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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα  εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο 

για τον Δήμο Θεσσαλονίκης .Βασική επιδίωξη της η αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών, μέσα από τη βελτίωση των υφιστάμενων 

και μελλοντικών τους λειτουργιών και την παροχή ενός πλαισίου για τη διαχείριση του 

οράματος του μέλλοντος. Με την βοήθεια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται οι 

σημαντικότερες ευκαιρίες/απειλές, τα πλεονεκτήματα/αδυναμίες και τα ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο Δήμος σε ένα σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο εξωτερικό περιβάλλον. 

Ώστε να προταθούν συγκεκριμένες προτάσεις με βάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης και τις γεωοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο 

περιβάλλον που ανήκει.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με την εργασία αυτή ολοκληρώνεται ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στη Δημόσια 

Διοίκηση (για στελέχη) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας . 

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην επίτευξη αυτού 

του στόχου ξεκινώντας από την Επιτροπή Αξιολόγησης που μου έδωσε την ευκαιρία 

παρακολούθησης ,συνεχίζοντας με το επιβλέπων Καθηγητή της παρούσας εργασία κύριο 

Δημήτριο Σουμπενίωτη για την καθοδήγηση και στήριξη που μου προσέφερε κατά την 

διάρκεια της συγγραφής της εργασίας .Καθώς και όλους τους καθηγητές του προγράμματος 

για τις χρήσιμες γνώσεις που μου προσέφεραν και τους συναδέλφους μου στο μεταπτυχιακό 

για κάθε βοήθεια που προσφέρθηκαν να μου δώσουν κάθε φορά που χρειαζόμουν κάποια 

πληροφορία σχετικά με την εργασία. 

Τέλος θέλω να εκφράσω την αναγνώριση σε ολόκληρη την οικογένεια μου για την 

ηθική αλλά και ουσιαστική υποστήριξη τους σε αυτή μου την προσπάθεια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (για στελέχη) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . 

Σκοπός της εργασίας να αναλύσει το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης και να προτείνει Στρατηγικές με βάσει τους άξονες του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου . 

Για την προσέγγιση του θέματος διερευνήθηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο που ισχύει 

για την χάραξη του στρατηγικού σχεδίου για τους δήμους για να κατανοηθεί το σκεπτικό των 

νόμων , οι στόχοι και οι μηχανισμοί εφαρμογής. Ακόμα διερευνήθηκε η  υπ΄αριθ. 1573/2015 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία υποβλήθηκε το Σχέδιο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού 2014- 2019 του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στη 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης .Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των στοιχείων και 

πληροφοριών τους για την προσέγγιση των ανωτέρων στόχων της παρούσας εργασίας. Ως 

βασικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση SWOT για να εντοπιστούν  οι σημαντικότερες 

ευκαιρίες/απειλές, τα πλεονεκτήματα/αδυναμίες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος 

σε ένα σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε πέντε κεφάλαια :Στο πρώτο κεφάλαιο 

εισαγωγής εξηγείται η θεωρητική προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού με την ανάλυση 

ορισμών και εννοιών για την καλύτερη κατανόηση τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας 

γίνεται μια περιγραφή του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνοντας ιστορικά ,διοικητικά ,δημογραφικά 

και οικιστικής ανάπτυξης κ.α. στοιχεία του δήμου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το 

εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Θεσσαλονίκης ανά Τμήμα και ανά Διεύθυνση και στο 

τέλος σαν Οντότητα μέσα από τέσσερις άξονες  και προτείνονται Στρατηγικές Προτάσεις 

Κατωτέρου Επιπέδου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εξωτερικό περιβάλλον μέσα 

στο όποιο δραστηριοποιείται και λειτουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης . Ενώ στο πέμπτο και 

τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται όλες  οι διαπιστώσεις και Δίνονται Προτεινόμενες  

Στρατηγικές μετά την ανάλυση που έχει προηγηθεί .Ακολουθεί η βιβλιογραφία και οι 

Ηλεκτρονικές Πήγες για την παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η έννοια της στρατηγικής είναι « η τέχνη των στρατηγών » και έχει τις ρίζες της 

στην αρχαία λέξη « στρατηγός» με τον όρο αυτό προσδιοριζόταν  η εύρεση ενός 

σχηματισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να εξουδετερωθούν οι δυνάμεις του εχθρικού στρατού 

(Γεωργόπουλος 2006). Επομένως η στρατηγική αποτελεί ένα σχέδιο δράσης , που για να 

εκτελεστεί ,να υλοποιηθεί ,απαιτείται μια σειρά πιο συγκεκριμένων δράσεων ή τακτικών 

σχετικών μεταξύ τους (Σιώμκος 2004) 

   Σύμφωνα με τους Hofer και Schendel, στρατηγική είναι η  αντιστοίχιση που κάνει 

ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και 

κινδύνων που δημιουργούνται στο εσωτερικό του περιβάλλον ( Β. Παπαδάκης  2012). 

Υπό στενή έννοια ,στρατηγική είναι  «η τέχνη του στρατηγού». Ένας συνδυασμός 

των στόχων (goals) για τους οποίους η επιχείρηση αγωνίζεται και των μέσων (πολιτικές - 

policies) με τις οποίες προσπαθεί να φτάσει εκεί. Μια στρατηγική ονομάζεται μερικές φορές 

οδικός χάρτης ο οποίος αποτυπώνει την διαδρομή που επιλέγεται για να οδηγήσει προς το 

τελικό όραμα. Το πιο σημαντικό μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής είναι η διασφάλιση 

της εταιρείας ώστε να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση που είναι προς το τελικό της 

όραμα 

Η στρατηγική είναι βασικό συστατικό της επιχειρησιακής επιτυχίας καθώς:  

 Θέτει κατευθύνσεις - καθορίζονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της  και τα 

προγράμματα που απαιτούνται για την υλοποίησή τους (deliberate 

strategy).  

 Υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων 

 Συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες , δηλαδή 

προσπαθεί να διασφαλίσει τη συλλογική δράση.  

 Ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό 

 Μειώνει την αβεβαιότητα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η στρατηγική, 

εξασφαλίζει το συμπαγές του οργανισμού. Εξασφαλίζει ότι όλες οι 

αποφάσεις παίρνονται προς την ίδια κατεύθυνση και δεν αντιμάχονται η 

μία την άλλη.  
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 Μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η 

στρατηγική επιτρέπει την αρμονική σύνδεση ανάμεσα στο εξωτερικό 

περιβάλλον και τις εσωτερικές δυνατότητες της επιχείρησης.    

(Παπαδάκης Β., 2012) 

Ενώ με βάση τα παραπάνω ο ορισμός στρατηγικής των Johnson, Whittington και 

Scholes έχει ως εξής : 

« Στρατηγική είναι η  κατεύθυνση (direction)  και το εύρος και το είδος 

δραστηριοτήτων (scope of activities) μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία της 

εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον , μέσω της 

εναρμόνισης των πόρων και ικανοτήτων , και με στόχο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

ομάδων ενδιαφερομένων  (stakeholders-  συμμετοχών ).(Β. Παπαδάκης  2012). 

Άλλοι ορισμοί της στρατηγικής : 

•Στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών 

μιας επιχείρησης, η επιλογή των τρόπων δράσης και η κατανομή των πόρων που χρειάζονται 

για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι (Chandler, 1972) 

•Στρατηγική είναι η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση ενός οργανισμού (Johnson 

&Scholes, 1999) 

•Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και ο στόχος ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα 

,μέσω του οποίου επιτυγχάνει πλεονέκτημα με την διαμόρφωση των διαθέσιμων πόρων σε 

ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και την 

εκπλήρωση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών (Johnson & Scholes, 1999) 

1.1.1.ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

 Η προσαρμογή σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 Η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της διάταξης των πόρων 

 Ο καθορισμός του εύρους δραστηριοτήτων αλλά και της κατεύθυνσης της 

οργάνωσης μακροπρόθεσμα. 

 Η ανταπόκριση στις ανάγκες του περιβάλλοντος και η ικανοποίηση των 

προσδοκιών των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων. 

Τα πέντε p της Στρατηγικής: όπως γίνεται  λόγος για τα τέσσερα p του 

Marketing (Product,Price,Place, Promotion ) έτσι και η Στρατηγική  έχει τα δικά της 
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5p(Plan=σχέδιο,Play=Τέχνασμα,Pattern=Υπόδειγμα,Position=Τοποθέτηση, 

Perspective=Προοπτική) 

 Η στρατηγική ως σχέδιο: στρατηγική εκλαμβάνεται ως ένα σχέδιο το οποίο 

προετοιμάζεται συνειδητά και με ιδιαίτερη προσοχή ,με σκοπό τον έλεγχο της 

πραγματοποίησης συγκεκριμένων στόχων που η επιχείρηση έχει θέσει . 

 Η στρατηγική ως τέχνασμα :Η επιχείρηση επιδίδεται στο σχεδιασμό 

ενεργειών που θα της δώσουν το προβάδισμα και θα την βοηθήσουν να 

ξεπεράσει τον αντίπαλο-ανταγωνιστή. 

 Η στρατηγική ως υπόδειγμα: προηγούμενες διαστάσεις που παρατέθηκαν 

(σχέδιο ,τέχνασμα ),εξετάζουν τη στρατηγική ως μια προετοιμασία ενεργειών 

,ανεξάρτητα από το επίπεδο πραγματοποίησης αυτών . Η διάσταση της 

στρατηγικής ως υπόδειγμα δίνει έμφαση στην πρακτική διάσταση της έννοιας 

και την εξετάζει από την πλευρά των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων. 

 Η στρατηγική ως τοποθέτηση :Η διάσταση αυτή επιχειρεί να φωτίσει το 

ερώτημα: Ποια θέματα πρέπει να καλύψει η στρατηγική μιας επιχείρησης ; 

Πόσο λεπτομερής μπορεί να γίνει μια στρατηγική ;Οι διάφορες τακτικές της 

επιχειρησιακής δράσης, καλύπτουν τις λεπτομέρειες των θεμάτων που σε 

γενικές μόνο γραμμές θίγει η στρατηγική ,αν και κάποιες φορές θέματα που 

θεωρούνται λεπτομέρειες μπορούν να αποδεδειχθούν άκρως στρατηγικής 

σημασίας. 

 Η στρατηγική ως προοπτική :Σύμφωνα με αυτή την διάσταση , η 

στρατηγική είναι για την επιχείρηση ότι η προσωπικότητα για το άτομο. 

Έμφαση δίνεται στην ιδεολογία που επικρατεί στο εσωτερικό της επιχειρήσεις 

και στην ιδεολογία των ατόμων που την απαρτίζουν. Η ιδεολογία μιας 

επιχείρησης μπορεί να πάρει διάφορες μορφές συμπεριφοράς. Έτσι υπάρχουν 

επιχειρήσεις που ακολουθούν επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην αγορά 

και τους ανταγωνιστές τους ,και αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι 

απόρροια της ιδεολογίας των μελών τους. 

1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1.2.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic planning) είναι μια διαδικασία ενός 

οργανισμού για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και 
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την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του 

κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση 

του οράματος (Vision). Προκειμένου να καθορίσει πού πηγαίνει, ο οργανισμός πρέπει να 

γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται. Τότε προσδιορίζει που θέλει να πάει και πώς θα φτάσει εκεί. 

Το έγγραφο που προκύπτει από αυτή την διαδικασία ονομάζεται «στρατηγικό σχέδιο». Αν 

και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική αποτύπωση 

της μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης της εταιρείας, δεν μπορεί κανείς να τον χρησιμοποιήσει 

για να προβλέψει αξιόπιστα πως θα εξελιχθεί η αγορά και ποια θέματα θα εμφανιστούν στο 

άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, με το «στρατηγικό σχέδιο» η στρατηγική καινοτομία και η 

σταδιακή βελτίωση πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για έναν οργανισμό, για να 

επιβιώσει στο ταραχώδες επιχειρηματικό κλίμα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την 

επίσημη εξέταση της μελλοντικής πορείας ενός οργανισμού. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές ερωτήσεις:  

"Τι θα κάνουμε;"  

"Για ποιον το κάνουμε;" 

"Πώς μπορούμε να υπερέχουμε;" 

Οι οργανισμοί συνοψίζουν μερικές φορές τους σκοπούς και τους στόχους σε μια 

δήλωση αποστολής (mission statement) ή / και σε μια δήλωση οράματος (vision statement ). 

Άλλοι ξεκινούν με ένα όραμα και μια αποστολή και τα χρησιμοποιούν αυτά για τη 

διαμόρφωση των σκοπών και των στόχων. 

Ενώ η ύπαρξη μιας κοινής αποστολής είναι εξαιρετικά χρήσιμη, πολλοί ειδικοί 

στρατηγικής αμφισβητούν την ανάγκη για μια γραπτή δήλωση αποστολής. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλά μοντέλα στρατηγικού σχεδιασμού που αρχίζουν με δηλώσεις αποστολής, γι 

'αυτό είναι χρήσιμο να εξεταστούν εδώ. 

Μια δήλωση αποστολής, φανερώνει το θεμελιώδη σκοπό του οργανισμού. 

Καθορίζει τον πελάτη και τις κρίσιμες διαδικασίες και ενημερώνει για το επιθυμητό επίπεδο 

απόδοσης . 

Μια δήλωση για το όραμα περιγράφει αυτό που θέλει να είναι ο οργανισμός, ή πώς 

θέλει να είναι ο κόσμος στο οποίο λειτουργεί. Επικεντρώνεται στο μέλλον. Είναι μια πηγή 

έμπνευσης. Παρέχει σαφή κριτήρια λήψης αποφάσεων. 
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Ένα πλεονέκτημα της ύπαρξης μιας δήλωσης είναι ότι αυτή δημιουργεί αξία για 

εκείνους που εκτίθενται στην ανακοίνωση και σε αυτούς που προσδοκούν να είναι 

διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι και μερικές φορές ακόμη και πελάτες. Οι δηλώσεις 

δημιουργούν μια αίσθηση της κατεύθυνσης και των ευκαιριών. Και οι δύο αποτελούν 

ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων 

1.2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 

Μολονότι δεν είναι δύσκολο να περιγράφουν εξαντλητικά όλα τα στοιχειά που 

απαιτούνται για ένα αποτελεσματικό στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο, εκτιμάται ότι η 

ύπαρξη κάποιων χαρακτηριστικών μπορεί να διασφαλίσει, σε ένα σημαντικό βαθμό, την 

αποτελεσματικότητα του. Έτσι ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό και λειτουργικό στρατηγικό 

επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ώστε να: 

• Εντοπίζει και να αναδεικνύει τα κύρια στοιχειά που αφορούν τις δυνατότητες και 

αδυναμίες της επιχείρησης και τις ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος, 

• Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας στρατηγικής και οδηγεί στη 

διατύπωση νέας βασικής στρατηγικής και στρατηγικών στόχων με σκοπό τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης , 

• Θέτει στόχους, οι όποιοι είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι, φιλόδοξοι , αλλά όχι 

εξωπραγματικοί, 

• Καθορίζει τον τρόπο επίτευξης των στόχων και τους αναλύει σε σχεδία δράσης 

για όλη την επιχείρηση, προσδιορίζοντας τους στόχους ανά λειτουργίες, καθώς και τις 

απαιτούμενες ενέργειες , 

• Προσδιορίζει με σαφήνεια τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των 

στόχων, καθώς και τις πηγές και τους τρόπους εξεύρεσης τους, 

• Καθορίζει προτεραιότητες και αναθέτει συγκεκριμένες υπευθυνότητες για την 

ανάληψη δράσεων και την υλοποίηση των στόχων 

• προβλέπει το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης από την υλοποίηση του 

στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου, καθορίζοντας με σαφήνεια τις υποθέσεις, τον τρόπο 

πρόβλεψης, καθώς και την σημασία των διαφόρων υποθέσεων στη διαμόρφωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων, 
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• Καθορίζει τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του όλου 

σχεδίου και επιτρέπει την παρακολούθηση της όλης πορείας υλοποίησης 

• Αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλης της επιχείρησης, μέσω μιας 

συμμετοχικής διαδικασίας, και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους μέσα στην 

επιχείρηση, 

• Οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ διαδοχικών ιεραρχικών επίπεδων, σε 

ότι αφόρα την υλοποίηση του τμήματος, στο όποιο αυτά εμπλέκονται, 

• Αποτελεί βασικό στοιχειό για τη μέτρηση της απόδοσης, βάσει του βαθμού 

επίτευξης των στόχων και υποστηρίζεται με σύστημα κίνητρων, 

• Συνοδεύεται από σύστημα παρακολούθησης και αναφορών για να 

διαπιστώνονται και διερευνώνται αμέσως οι αποκλίσεις, προκειμένου να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα, σε κάθε περίπτωση μέτρα. 

1.2.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι κύριοι στόχοι ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου είναι: 

1. Να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού 

των ενεργειών όλων των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

αντικειμενικοί σκοποί (στρατηγική στόχοι ) της επιχείρησης. 

2. Να κατανέμει αποτελεσματικά τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση 

των δράσεων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

3. Να επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης, καθώς και την 

ανάληψη διορθωτικών ενεργειών .Μολονότι τα παραπάνω αποτελούν πλέον κοινή γνώση στα 

περισσότερα επιχειρηματικά περιβάλλον, πάρουν συχνά σημαντικές διαφορές στον τρόπο με 

τον όποιο τα στρατηγικά επιχειρηματικά σχεδία υλοποιούνται στην πράξη ε άμεσες 

επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας του στρατηγικού επιχειρηματικού 

σχεδιασμού Ο στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός δεν αποτελεί πανάκεια για την 

επίλυση κάθε προβλήματος, όπως επίσης δεν είναι μια διαδικασία που πρέπει να 

αναπτύσσεται πανομοιότυπα, στην ίδια έκταση και στο ίδιο βάθος σε κάθε επιχείρηση. 

Για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού ακολουθούμε ορισμένα βήματα ή 

στάδια ή φάσεις. Τα βήματα αυτά είναι τα παρακάτω: 



 

16 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

1
ο
  Αποστολή και σύντομο ιστορικό της επιχείρησης 

2
ο
 .Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

3
ο
  Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

4
ο
 Προσδιορισμός των Σκοπών και Στόχων 

5
ο
 Ανάλυση πιθανών στρατηγικών 

6
ο
  Επιλογή και υλοποίηση στρατηγικής 

7
ο
  Έλεγχος, αξιολόγηση στρατηγικής & ανατροφοδότηση 

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου 

εξαρτάται: από το κατά πόσον η διαδικασία ανάπτυξης και το περιεχόμενο του είναι 

προσαρμοσμένο στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό και οργανωτικό περιβάλλον της 

επιχείρησης καθώς επίσης και κατά πόσον σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα και 

στόχους κάθε επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.χ. από τον βασιλεία των Μακεδόνων Κάσσανδρο 

και ονομάστηκε , έτσι προς τιμήν της γυναικάς του ,Θεσσαλονίκης , η όποια ήταν αδελφή του 

Μέγα Αλέξανδρου .Η πόλη από δημιουργίας της διαδραματίζει ιστορικό κυρίαρχο πόλο σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς αποτελεί διαχρονικά νευραλγικό ,κομβικό σημείο προς 

βορά ,ανατολή, και δύση. 

Βασικές υποδομές της πόλης αποτελούν η Εγνατία Οδός (Α2), ο ΠΑΘΕ 

(Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου- Α1), η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, η 

Εξωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και φυσικά το Οδικό Δίκτυο εντός του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης. Την πόλη και τους επισκέπτες της εξυπηρετούν ο 

Λιμένας Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, τρεις σιδηροδρομικοί άξονες και δύο 

σιδηροδρομικοί σταθμοί. 

Το λιμάνι της πόλης είναι το δεύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα 

της Μεσογείου. Συνδέει την Ευρώπη με την Εγγύς και Μέση Ανατολή, το Αιγαίο με τη 

Μαύρη Θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης 

χαρακτηρίζεται ως Ευρωπαϊκός κόμβος υποδοχής και αναχώρησης επισκεπτών απ’ όλο τον 

κόσμο, ενώ το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης αποτελεί πόλο έλξης της 

επιχειρηματικής κοινότητας. 

Στη Θεσσαλονίκη εδρεύει πληθώρα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (π.χ. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

κ.α.).  

Μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις εδρεύουν εννέα (9) δημόσια νοσοκομεία, ενώ 

βρίσκονται και πάνω από είκοσι (20) ιδιωτικές κλινικές, ενώ περίπου το 40% των 

ξενοδοχείων του νομού, εδρεύουν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Οι πολιτισμικές επιλογές που προσφέρει η πόλη είναι πολυάριθμες, όπως μουσεία 

(π.χ. Αρχαιολογικό, Βυζαντινού Πολιτισμού κλπ), θέατρα (π.χ. Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδος κλπ), το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης κ.α. 
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2.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι τοποθετημένη στο χώρο που ορίζεται α) από τις 

εδαφικές εξάρσεις (όροι-λοφοσειρέςς )του Χορτιάτη , του Ασβεστοχωρίου ,του 

Ωραιοκάστρου και του Τριλόφου β) από τους ποταμούς Γαλλικό και Αξιό και γ) ο Θερμαϊκός 

κόλπος  . Γεωλογικά ανήκει στη ζώνη του Αξιού και στη μάζα της Ροδόπης. Το κλίμα είναι 

μεσογειακό , υγρό , μεσόθερμο.  

