεχνολογικά
σύγχρονου συστήματος για την παρακολούθηση, συντήρηση και ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου του Δήμου Δράμας. Το
σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί με ειδικό λογισμικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, θα συλλέγει και θα καταχωρεί έναν μεγάλο αριθμό δεδομένων και παραμέτρων σχετικών με το αστικό πράσινο. Στη συνέχεια,
η επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών θα υποστηρίζει
τη λήψη των βέλτιστων δράσεων διαχείρισης του αστικού πρασίνου.
Η εφαρμογή του συστήματος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καλύτερου αστικού περιβάλλοντος για τη διαβίωση των δημοτών και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Ταυτόχρονα, οι πολίτες της Δράμας θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του αστικού
πρασίνου, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις για τη διαχείρισή του.

Ορθολογική διαχείριση αστικών απορριμμάτων
στον Δήμο Δράμας
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Η Πράξη αφορά στην ορθολογική διαχείριση αστικών απορριμμάτων
του Δήμου Δράμας και διακρίνεται στις παρακάτω επιμέρους ενέργειες:
Την προμήθεια επιδεικτικού εξοπλισμού:
• υπόγειων κάδων (συστήματα 3 βυθιζόμενων κάδων) για οκτώ (8)
σημεία της περιοχής παρέμβασης.
• ενός μεταφερόμενου, ενεργειακά αυτόνομου, κάδου συλλογής
μεγάλων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών
Την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των δημοτών, ενηλίκων και παιδιών, μέσα από στοχευμένες δράσεις και τη δημιουργία
κουλτούρας για τη σωστή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ

ΔΡΑΜΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης «Δημιουργική Δράμα»

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση δράσεων:
• κατάρτισης
• δημοσιότητας
• πιστοποίησης και
• συμβουλευτικής υποστήριξης για την προετοιμασία ένταξης
ανέργων του Δήμου Δράμας στην αγορά εργασίας.
Οι δράσεις αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για 100 ωφελούμενους σε τομείς αιχμής της
τοπικής οικονομίας, με έμφαση στα επαγγέλματα που συνδέονται
άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
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Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας Επανένταξη - Ενεργοποίηση

Η Πράξη αφορά στη στήριξη της απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης
των γυναικών και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
για 35 άνεργες ωφελούμενες.
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Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει δράσεις:
• κατάρτισης
• δημοσιότητας
• πιστοποίησης και
• συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και αξιολόγησης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
του Δήμου Δράμας
Τα έργα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας αποτελούν ένα πολυεπίπεδο και πολυθεματικό σύνολο παρεμβάσεων με πλήθος επιμέρους δράσεων και στόχων. Επομένως, είναι
σημαντική η ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού τόσο σχετικά με
το περιεχόμενο των δράσεων όσο και με τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της και τον βαθμό ωφέλειας για τους πολίτες της Δράμας.
Για αυτό τον σκοπό, θα πραγματοποιηθούν ποικίλες και στοχευμένες
δράσεις δημοσιοποίησης, ενημέρωσης, διάχυσης και επικοινωνίας
της ΣΒΑΑ Δράμας, γενικά στο κοινό της πόλης και ειδικότερα στους
ωφελούμενους.
Κύριοι στόχοι των δράσεων αποτελούν:
• η έγκαιρη πληροφόρηση των ωφελούμενων για την πορεία υλοποίησης της ΣΒΑΑ,
• η εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε όλα τα
στάδια υλοποίησής της.
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Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο
Γραφείο Προβολής της ΣΒΑΑ
και της Αστικής Ατζέντας του Δήμου Δράμας
εντός του Δημαρχείου Δράμας
Εταίροι