Πηγή : G.I.S.Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Εικόνα 1: Xαρτογραφικό Portal Δήμου Θεσσαλονίκης 

2.3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βάσει του Ν3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτη  διαιρείται 

σε δυο Δημοτικές ενότητες (ΔΕ), τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Δημοτική 

Ενότητα Τριανδρίας .Η πρώτη διαχωρίζεται σε 5 Δημοτικές Κοινότητες (Διαμερίσματα): 

1. Α. Δημοτική Κοινότητα  

2. Β.  Δημοτική Κοινότητα  

3. Γ.  Δημοτική Κοινότητα  
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4. Δ.  Δημοτική Κοινότητα  

5. Ε.  Δημοτική Κοινότητα  

6.  Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας  

Ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου , σύμφωνα με τις απογραφές της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 2001 και 2011 είναι 375.276 και 324.766 αντίστοιχα. 

Χαρακτηριστικό είναι η μείωση του πληθυσμού σε όλες τις ΔΕ στο διάστημα μεταξύ των δυο 

απογραφών. 

 Ο Δείκτης Γήρανσης για την ΔΕ Θεσσαλονίκης αυξήθηκε σημαντικά από 1,31 το 

2001 σε 2,06 το 2011. 

 Ο Δείκτης Εξάρτησης έμεινε περίπου ίδιος με μια μικρή αύξηση από 0,4 το 2001 σε 

0,46 το 2011 

 Ο Δείκτης Αντικατάστασης περιουσίας  από 0,15 το 2001 μειώθηκε σε 0,8 το 2011. 

 Για το έτος 2011 : ΔΕ Τριανδρίας παρουσιάζει  Δείκτη Γήρανσης από2,06 το 2001 σε 

1,76 το 2011 ,Δείκτη Αντικατάστασης  από 0,85 σε0,80 αντίστοιχα ενώ ο Δείκτης 

Εξάρτησης είναι ελαφρώς μικρότερος από 0,46 σε 0,52 αντίστοιχα .  

Συμπερασματικά :ο πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνεται γηραιότερος με 

ταχύτερους ρυθμούς από τα προηγούμενα χρόνια . Τα άτομα που εξαρτώνται από άλλους 

παρουσιάζουν μια ελάχιστη αύξηση , ενώ ο ρυθμός αντικατάστασης του πληθυσμού 

παρουσιάζει μια μικρή αλλά σημαντική πτώση .  

2.4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η ΠΜΚ εμφανίζει δείκτη απασχόλησης  γύρω στο 50% (2013) ενώ αντίστοιχος 

δείκτης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ανέρχεται στο 75%. Παράλληλα, αυξήθηκε το 

ποσοστό της μερικής απασχόλησης και της άτυπης εργασίας. Εντονότερα αποκλεισμένοι από 

τον κόσμο της εργασίας είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, το ποσοστό των οποίων στη συνολική 

ανεργία (πάνω από το 30% το 2013) ανέρχεται περίπου στο 70%. Χαμηλό βαθμό πρόσβασης 

στην απασχόληση εμφανίζουν ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι 

έχοντες χαμηλή εκπαίδευση, άστεγοι, ρομά, ανήμπορα άτομα, μετανάστες κ.α. Τέλος, ένας 

άλλος παράγοντας που δυσχεραίνει την πρόσβαση στην απασχόληση σχετίζεται με την 

αναντιστοιχία μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. 

Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα απασχόλησης στην ΠΚΜ το αντιμετωπίζουν οι 

νέοι, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης. (Πηγή: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

2014- 2020) 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής του 2011 ο  

οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελείται κατά 84% από 

εργαζόμενους του τριτογενή τομέα (λιανεμπόριο, παροχή υπηρεσιών, τουρισμός), κατά 

14% από εργαζόμενους του δευτερογενή τομέα (βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα, 

οικοδομική δραστηριότητα) και κατά μόλις 1% από εργαζόμενους του πρωτογενή τομέα 

(αλιεία, γεωργία, εξορυκτική δραστηριότητα). 

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 

Πρωτογενής 877 0,85% 

Δευτερογενής 15367 14,83% 

Τριτογενής  86999 84,27% 

Απασχολούμενοι 103243 100% 

Πηγή :http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-interactive-census-map 

Στον τομέα της απασχόλησης, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται σε 

επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και αποδεικνύουν ότι η ανεργία 

κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα που κατά το έτος 2014 αλλά και το πρώτο τρίμηνο του 

2015, εξακολουθούν να κινούνται σε ποσοστά υψηλότερα του 25%. 

Πίνακας 2: Ποσοστό ανεργίας την περίοδο Φεβρουάριος 2014 - Απρίλιος 2015, κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης 

2014 2015 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

28,2 28,3 28,5 27,9 27,5 27,2 27,4 27,3 27,3 26,7 26,8 26,3 26,3 26,1 26,8 

Πηγή : http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJ002_DT_ 

 

Η Δ/ση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που υπάγεται στη Γενική Δ/ση Οικονομικών 

και Διοικητικών υπηρεσιών, είναι η κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία για ζητήματα τοπικής 

ανάπτυξης και απασχόλησης. Αποτελείται από τα Τμήματα Υποστήριξης 

Επιχειρηματικότητας, Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Τεχνικού 

Ελέγχου Επιχειρήσεων, Διοικητικών Κυρώσεων και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Στο πεδίο της προώθησης της απασχόλησης ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει συστήσει 

Γραφείο Εργασίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανάπτυξη δικτύου 

υπηρεσιών πληροφόρησης συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» σε 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJ002_DT_
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συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η δομή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές σε ανέργους στην προσπάθειά τους για αναζήτηση εργασίας. 

Σημαντική δραστηριότητα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας είναι η συμβολή 

του τουρισμού. Το Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί ενέργειες για την 

προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού και την τουριστική προβολή της πόλης σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο.  

Στον τομέα της απασχόλησης παρατηρείται αύξηση της ανεργίας (30% συνολική ανεργία 

το 2013, 69% μακροχρόνια άνεργοι, 61,8% η ανεργία των νέων). Επιπλέον, παρατηρείται 

μετατόπιση του κέντρου βάρους της απασχόλησης και της παραγωγής προς τον τριτογενή 

τομέα , ενώ οι θέσεις εργασίας στο δευτερογενή τομέα συρρικνώνονται και σταθεροποιούνται 

στον πρωτογενή. Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής έχει υπάρξει δραματική επιδείνωση 

λόγω της παρατεταμένης κρίσης. 

 

Εικόνα 2:Οικονομική δραστηριότητα στην ΠΚΜ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ % 

ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 18,0 

ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 28,0 

ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 54,0 

ΑΕΠ % του Μ.Ο. της Ελλάδας 78,0 
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ΑΕΠ % του Μ.Ο. της ΕΕ 62,0 

Πίνακας 3:Οικονομικής δραστηριότητας στην ΠΚΜ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΕΠΕ) 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΙΔΡΥΣΗΣ 

Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝ   

Θεσσαλονίκης ΒΙΠΕ Υ-Μ-Χ* Ν. 2545/97 

Κάτω Γέφυρας ΒΙΠΑ Μ-Χ Ν. 2545/97 

Κουφαλίων ΒΙΠΑ Μ-Χ Ν. 2545/97 

* Υ: Υψηλή, Μ: Μεσαία, X: Χαμηλή 

Πίνακας 4: Βιομηχανικές Επιχειριματικές Περιοχές (Β.Ι.Π.Ε) 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΘ ΝΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

***** 9 13 1870 3453 

**** 10 20 1591 2854 

*** 22 39 2328 4432 

** 6 30 1079 2050 

* 9 36 797 1492 

ΣΥΝΟΛΟ 56 138 7665 14281 

Πίνακας 5:Τουριστικές Υποδομές  

2.5. KTΙΡIAKΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών και των Νομικών 

Προσώπων του 176 κτίρια με συνολική επιφάνεια 75,725,804 τετραγωνικά μέτρα, εκ των 

οποίων τα 106 κτίρια/υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές για άτομα με αναπηρίες, ενώ τα 

63 δεν είναι προσβάσιμα. 

Οι Διοικητικές, Οικονομικές & Τεχνικές Υπηρεσίες του στεγάζονται σε 17 κτίρια 

εμβαδού 35.993,09 τετραγωνικών μέτρων. (Στο κτίριο του Δημαρχείου. Βασιλέως 

Γεωργίου Α! 1, στεγάζονται οι περισσότερες Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες). 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου (συμπεριλαμβανομένης και της Στέγης 

Κακοποιημένης Γυναίκας) στεγάζονται σε 8 κτίρια (Ε= 5.354,60 τετραγωνικά μέτρα), ενώ 

οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου στεγάζονται σε 16 κτίρια (Ε= 6.565,99 τετραγωνικά 

μέτρα). 

Οι Υπηρεσίες Πολιτισμού του Δήμου (Βιβλιοθήκες, Θέατρα & Εκθεσιακοί Χώροι) 

στεγάζονται σε 23 κτίρια (Ε= 16.433.75 τετραγωνικά μέτρα), ενώ παράλληλα οι Υπηρεσίες 



 

23 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

Αθλητισμού & Εκπαίδευσης στεγάζονται σε 14 κτίρια ή ελεύθερους χώρους (Ε= 5.563,39 

τετραγωνικά μέτρα). 

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου στεγάζονται σε 24 κτίρια (Ε= 

10.908,15 τετραγωνικά μέτρα). 

Μέσα στο ανωτέρω κτιριακό δυναμικό περιλαμβάνονται: 

 τα 4 κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ε= 2.761 τ.μ.) 

  οι 12 περιφερειακές Βιβλιοθήκες ( Ε= 2,984,5 τ.μ.) 

 Τα Γυμναστήρια και οι Αθλητικοί χώροι (Ε= 2.917,13 τ.μ.) 

  Οι 41 Εποπτείες καθαριότητας και Πρασίνου, που βρίσκονται 

διάσπαρτες στον Δήμο. 

Πίνακας 6: Εκτάσεις που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Δ.Θ.  

 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων  19.010 18/05/2015 

Λοιποί Οικοδομήσιμοι Χώροι  7.050 18/05/2015 

Κοινόχρηστοι Χώροι και Κοινωφελείς Χώροι  3 18/05/2015 

Σύνολο εκτός σχεδίου εκτάσεων  1,280 18/05/2015 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι   

1 Χώροι αστικού πρασίνου  1266 12/2013 

1. Πάρκο ΧΑΝΘ  38 18/05/2015 

2, Νέα Παραλία  270 18/05/2015 

3, Πεδίον Άρεως  23 18/05/2015 

4, Άλσος Νέας Ελβετίας   30 18/05/2015 

5. Κήποι Πασά                          15                         18/5/2015 

 

2.6. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η λειτουργία των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης υπάγεται στις διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα σχολικά 

κτίρια ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία, τη 

συντήρησή τους, τις απαιτούμενες προσθήκες πτερύγων και την κατασκευή νέων σχολείων 

δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης & Αθλητισμού, Αρχιτεκτονικού & Αστικού 

Σχεδιασμού και Κατασκευών & Συντηρήσεων. 

Τα θέματα μίσθωσης και στέγασης σχολικών μονάδων χειρίζονται από τα 

Τμήματα Σχολικής Μέριμνας της κάθε Δημοτικής Κοινότητας και της Δημοτικής 

Ενότητας Τριανδρίας, τα οποία στεγάζονται επί της οδού Κλεάνθους 72. Τα συγκεκριμένα 

τμήματα, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μεριμνούν για την ορθή 

κατανομή των σχολικών κτιρίων ανά δημοτική κοινότητα με βάση της ανάγκες που 



 

24 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

προκύπτουν, για τη μεταφορά των μαθητών, για τη διακοπή των μαθημάτων λόγω εκτάκτων 

συνθηκών, για τη φύλαξη και την καθαριότητα των σχολείων ενώ παράλληλα οργανώνουν 

εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και άλλους φορείς. 

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης που στεγάζεται επί της οδού Κ. 

Καραμανλή 38Β υλοποιεί προγράμματα εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου και μεριμνά για την επιμόρφωση της νέας γενιάς, των ενηλίκων και της 

τρίτης ηλικίας. Επίσης διαχειρίζεται το αρχείο της ΝΕΛΕ και παρακολουθεί τις εξελίξεις 

στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης και προωθεί καινοτόμες προτάσεις στα σχολεία 

του Δήμου. 

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας, το Goethe Institut, το 

Γαλλικό Ινστιτούτο και άλλους φορείς και υλοποιεί συνολικά 15 προγράμματα που αφορούν 

την δια βίου μάθηση ενηλίκων και την εκπαίδευση ανηλίκων σε θέματα οικολογικής 

συνείδησης, σωματικής και ψυχικής υγείας και διαπολιτισμικής αγωγής. 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των σχολικών κτηρίων ανά 

Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ). 

 Πίνακας 7:Αριθμός κτηρίων ανά Δημοτική Κοινότητα 

 Αριθμός κτηρίων 

Α 'Δημοτική Κοινότητα  19 

Β' Δημοτική Κοινότητα  10 

Γ' Δημοτική Κοινότητα  9 

Δ΄Δημοτική Κοινότητα  42 

Ε 'Δημοτική Κοινότητα  45 

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας   8 

Σύνολο   Δήμου               133 

  
Πηγή Διεύθυνση εκπαίδευσης και αθλητισμού  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν 83 νηπιαγωγεία, από τα οποία το ένα είναι 

πειραματικό, το 1 στη Σχολή Τυφλών, τα 5 ειδικά, ενώ σε 54 λειτουργούν και ολοήμερα 

τμήματα (τα περισσότερα ολοήμερα τμήματα λειτουργούν στην Ε'Δ.Κ.). Το πειραματικό 

βρίσκεται στην Α'Δ.Κ., η σχολή τυφλών στην Ε'Δ.Κ., από τα 5 ειδικά 1 βρίσκεται στην 

Α'Δ.Κ., 1 στη Β'Δ.Κ. και 3 στην Ε'Δ.Κ. Σε 15 νηπιαγωγεία λειτουργούν και τμήματα ένταξης, 

16 συνολικά τμήματα σε επίπεδο Δήμου. 
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Πίνακας 8:Ο αριθμός των σχολείων, των μαθητών και των τμημάτων σε νηπιαγωγεία ανά Δημοτική Κοινότητα.  

 Αριθμός Σχολείων  Αριθμός 

μαθητών  

Αριθμός Τμημάτων Μέσος 

αριθμός 

μαθητών 

/τμήμα 

Κλασικά Ολοήμερα Σύνολο Κλασικά Ολοήμερα Ένταξης  

Α Δημοτική 
Κοινότητα  

4 8 12 321 1 9 1 15,3 

Β Δημοτική 
Κοινότητα  

4 6 10 205 6 6 1 15,8 

Γ Δημοτική 
Κοινότητα 

2 4 6 174 5 4 1 17,4 

Δ Δημοτική 
Κοινότητα 

9 11 20 778 29 15 5 15,9 

Ε Δημοτική 
Κοινότητα 

8 23 31 1124 30 32 8 16,1 

Δημοτική 
Κοινότητα 

Τριανδρίας 

2 2 4 96 4 2 0 16,0 

Σύνολο 
Δήμου 

29 54 83 2698 85 68 16 16,0 

169 

Πηγή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν 77 δημοτικά σχολεία, από τα οποία τα 2 είναι 

πειραματικά (1 στην Α Δ.Κ. και 1 στην Ε Δ.Κ.), το 1 στη Σχολή Τυφλών (στην Ε'Δ.Κ.), το 1 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (στη Β'Δ.Κ.) και 5 ειδικά (2 στην Α'Δ.Κ., 1 στη Β'Δ.Κ. και 2 

στην Ε'Δ.Κ.)· Από τα 77 δημοτικά σχολεία τα 72 λειτουργούν ως ολοήμερα, με 231 

ολοήμερα τμήματα συνολικά σε επίπεδο Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 2 πειραματικών, 

της Σχολής Τυφλών και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σε 34 δημοτικά σχολεία 

λειτουργούν και τμήματα ένταξης, συνολικά 35 τμήματα σε επίπεδο Δήμου (4 στην Α'Δ.Κ., 1 

στη Β'Δ.Κ., 2 στη Γ'Δ.Κ., 13 στη Δ'Δ.Κ., 14 στην Ε'Δ.Κ. και 1 στη Δ.Ε. Τριανδρίας). 

Πίνακας 9:Αριθμός μαθητών, τμημάτων σε δημοτικά σχολεία ανά Δημοτική Κοινότητα (σχ.έτος 2014-2015) 

 Αριθμός 

 σχολειών 

Αριθμός 

Μαθητών 

Αριθμός 

Τμημάτων  

Μέσος αριθμός 

μαθητών/ τμήμα 

Α Δημοτική 

Κοινότητα  

11 1581 88 18,0 

Β Δημοτική 

Κοινότητα  

8 891 71 12,6 

Γ Δημοτική 

Κοινότητα 

6 693 47 14,7 

Δ Δημοτική 

Κοινότητα 

20 4.205 210 20,0 

Ε Δημοτική 

Κοινότητα 

29 4.615 295 19,0 

Δημοτική Κοινότητα 3 423 23 18,4 
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Πηγή:Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Σε σύνολο 37 γυμνασίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, 3 είναι πειραματικά (2 στην Α'Δ.Κ. 

και 1 στην Δ'Δ.Κ.), 1 Διαπολιτισμικό (Α'Δ.Κ.), 1 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (Δ'Δ.Κ.). 1 λειτουργεί ως εσπερινό, 36 είν Πηγή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης και Αθλητισμούαι πρωινά, ενώ κανένα δε λειτουργεί σε διπλή βάρδια. 

Πίνακας 10: Αριθμός μαθητών, τμημάτων σε γυμνάσια ανά Δημοτική Κοινότητα (σχ.έτος 2014-2015) 

Πηγή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

 ΛΥΚΕΙΑ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 30 λύκεια, από τα οποία 3 είναι πειραματικά (2 στην 

Α'Δ.Κ. και 1 στην Δ'Δ.Κ.) και 1 Διαπολιτισμικό (στην Α'Δ.Κ.). 1 λειτουργεί ως εσπερινό 

(στην Α'Δ.Κ.), 29 είναι πρωινά, ενώ κανένα δε λειτουργεί σε διπλή βάρδια.  

Πίνακας 11: Αριθμός μαθητών, τμημάτων σε γενικά λύκεια ανά Δημοτική Κοινότητα (σχ.έτος 2014-2015) 

Τριανδρίας 

Σύνολο Δήμου 77 13408 734 18,3 

 Αριθμός 

 σχολειών 

Αριθμός 

Μαθητών 

Αριθμός 

Τμημάτων  

Μέσος αριθμός 

μαθητών/ τμήμα 

Α Δημοτική 

Κοινότητα  

9 1292 63 20,6 

Β Δημοτική 

Κοινότητα  

2 255 13 19,6 

Γ Δημοτική 

Κοινότητα 

4 654 31 21,1 

Δ Δημοτική 

Κοινότητα 

10 1853 97 19,1 

Ε Δημοτική 

Κοινότητα 

11 2415 108 22,4 

Δημοτική Κοινότητα 

Τριανδρίας 

1 265 12 22,1 

Σύνολο Δήμου 37 6734 324 20,8 

 Αριθμός 

 σχολειών 

Αριθμός 

Μαθητών 

Αριθμός 

Τμημάτων  

Μέσος αριθμός 

μαθητών/ τμήμα 

Α Δημοτική 

Κοινότητα  

9 1382 68 20,3 
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Πηγή:Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

Ε.Π.Α.Λ. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ  Ε.Π.Α.Λ. 

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν 9 ΕΠΑΛ, από τα οποία τα 3 είναι εσπερινά. 

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι παρατηρείται μια χωρική συγκέντρωση όλων των 

ΕΠΑΛ στις Β' και Δ'Δημοτικές Κοινότητες. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ της Β'Δ.Κ. μπορούν να 

φοιτούν και σε 2 Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) της Β'Δ.Κ., 1 πρωινό και 1 απογευματινό, και 

αντίστοιχα οι μαθητές των ΕΠΑΛ της Δ'Δ.Κ. υποστηρίζονται από 2 Ε.Κ. της Δ' Δ.Κ., και τα 

2 με διπλή βάρδια (πρωινά-εσπερινά).  

Πίνακας 12: Αριθμός μαθητών-τμημάτων σε ΕΠΑΛ ανά Δημοτική Κοινότητα (σχ.έτος 2014-2015) 

 

Αριθμός μαθητών 
Αριθμός 

Τμημάτων 

Μέσος αριθμός 

Μαθητών/Τμήμα 

΄Β. Δημοτική Κοινότητα 715 40 17,9 

΄Δ Δημοτική Κοινότητα 1442 73 19,8 

Σύνολο Δήμου  2157 113 19,1 

Πηγή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

Πίνακας 13: Αριθμός μαθητών κάθε ΕΠΑΛ (σχ.έτος 2014-2015) 

 Αριθμός μαθητών 

1ο ΕΠΑΛ (Β'ΔΚ)  321 

5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ (Β'ΔΚ)  80 

12ο ΕΠΑΛ (Β'ΔΚ)  171 

13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ (Β' ΔΚ)  143 

6ο ΕΠΑΛ (Δ' ΔΚ)  308 

7ο ΕΠΑΛ (Δ' ΔΚ) 231 

8ο ΕΠΑΛ (Δ' ΔΚ) 345 

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ (Δ' ΔΚ)  376 

15ο ΕΠΑΛ (Δ' ΔΚ) 182 

Β Δημοτική 

Κοινότητα  

1 176 9 19,6 

Γ Δημοτική 

Κοινότητα 

3 456 21 21,7 

Δ Δημοτική 

Κοινότητα 

8 1796 80 22,5 

Ε Δημοτική 

Κοινότητα 

8 2005 89 22,5 

Δημοτική Κοινότητα 

Τριανδρίας 

1 190 9 21,1 

Σύνολο Δήμου 30 6005 276 21,3 
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Πηγή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

Ιδρύθηκε το 1925 κατόπιν εισηγήσεως του τότε πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπαναστασίου 

κατά την περίοδο της πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας και αρχικά ονομαζόταν Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Μετονομάστηκε το 1954 και σήμερα λειτουργούν συνολικά 41 τμήματα, τα 

οποία οργανώνονται σε 11 σχολές  και φοιτούν 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 

προπτυχιακοί είναι 65.026, οι μεταπτυχιακοί 8.472 κ υποψήφιοι διδάκτορες είναι 3.952. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1948, ωστόσο άρχισε να λειτουργεί για 

πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Διαθέτει 8 τμήματα τα οποία εδρεύουν στο κύριο 

κτίριο στη Θεσσαλονίκη .Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι περίπου 8.500 από 

τους οποίους οι 4.500 περίπου είναι ενεργοί. 

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) είναι Ανώτατο 

Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων είναι ανεξάρτητος Διακλαδικός 

Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας και υπάγεται στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. 

Η Εθνική Σχολή Δικαστών αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Εδρεύει και λειτουργεί στο Δήμο Καλαμαριάς του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ το τμήμα της το 

οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή ή συνεχή ή "δια βίου" επιμόρφωση των δικαστικών 

λειτουργών, λειτουργεί στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή.  

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 2005. Είναι το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο οποίο 

όλα τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά. 

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 

1983 από το νόμο 1404/83 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων". Ο αριθμός των σπουδαστών του φθάνει περίπου τις 18.000. Όσον αφορά τον 

αριθμό αυτό κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος σπουδαστών μεταξύ των Ελληνικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας 

τεχνολογικής εκπαίδευσης, με το νόμο 1404/1983, ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 
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απαρτιζόμενο από πέντε Σχολές: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Σ.Δ.Ο., Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Σ.Ε.Υ.Π., Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας - Σ.ΤΕ.Γ., 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Σ.Τ.ΕΦ. και Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

- Σ.ΤΕ.Τ.-Δ. Οι Σχολές αυτές αριθμούν σήμερα 21 Τμήματα .Ο αριθμός των σπουδαστών του 

φθάνει περίπου τις 25.000. Όσον αφορά τον αριθμό αυτό κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος 

σπουδαστών μεταξύ των Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης είναι παραγωγική σχολή της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.). 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ  

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 

2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα 

της χώρας .Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 

αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 

(http://www.sepve.org.gr/) , ο οποίος ιδρύθηκε το 2001 με την συμμετοχή επιχειρήσεων 

Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα . Σκοπός της Τεχνόπολης είναι 

τόσο η επίλυση μερικών από τα προβλήματα των εταιρειών του κλάδου, όπως οι στεγαστικές 

τους ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία ενός πλέγματος σύγχρονων υποδομών και 

επενδυτικών ευκαιριών, το οποίο θα αποτελέσει πνεύμονα ανάπτυξης τόσο για την 

Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα όσο και για την χώρα γενικότερα. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ιδρύθηκε με 

τον νόμο 717/1977, και άρχισε να λειτουργεί το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Το ΚΔΕΟΔ είναι 

εθνικός φορέας τεκμηρίωσης και έρευνας και λειτουργεί με την μορφή κρατικού νομικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. Το ΚΔΕΟΔ ορίστηκε από την ίδρυσή του, με απόφαση της Επιτροπής 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως "Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης". 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών -Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας -Ίδρυμα 

Μελετών Χερσονήσου Αίμου -Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
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Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης -Κέντρο Βυζαντινών 

Ερευνών -Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών  -Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Θεσσαλονίκης  

2.7. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Στον τομέα του αθλητισμού δραστηριοποιείται ως αρμόδια η Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

& Αθλητισμού με την υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων αθλητισμού καθώς και την 

διαχείριση των Δημοτικών Γυμναστηρίων, του κολυμβητηρίου και των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Σήμερα λειτουργούν στο Δήμο έξι Δημοτικά Γυμναστήρια εξοπλισμένα με 

σύγχρονα όργανα, αθλητικά κέντρα, γήπεδα τένις και δεκάδες ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και 

βόλεϊ. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις εκδηλώσεις για άτομα με αναπηρίες, για τα οποία ο 

Δήμος διαθέτει ειδικό γυμναστήριο εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και 

καθηγητές με την ανάλογη ειδικότητα, ενώ επίσης εφαρμόζονται προγράμματα κολύμβησης 

και θεραπευτικής γυμναστικής. 

Τα Τμήματα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού και Δημοτικών 

Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου & Αθλ. Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & 

Αθλητισμού, που στεγάζονται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57, υλοποιούν και 

διοργανώνουν σε συνεργασία με άλλους φορείς και σωματεία εκδηλώσεις για την ενίσχυση 

του μαζικού αθλητισμού Μέσω των δράσεων και των προγραμμάτων αυτών των 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ : 

Στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται ακόμη τα ποδοσφαιρικά 

γήπεδα της Τούμπας (έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ) και Χαριλάου (έδρα της ΠΑΕ Άρης), καθώς 

επίσης το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ποσειδώνιο, το Εθνικό Κολυμβητήριο και το Εθνικό 

Στάδιο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο. 

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανήκουν τα αθλητικά κέντρα : 

 Πάρκο Γαλαξία (Ε' Δ.Δ) Αθλητικό Κέντρο Σφαγείων (Β' Δ.Δ) 

 Καθώς και τα κλειστά γυμναστήρια 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αναγνωσταρά (έναντι Ν. Σιδηρ. Σταθμού) 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Κρυστάλλη (Πλατεία Αντιγονιδών) 
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 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρούτσου (Περιοχή Μ. Μπότσαρη) 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Τζαβέλλα (Περιοχή Βούλγαρη) 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Λάρνακος και Τήνου (Κ. Τούμπα) 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Μ. Αλέξανδρος (Άνω Τούμπα) 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ρέματος Κων/νίδη (Ρέμα Υφανέτ) 

 Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Πτ. Θέμελη (Περιοχή Βούλγαρη) 

 Νέο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Περιοχή Μαρτίου) 

Από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 

το Καυτανζόγλειο Στάδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει 

πολλαπλούς ρόλους ως χώρος αθλητισμού και πολιτισμού. Θεσσαλονίκης, τόσο για 

προπονήσεις όσο και για αγώνες. Ως ένα από τα πληρέστερα και πλέον σύγχρονα στάδια της 

χώρας κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει και φιλοξενεί σημαντικές εθνικές και διεθνείς 

διοργανώσεις, όπως πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου, Βαλκανικούς και Μεσογειακούς 

αγώνες, Πανευρωπαϊκά meetings και Παγκόσμια πρωταθλήματα. 

Ως γήπεδο ποδοσφαίρου αποτελεί την έδρα της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ. Επίσης, 

χρησιμοποιείται από τους ελεύθερα αθλούμενους Θεσσαλονικείς, ως χώρος άθλησης. 

Στεγάζει μία σειρά από Ομοσπονδίες και Συνδέσμους, όπως ο ΣΕΓΑΣ, οι ομοσπονδίες 

Τζούντο, Ταε Κβο Ντο, Πυγμαχίας, Ποδηλασίας, Αντιπτέρησης, Κικ- Μπόξινγκ, ΑΜΕΑ και 

Ράγκμπυ. Επίσης στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στεγάζονται όλα τα σωματεία της Ένωσης 

Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όλες οι ομοσπονδίες 

χρησιμοποιούν τους χώρους των αντίστοιχων προπονητηρίων για την προετοιμασία τους 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΑΓΩΝΕΣ 

Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» 

Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος «Μέγας Αλέξανδρος» 

Τουρνουά Ποδοσφαίρου 4X4 

Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής 

Τουρνουά Χειροσφαίρισης 4X4 

Νυκτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης 

Ποδηλατικό Σιρκουί και Λαϊκή Ποδηλατοδρομία 
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Τουρνουά Μπάσκετ ατόμων με νοητικές εμπειρίες 

Τουρνουά Street Μπάσκετ 3X3 

Πρόγραμμα Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας (κατηγορία 470 νέων) 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρησης (World League) 

2.8. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις εδρεύουν εννέα (9) δημόσια νοσοκομεία, ενώ 

βρίσκονται και πάνω από είκοσι (20) ιδιωτικές κλινικές 

 Πίνακας 14: Νοσοκομειακών εγκαταστάσεων και ιδιωτικών κλινικών 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 14 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 278 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο" 350 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίπποκράτειο" 910 

Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Δημήτριος" 250 

Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος" 350 

Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ" 950 

Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς" 350 

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπανικολάου" 700 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου" 325 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΘΟΣ 

Διαφόρων ειδικοτήτων 22 

 

2.9. ΤΟΜΕΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταμένο κέντρο, στο οποίο 

συγκεντρώνονται τα περισσότερα αξιοθέατα και χώροι αναψυχής .Το ιστορικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται στις περιοχές: Λαδάδικα, Άνω Λαδάδικα, Φραγκομαχαλάς, 

Καπόνι, Διαγώνιος, Ναυαρίνου , Ροτόντα, Αγία Σοφία, Ιπποδρόμιο, Λευκός Πύργος, 

Αριστοτέλους. 

Η περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης (που διασώθηκε από την πυρκαγιά του 

1917) χαρακτηρίστηκε διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός, βρίσκεται στο βορειότερο και 

ψηλότερο τμήμα της παλιάς πόλης. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται σημαντικά μνημεία 
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της Θεσσαλονίκης όπως: τα Τείχη με την Ακρόπολη και το Επταπύργιο, ο Ναός του Οσίου 

Δαβίδ (Μονή Λατόμου), ο Ναός του Αγίου Νικολάου Ορφανού, ο Ναός των Ταξιαρχών, η 

Μονή Βλατάδων, ο Ναός της Αγίας Αικατερίνης, ο Ναός του Προφήτη Ηλία, ένας 

βυζαντινός λουτρώνας Ανατολικά της πλατείας του Κουλέ Καφέ (Κουλέ Χαμάμ), το Αλατζά 

Ιμαρέτ της οδού Κασσάνδρου (έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο 

Πολιτισμού) καθώς και πλήθος βρυσών κ.ά. 

Πέρα όμως από τα μνημεία αυτά, στην περιοχή της Άνω Πόλης διασώζεται σε πολλά 

τμήματα ο παλιός (παραδοσιακός) πολεοδομικός ιστός της πόλης και κτίσματα της 

Λαϊκής Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής, αλλά και σπίτια Τουρκικών αρχιτεκτονικών 

επιρροών. 

Η Θεσσαλονίκη απαριθμεί μνημεία από όλο το φάσμα του ιστορικού χρόνου, με 

πλειάδα ρωμαϊκών, πρωτοχριστιανικών και βυζαντινών. Ένα πολύ γνωστό μνημείο και 

σύμβολο της Θεσσαλονίκης είναι ο Λευκός Πύργος. Άλλα σημαντικά μνημεία είναι η 

ρωμαϊκή αγορά (φόρουμ), η Αψίδα του Γαλερίου (καμάρα) και ο τάφος του (Ροτόντα-Άγιος 

Γεώργιος), η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, τα τείχη της και πλήθος άλλων βυζαντινών 

εκκλησιών. 

Οι βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλονίκης αποτελούν σημαντικό δείγμα της 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και τέχνης των πρώιμων χριστιανικών χρόνων και της 

Βυζαντινής Περιόδου. Ο πιο αντιπροσωπευτικός είναι ο Ναός του Αγίου Δημητρίου 

(κτίστηκε τον 7ο αιώνα στα ερείπια παλαιότερου ναού. Καταστράφηκε από πυρκαγιά, 

αναστηλώθηκε και επαναλειτούργησε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο). 

Εκτός από τα ιστορικά μνημεία υπάρχουν 700 περίπου νεώτερα διατηρητέα κτίρια 

(19ου και 20ου αιώνα, τα οποία κυρίως απαντώνται στην Α1 και στην Γ Δημοτική 

Κοινότητα), καθώς και χώροι σύγχρονου πολιτισμού, πολιτιστικά κέντρα και σύγχρονα 

γλυπτά. Στις εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου περιλαμβάνονται τα 

θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα πολιτιστικά κέντρα, τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, οι 

καλλιτεχνικές σχολές (ωδεία, σχολές χορού, δραματικές σχολές), οι αίθουσες εκθέσεων 

,πνευματικά κέντρα. Πολλές από τις εγκαταστάσεις λειτουργούν ως χώροι πολλαπλών 

ενδιαφερόντων και συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στην Α' και Γ Δημοτική Κοινότητα. 

Από τα σύγχρονα μνημεία της πόλης το πλέον αναγνωρίσιμο είναι ο Πύργος του 

ΟΤΕ, έργο του αρχιτέκτονα Αθανασιάδη, στην είσοδο της ΔΕΘ. (Η ΔΕΘ/Helexpo 
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αποτελεί συγκρότημα εκθεσιακών περιπτέρων και τα κτήρια ακολουθούν τις σύγχρονες 

τάσεις της αρχιτεκτονικής). 

Επιπλέον, υπαίθρια γλυπτά και αγάλματα κοσμούν την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Πρόκειται για 130 έργα  που συνδυάζονται με σιντριβάνια και κρήνες, ανδριάντες, προτομές, 

μνημεία αφιερωμένα σε ήρωες και δημόσιους άνδρες και γλυπτά με συμβολικό διακοσμητικό 

χαρακτήρα. Από τα σημαντικότερα αγάλματα είναι ο έφιππος ανδριάντας του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στην παραλία και ο έφιππος Βασιλιάς Κωνσταντίνος στην πλατεία Δημοκρατίας. 

Το πρώτο γλυπτό που τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μετά την απελευθέρωση το 1912, 

ήταν η προτομή του Γεωργίου του Α’. 

Χαρακτηριστικά σύγχρονα γλυπτά της πόλης είναι τα έργα του Γιώργου 

Ζογγολόπουλου, το Γλυπτό ΔΕΘ στην Πλατεία Συντριβανίου και οι Ομπρέλες (1997) στη 

Νέα Παραλία, καθώς και το INCONTRI II του Μ.Κατζουράκη στην πλατεία Μικρασιατικού 

και Θρακικού Ελληνισμού 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία και με άλλους φορείς οργανώνει, διεξάγει ή 

πλαισιώνει πολυποίκιλες πολιτισμικές δραστηριότητες δημιουργώντας ένα πολιτιστικό 

περιβάλλον. Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις είναι τα Δημήτρια (50α Δημήτρια). Τα 

Δημήτρια είναι πολιτιστικός θεσμός της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την αρχαιότατη 

εμποροπανήγυρη με το ίδιο όνομα (παράδοση να ανταλλάσσονται τα προϊόντα της 

ενδοχώρας με τα θαλασσινά προϊόντα, και ονομαζόταν Δημήτρια κατά την εποχή του 

Βυζαντίου, γιορτή αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο). Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται 

κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους 

πολιτισμού. Περιλαμβάνει μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις (ζωγραφικής, 

γλυπτικής, κατασκευών κλπ.), όπως επίσης και την οργάνωση συνεδρίων. Το 1995 τα 

Δημήτρια εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνών Φεστιβάλ και έλαβαν θέση 

ανάμεσα στα σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη. 

Στην ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού γίγνεσθαι της πόλης μέγιστη είναι η 

συμβολή των αρμόδιων υπηρεσιών με πλήθος δραστηριοτήτων: 

Η Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσ/νικης με το δίκτυο των 

βιβλιοθηκών της (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Κινητή και 15 Περιφερειακές) παρέχει 

πληροφόρηση και συμβάλλει στην πνευματική ανέλιξη των πολιτών. Πρόκειται για δημόσιες 

συλλογές βιβλίων, περιοδικών, ταινιών και ποικίλου πληροφοριακού υλικού (αρχεία 

εφημερίδων, ντοκιμαντέρ), επιστημονικά περιοδικά, δίσκους μουσικής και ταινιοθήκες που 
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μέσω της σύμπραξης με άλλους φορείς της πόλης και της ανάπτυξης συνεργιών εμπλουτίζουν 

και αναβαθμίζουν τη συλλογή τους. Επιπλέον, η Δημοτική Πινακοθήκη συμβάλλει στην 

προβολή της εικαστικής έκφρασης με πλήθος εκδηλώσεων και τη συλλογή της, η οποία 

περιλαμβάνει σήμερα 2.820 έργα αποτελούμενη από πίνακες διαφόρων τεχνοτροπιών, 

ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και κατασκευές, που απαρτίζουν ενότητες-συλλογές, με 

κυριότερες τη Συλλογή Θεσσαλονικέων Καλλιτεχνών, τη Συλλογή έργων Νικόλαου Γύζη, τη 

Συλλογή Εικόνων και τη Συλλογή Χαρακτικών. 

Το Βαφοττούλειο Πνευματικό Κέντρο και το Κέντρο Ιστορίας με το πλούσιο 

αρχείο τους φιλοξενούν εκθέσεις πολιτιστικού και εικαστικού χαρακτήρα αναδεικνύοντας και 

προβάλλοντας τα ιστορικά τεκμήρια και τις αρχειακές συλλογές. Καθ' όλη τη διάρκεια του 

έτους διοργανώνονται μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις για το βιβλίο, για 

τον κινηματογράφο ,διαλέξεις - σεμινάρια, εικαστικά δρώμενα και εκθέσεις, εκδηλώσεις για 

τα παιδιά. 

Η Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου από την πλευρά της συμβάλλει στη 

διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και στη διευρυμένη προβολή των 

αντίστοιχων δραστηριοτήτων μετατρέποντας το πολιτιστικό αγαθό προσβάσιμο σε όλους. 

Ειδικότερα, το Τμήμα Τουρισμού υλοποιεί δράσεις για την προβολή, ανάπτυξη και 

αναγνωσιμότητα της πόλης και συντελεί στην εξωστρέφεια και καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης. 

 2.10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΣΟΔΑ –ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 

Η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ αρχικά προβλέπεται στο άρθρο 102, 

παράγραφο 5 του Συντάγματος :«Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και 

δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και 

των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της 

διαφάνειας κατά την διαχείριση των πόρων αυτών.  

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται 

από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του 

κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων 
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πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων 

απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης» 

Η διάκριση των εσόδων των ΟΤΑ σε τακτικά και έκτακτα προβλέπεται στο 

άρθρο 157 του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

Τα τακτικά έσοδα προέρχονται: 

α) Από θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους. 

β) Από τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

γ) Από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. 

δ) Από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και 

ε) από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 

Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται: 

α) Από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές,  

β) Από διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων. 

γ) Από συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του 

παρόντος. 

δ) Από τα κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις και ε) Από κάθε άλλη πηγή 

Οι δαπάνες στο σύνολο τους διακρίνονται σε: 

1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 

2. επενδύσεις, 

3. πληρωμές Π.Ο.Ε. λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις, 

4. αποθεματικό  

Έσοδα Δήμου Θεσσαλονίκης (2012 - 2014) 

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, για την τριετία 2012-2014 διαπιστώνεται 

μείωση των συνολικών εσόδων σε τρέχουσες τιμές κατά 9,21%. Η μεγαλύτερη μείωση 

παρατηρείται στην κατηγορία 4: Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 
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χρημάτων (-37,80%). Από την άλλη πλευρά, σημαντική αύξηση παρατηρείται στην 

κατηγορία 3: Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη 

(233,83%) 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Πίνακας 15:Τακτικά  Έσοδα (Εισπρακτέα) 

ΕΣΟΔΑ (Εισπρακτέα) 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2012/2013 

ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2013/2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2014/2012 

Πρόσοδοι 
από την 
ακίνητη 
περιουσία  

2.415.493,19 2.199.404,02 1.670.572,65 -8,95% -24,04% -30,84% 

Πρόσοδοι 
από την 
κινητή 
περιουσία 

509.104,30 580.586,79 500.576,93 14,04% -13,78% -1,67% 

Έσοδα από 
ανταποδοτικά 
τέλη και 
δικαιώματα 

43.516.876,40 40.483.840,33 38.750.268,51 -6,97% -4,28% -10,95% 

Έσοδα από 
λοιπά τέλη, 

Δικαιώματα 
και παροχή 
υπηρεσιών 

13.507.492,55 12.828.268,55 13.575.683,12 -5,03% 5,83% 0,50% 

Φόροι & 
εισφορές  

6.191.697,56 7.047.377,69 6.594.216,88 13,82% -6,43% 6,50% 

Έσοδα από 
επιχορηγήσει

ς για 
λειτουργικές 
δαπάνες  

118.457.611,9
4 

109.519.086,7
3 

111.225.136,3
8 

-7,55% 1,56% -6,11% 
 

Λοιπά 
Τακτικά 
Έσοδα  

1.339.150,01 1.429.769,53 1.015.810,0 6,77% -28,95% -24,15% 

Γενικό 

Σύνολο 

τακτικών 

εσόδων 

185.937.425,9

5 

174.088.336,6

4 

173.332.264,4

7 

-6,37% 0,43% -6,78% 

Έκτακτα 

Έσοδα 

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/2014 

Μεταβολή 

2014/2012 

Έσοδα από 
εκποίηση 

κινητής 
&ακίνητης 
περιουσίας  

24.588,92 754,00 38.198,11 -96,93% 4966,06% 55,35 

Επιχορηγήσει
ς για κάλυψη 
λειτουργικών 
δαπανών 

5.854.120,25 33.108.338,37 14.762.970,65 465,56% -55,41% 152,18% 

Επιχορηγήσει
ς για 
επενδυτικές 
δαπάνες  

27.235.988,13 24.054.463,11 12.177.597,84 -11,68% -49,37% -55,29% 

Δωρεές 
,κληρονομίες 
,κληροδοσίες 

64.663,50 62.179,72 79.590,94 -3,84% 28,00% 23,08% 

Προσαυξήσει
ς , πρόστιμα , 
παράβολα 

3.504.338,62 3.287.988,86 2.611.898,14 -6,17% -20,56% -25,47% 
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Λοιπά 
έκτακτα 

έσοδα  

25.127,85 80.734,69 217.647,07 221,3% 169,58% 766,16% 

Γενικό 

σύνολο 

έκτακτων 

εσόδων 

36.708.827,27 50.594.458,75 29.887.902,75 65,07% -50,68% -18,58% 

Έσοδα 

παρελθόντω

ν 

οικονομικών 

ετών (ΠΟΕ) 

που θα 

βεβαιωθούν 

πρώτη φορά    

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/2014 

Μεταβολή 

2014/2012 

Έσοδα ΠΟΕ 

τακτικά 

13.583.065,06 11.684.978,21 12.196.538,15 -13,97% 4,38% -10,21% 

Έσοδα ΠΟΕ 
έκτακτα 

1.381.832,92 1.668.276,10 1.444.762,51 20,73% -13,40% 4,55% 

Γενικό 

σύνολο 

εσόδων 

παρελθόντω

ν 

οικονομικών 

ετών ΠΟΕ 

14.954.897,98 13.353.254,31 13.641.300,66 -10,77% 2,16% -8,84% 

Εισπράξεις 

από δάνεια 

& 

απαιτήσεις 

από ΠΟΕ 

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/20114 

Μεταβολή2014/201

2 

Εισπράξεις 
από δάνεια 

0,00 0,00 0,00    

Εισπρακτέα 
υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα 
έσοδα κατά 
τα 

παρελθόντα 
έτη 

1.679.572,10 2.121.681,59 5.606.914,74 26,32% 164,27% 233,83% 

Γενικό 

σύνολο 

εισπράξεων 

από δάνεια 

& 

απαιτήσεις 

από ΠΟΕ  

1.679.572,10 2.121.681,59 5.606.914,74 26,32% 164,27% 233,83% 

Εισπράξεις 

υπέρ του 

δημοσίου 

&τρίτων 

&επιστροφές 

χρημάτων 

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/2014 

Μεταβολή 

2014/2012 

Εισπράξεις 
υπέρ 
δημοσίου % 
τρίτων 

35.371.551,22 32.445.643,00 31.305.151,51 -8,27% -3,52% -11,50% 

Επιστροφές 
χρημάτων 

16.860.576,90 1.846.678,30 1.185.248,83 -89,05% -35,82% -92,97% 

 52.232.128,12 34.292.321,30 32.490.400,34 -34,35% -5,25% -37,80% 

Χρηματικό 

υπόλοιπο 

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/2014 

Μεταβολή 

2014/2012 

Χρηματικό 
υπόλοιπο από 
τακτικά 
έσοδα 

1.138.589,17 131.056,31 4.685.999,53 -88,49% 3475,56% 311,56% 

Χρηματικό 
υπόλοιπο από 

8.196.573,26 14.101.224,25 13.512.810,05 72,04% -4,17% 64,86% 
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έκτακτα 
έσοδα 

Γενικό 

σύνολο 

χρηματικού 

υπολοίπου 

9.335.162,43 14.232.280,56 18.198.809,58 52,46% 27,87% 94,95% 

Γενικό 

σύνολο 

εσόδων 

291.522.851,4

2 

284.450.049,5

9 

254.958.782,9

6 

-2,43% -10,37% -12,54% 

Σύνολο 

Εσόδων  

300.858.013,8

5 

298.682.330,1

5 

273.157.592,5

4 

-0,27% -8,55% -9,21% 

 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (2012 - 2014) 

Όπως τα έσοδα έτσι και οι δαπάνες του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν πτωτική 

πορεία. Συγκεκριμένα το ποσοστό της μείωσης ανήλθε στο 13,23%. 

Πίνακας 16:Τακτικά Έσοδα (Πληρωθέντα) 

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ) 

ΕΞΟΔΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2012/2013 

ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 2013/2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2014/2012 

Αμοιβές & 
Έξοδα 

Προσωπικού 

82.710.512,25 75.531.553,78 70.190.224,77 -8,68% -7,07% -15,14% 

Αμοιβές 
αιρετών & 
τρίτων 

4.300.750,22 4.176.066,41 4.282.153,04 -2,90% 2,54% -0,43% 

Παροχές 
τρίτων 

6.490.218,30 9.255.891,26 10.136.709,32 42,61% 9,52% 56,18% 

Φόροι & Τέλη  213.327,33 209.919,81 110.060,17 -1,60% -47,61% -48,41% 

Λοιπά γενικά 
Έξοδα  

1.274.232,13 1.100.665,54 1.276.358,21 -13,62% 15,96% 0,17 

Πληρωμές για 
την 
εξυπηρέτηση 
δημόσιας 
πίστης  

7.151.743,61 4.831.078,92 4.366.059,03 -32,45% -9,63% -38,95% 
 

Δαπάνες 
προμήθειας 

αναλωσίμων 

2.568.571,89 2.380.701,23 3.184.628,10 -7,31% 33,77% 23,98% 

Πληρωμές για 
μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων 
σε τρίτους 
παραχωρήσεις  
–παροχές –

επιχορηγήσεις
-δωρεέςσ   

94.668.110,49 84.694.976,67 87.087.808,18 -10,53% 2,83% -8,01% 

Λοιπά Έξοδα  58.371,14 750.905,47 1.940.079,48 1186,43% 158,37% 3223,70% 

Σύνολο 

Εξόδων 

Χρήσης  

199.435.837,3

6 

182.931.749,0

9 

182.574.080,3

0 

-8,28% -0,20% 0,45% 

Επενδύσεις  Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/2014 

Μεταβολή 

2014/2012 

Αγορές 
κτιρίων, 
τεχνικών 
έργων και 
προμήθειες  

2.652.667,67 5.564.234,37 431.901,41 109,76% -92,24% -83,72% 

Έργα 11.176.125,10 17.617.410,85 14.168.276,87 57,63% -19,58% 26,77% 

Μελέτες , 128.434,84 107.159,69 171.998,87 -16,56% 60,51% 33,92% 
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έρευνες , 
πειραματικές 

εργασίες και 
ειδικές 
δαπάνες  

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συμμετοχές 
σε 

επιχειρήσεις ) 

0,00 360.347,72 0,00 -109,76% -100,0% 0,00 

Σύνολο 

Επενδύσεων  

13.957.227,61 23.649.152,63 14.772.177,15 69,44% -37,54% 5,84% 

Πληρωμές 

ΠΟΕ, 

Αποδόσεις 

&Προβλέψει

ς   

Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/2014 

Μεταβολή 

2014/2012 

Πληρωμές 
οφειλών 
παρελθόντων 
οικονομικών 
ετών (ΠΟΕ) 

19.752.068,84 18.689.866,83 6.515.674,11 -5,38% -65,14% -67,01% 

Λοιπές 

Αποδόσεις  

53.507.591,60 32.484.611,49 31.722.991,01 -39,29% -2,34% -40,71% 

 0,00 22.728.140,53 13.156.949,22 0,00% -42,11% 0,00% 

Προβλέψεις 
μη εισπράξεις 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 

0,00 0,00 0,00    

Σύνολο 

Πληρωμών , 

Αποδόσεων , 

Προβλέψεων  

73.259.660,44 73.902.618,85 51.395.614,34 0,88% -30,45% -29,84% 

Αποθεματικό Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 

2012/2013 

Μεταβολή 

2013/20114 

Μεταβολή2014/201

2 

Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00    

Σύνολο 

Αποθεματικο

ύ 

0,00 0,00 0,00    

Γενικό 

Σύνολο 

Δαπανών 

286.652.725,4

1 

280.483.520,5

7 

248.741.871,7

9 

-2,15% -11,32% -13,23% 

 

2.11.  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε δήμος στην ελληνική επικράτεια ως ξεχωριστό 

νομικό πρόσωπο δύναται να ιδρύει δημοτικές επιχειρήσεις /οργανισμούς ως ξεχωριστά 

Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου καθώς  και Νομικά Πρόσωπα ως Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις /μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του δήμου. Ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης έχει τα έξης νομικά πρόσωπα : 

 Πρωτοβάθμια  Σχολική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ¨ Άγιος Στυλιανός ¨ 

 Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία -Αγιορείτικη Εστία  
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 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης , Θέματος & Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) Δήμου 

Θεσσαλονίκης  

 Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 

 Ανώνυμη Εταιρεία - Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Α.Ε. 

 Οργανισμός Βρεφονηπιακής , Παιδικής & Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.ΟΜ.) 

Δήμου Θεσσαλονίκης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

3.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΗΜΟΥ  (ΙΟΥΛΙΟΣ 2015) 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απασχολεί σήμερα 1.821 μονίμους υπαλλήλους εκ των 

οποίων, 445 υπηρετούν σε κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 201 υπηρετούν σε 

κλάδους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 919 υπηρετούν σε κλάδους Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και 256 υπηρετούν σε κλάδους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Σε οργανικές θέσεις του νέου Ο.Ε.Υ. υπηρετούν συνολικά : 

 287 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

 125 υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 511 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 150 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

Σε προσωποπαγείς θέσεις του νέου Ο.Ε.Υ. υπηρετούν συνολικά : 

 158 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

 76 υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 408 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 106 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

Επίσης υπηρετούν 677 υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου εκ των οποίων, 162 υπηρετούν σε ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ,117 

υπηρετούν σε ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , 247 υπηρετούν σε ειδικότητες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 151 υπηρετούν σε ειδικότητες Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης. 

Πέραν του Τακτικού Προσωπικού, απασχολούνται επίσης υπάλληλοι Ορισμένου 

Χρόνου εκ των οποίων 8 υπηρετούν με σύμβαση έργου, 331 υπηρετούν ως έκτακτοι 

εποχιακοί κατόπιν εκδόσεως θετικών τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων ,115 υπηρετούν 

ως έκτακτοι μερικής απασχόλησης κατόπιν εκδόσεως θετικών τελεσίδικων Δικαστικών 

Αποφάσεων και 65 υπηρετούν ως έκτακτοι με σύμβαση έργου κατόπιν εκδόσεως θετικών 

τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων .(ΦΕΚ 3360/17-12- 2012 και 190/4-2-2013 , εξεδόθη η 

υπ’ αριθ. 997/10289/6-2-2013 Απόφαση Δημάρχου). 
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Οργανική 

Μονάδα 

Υπάλληλοι 

Μόνιμοι 

Υπάλληλοι 

Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου 

χρόνου 

Απασχολούμενοι με δικαστικές 

αποφάσεις (Υπό κατάταξη σε  θέσεις 

αορίστου χρόνου) 

Απασχολούμενοι 

με  

δικαστικές 

αποφάσεις 

Σύνολο 

ΔΘ 1.821 456(8μηνη 

σύμβαση) 

+38(2μηνη 

σύμβαση) 

+17(μεσύμβαση 

εργασίας/έργου 

496 15 3520 

Πίνακας 17:Υπάρχουσα στελέχωση Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Πίνακας 18:Πρόβλεψη για το προσωπικό του ΔΘ μετά το έτος 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 

 ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
 

2014 150 
8 

50 30 
2 20 260 

2015 150 
0 

50 
20 0 20 

240 

2016 
130 

0 
50 

20 0 20 220 

ΣΥΝΟΛΟ 430 8 150 70 2 60 720 
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3.2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Εικόνα 3: Οργανόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης  
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3.3. ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Εικόνα 4: Άξονες Στρατηγικού Σχεδιασμού 

3.3.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

Η Θεσσαλονίκη περιβάλλεται από το περιαστικό δάσος του Σειχ-Σου έκτασης 30 000 

στρεμμάτων το οποίο αποτελεί βασικά πνεύμονα πρασίνου και οξυγόνου για το πολεοδομικό 

συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και. ως εκ τούτου, σημαντικό περιβαλλοντικό οικοσύστημα, 

απαραίτητο για τη διατήρηση , προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Μέσα στην πόλης υπάρχουν άλση, χώροι πρασίνου (π.χ. 
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πεδίο Άρεως. Ν Ελβετία κλπ) καi 48 CQC δεντροστοιχίες. Στην ευρύτερη περιοχή 

βρίσκονται η πεδιάδα Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών, Γ, λίμνη  Κορώνεια, η λίμνη Βόλβη, οι 

ποταμοί Αξιός. Αλιάκμονας. Γαλλικός και Λουδίας, καθώς και ο ορεινός Όγκος του 

Χορτιάτη  

Από περιβαλλοντικής άποψης, η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μια περιοχή με 

σημαντικό προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως προκύπτει από τις μακροχρόνιες και 

συστηματικές μετρήσεις του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Μέτρησης της Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης και των μετεωρολογικών παραμέτρων (σύνολο 8 σταθμοί) του ΔΘ 

3.3.1.1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η. Υπηρεσία του ΔΘ που δραστηριοποιείται στον τομέα είναι η Δ/νση Διαχείρισης 

Αστικού Περιβάλλοντος r οποίο στεγάζεται εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός 

Κλεάνθους, αρ. 18) Αποτελείται από έξι  (6) τμήματα τα οποία ασκούν ποικίλες και διάφορες 

μεταξύ τους αρμοδιότητες (π.χ, παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος, διαχείριση των δενδροστοιχιών. διαχείριση αρδευτικών δικτύων μελέτες - 

σχεδιασμός και εκτέλεση νέων έργων πρασίνου φροντίδα αδέσποτων ζώων κ α ) Οι 

συνεργασίες της Δ/νσης περιλαμβάνουν φορείς όπως πανεπιστημιακά τμήματα την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) κ α Λοιποί φορείς που ασκούν παραπλήσιες 

αρμοδιότητες είναι η ΠΚΜ εθελοντικές ομάδες κ α 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1. Γήρανση εξοπλισμού.  

2.Έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης σε 

έργα συντήρησης χώρων πρασίνου.  

3. Συνεχής μείωση εργατοτεχνικού. 

4.  Συναρμοδιότητες με άλλες υπηρεσίες 

σε θέματα διαχειρίσεις του χώρου 

πράσινου . 

5.Αναγκη εκσυγχρονισμού επιστημονικού 

εξοπλισμού με όργανα νέων τεχνολογιών 

αντικατάσταση των μη επισκευάσιμων 

οργάνων.  

6. Αναβάθμιση φυτωρίων. 

7. Αντικατάσταση προβληματικών 

1.Έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό σε 

θέματα περιβάλλοντος 

2.Ύπαρξη τεχνογνωσίας 

3.Υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών. 

4.Εμπειρία στελεχών σε θέματα κατάρτισης και 

σύνταξη μελετών συντήρησης . 

5.Ενδιαφέρον για θέματα Περιβάλλοντος και 

πρασίνου .  

6.Αποφάσεις διοίκησης για προτεραιότητα σε 

θέματα συντήρησης έργων.  

7.Πλήρης καταγραφή και αποτύπωση των 

χώρων πρασίνου 
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δενδροστοιχιών. 

8. Γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

9. Πολυπλοκότητα και ασάφεια του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη 

διαχείριση του αστικού πρασίνου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Μη ένταξη του πρασίνου στα 

ανταποδοτικά τέλη 

2. Έλλειψη επαρκών πόρων για  

απαλλοτριώσεις ελεύθερων χώρων 

3. Μη ένταξη συντηρήσεων σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα. 

4. Έλλειψη ελεύθερων χώρων 

1.Συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα,  

συνέχιση προγραμμάτων με υποβολή 

προτάσεων στις νέες κλήσεις 

2. Νέα επικοινωνιακά εργαλεία στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

3 Νέα Χρηματοδοτικά εργαλεία. 

4. Γενικότερο Ενδιαφέρον για θέματα 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Στόχος η 

αναβάθμιση της  διαχείρισης του πρασίνου , των υδάτινων και των εδαφικών πόρων 

σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης  : 

•Δημιουργία μητρώου πρασίνου για τον ορθολογικό σχεδιασμό θεματικών πάρκων 

εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα . 

•Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης –καταγραφής και 

ανάπτυξης του αστικού πρασίνου και ορθολογική διαχείριση όμβριων υδάτων . 

•Βιολογική καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων. 

•Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου για την παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας 

υδάτων στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλονίκης  . 

3.3.1.2. ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Υπηρεσία του ΔΘ που δραστηριοποιείται στον τομέα είναι η Διεύθυνση  

Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων η οποία στεγάζεται στην περιοχή 

Φοίνικα Συγκροτείται από επτά (7) τμήματα τα οποία ασκούν πληθώρα αρμοδιοτήτων (π χ 

αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συντήρηση του στόλου οχημάτων 

του ΔΘ κ α.). Συνεργάζεται με φορείς όπως ο ΦΟΔΣΑ, η Ελληνικό Εταιρεία Αξιοποίησης - 

Ανακύκλωσης κ α ) οι οποίοι ασκούν σε πολλές περιπτώσεις παρόμοιες δραστηριότητες με 
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αυτή Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις διαχειρίζεται 9 168 τόνους απορριμμάτων το 

μήνα ενώ η αντίστοιχη ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών είναι 1.250 τόνοι το μήνα. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ανάγκη επικαιροποίησης ΠΕΣΑΑ και 

κατασκευής κεντρικών μονάδων 

επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών 

αποβλήτων. 

2.Διαμόρφωση ρευμάτων συλλογής στερεών 

αποβλήτων, σημαντική έλλειψη 

υποστηρικτικών δομών . 

3.Αναβάθμιση του γενικού δείκτη 

καθαριότητας στην πόλη, στοχεύοντας στην 

βελτίωση της τουριστικής προβολής . 

4. Διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών 

προσέλκυσης νέου πληθυσμού 

5.Πρόσληψη αναγκαίου ανθρώπινου 

δυναμικού 

6.Προβλημα διάθεσης μηχανολογικού 

εξοπλισμού και του απαραίτητου ανθρώπινου 

δυναμικού. 

1.Ανασχεδιασμος και εφαρμογή 

προγραμμάτων βελτιστοποίησης και 

αναβάθμισης της αποκομιδής και του 

επιπέδου καθαριότητας στην πόλη 

2.Ευελιξία διαχείρισης του εξοπλισμού και 

του ανθρώπινου δυναμικού. 

3.Κατασκευή μέρους των υποστηρικτικών 

δομών με ιδία κεφάλαια και συμμετοχή σε 

δράσεις που στοχεύουν σε ευρύτερες 

περιοχές εκτός των ορίων  

του Δήμου. 

4.'Ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού 

Διαμορφωμένο πλαίσιο οργάνωσης 

υπηρεσιακών δομών που προάγουν την 

αστική ανάπτυξη. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

δημιουργεί σύγκρουση αρμοδιοτήτων με 

άλλους φορείς. 

2.Η μορφή του πολεοδομικού ιστού, των 

χρήσεων γης και του ρυθμού ζωής της πόλης 

δημιουργεί προβλήματα στην αποκομιδή των 

απορριμμάτων 

1.Δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων από 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια. 

2.Ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης των 

απαραίτητων δράσεων. 

3.Υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογικές 

επιλογές 

 για την εφαρμογή νέων μοντέλων 

καθαριότητας 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Στόχος η  αναβάθμιση του γενικού 

δείκτη καθαριότητας της πόλης: 
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 Σύνταξη νέου κανονισμού καθαριότητας και αναχωροθέτηση των κάδων 

απορριμμάτων καθώς και δημιουργία υπέργειων κάδων 

 Δημιουργία «πράσινων σημείων» 

 Ανάπτυξη εργοστασίων για την διαχείριση αστικών απορριμμάτων. 

  Πλύσιμο οδών και κοινόχρηστων χώρων 

3.3.1.3. ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Η Υπηρεσία του ΔΘ που δραστηριοποιείται στον τομέα είναι η Δ/νση Βιώσιμης 

Κινητικότητας & Δικτύων η οποία στεγάζεται εκτός του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός 

Χαλκίδη αριθμό 20). Αποτελείται από πέντε τμήματα τα οποία ασκούν έναν σημαντικό 

αριθμό αρμοδιοτήτων, με κυριότερες την προώθηση σύγχρονων πολιτικών στον αστικό 

σχεδιασμό, τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην πόλη  και την εξασφάλιση συνθηκών οδικής 

ασφάλειας οχημάτων και πεζών Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται είναι μεταξύ άλλων, 

το ΑΠΘ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Η κεντρική θέση του Δήμου στο ΠΣΘ και η 

πυκνότητα δόμησης είναι οι καθοριστικοί 

παράγοντες για την ιδιαίτερη επιβάρυνση 

στον τομέα 

2.Η έλλειψη μέσου σταθερής τροχιάς. 

3.Ο τρόπος διαχείρισης του κοινοχρήστου 

χώρου από τους πολίτες και  

4. Η δυσχερής συνεννόηση με τρίτους όπως 

ΟΑΣΘ. TAXI. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.  

5.Δεν υπάρχει πρόνοια για την δια-τοπικότητα 

των συγκοινωνιακών μέσων (σύνδεση 

Λιμανιού με μετρό και τρένο., σύνδεση 

σιδηροσταθμού με αεροδρόμιο, σύνδεση 

ΚΤΕΛ με σταθμό και λιμάνι κ α.). 

6.Έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

μεγάλων οχημάτων, τουριστικών λεωφορείων 

ταξί 

7.Αναμόρφωση ωραρίου φόρτο-εκφόρτωσης. 

8.Εξορθολογισμός άλλων ειδικών 

1. . Η επιμήκης οργάνωση του Δήμου, το 

ήπιο ανάγλυφο (πλην Άνω Πόλης) και η 

επαφή με τη θάλασσα διευκολύνουν τη 

χάραξη και αναδιάταξη των λεωφορειακών 

γραμμών, των μέσων σταθερής τροχιάς και 

τη θαλάσσια αστικό συγκοινωνία. 

2. Ύπαρξη βασικών υποδομών 

(λεωφορειολωρίδες , ποδηλατοδρόμοι 

περιφερειακή οδός) που όμως χρειάζονται   

διαρκή συντήρηση και επέκταση. 

3 Δυνατότητα βελτίωσης των 

κυκλοφοριακών συνθηκών με τη δημιουργία 

ισόπεδων κυκλικών κόμβων σε βασικές 

διασταυρώσεις  

4. Η εφαρμογή του νέου συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης 
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δρομολογίων πχ απορριμματοφόρων 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Οι αποφάσεις του Δήμου έχουν μόνο 

γνωμοδοτική ισχύ διότι η αποφασιστική 

αρμοδιότητα ανήκει στο β' βαθμό 

αυτοδιοίκησης ή στην Τροχαία ή για θέματα 

μεταφορικών υποδομών στα Υπουργεία. 

2.Απαιτείται απλούστευση νομοθεσίας και 

διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση, τουλάχιστον των κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων μικρής κλίμακας. 

3.Επίσης η δημιουργία δημοτικής 

συγκοινωνίας τελεί υπό την αίρεση της 

σύμφωνης γνώμης του ΟΑΣΘ και είναι 

υποχρεωτικό δωρεάν. 

 4.Το οδικό δίκτυο έχει ανάγκη εκτεταμένων 

έργων συντήρησης και αναβάθμισης, όμως ο 

διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι με 

αποτέλεσμα την επιτάχυνση της φθοράς. 

1.Η ανάληψη μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων 

με την 

 αναμόρφωση του νομικού πλαισίου της 

Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

2.Η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Μεταφορών (2010) που εκπονήθηκε από το 

πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ. 

3.Η συνεργασία της Υπηρεσίας μας με το 

 Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ για την 

παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. 

4.Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης 

περιουσίας για τη δημιουργία δικτύου 

χώρων στάθμευσης 

5.Η ανάληψη της αρμοδιότητας ελέγχου  

σηματοδοτών από την ΠΚΜ. 

6.Η εκτεταμένη αντικατάσταση του οδικού 

φωτισμού με led μέσω του προγράμματος 

χρηματοδότησης JESSICA 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΩΤΙΣΜΟΥ : Στόχος η βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου και 

προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης: 

 Συντήρηση πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και αντικατάσταση συμβατικών 

φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας  

 Διατροπικότητα και σύνδεση κυκλοφοριακών μέσων 

 Επιτάχυνση των εργασιών του  ΜΕΤΡΟ και δημιουργία επιχειρησιακού  

σχεδίου δημιουργίας Θαλασσιάς συγκοινωνίας  

3.3.1.4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το Τμήμα του ΔΘ που δραστηριοποιείται στον τομέα είναι το Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας . Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση πλήθους υποδομών και 
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εξοπλισμού (π χ δεξαμενές νερού ηλεκτρολογία εργαλεία μηχανήματα κ.α ) και στεγάζεται 

στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ασκεί πληθώρα δραστηριοτήτων (π χ 

επικαιροποίηση Σχεδίων Ενεργειών Εκτάκτων Αναγκών) , ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με 

αρκετούς άλλους φορείς (πχ Δασαρχείο κ. α ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή 

παραπλήσιο αντικείμενο. Σημαντικό επίτευγμα του Τμήματος είναι ότι υπάρχουν Σχέδια 

Ενεργειών για : 

 την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που προέρχεται από σεισμό 

 την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων - πλημμυρών - 

χιονοπτώσεων - παγετού -καύσωνα δασικών πυρκαγιών - τεχνολογικών 

ατυχημάτων. 

  οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών γιο λόγους προστασίας από επικείμενη 

καταστροφή δασικών πυρκαγιών για μη  υλοποίηση των οποίων βέβαια 

απαιτείται ενίσχυση με εκπαιδευμένο προσωπικό. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού. 

 

2.Ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού. 

1.Άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης λόγω ύπαρξης 

επικαιροποιμένου  Σχεδίου Δράσης. 

 

2.Χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης σε έκτακτες ανάγκες 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Όχι καλή συνεργασία με Όμορους Δήμους . 

 

2.Απαγόρευση κίνησης οχημάτων εκτός 

Διοικητικών ορίων. 

 

3.Αδυναμία/ απαγόρευση αξιοποίησης ΣΑΤΑ 

παρελθόντων ετών για αγορά μηχανημάτων 

έργου. 

1.Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

 

2.Ευρωπαικά Προγράμματα για αγορά 

μηχανημάτων , εξοπλισμού , δημιουργία 

υποδομών , συνεργασίες με άλλους 

αρμόδιους φορείς , μεταφορά τεχνογνωσίας . 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Στόχος η αναβάθμιση των 

υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου : 

 Διερεύνηση της στατικής επάρκειας και τρωτότητας των κτιρίων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και των σχολείων δικαιοδοσίας του. 

3.3.1.5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί τον κεντρικό δήμο του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, την έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το 2ο 

Μητροπολιτικό Κέντρο σε επίπεδο χώρας. Είναι ένας αμιγώς αστικός Δήμος, ωστόσο έχει 

άμεση επαφή με στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (περιαστικό δάσος Σέιχ Σου, αστικό 

θαλάσσιο μέτωπο). Ως  Μητροπολιτικός Δήμος καλείται να διαδραματίσει για την περιοχή 

πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο σε θέματα υπερτοπικής σημασίας όσο και αμιγώς εσωτερικά, που 

αφορούν περισσότερο την αύξηση του πληθυσμού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 

τοπική ανάπτυξη .Η υπηρεσία του Δ.Θ. που δραστηριοποιείται στον τομέα είναι η Δ/νση 
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Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, η οποία στεγάζεται στο Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε κεντρικό τμήμα της πόλης (Αγγελάκη 13), 

απέναντι από το χώρο της Λ Ε Θ. και κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονία .Αποτελείται από πέντε (5) Τμήματα, τα οποία ασκούν πληθώρα 

αρμοδιοτήτων: την διεξαγωγή αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών διαγωνισμών, τις μελέτες 

ενεργειακής αναβάθμισης και βιοκλιματικού σχεδιασμού. αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων 

(οδών, πεζοδρόμων, πλατειών, παιδικών χαρών, δημοτικών κτιρίων), τον εκσυγχρονισμό και 

την ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέων και δημοτικών κτιρίων και σχολείων, και 

γενικότερες δράσεις. Ειδικότερα : 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1. Αδυναμία εύρεσης πόρων για τη 
συντέλεση απαλλοτριώσεων. 
 
2. Απαιτείται Μελέτη Επικαιροποίησης 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. 
 
3.Απαιτείται συνεργασία σε επίπεδο 
ερευνητικό με ιδρύματα παγκοσμίου 
κύρους. 
 
4. Ανάγκη προγραμματισμού για τις 
συνεργασίες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. 
5. Ανάγκη  Τροποποίησης ΟΕΥ, λόγω 
επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων. 
 
6. Υποβάθμιση περιοχών από τις εργασίες 
ΜΕΤΡΟ. 
 

1 .Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 
2. Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 
3. Μελέτες επέκτασης πόλης (Λαχανόκηποι. 
Νοτιοανατολική Πύλη Κοιμητήρια 
Ευαγγελίστριας). 
4. Αρχιτεκτονικοί και Πολεοδομικοί 
Διαγωνισμοί, Εκθέσεις. 
5. Μελέτες αστικών Αναπλάσεων 
Πεζοδρομήσεων οδών και διαμορφώσεις 
πεζοδρομίων, λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 
6. Εργαλεία αναπλάσεων - Σχέδια 
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων 
(ΣΟΑΠ) 
7. Μελέτη εγκατάσταση φωτοβολταικών 
συστημάτων σε δημοτικά κτίρια. 
8. Εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών. 
 
9. Ύπαρξη σημαντικών εκτάσεων με 
πολεοδομική και αναπτυξιακή δυναμική. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Διαρκείς αλλαγές θεσμικού πλαισίου. 
 
2.Υψηλό κόστος απολλοτριώσεων . 
 
3.Έλλειψη πολεοδομικής οργάνωσης & 
συγκοινωνιών σε επίπεδο Πολεοδομικού 
Συστήματος . 
 
4.Κλιματικές αλλαγές & ακραία καιρικά 
φαινόμενα. 
 
5.Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 
σχεδίων λόγω χρονοβόρων διαδικασιών 
εγκρίσεων. 

 
1.Ισχυρός κόμβος σε επίπεδο μεταφορών , 
επικοινωνιών και ενέργειας . 
 
2.Αξιόλογο φυσικό περιβάλλον (δάσος Σειχ Σου, 
Θερμαϊκός κόλπος κ.τ.λ.). 
 
3.Δυνοτότητα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά 
προγράμματα σχεδίων και προγραμμάτων. 
 
4.Δυνοτότητα συνεργασίας με Όμορους Δήμους. 
 
5.Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια –
Σύμφωνο των Δημάρχων.  
 
 

 



 

53 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

3.3.1.6. ΤΟΜΕΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. 

2.Ανάγκη ολοκληρωμένων & αξιόπιστων 

μελετών εφαρμογής για το σύνολο των 

φάσεων κατασκευής. 

3.Ανάγκη αντιμετώπισης αστοχιών & 

παραλείψεων των μελετών, κατά την 

υλοποίηση των έργων. 

4.Απαιτείται συνεργασία σε επίπεδο 

ερευνητικό με ιδρύματα παγκοσμίου κύρους, 

για ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

5.Ανάγκη παρακολούθησης του συστήματος 

ικανοποίησης παραπόνων των δημοτών. 

6.Ανάγκη Τροποποίησης ΟΕΥ. λόγω 

επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων. 

7.Αδυναμία εύρεσης σταθερών πόρων για 

την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. 

 8.Ανάγκη καθορισμού οργανωμένου χώρου 

υποδοχής υλικών εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων 

1.Λειτουργία του συνόλου των Υπηρεσιών 

σε ιδιόκτητα κτίρια. 

2.Δυνατότητα αξιοποίησης εκπονημένων 

μελετών του Δήμου. 

3.Τυποποίηση των παρατεινομένων από τις 

μελέτες υλικών, για διευκόλυνση της 

μετέπειτα συντήρησης των έργων. 

4.Ευελιξία στις προμήθειες υλικών και 

πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, για 

την δυνατότητα αντιμετώπισης σποραδικών 

επεμβάσεων με το σύστημα της 

αυτεπιστασίας. 

5.Δυνατότητα οργάνωσης αποθήκης για 

διαχείριση υλικών, ανταλλακτικών, 

αποθεμάτων και χρήσης υλικών. 

6.Δυνατότητα χρήσης δεικτών εκτίμησης 

αποτελεσματικότητας: κόστους παρεχόμενων 

υπηρεσιών, απόδοσης εργαζομένων. 

7.Δυνατότητα διαχείρισης εργασιών 

συντήρησης και αιτημάτων βλαβών με χρήση 

κατάλληλου λογισμικού. 

8.Αποτίμηση των έργων μετά την 

ολοκλήρωσή τους για την επισήμανση 

συνήθων προβλημάτων, με στόχο την 

αντιμετώπιση & μελλοντική αποφυγή τους 

τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και 

υλοποίησης. 

9.Εξοικείωση στελεχών με τις νέες 

τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής 

(σχεδιαστικά προγράμματα, διαχείριση 

δεδομένων παρουσιάσεις κλπ.) 

10.Ψηφιοποιημένο αρχείο έγγραφων, 

διαταγμάτων, χαρτών κλπ, 

11. Αντιμετώπιση τεχνικών αιτημάτων 

πολιτών σε σύντομο χρονικό διάστημα, με 

την προϋπόθεση σωστής αξιολόγησης & 

ιεράρχησης 

12.Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 

13.Επιμόρφωση στελεχιακού δυναμικού 

14.Ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

15.Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Διαρκείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. 

 

2.Δυσκολίες στην παραχώρηση 

1.Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και 

αξιοποίηση δυνατοτήτων και προγραμμάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων 
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χαρακτηρισμένων χώρων που βρίσκονται 

στην ιδιοκτησία άλλων φορέων του 

δημοσίου. 

 

3.Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

διαδικασιών για την προμήθεια υλικών και 

παροχή υπηρεσιών. 

 

4.Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την 

υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών 

συντήρησης. 

 

5.Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. 

 

6.Περιορισμένο ανθρώπινο επιστημονικό και 

τεχνικό δυναμικό για την διαχείριση του 

συνόλου των απαιτούμενων εργασιών 

συντήρησης. 

 

 

7.Περιορισμένο αριθμό μεταφορικών μέσων. 

 

8.Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων για την 

εκτέλεση των έργων. 

 

9.Ύπαρξη εργοταξίων μεγάλων έργων (π.χ. 

ΜΕΤΡΟ), εντός του αστικού ιστού. 

πηγών. 

2.Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια - 

Σύμφωνο των Δημάρχων 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών 

Κτιρίων. 

Πληροφόρηση από δημότες για προβλήματα 

– βλάβες. 

3.Συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες άλλων 

δήμων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

4.Πληροφόρηση δημοτών (FM100. TV1G0). 

για την ανάγκη προστασίας των 

κοινόχρηστων δημοτικών εγκαταστάσεων 

5.Σχέδια δράσης σε σχολεία, για την 

εκπαίδευση των μαθητών για την προστασία 

των κοινόχρηστων υποδομών και 

εγκαταστάσεων. 

6.Εκπαίδευση - ενημέρωση δημοτικών 

υπαλλήλων για την σωστή χρήση των 

εγκαταστάσεων ψύξης -θέρμανσης των 

κτιρίων. 

7.Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 

Δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Λοιπά 

χρηματοδοτικά εργαλεία. 

 

3.3.1.7. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΛΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Η Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομιών Εφαρμογών, στεγάζεται σε κεντρικό τμήμα 

της πόλης. (Μανουσογιαννάκη 6), ενώ αρχείο οικοδομικών αδειών, στεγάζεται σε όροφο 

κτιρίου στη Θέρμη. Αποτελείται από εξι(6) Τμήματα, τα οποία στελεχώνονται από 

υπαλλήλους διάφορων ειδικοτήτων, και ασκούν ένα σημαντικό αριθμό αρμοδιοτήτων 

(χορήγηση έγκριση δόμησης - άδεια δόμησης - έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, έλεγχος 

αυθαιρέτων κατασκευών, έλεγχος επικινδύνων - ετοιμόρροπων κτιρίων, σύνταξη και 

επίβλεψη μελετών κτηματογράφησης. έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύνταξη 

τοπογραφικών διαγραμμάτων, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κοινωφελών χώρων 

κ.α). Συνεργάζεται με τους εξής φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Δικαστικές Αρχές - Εισαγγελία, Εθνικό Κτηματολόγιο, 

Κτηματική Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, κ.α. 

 

1
ο
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
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1.Ανάγκη αναβάθμισης συστήματος 

εφαρμογής διαχείρισης οικοδομικών αδειών. 

2.Ανάγκη επιμόρφωσης του 

υπάρχοντας προσωπικού και στελέχωσης με 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

1.Δυνατότητα αξιοποίησης ταυ υπάρχοντας 

έντυπου αρχείου. 

2.Δυνατότητα αξιοποίησης του Gu S. για 

αναφορά όλων των οικοδομικών αδειών και 

όλων των συναφών πράξεων στο υπάρχοντα 

κτίρια του Δήμου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Νομοθετικό Πλαίσιο. 1.Χρηματοδότηση από Πράσινο Τομέα για 

απαλλοτριώσεις. 

 

 

2
ο
 ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1 Ανεπαρκής η νομική υποστήριξη που παρέχεται 

"εξ αποστάσεως" από την Δ/νση Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου Θεσ/νίκης. Θεωρείται 

σκόπιμη η παρουσία κάποιου νομικού συμβούλου 

στην Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών 

Εφαρμογών τουλάχιστον 2 ήμερες την εβδομάδα, 

ώστε να συνδράμει καίρια και αποφασιστικά στα 

σοβαρά και σχεδόν καθημερινά προβλήματα που 

παρουσιάζονται. 

2.Επιτακτική ανάγκη σάρωσης και ψηφιοποίησης 

του αρχείου των θυροκολλήσεων, των εξαιρέσεων 

από κατεδάφιση των ν. 1337/83 και 

ν. 720/77 προκειμένου να διασφαλιστεί το 

περιεχόμενό τους. 

Έλλειψη συνολικής βάσης δεδομένων και 

διασύνδεση των επί μέρους βάσεων δεδομένων, 

ώστε να είναι δυνατή η κάθετη και οριζόντια λήψη 

πληροφοριών. 

1.Εφόσον γίνει ψηφιοποίηση του 

Αρχείου και δημιουργηθεί κατάλληλη 

βάση δεδομένων, θα μπορούσε να 

αυξηθεί ο ρυθμός και η 

αποτελεσματικότητα •ου Τμήματος 

Ελέγχου Δόμησης. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 1.Βέλτιστη αξιοποίηση των 
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1.Διαρκείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. 

2.Υψηλό κόστος απαλλοτριώσεων. 

3.Δυσκολίες στην παραχώρηση χαρακτηρισμένων 

χώρων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία άλλων 

φορέων του δημοσίου. 

4. Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

διαδικασιών για την προμήθεια υλικών και παροχή 

υπηρεσιών. 

5.Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την 

υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών 

συντήρησης. 

6.Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. 

7.Περιορισμένο ανθρώπινο επιστημονικό και 

τεχνικό δυναμικό για την διαχείριση του συνόλου 

των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης. 

8.Περιορισμένο αριθμό μεταφορικών μέσων. 

9.Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων για την 

εκτέλεση των έργων. 

10.Ύπαρξη εργοταξίων μεγάλων έργων (π.χ. 

ΜΕΤΡΟ), εντός του αστικού ιστού. 

11.Κλιματικές αλλαγές και ακραία καιρικά 

φαινόμενα. 

12.Πρόκληση ζημιών και καταστροφών των 

δημοτικών κτιρίων από δημότες και πολίτες 

Πρόβλημα με άναρχες θέσεις δικτύων ΟΚΟ. 

υπαρχόντων δεδομένων των Αρχείων 

του Τμήματος και διασύνδεση με τα 

λοιπά αρχεία της Δ/νσης με τη χρήση 

τεχνολογιών GiS 2. Ένταξη στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 - 2019 

μελετών μετασχηματισμού 

τοπογραφικού υποβάθρου. 

2.Βέλτιστη αξιοποίηση των 

υπαρχόντων δεδομένων των τριών (3) 

Αρχείων του Τμήματος και διασύνδεση 

με τα λοιπά αρχεία της Λ/νσης με τη 

χρήση τεχνολογιών GiS. 

3.Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

2(Έ5- 2019 μελετών μετασχηματισμού 

τοπογραφικού υποβάθρου και 

σύνταξης. διαγραμμάτων εφαρμογής 

ρυμοτομίας 

4.Τροποποίηση του ΟΕΥ με σαφή 

καθορισμό αρμοδιοτήτων. 

 

3
ο
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΑΔΥΝΑΜΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
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1.Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων υπηρεσίας 

(Κτιριακές υποδομές - Καθαριότητα). 

2.Διαχείριση Αρχείων Τμήματος. 

3.Εφαρμογή ισχύοντος σχεδίου πόλης λόγω 

της παλαιότητας των πολεοδομικών 

διαταγμάτων και της έλλειψης αναλυτικών 

στοιχείων. Επίσης λόγω της πληθώρας των 

διαγραμμάτων διαπιστώνονται συχνά 

ασάφειες, ασυμφωνίες και ιδιαίτερα ζητήματα 

εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου. 

5.Επικάλυψη ή ασαφές πλαίσιο άσκησης 

αρμοδιοτήτων Ο.Ε.Υ. 

1 .Βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων 

δεδομένων των τριών (3) Αρχείων του 

Τμήματος και διασύνδεση με τα λοιπά 

αρχεία της Δ/νσης με τη χρήση τεχνολογιών 

GiS. 

2.Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2(Έ5- 

2019 μελετών μετασχηματισμού 

τοπογραφικού υποβάθρου και σύνταξης 

διαγραμμάτων εφαρμογής ρυμοτομίας 

3.Τροποποίηση του ΟΕΥ με σαφή 

καθορισμό αρμοδιοτήτων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Διοικητική υποστήριξη προς άλλους 

Λήρους. 

2.Πολυπλοκότητα νομοθεσίας. 

3.Γραφειοκρατεία. 

 

 

4
ο
 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Εφαρμογή ισχύοντος σχεδίου πόλης λόγω 

της παλαιότητας των πολεοδομικών 

διαταγμάτων κα; της έλλειψης αναλυτικών 

στοιχείων. 

2.Έλλειψη προσωπικού. 

3.Επικάλυψη ή ασαφές πλαίσιο άσκησης 

αρμοδιοτήτων Ο.Ε.Υ.  

4. Μετασχηματισμός του τοπογραφικού 

υποβάθρου του Λήμου από το τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων στο ΕΓΙΑ '87 2 Καθημερινή 

συνεργασία με Νομική Υπηρεσία για τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας στα πλαίσια της 

έναρξης Κτηματολογικού Γραφείου 

Θεσσαλονίκης. 

5.Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής. 

1. Βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων 

δεδομένων των Αρχείων του Τμήματος και 

διασύνδεση με τα λοιπά αρχεία της Δ/νσης 

με τη χρήση τεχνολογιών GiS 2. Ένταξη 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 - 2019 

μελετών μετασχηματισμού τοπογραφικού 

υποβάθρου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Απαιτείται η καταγραφή Κοινοχρήστων 

Χώρων που αποζημιώθηκαν από το Δ.Θ.. 

δημιουργία θεματικού χάρτη και αποτύπωση 

1.Δυνατότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος 

έντυπου αρχείου 

2.Δυνατότητα αξιοποίησης του G.i S. 



 

58 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

αυτών σε ψηφιακό αρχείο με σταθερή 

επικαιροποίησή τους. 

2.Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

σχολικής ακίνητης περιουσίας. 

 

5
ο
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Έλλειψη κεντρικού μηχανισμοί λήψης 

γεωχωρικών δεδομένων από δομές του 

οργανισμού. 

 

2.Ασαφές επίπεδο δια-λειτουργικότητας 

μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

3.Ανάγκη απευθείας και αμφίδρομης 

επικοινωνίας με όλα τα “επίπεδα διοίκησης’, 

με έμφαση στην οριζόντια και κάθετη 

επικοινωνία με όλες τις Υπηρεσίες. 

1.Εκσυγχρονισμός και εσωτερικό 

μεταρρύθμιση. 

 

2.Δυνατότητα αξιοποίησης των εφαρμογών 

Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την 

δημιουργία τέτοιων εργαλείων λήψης 

αποφάσεων που ομογενοποιούν και 

διαχειρίζονται το λεγόμενο Linked & Big 

Data που προέρχονται από διαφορετικές 

πηγές.  

 

3.Η στρατηγική λήψη αποφάσεων καλύπτει 

όλους τους τομείς και τα πεδία 

αρμοδιοτήτων των διαφορετικών 

διευθύνσεων του δήμου. 

 

4.Το αντικείμενο μίας μονάδάς G.I.S.  

εξυπηρετεί και άλλες Διευθύνσεις r 

Τμήματα με έντονη ανάγκη "γεωγραφικής" 

υποδομή. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Νομοθετικό Πλαίσιο. 1.Χρηματοδότηση επέκτασης εφαρμογών 

GIS από ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

 

6
ο
 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

&ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Απαιτείται η καταγραφή Κοινοχρήστων 

Χώρων που αποζημιώθηκαν από το Δ.Θ.. 

δημιουργία θεματικού χάρτη και αποτύπωση 

αυτών σε ψηφιακό αρχείο με σταθερή 

επικαιροποίησή τους. 

2.Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

σχολικής ακίνητης περιουσίας  
3.Τακτοποίηση Αρχείου σχολικής ακίνητης 

περιουσίας. 

4.Ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων Εθνικού 

Κτηματολογίου. 

1.Δυνατότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος 

έντυπου αρχείου. 

2.Δυνατότητα αξιοποίησης του G.i S.. 
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5.Ανάγκη οικονομικής αντιμετώπισης των 

απαλλοτριώσεων με ενίσχυση των δαπανών 

για απαλλοτριώσεις. 

6.Ανάγκη επιμόρφωσης του υπάρχοντας 

προσωπικού και στελέχωσης με εξειδικευμένο 

προσωπικά . 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Νομοθετικό Πλαίσιο. 1.Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για 

απαλλοτριώσεις . 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ: Στόχος η αναβάθμιση , αναζωογόνηση του δομημένου περιβάλλοντος με 

έργα ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο : 

 Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού  

 Αναπλάσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων με έμφαση στην 

προσβασιμότητα ΑμεΑ και πεζών 

 Διενέργεια αυτοψιών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

κοινόχρηστους χώρους για εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου 

κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  

 

3.3.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

3.3.2.1.ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Α. Δ/ΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας υπάγεται στη Γενική Δ/ση 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στεγάζεται σε 

ιδιόκτητο δημοτικό ακίνητο επί της οδού Μοναστηριού 53-55 ενώ λειτουργεί δομές και 

υλοποιεί δράσεις σε διάφορα σημεία του δήμου. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Κοινωνικής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 

Κοινωνικής Αρωγής, Προνοιακών Επιδομάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Η Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας συνεργάζεται στενά με 

δημόσιους και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς υγείας και πρόνοιας και υλοποιούν από κοινού δράσεις κοινωνικής στήριξης 

ευπαθών ομάδων (ΑμεΑ, άπορους, τοξικοεξαρτημένα άτομα κλπ). Υλοποιεί επίσης σειρά 

χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ενώ έχει και την ευθύνη για 
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τη θεώρηση των βιβλιαρίων πρόνοιας και τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων όχι μόνο για 

το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και για άλλους δήμους της Περιφερειακής ενότητας που δεν 

έχουν ακόμα συστήσει υπηρεσίες πρόνοιας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/σης 

Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, λειτουργούν διάφορες δομές κοινωνικής 

στήριξης όπως είναι το Υπνωτήριο Αστέγων, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων, 

Συσσίτια, Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακείο, Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών και 

Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο. 

Β. Δ/ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η Δ/ση Παιδικών Σταθμών υπάγεται στη Γενική Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Παιδικών Σταθμών και 

Εποπτείας, Παιδικών Σταθμών A, Β, Γ, Δ Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας 

Τριανδρίας, Ε Δημοτικής Κοινότητας και Διοικητικής Υποστήριξης. Έχει την ευθύνη της 

λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, την ευθύνη της 

αδειοδότησης των ιδιωτικών παιδικών σταθμών καθώς και την εποπτεία των φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων, ενώ η μελέτη ανακατασκευής και η μελέτη νέων Παιδικών Σταθμών και στη 

συνέχεια η κατασκευή και η ανακατασκευή αποτελούν ευθύνη της Δ/νσης Αστικού 

Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών και της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων 

αντίστοιχα. 

Συνολικά λειτουργούν 17 Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και 

εξυπηρετούν 1485 βρέφη και νήπια (ενώ δέχονται 1897 αιτήσεις). Παράλληλα, λειτουργούν 

ο Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.), (8 

παιδικοί και 1 Βρεφονηπιακός Σταθμός), και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης 

"Άγιος Στυλιανός" (1 Βρεφονηπιακός Σταθμός) που αποτελούν ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα 

του Δήμου Θεσσαλονίκης ,καθώς και 6 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Φιλανθρωπικών Σωματείων 

και 22 Ιδιωτικοί. 

Η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών μέσα από τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί, 

ασχολείται με ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών όπως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Συνεργάζεται με εθελοντές των φιλανθρωπικών φορέων, οι οποίοι στη σύγχρονη οικονομική 

συγκυρία καλούνται πολύ συχνά να συμπληρώσουν την ελλιπή κοινωνική κρατική πολιτική.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ: Στόχος η 

βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς : 
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 Δημιουργία νέων σύγχρονών κτιρίων στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη 

 Μεταστεγάσεις παιδικών σταθμών. 

 Ανάπτυξη ενεργητικών μορφών από-ιδρυματοποίησης –Εκπαίδευσης 

Ανάδοχων γονέων. 

 Ενίσχυση εκπαίδευσης ανηλίκων: -επαγγελματικός προσανατολισμός –

Δημιουργική απασχόληση μαθητών κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών 

των σχολείων για εργαζόμενες μητέρες. 

 Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ. 

 Προστασία Σωματικής και Ψυχικής Υγείας των μαθητών: υλοποίηση 

προγραμμάτων για την ενδοσχολική βία και «καλή» χρήση του διαδικτύου. 

 Επιμορφωτικές ημερίδες για «Προληπτική Ιατρική». 

 Πρωινό Κολατσιό για όλα τα παιδιά με βάση την μεσογειακή διατροφή 

3.3.2.2. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις εδρεύουν εννέα (9) δημόσια νοσοκομεία, ενώ 

βρίσκονται και πάνω από είκοσι (20) ιδιωτικές κλινικές 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Έλλειψη προσωπικού επιστημονικών 

ειδικοτήτων . 

2.Έλλειψη κατάλληλα διαμορφωμένων 

χώρων για τη λειτουργία επιτροπών, 

συμβουλευτικής κλπ εντός κτιρίου. 

3.Εξυπηρέτηση κατοίκων όλου του Νομού 

Θεσσαλονίκης για τα Προνοιακά 

Επιδόματα και τα Βιβλιάρια Υγείας. 

1.Ορθός επανασχεδιασμός της χρήσης των 

διαθέσιμων χώρων. 

2.Ορθός επανασχεδιασμός των εσωτερικών 

διαδικασιών. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Μη διασύνδεση με τα πληροφοριακά 

συστήματα των ασφαλιστικών Ταμείων 

(ΑΤΛΑΣ), των δημοτολογίων - 

ληξιαρχείων Δήμων και το TAXISNET. 

2.Δύσκολη η έγκριση στελέχωσης των 

υπηρεσιών από την κεντρική διοίκηση 

Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου 

λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων. 

 

1.Συνεργασία με Δημόσια Νοσοκομεία, 

Υγειονομική Περιφέρεια. 

2. Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενών 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ. 

 3.Αξιοποίηση αποφοίτων κοινωνικών 

επιστημών μέσω πρακτικής άσκησης. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Στόχος η 

επέκταση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας : 

 Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας . 

 Καθορισμός θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου για την λειτουργία των   

Δημοτικών Ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

 Μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας παροχής προνοιακών επιδομάτων και 

βιβλιάριων υγείας στους οικείους δήμους 

 Απλοποίηση των διαδικασιών για την παροχή βιβλιαρίων υγείας και 

προνοιακών επιδομάτων . 

 Παροχή Συσσιτίου σε  απόρους και επέκταση των δραστηριοτήτων της 

Δράσης «Στέγαση και Επανένταξη». 

 Εφαρμογή δράσεων προαγωγής υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 

με πραγματοποίηση προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας 

στις έξι Δημοτικές Κοινότητες. 

 Δικτύωση με επαγγελματικούς συλλόγους –Πανεπιστημιακούς –

εκπαιδευτικούς οργανισμούς για προσέλκυση εθελοντών σε κοινωνικές 

δράσεις του Δήμου (Κοινωνικούς Λειτουργούς , Ψυχολόγους-Γιατρούς) . 

3.3.2.3. ΤΟΜΕΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
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Τμήμα 

Προγραμμάτων 

και Δια Βίου 

Μάθησης 

1.Πρόβλημα φύλαξης και καθαριότητας των 

σχολικών κτιρίων για την πραγματοποίηση 

προγραμμάτων, καθώς και έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής. 

2.Ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος 

Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με 

υπαλληλικό προσωπικό για την γενικότερη 

γραμματειακή υποστήριξη, την αρτιότερη 

οργάνωση των προγραμμάτων καθώς και 

την αύξηση των προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων του τμήματος. 

3.Ανάγκη λειτουργίας περισσότερων 

Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σε σχολικά 

κτίρια του Δήμου μας εξοπλισμένα με την 

απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, λόγω 

της μεγάλης προσέλευσης δημοτών. 

4.Ανάγκη ποιοτικότερης και βελτιωμένης 

λειτουργίας του προγράμματος:" 

Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών κατά 

την διάρκεια του Καλοκαιριού", για 

εργαζόμενες μητέρες, μέσω της αύξησης 

πρόσληψης εκπαιδευτικών καθώς και 

προμήθεια υλικών καθαριότητος, 

φαρμακευτικού υλικού, αθλητικού υλικού 

και υλικών χειροτεχνίας. 

1.Χρήση και αξιοποίηση 

διαχείρισης των υποδομών του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, των 

υπηρεσιών, των Σχολικών 

κτιρίων και προμήθεια 

εξοπλισμού (Η/Υ, 

προτζέκτορες κ.α.) 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
1.Πρόβλημα συνέχισης των προγραμμάτων 

Δια Βίου Μάθησης λόγω της λήξης του 

προγράμματος ΕΣΠΑ: "Κέντρα Δια Βίου 

Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής 

Εμβέλειας &Προγράμματα Τοπικής 

Εμβέλειας - ΑΠ 8" της Γενικής 

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στις 

30/06/2015. 

1.Χορηγίες από ιδιώτες 

εκπαιδευτικούς, συνεργασίες 

με δημόσιους φορείς, 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

χρηματοδοτήσεις από 

προγράμματα ΕΣΠΑ και 

συνεργασίες με εθελοντές ή με 

φορείς εθελοντικής εργασίας 

για την λειτουργία των 

προγραμμάτων Δια Βίου. 

.Μάθησης ενηλίκων. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ :Στόχος η 

ενίσχυση της εκπαίδευσης ανηλίκων: 
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 Δημιουργία Δημοτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  

 Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων για την ενδοσχολική βία και καλή χρήση 

διαδικτύου. 

 Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής πολιτικής στα σχολεία με 

ανάπτυξη τυο προγράμματος «Πρωινό Κολατσιο». 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με θέμα τον αθλητισμό & 

πολιτισμό . 

 Έργα υποδομής : Ανέργεση νέων βιοκλιματικών και ενεργειακά 

αποδοτικών σχολικών κτιρίων. 

3.3.2.4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Τμήμα 

Διοργάνωσης 
Εκδηλώσεων και 
Φεστιβάλ Τμήμα 

Μουσικών 
Σχημάτων 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1 .Ανάγκη αξιοποίησης 

υφιστάμενου ειδικευμένου 

προσωπικού στο Δ.Θ. 

2.Ελλιπής εξοπλισμός. 

3.Ανάγκη εκσυγχρονισμού 

δημοτικών χώρων πολιτισμού. 

4.Προγραμματισμός προμήθειας 

απαιτούμενων μέσων και υλικών. 

1 .Εμπορική εκμετάλλευση 

προϊόντων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

2.Πώληση εισιτηρίων κτλ. μέσω 

διαδικτύου. 

3.Οργανωμένη προβολή 

πολιτιστικής συνεισφοράς Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

4.Πολιτιστική εκμετάλλευση 

δημοτικών χώρων. 

5.Ανταποδοτικότητα  (έναντι 

αμοιβής) των Μουσικών 

Σχημάτων. 

6.Ανάπτυξη σταθερού δικτύου 

συνεργαζόμενων φορέων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
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1 .Δυσχερές κοινωνικοοικονομικό 

κλίμα. 

2.Έλλειψη χορηγιών. 

3.Η συνεχής αλλαγή των νόμων και 

η πολυνομία. 

1.Νέο ΕΣΠΑ. 

2.Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. 

3.Δωρεές. 

4.Αναζήτηση χορηγιών 

5.Συμμετοχή σε Διεθνείς Ενώσεις 

με αντικείμενο τον Πολιτισμό και 

συνδιοργάνωση. .εκδηλώσεων. 

6.Αξιοποίηση υπάρχοντος εντός 

του Δήμου δικτύου φορέων, 

εθελοντικών ομάδων κτλ. 

Δ/ΝΣΗ 

Πολιτισμού και 
Τουρισμού Τμήμα 

Τουρισμού 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1 .Έλλειψη Υποδομών. 

2: Έλλειψη σημείων τουριστικής 

πληροφόρησης. -Έλλειψη σημείων 

στάθμευσης τουριστικών 

λεωφορείων. 

3.Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα 

και το ανεξέλεγκτο παρκάρισμα 

των αυτοκινήτων πλησίον των 

χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος. 

4 .Ανάγκη ευαισθητοποίησης των 

πολιτών σε θέματα καθαριότητας-

ανακύκλωσης-ευταξίας και 

σεβασμού της πόλης. 

δ. Δυσκολίες στην κάλυψη 

δαπανών των Press trips. 

1. Εκμετάλλευση του δικτύου 

συνεργατών-εμπλεκόμενων 

φορέων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
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1. Η μη λειτουργία σε μόνιμη 

βάση, των Μνημείων της πόλης,   ( 

επισκεψιμότητα ). 

1 Χρήση του δικτύου εθελοντών 

του Δήμου Θεσσαλονίκης για 

στοχευόμενη τουριστική 

πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση για την 

τουριστική συνείδηση των 

πολιτών. 

2.Αξιοποίηση των Μνημονίων 

Συνεργασίας με αεροπορικές 

εταιρείες και άλλους Δήμους της 

χώρας. 

3.Συνεργασίες με άλλους φορείς 

για προβολή του τουρισμού του 

Δ.Θ. 

 

Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

Δ/νση 

Βαφοπούλειο 
και 

Πνευματικών 
Ιδρυμάτων 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 

1.Στελέχωση με επιπλέον προσωπικό 

για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών 

αναγκών/ 

2.Σύστημα πυροπροστασίας/Έξοδος 

κινδύνου/ Σύστημα ασφαλείας . 

3.Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού. 

4.Απομάκρυνση περιττών 

μηχανολογικών κατασκευών 

5.Εμπλοκή στην επίλυση 

προβλημάτων λόγω της 

γραφειοκρατίας μεταξύ των 

υπηρεσιών Κέντρο Ιστορίας 

Θεσσαλονίκης. 

6.Ανάγκη τακτοποίησης και 

συντήρησης αρχείων/βιβλιοθήκης 

(ελλείψεις υλικών και μέσων για τις 

εργασίες συντήρησης). 

7.Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του 

κτιρίου. 

8.Πρόβλημα καθαριότητας και 

φύλαξης του κτιρίου. 

1.Η εμπειρία των υπαλλήλων στα 

αντικείμενα, εξασφαλίζει την επιτυχία 

των προγραμμάτων-δράσεων του 

Β.Π.Κ. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 

2.Αξιοποίηση των αρχειακών 

συλλογών για εκπόνηση επιστημονικών 

εργασιών- εκδόσεων. 

3.Αξιοποίηση των αιθουσών για 

πραγματοποίηση πολιτιστικών και 

εικαστικών εκδηλώσεων. 

4.Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα που εκτελούνται στον 

Δ.Θ. και αφορούν στη διεύρυνση της 

πολιτιστικής δράσης του δήμου γενικά. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Εμπλοκή στην εκτέλεση των 

δράσεων λόγω της γραφειοκρατίας 

μεταξύ των υπηρεσιών δήμων, 

περιφερειών και υπουργείων. 

2.Έλλειψη επιχορηγήσεων από 

φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

1.Αξιοποίηση Ομάδας Εθελοντών. 

2.Αναζήτηση Δωρεών- Χορηγιών. 

3.Ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

4.Ένταξη του Κ.Ι.Θ. στα Γ.Α.Κ. 

5.Επιχορήγηση από ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά προγράμματα. 

6.Πρακτική άσκηση φοιτητών ιστορίας 

και αρχειονομίας. 

7.Ενεργοποίηση Σωματείου Φίλων 

Κ.Ι.Θ. 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Δ/νση 

Βιβλιοθηκών & 

Μουσείων 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1 .Ελλιπής συντήρηση κτιρίων, 

υποχρηματοδότηση. 

2.Περιορισμένο ωράριο λειτουργίας 

λόγω έλλειψης προσωπικού. 

3.Πλημμελής ενημέρωση των 

συλλογών στην τρέχουσα εκδοτική και 

εικαστική δραστηριότητα, εξαιτίας του 

τρόπου προμήθειας. 

4.Επιτακτικές ανάγκες των 

βιβλιοθηκών αποτελούν: α) η 

μετάπτωση της Βιβλιοθήκης 

Τριανδρίας “Ιωάννης Διαμαντής” από 

το ΑΒΕΚΤ στο αυτοματοποιημένο 

σύστημα Βιβλιοθηκών (Horizon) μετά 

την ενσωμάτωση του Δ. Τριανδρίας 

στο Δ. Θεσ/νίκης (το οποίο 3ρίσκεται 

σε εξέλιξη), β) η ανανέωση της 

εγγύησης/συμβολαίου για τη 

συντήρηση και αντικατάσταση των 

1 .Ενεργό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. 

2.Εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό. 

3.Ιδιόκτητα κτίρια. 

4.Λειτουργία Εκθεσιακών 

χώρων Πινακοθήκης σε κτίρια 

εμβληματικά και 

προβεβλημένα. 

5..Δωρεάν υπηρεσίες και 

πολιτιστικές δράσεις για τους 

πολίτες κάθε ηλικίας. 

6.Η δυνατότητα εφαρμογής 

νέων τεχνολογιών στη 

λειτουργία και παροχή 

υπηρεσιών των βιβλιοθηκών 

προς τους πολίτες. 

7.Αξιοποίηση των μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης για την 

προβολή του πολιτιστικού 
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barcode readers. 

5.Μη λειτουργία του εργαστηρίου 

βιβλιοδεσίας. 

έργου της Δ/νσης. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1 .Μη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου 

εξειδικευμένου προσωπικού λόγω 

οικονομικής κρίσης 

1 .Αξιοποίηση νέου ΕΣΠΑ 

2. Χορηγίες  

3. Δωρεές, αξιοποίηση δικτύου 

εθελοντών  

4. Πρακτική άσκηση από 

φοιτητές συνεργαζόμενων 

Παν/μιων, ΤΕΙ & ΙΕΚ, 

συνεργασία με την Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Future 

Library  

5. Αξιοποίηση των 

προγραμμάτων κοινωφελούς - 

κοινωνικής εργασίας, 

6. Συνεργασία με φορείς, που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο 

του πολιτισμού & της 

εκπαίδευσης  

7. Συμμετοχή σε Διεθνείς 

Εκθέσεις Βιβλίων με 

αντικείμενο την προώθηση και 

προβολή των τοπικών 

πολιτιστικών προϊόντων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
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1 .Μη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου 

εξειδικευμένου προσωπικού λόγω 

οικονομικής κρίσης. 

1.Αξιοποίηση νέου ΕΣΠΑ. 

2.Χορηγίες. 

3.Δωρεές, αξιοποίηση δικτύου εθελοντών. 

4.Πρακτική άσκηση από φοιτητές 

συνεργαζόμενων Παν/μιων, ΤΕΙ & ΙΕΚ, 

συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Future Library. 

5.Αξιοποίηση των προγραμμάτων 

κοινωφελούς - κοινωνικής εργασίας. 

6.Συνεργασία με φορείς, που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού 

& της εκπαίδευσης. 

7.Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίων με 

αντικείμενο την προώθηση και προβολή των 

τοπικών πολιτιστικών προϊόντων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1 .Περιορισμός των δαπανών για θέματα 

δημοσίων και διεθνών σχέσεων και για την 

υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου 

(προμήθεια εθιμοτυπικών δώρων, παράθεση 

επίσημων γευμάτων) λόγω της οικονομικής 

κρίσης της χώρας . 

2.Ανάγκη επιμόρφωσης προσωπικού σε 

θέματα διεθνών σχέσεων, πολιτισμού, 

δημόσιας διοίκησης & ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 

3.Περιορισμός συνεργασιών με 
αδελφοποιημένες πόλεις λόγω εσωτερικών και 
εξωτερικών αναταράξεων στην περιοχή τους. 

1 .Οργανωμένη προβολή των δράσεων & 

εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

2.Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό. 

3.Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου 

αδελφοποιημένων πόλεων και περαιτέρω 

αξιοποίησή του προς όφελος του Δήμου και 

των πολιτών.  

4.Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (blogs) 

για διάχυση πληροφοριών.  

5. Ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από 
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και Forum. 

6.Ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από τη 
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 
 
7.Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φορείς του 
εξωτερικού. 
 
8. Ορθολογική χρήση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για άμεση ενημέρωση και διάχυση 
των πληροφοριών αλλά και των εκδηλώσεων 
του Δήμου σε συνεργασία με την αντίστοιχη 
υπηρεσία του Δήμου (e-Government). 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Στόχος ο πολιτισμός να γίνει  προσβάσιμος 

σε όλους με ταυτόχρονη προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων: 

 Διοργάνωση διαλέξεων /ημερίδων σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς με θέμα 

την προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών –« Διαδραστικός  Πολιτισμός». 

 Προώθηση της νεανικής δημιουργικότητας της πόλης . 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού –Διπλωματία  πόλεων (Road shows) 

 Ανάπτυξη δικτύου εθνικών και διεθνών συνεργασιών με πρωτοβουλίες για 

Μνημόνια Συνεργασίας με Φορείς /Πόλεις /Αεροπορικές Εταιρίες –Δικτύωση 

πόλεων (lobbing) 

 Δημιουργία νέων θεματικών τουριστικών διαδρομών με πολιτιστικό /ιστορικό 

χαρακτήρα. 

 Ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα θέματα της κοινωνίας 

μέσα από τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις , ημερίδες και δράσεις . 

 Εκσυγχρονισμό των εκθεσιακών χώρων του Δήμου και πραγματοποίηση 

εκθέσεων & πολιτιστικών εκδηλώσεων & δράσεων με είσοδο ελεύθερη στο 

κοινό . 

 Έργα υποδομής: Προστασία και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και 

δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών. 

3.3.2.5. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ&ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής 

διαχείρισης εσόδων αθλητικών χώρων. 

2.Κακή κατάσταση της τεχνικής υποδομής 

των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 

(λόγω παλαιότητας & καιρικών συνθηκών). 

3.Έλλειψη προσωπικού/ανάγκη πρόσληψης 

προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ 

καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής). 

4.Επιστέγαση Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

1.Είσπραξη εσόδων, ενδεχομένως μέσω 

καταβολής των συνδρομών σε τραπεζικά 

συστήματα ή μέσω Ο.Π.Σ.Ο.Υ. 

2.Ανάδειξη υφισταμένων ανοιχτών χώρων 

άθλησης μέσω ανακατασκευής των γηπέδων 

και τεχνικών παρεμβάσεων. 

3.Η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου 

χρόνου θα έδινε τη δυνατότητα σχεδιασμού 

και υλοποίησης περισσότερων 
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5.Απουσία συνολικής διαχείρισης όλων των 

αθλητικών χώρων του Δ.Θ (κλειστά 

γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, σχολικά 

γυμναστήρια) λόγω της υπαγωγής των 

σχολικών γυμναστηρίων στον έλεγχο των 

Σχολικών Επιτροπών. 

6.Η έλλειψη δυνατότητας συχνής ανανέωσης 

εξοπλισμού, λόγω μειωμένου 

προϋπολογισμού. 

7.Απουσία φύλαξης υπαίθριων 

εγκαταστάσεων 

εξειδικευμένων προγραμμάτων άθλησης 

καλύπτοντας τις ανάγκες ευρύτερου 

φάσματος του πληθυσμού του Δ.Θ. 

4.Μείωση λειτουργικού κόστους, αύξηση 

επισκεψιμότητας -εσόδων, κατά τους 

χειμερινούς μήνες. 

5.Η συνολική διαχείριση θα βοηθούσε στην 

καλύτερη συνεργασία με τους συλλόγους -

φορείς που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς 

χώρους, με πιο δίκαιη και ισότιμη 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους 

συντελώντας ταυτόχρονα στη διαφύλαξη του 

κοινωφελούς χαρακτήρα των δημοτικών 

αθλητικών χώρων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Η ισχύουσα νομοθεσία για τα έσοδα είναι 

απαρχαιωμένη. 

2.Η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου 

προσωπικού. 

1.Σύναψη συμβάσεων έργου μέσω 

προγραμμάτων απασχόλησης, όπως π.χ το 

πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. 

2.Ανανέωση υπάρχοντος εξοπλισμού μέσω 

χορηγιών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Στόχος η ανάπτυξη του μαζικού 

αθλητισμού για όλες της ηλικίες : 

o Εξεύρεση χώρων για δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με 

δυνατότητα χρηματοδότησης τους από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

o Επίλυση των οργανωτικών ζητημάτων που αφορούν στη διάθεση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων για 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ανοικτού χώρου με ελεύθερη πρόσβαση για 

τους δημότες . 

o Ανάπτυξη συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες του Δήμου για εφαρμογή 

προγραμμάτων επισκέψεων των μαθητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου και γνωριμία με του τοπικούς συλλόγους με στο την ανάπτυξη 

αθλητικής κουλτούρας . 
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o Διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων προαγωγής αθλητισμού σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο με δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από 

ευρωπαϊκά προγράμματα. 

o Έργα υποδομής: Δημιουργία υδροδυναμικού αθλητικού κέντρου και 

φωτισμός υπαίθριων γηπέδων. 

3.3.2.6.ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας στεγάζεται 

στο γραφείο ΙΟΒΑ του Δημαρχιακού Μεγάρου και έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των 

εθελοντικών δράσεων και την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών .Στο πλαίσιο αυτό 

λειτουργεί ένα δίκτυο εθελοντών ,τα μέλη του οποίου συμμετέχουν εθελοντικά σε δράσεις 

του Δήμου και διάφορων φορέων μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα. Για τον καλύτερο 

συντονισμό και την ανάπτυξη της εμβέλειας των εθελοντικών δράσεων, συστάθηκε ομάδα 

διοίκησης έργου για τον εθελοντισμό ,στην οποία συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. 

Λειτουργεί επίσης δημοτική τράπεζα αίματος ,η οποία πραγματοποιεί 6-8 περίπου τακτικές 

αιμοδοσίες ετησίως ,ενώ παράλληλα φροντίζει για την αποστολή μονάδων αίματος σε 

συγγενικά πρόσωπα των αιμοδοτών που έχουν ανάγκη .Επιπρόσθετα πραγματοποιείται 

διοργάνωση ή συνδιοργάνωση διαφόρων δράσεων για θέματα εθελοντισμού και νεολαίας. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Έλλειψη άμεσης υποστήριξης τεχνικών 

υπηρεσιών και υποδομών στις εθελοντικές 

δράσεις (εργατών αυτοκινήτου κλπ). 

2.Έλλειψη σύγχρονων δομών επικοινωνίας 

και τηλεματικών εφαρμογών. 

3.Κατάρτιση και εξειδίκευση των εθελοντών 

4.Η έλλειψη υποστήριξης της διάχυσης της 

ενημέρωσης για τις εθελοντικές δράσεις από 

όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. 

1.Η ύπαρξη του δικτύου εθελοντών. 

2.Η σύσταση ομάδας διοίκησης έργου για 

τον εθελοντισμό. 

3.Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού εθελοντών 

δε διάφορες δράσεις. 

4.Η πολιτική βούληση για την ανάπτυξη του 

εθελοντισμού και των δράσεων. 

5.Η ύπαρξη και η λειτουργία της Δημοτικής 

Τράπεζας αίματος από το 1989. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
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1.Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τον 

εθελοντισμό. 

2.Η έλλειψη ολοκληρωμένης παιδείας των 

πολιτών για εθελοντική δράση. 

3.Η βραδεία ανταπόκριση των φορέων για 

την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών. 

1.Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, 

φορείς κλπ. 

2.Χρηματοδότηση δράσεων από Ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: Στόχος η αύξηση του δείκτη 

ενεργοποίησης των εθελοντών: 

 Προβολή – Ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 Επέκταση της διεξαγωγής των τακτικών αιμοδοσιών και στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα. 

 Δημιουργία «Σχολείου ενεργού Πολίτη» για εκπαίδευση εθελοντών. 

3.3.3. ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

3.3.3.1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Συνύπαρξη σε έναν ενιαίο χώρο 

υπαλλήλων που εξυπηρετούν κοινό για 

θέματα που αφορούν διαφορετικά 

αντικείμενα. 

2.Ανάγκη για δημιουργία γραφείων δηλ. 

χωρών διακριτών ανά αντικείμενο στα οποία 

να εξυπηρετούνται οι Δημότες χωρίς 

θορύβους κα οχλαγωγία. 

3.Προκειμένου να κατατεθεί μια αίτηση για 

έκδοση άδειας ή για την παραλαβή της, 

απαραίτητη είναι ή μη ύπαρξη οφειλών προς 

τον Δήμο (βεβαιωμένων ή τρεχουσών). 

Προκειμένου να γίνει αυτός ο έλεγχος οι 

Δημότες είναι υποχρεωμένοι να 

επισκέπτονται μέχρι και δύο διαφορετικά 

1.Δυνατότητα διαμόρφωσης των κατάλληλων 

χώρων με την βοήθεια των σχετικών 

υπηρεσιών του Δήμου (π.χ. των Τεχνικών 

Υπηρεσιών) έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες για την υποδοχή 

κοινού αλλά και γενικότερα εργασίας. 

2.Δυνατότητα βελτίωσης της οργάνωσης 

όσον αφορά τα θέματα ελέγχου των οφειλών 

των Δημοτών ώστε να αποφεύγεται η 

περιφορά τους σε διάφορα γραφεία. 
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γραφεία σε διαφορετικό μέρος του κτιρίου 

του Δημαρχείου με αποτέλεσμα να χάνεται 

χρόνος και να υπάρχει έντονη 

δυσανασχέτηση από πλευράς τους. 

3.Καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών που 

αφορούν τους Κοινόχρηστους Χώρους και 

του Στάσιμου Εμπορίου (λόγω 

καθυστερήσεων άλλων υπηρεσιών που 

εμπλέκονται). 

4.Αδυναμία τήρησης πολλές φορές των 

προθεσμιών που προβλέπονται για την 

έκδοση Αδειών Καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (λόγω 

καθυστερήσεων άλλων υπηρεσιών που 

εμπλέκονται). 

5.Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για νέου 

είδους δραστηριότητες που ασκούνται και  οι 

οποίες θα μπορούσαν να αδειοδοτούνται από 

τον Δήμο (π.χ. 5D προβολές, ή ο χώρος που 

διεξάγεται το παιχνίδι επίλυσης γρίφων 

"Mind Trap"). 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Τεχνικός Έλεγχος: Το Τμήμα Τεχνικού 

Ελέγχου Επιχειρήσεων θέτει περιορισμούς 

για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου που 

δεν λαμβάνονται υπόψη από τη Δ/νση 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής για τον 

προσδιορισμό εξυπηρετούμενων ατόμων 

στον υπαίθριο χώρο 

2.Διοικητικές Κυρώσεις: Δυσκολίες στην 

επικοινωνία με συναρμόδιες Υπηρεσίες 

Καθυστερήσεις  λόγω αλλαγής νομοθετικού 

πλαισίου .Έλλειψη διευκρινιστικών 

εγκυκλίων επί των αλλαγών των νομοθετικών 

1.Προσπάθεια για απλούστευση των 

διαδικασιών Αδειοδότησης από την πολιτεία 

μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας. 

2.Δυνατότητα έκδοσης βιβλίων - οδηγών από 

την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 

(ή κάποιο άλλο σχετικό φορέα), που να 

περιλαμβάνει όλες τις νέες νομοθετικές 

διατάξεις και να παρέχει σαφείς ερμηνείες, 

οδηγίες και διευκρινήσεις για τον τρόπο 

έκδοσης των αδειών. 
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διατάξεων και της εφαρμογής τους, 

Καθυστέρηση γνωμοδοτήσεων και 

απαντήσεων επί ερωτημάτων της Υπηρεσίας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Στόχος η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες : 

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων . 

Δράσεις ενημέρωσης επιχειρηματιών σε θέματα αποφυγής διοικητικών κυρώσεων. 

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξη start up. 

Προώθηση τοπικής ανάπτυξης με ποικίλες μορφές επιχειρηματικότητας (όπως 

μικτές εμπορικές επιχειρήσεις-οικονομική ανάπτυξης της πόλης –απασχόλησης ανέργων) 

Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 Λειτουργία γραφείου Εργασίας -Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση 

ανέργων.  

3.3.4. ΑΞΟΝΑΣ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 3.3.4.1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Η υπηρεσία του ΔΘ που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό είναι η Δ/νση 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών, η οποία στεγάζεται στον 4° όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τα τμήματα 

που την απαρτίζουν είναι : 

1
Ο

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων έχει ως βασική αρμοδιότητα την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και την παρακολούθηση των 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων/έργων. Κρίσιμα ζητήματα για το τμήμα αποτελούν η 

σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με την 
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αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πηγών, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει στην 

ωρίμανση έργων και στη μετέπειτα ένταξη τεκμηριωμένων προτάσεων χρηματοδότησης. 

 

2
ο
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ΟΕΥ και 

της διοικητικής αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου, προγραμμάτισε και 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού για 

το Νέο ΕΣΠΑ και λοιπά χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

2.Ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος με 

εξειδικευμένο προσωπικό λόγω της έναρξης 

της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020. 

1.Εφαρμογή της τυποποίησης των 

διαδικασιών. 

2.Τήρηση συστηματοποιημένου αρχείου 

(φάκελοι- υποφάκελοι.). 

3.Τήρηση πινάκων για την παρακολούθηση 

των χρηματοδοτούμενων έργων/δράσεων. 

4.Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δ.Θ. 

5.Παρακολούθηση της χρηματοδότησης 

έργων/δράσεων μέσω του Ο.Π.Σ.Ο.Υ. 

6.Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας, 

συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τις 

υπηρεσίες του Δήμου για την παρακολούθηση 

των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και την 

κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δ.Θ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Το νομοθετικό πλαίσιο στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες (ενστάσεις, εγγυητικές επιστολές 

από εξωτερικό κ.λ.π) οδηγεί σε μη τήρηση 

των χρονοδιαγραμμάτων. 

2.Η καθυστέρηση ανταπόκρισης από την 

Ενιαία Αρχή Πληρωμής (αποστολή 

πιστοποιήσεων) δημιουργεί πρόβλημα στην 

ομαλή ροή χρηματοδότησης των έργων. 

3.Η μη ύπαρξη Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τα 

προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας. 

1.Ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από τη 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

2.Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με διάφορους 

φορείς μέσω της ανταλλαγής εμπειριών. 

3.Αξιοποίηση δικτύου εταίρων. 

4.Αξιοποίηση καλών πρακτικών από 

διάφορους φορείς στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό. 

5.Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πηγών για 

ένταξη έργων/δράσεων. 
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υλοποίησε τη σχηματική απεικόνιση διαγράμματος των Υπηρεσιών του ΔΘ (Οργανόγραμμα) 

και την υποστήριξη της σύνταξης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ - Job 

Description) και της Τυποποίησης των Διαδικασιών, ενώ στην κύρια στοχοθεσία του είναι η 

ολοκλήρωση τυποποίησης των Διαδικασιών των Υπηρεσιών του ΔΘ και η ολοκλήρωση 

τροποποίησης -βελτίωσης του ΟΕΥ. 

 

3
ο
 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Το Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας 

των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου, δηλαδή του λογισμικού 

συστήματος (λειτουργικό σύστημα και βάσεις δεδομένων) και του λογισμικού εφαρμογών 

που χρησιμοποιείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό περιλαμβάνει: Διαρκή 

παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για τον 

εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών και τη σήμανση συναγερμού και/ή την αυτόματη 

αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας. Επίσης συμμετέχει στον σχεδίασμά και την 

υλοποίηση έργων πληροφορικής, τα οποία έχουν έμμεση ή άμεση σχέση με τις Τεχνολογίες 

του Διαδικτύου και την Ηλεκτρονική Διοίκηση, ενώ βασικό ζήτημα είναι το θέμα των 

προμηθειών (δαπανών), που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης σε επίπεδο Διοίκησης. 

ΑΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ανάγκη τροποποίησης του ΟΕΥ. 

2.Σύνταξη προτύπου για βραβεύσεις 

Υπηρεσιών. 

1.Υποστήριξη των Υπηρεσιών. 

2.Προγραμματισμός/Στοχοθεσία,και 

Απολογισμό. 

3.Ολοκλήρωση Τυποποίησης των 

Διαδικασιών τω Υπηρεσιών του ΔΘ. 

Σύνταξη των Περιγραμμάτων Θέσεων 

Εργασίας 

ΠΕΡΙΟΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Ανάγκη θεσμοθέτησης κανονιστικού 

πλαισίου για ΠΘΕ & Διαδικασίες. 

1.Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

των Υπαλλήλων. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Αντίγραφα Ασφαλείας (Backups). Πρέπει να 

καταγραφούν όλα τα λαμβανόμενα backups 

και να υπάρξει διαδικασία συνεχούς ελέγχου 

της ακεραιότητάς τους μέσω διαδικασίας 

ανάκτησής τους.  

2.Σχέδιο επαναλειτουργίας μετά από 

καταστροφή. Πρέπει να σχεδιαστεί και 

δοκιμαστεί (Disaster Recovery Plan). 

3.Δικαιώματα πρόσβασης στα κεντρικά 

πληροφοριακά συστήματα. Πρέπει να γίνει 

αναλυτική καταγραφή και να εφαρμοστεί 

πολιτική ασφαλείας για την αλλαγή των 

κωδικών ασφαλείας σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

4.Computer room, εξυπηρετητές (servers). 

Πρέπει να γίνει λεπτομερής καταγραφή των 

φυσικών και εικονικών εξυπηρετητών ποιος 

είναι ο ρόλος του καθενός, η 

διασυνδεσιμότητα των servers μεταξύ τους και 

με τον έξω κόσμο.  

5.Computer room, εξυπηρετητής: 

- Προμήθεια τροφοδοτικού συνεχούς παροχής 

(UPS)  

-Προμήθεια νέου εξοπλισμού ή προμήθεια 

υπηρεσιών  

6. Δικτυακή υποδομή. Πρέπει να γίνει 

αναλυτική καταγραφή των μηχανημάτων της 

δικτυακής υποδομής που υλοποιείται μέσω 

κεντρικών και περιφερειακών core switches, 

routers, switches, modems 

7. Μισθωμένες γραμμές. Ο Δήμος 

χρησιμοποιεί υψηλού κόστους μισθωμένες 

γραμμές για την επικοινωνία με περιφερειακά 

κτίρια 

8. Η συρρίκνωση της Διεύθυνσης 

Μηχανογράφησης σε Τμήμα γέννησε πολλά 

και σημαντικά προβλήματα Κρίνεται 

επιτακτική η επαναδημιουργία Διεύθυνσης 

Μηχανογράφησης και αναδιανομή των 

αρμοδιοτήτων 

1.Έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό υψηλών τυπικών προσόντων με 

δεδομένη διάθεση για περαιτέρω και συνεχή 

επιμόρφωση. 

2.Λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων 

και εφαρμογών με δυνατότητες βελτίωσης. 

3.Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών in-

house. 

4.Οι δεξαμενές υπαλλήλων από τις οποίες  

αντλούνται κάθε φορά τα μέλη των επιτροπών 

διαγωνισμών πρέπει να εμπλουτιστούν άμεσα 

συμπεριλαμβάνοντας όλους τους υπαλλήλους 

του Δ.Θ. με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα 

και όχι μόνον υπαλλήλους του ΤΜΥ. 

5.Η συρρίκνωση της Διεύθυνσης 

Μηχανογράφησης σε Τμήμα γέννησε πολλά 

και σημαντικά προβλήματα. Κρίνεται 

επιτακτική η επαναδημιουργία Διεύθυνσης 

Μηχανογράφησης και αναδιανομή των 

αρμοδιοτήτων του τμήματος στα πλαίσια της 

σύνταξης του νέου ΟΕΥ για τον Δ.Θ. 

6.Αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών του 

τμήματος, ανάλυση και μοντελοποίηση για 

όσες επ’ αυτών καθίσταται δυνατό. 

7.Μοντελοποίηση της διαδικασίας 

μετακίνησης των φυσικών θέσεων εργασίας 

των υπαλλήλων (δομές, έπιπλα, μηχ. 

εξοπλισμός) με στόχο τον έγκαιρο 

προγραμματισμό τους. Ενημέρωση όλων των 

υπηρεσιών με έκδοση εγκυκλίου και καθολική 

εφαρμογή αυτής. 
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1.Μη ευέλικτο νομικό πλαίσιο όσον αφορά 

τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ή 

διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά και κίνδυνοι 

ως προς την ασφάλεια των δεδομένων. 

2.Αδυναμία αντιμετώπισης προβλημάτων 

επιπέδου Level 0 από τους χρήστες του Δ.Θ. 

3.Συνεχείς απρόβλεπτες αλλαγές, τόσο σε 

επίπεδο αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης ανατρέπουν σχεδόν 

καθολικά το προγραμματισμό εργασιών του 

τμήματος. 

4.Αδυναμία αποδέσμευσης/μεταβολής της 

χρήσης προγραμμάτων/εφαρμογών βάσει 

συμβάσεων και τυπικών διαδικασιών. 

1.Χρήση ελεύθερου λογισμικού (κατά 

περίπτωση) 

2.Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 

παρέχονται μέσω διαδικτύου (Free cloud 

services/Free mail services). 

 

4
ο
 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαχειρίζεται τη Διαδικτυακή Πύλη του 

Δήμου, μεριμνά για την εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την παροχή 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα μεριμνά για την υλοποίηση 

διαδικτυακών εφαρμογών και αναπτύσσει εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κρίσιμο 

ζήτημα του τμήματος αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η εσωτερική μεταρρύθμιση μαζί με την 

αναβάθμιση των ικανοτήτων των υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ύπαρξη καθετοποιημένων οργανωτικών 

δομών (SILOS). 

2.Δυσκολία δημιουργίας των απαραίτητων 

συνεργειών για την ολοκλήρωση οριζόντιων 

έργων και δράσεων. 

3.Έλλειψη απαραίτητων ψηφιακών 

δεξιοτήτων και ψηφιακός αλφαβητισμός 

(Ψηφιακή Ατζέντα 2020, Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, 

1.Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού στο τομέα των Τ.Π.Ε. 

2.Εκσυγχρονισμός και εσωτερική 

μεταρρύθμιση με στόχο τη βελτίωση  της 

αποτελεσματικότητας του φορέα μέσω της 

ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης των 

διαδικασιών. 

3.Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. 

καθώς και χρηματοδότηση (συντήρηση) 
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Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση, μελέτη ΙΟΒΕ για την 

Ψηφιακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα). 

4.Κεντρικός συντονισμός έργων ΤΠΕ. 

5.Δημιουργία οργανωτικής δομής για 

οριζόντια διοίκηση και συντονισμό των 

σημαντικών έργων του φορέα. 

καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

πληροφοριακών συστημάτων. 

4.Εμπέδωση εργασιακής κουλτούρας φιλικής 

προς τις  

 ΤΠΕ μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών 

(σεμινάρια, επιμόρφωση). 

5.Εντοπισμός και διάδοση καλών διεθνών 

πρακτικών. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Ασαφές και μη ευέλικτο Θεσμικό και 

Κανονιστικό πλαίσιο (Θεσμικό επίπεδο δια-

λειτουργικότητας - Εθνικό Πλαίσιο Δια-

λειτουργικότητας). 

2.Περιορισμένες δράσεις σχετικές με τη 

διάθεση και αξιοποίηση δημοσίων 

πληροφοριών και δεδομένων. 

3.Χρονοβόρες διαδικασίες για δημόσιες 

συμβάσεις (σημαντικές καθυστερήσεις στα 

στάδια του διαγωνισμού, της δημοπρασίας, 

της ανάθεσης κλπ) ξεπερνώντας τη διάρκεια 

ζωής των προμηθευόμενων προϊόντων/ 

υπηρεσιών ΤΠΕ, οδηγώντας έτσι στην 

υιοθέτηση τελικά ξεπερασμένων ως ένα 

βαθμό προϊόντων/λύσεων. 

1.Ανάπτυξη εξωστρέφειας και δικτύου 

συνεργασιών με την Ακαδημαϊκή κοινότητα, 

ΜΚΟ, άλλους ΟΤΑ κτλ. 

2.Προώθηση Ανοικτής & Συμμετοχικής 

Διακυβέρνησης. 

3.Καινοτόμες παρεμβάσεις στο σύνολο των 

λειτουργιών της πόλης με στόχο τον 

μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης σε 

Ευφυή Πόλη. 

4.Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο 

καινοτομίας και διάχυσης  νέων και ανοικτών 

τεχνολογιών. 

5.Ανοιχτά δεδομένα: μπορούν να 

προσφέρουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης 

υπηρεσιών για νέα επιχειρηματικότητα, νέες 

δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες που 

μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ευρύ πεδίο 

πιθανών χρήσεων μεταδεδομένων . 

6.Ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ Δήμου 

Θεσσαλονίκης-επιχειρήσεων -

πανεπιστημίων. 

7.Μείωση διοικητικού κόστους, λαθών και 

βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου 

κεφαλαίου του φορέα με τη χρήση ΤΠΕ. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Στόχος η 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και η καλύτερη αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών πηγών: 

 Δημιουργία δικτύου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την σύνταξη προτάσεων 

που αφορούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού. 

 Παρακολούθηση χρηματοδοτικής ροής με σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης 

. 

 Ολοκλήρωση των Περιγραφών Θέσεων Εργασίας και τυποποίηση των 

διαδικασιών. 

 Εφαρμογή Συστημάτων Ολικής  Ποιότητας σε όλα τα τμήματα του Δήμου και 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες ,σε συνδυασμό με την εφαρμογή Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης 

 Σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση των φυσικών εξυπηρετήσεων και 

προώθηση σημείων Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δημότη . 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων και πολιτική ανοιχτών 

δεδομένων. 

 Ψηφιοποίηση αρχείων και καταγραφής των διαδικασιών. 

 Νέα Διαδικτυακή Πύλη με έμφαση στην διεύρυνση των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών και ταυτόχρονη ανάπτυξη mobile εφαρμογών.  

3.3.4.2. ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ  

Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών είναι αρμόδια για την τήρηση 

των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των 

ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και την ταχεία διεκπεραίωση των 

διοικητικών θεμάτων των δημοτών.  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΕΣ 

1.Αργή ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η 

οποία επιβραδύνει τις δραστηριότητες (Τμ. 

Διαφάνειας). 

2.Προβληματικό λειτουργικό πρόγραμμα 

καταχώρησης δεδομένων (Τμ. Ληξιαρχείου). 

3.Ανάγκη αντικατάστασης - εκσυγχρονισμού 

1.Στέγαση της υπηρεσίας σε σύγχρονες 

κτιριακές υποδομές. 

2.Απασχόληση έμπειρου προσωπικού. 

3.Παροχή πληροφοριακού υλικού στους 

δημότες για το σύνολο των δραστηριοτήτων 

και των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου 
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του εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, Φαξ, σκάνερ κλπ). 

4.Ανάγκη παροχής δικαιώματος πρόσβασης 

στους Η/Υ των υπαλλήλων του Δήμου μας 

μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης για 

την παροχή υποστήριξης σε θέματα 

ανάρτησης περιεχομένου ή πράξεων στο 

διαδίκτυο (Τμ. Διαφάνειας) 

5. Άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας για 

νόμους, εγκυκλίους και γνωμοδοτήσεις 

υπουργείων. 

6.Ψηφιοποίηση Αρχείων (Τμ. 

Δημοτολογίου). 

7. Επιμόρφωση προσωπικού. 

 

μέσω διαδικτύου (π.χ. ιστοσελίδα του ΔΘ). 

4.Διενέργεια διαδικτυακών ερευνών μέσω 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων α) για την 

ικανοποίηση των πολιτών από τις Υπηρεσίες 

του Δήμου και β) για τις ανάγκες των 

πολιτών για νέες ή για βελτίωση των 

υφισταμένων παρεχόμενων υπηρεσιών. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Επικαιροποίηση των Νόμων του Αστικού 

Κώδικα και γενικά των Νόμων που διέπουν 

κάθε διοικητική διαδικασία. 

2.Ασαφές νομοθετικό πλαίσιο. 

3.Επικαιροποίηση Ληξ. Νόμου με 

αντικατάσταση κάποιων άρθρων ώστε να 

συμβαδίζει με τη το σημερινό τρόπο ζωής. 

4.Αδυναμία από τις συνεργαζόμενες 

εξωτερικές δημόσιες υπηρεσίες να 

ξεπεραστεί η γραφειοκρατία και να γίνει πιο 

χρηστή η δημόσια διοίκηση. 

5.Καθυστέρηση παραλαβής της 

αλληλογραφίας λόγω γραφειοκρατίας των 

δημοσίων φορέων. 

 

1.Σύνδεση με ηλεκτρονικά προγράμματα 

άλλων υπηρεσιών για την άμεση πρόσβαση 

στα δεδομένα (ΚΕΠ, Εφορίες, Δήμοι). 

2.Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των φορέων 

του Δημοσίου ώστε να μην χρειάζεται η 

αναζήτηση Λ.Π. από τους πολίτες αλλά οι 

Δ.Υ. να τις αντλούν από το ηλεκτρονικό 

σύστημα. 

3.Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού από 

ΕΚΔΔΑ. 

4.Ηλεκτρονική διασύνδεση και διαχείριση 

εγγράφων ώστε να παρατηρηθεί μείωση της 

αποστολής φυσικών εγγράφων . 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ: 

Στόχος η βελτίωση διεκπεραιωτικών  διαδικασιών και της παροχής υπηρεσιών στον 

δημότη: 
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 Διενέργεια ερευνών μέσω ερωτηματολογίων όσον αφορά την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο. 

 Διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων για αποφάσεις που αφορούν τον 

Δήμο. 

 Προώθηση ενιαίων ηλεκτρονικών διαδικασιών. 

 Εξειδίκευση επιμόρφωση του προσωπικού με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες 

και κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες. 

3.3.4.3. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζεται 

στον ημιόροφο και 1° όροφο του Β' κτιρίου του νέου Δημαρχιακού μεγάρου (γραφεία 016-

016 & 131-134), ενώ τα Τμήματα Υποστήριξης των Δημοτικών Συμβουλίων στεγάζονται σε 

διάφορες διευθύνσεις. Βασικές αρμοδιότητες της διεύθυνσης είναι η παροχή επιτελικής 

υποστήριξης (παροχή επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων, των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου, των 

μονοπρόσωπων αιρετών και μετακλητών διοικητικών οργάνων του Δήμου, καθώς και των 

υπό σύσταση οργάνων όπως της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης, του Συμβουλίου 

Ένταξης Μεταναστών, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Κρίσιμα 

ζητήματα αποτελούν η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. για την καλύτερη λειτουργία της Δ/σης, ο 

περιορισμός της γραφειοκρατίας με εφαρμογή καλών πρακτικών και η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με την αξιοποίηση καλών πρακτικών (εθνικών και διεθνών) σε 

θέματα συστημάτων διοίκησης και τη χρήση συστημάτων τεχνολογιών, πληροφορικής και 

επικοινωνίας 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1. Τεχνικά προβλήματα στο λογισμικό του 

πρωτοκόλλου (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) και στην 

πλατφόρμα εφαρμογών γραφείου (LIBRE 

OFFICE). 

2.Δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τον 

Ο.Ε.Υ.: α) Το Τμήμα Διοικητικής 

Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου το 

οποίο είναι επιφορτισμένο και με τη 

1.Έμπειρο, καταρτισμένο και υπεύθυνο 

προσωπικό. 

2.Άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα δημοτών, 

αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων. 

3.Μηνιαία καταγραφή πεπραγμένων 

4.Ετήσιος προγραμματισμός δράσεων και 

απολογισμός προηγούμενου έτους 

5.Περιγράμματα και σχεδιασμός θέσεων 
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γραμματειακή υποστήριξη της Δ/νσης 

Πολιτικών Οργάνων β) Ενασχόληση του 

Τμήματος Διοικ. Υποστήριξης Λοιπών 

Συλλογικών & Μονοπρόσωπων Οργάνων με 

τα οικονομικά των Νομικών Προσώπων γ) 

Διάθεση υπαλλήλων της Δ/νσης για τη 

διοικητική υποστήριξη των Αντιδημάρχων. 

3. Ανάγκη ψηφιοποίησης αρχείου και 

απομαγνητοφώνησης πρακτικών του 

Τμήματος Διοικ. Υποστήριξης Οικονομικής 

Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

εργασίας. 

6.Τυποποίηση διαδικασιών. 

7.Οργανωμένο φυσικό και ηλεκτρονικό 

αρχείο αποφάσεων με δυνατότητα 

πρόσβασης σε όλους. 

8.Ανάρτηση αποφάσεων και ημερησίων 

διατάξεων συνεδριάσεων συλλογικών 

οργάνων στην ιστοσελίδα του Δ.Θ. για 

ενημέρωση δημοτών και υπηρεσιακών 

παραγόντων. 

9.Ηλεκτρονική αποστολή Ημερήσιας Δ.Σ, 

θεμάτων και άλλων εγγράφων που ζητούνται 

προς όλες τις Διευθύνσεις, αιρετούς και 

Συμβούλια τοπικών κοινοτήτων του Δ.Θ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Νομοθετικό Πλαίσιο το οποίο: 

- προσθέτει αρμοδιότητες στους Δήμους 

επιβαρύνοντας το υπάρχων προσωπικό  

-αυξάνει την γραφειοκρατία. 

 

1.Επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης 

προσωπικού με έμφαση στις νέες τεχνολογίες 

και την εξειδίκευση. 

2.Μνημόνιο συνεργασίας με Ε.Σ.Σ.Δ.Α. 

3.Ψηφιοποίηση αποφάσεων και πρακτικών 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Στόχος 

απλούστευση της γραφειοκρατίας; 

 Ηλεκτρονική παραλαβή και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, αιρετών και 

υπηρεσιακών παραγόντων. 

 Απομαγνητοφώνηση και ψηφιοποίηση αποφάσεων και πρακτικών 

συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων. 

3.3.4.4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συστάθηκε με τον νέο Ο.Ε.Υ. και 

ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Απρίλιο του 2013 ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική υπηρεσία , σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να 
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βελτιώνει τις λειτουργίες του Δήμου με σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Στεγάζεται στο 

Ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Γρ. 008Γ. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η 

μέριμνα για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση και τη διαχείριση 

των πόρων, η διενέργεια ελέγχων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας και η σύνταξη 

εκθέσεων για το σύνολο των διαδικασιών του διενεργούμενου έλεγχου. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Έλλειψη  εξειδικευμένου προσωπικού 

2.Ανάγκη  σε υποδομές (χώρος, γραφεία). 

1.Ανθρώπινο δυναμικό υψηλού  

μορφωτικού επιπέδου. 

2.Ύπαρξη  Πληροφοριακού Συστήματος με 

δυνατότητα βελτίωσης . 

3.Παρακολούθηση σεμιναρίων στα πλαίσια  

του Μνημονίου συνεργασίας με  το 

ΕΚΔΔΑ 

Αναθεώρηση -Βελτίωση του ΟΕΥ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Νομοθετικό  πλαίσιο. 1.Δυνατότητα  συνεργασίας, ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και υιοθέτηση  καλών 

πρακτικών άλλων Δήμων και βέλτιστων 

διεθνών  πρακτικών 

2.Συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια  

καταρτισμένων φορέων (ΕΚΔΔΑ , 

Ελληνικό  Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών). 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Στόχος βελτίωση διαφάνειας και 

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: 

 Ολοκληρωμένο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για τήρηση διαδικασιών και 

αντιμετώπιση κινδύνων. 

 Εξαμηνιαία ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου σχετικά μεε τους ελέγχους που 

διενεργούνται. 
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3.3.4.5. ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 

Η διεύθυνση ΚΕΠ του ΔΘ αποτελείται από 7 συνολικά παραρτήματα: τα κεντρικά της 

στεγάζονται επί της οδού Αγγελάκη 4 και τα υπόλοιπα χωροθετούνται στην περιοχή της 

αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του ΔΘ και της ΔΕ Τριανδρίας. Στις αρμοδιότητές τους 

ανήκει η παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών 

από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' 

ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η σύνταξη σχεδίου βελτίωσης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Διαφορετικό νομικό- διοικητικό πλαίσιο 

για ειδική κατηγορία εργαζομένων που  

δουλεύει στα ΚΕΠ (ειδικότητας ΔΥΠ). 

2.Ενίσχυση  με εκπαιδευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό/Ανάγκη εκπαίδευσης  του 

υφιστάμενου προσωπικού. 

3.Ανάγκη  επικαιροποίησης και 

βελτιστοποίησης πληροφοριακού  

συστήματος ΈΡΜΗΣ" που χρησιμοποιούν τα 

ΚΕΠ. 

4.Ανάγκη βελτίωσης  θεσμικού διοικητικού 

σχήματος (ΟΕΥ & νομοθεσία ΥΠΕΣ) στη  

διοίκηση των 6 ΚΕΠ  του ΔΘ/Ανάγκη για 

ευπροσάρμοστο διοικητικό  σχήμα θεσμικά 

ορισμένο ( νέος ΟΕΥ & νομοθεσία ΥΠΕΣ). 

5.Ανάγκη για επανασχεδιασμό  των 

διαδικασιών των ΚΕΠ. 

 1.Αποτελεσματικό και ενημερωμένο  

ανθρώπινο δυναμικό. 

2.Συστήματα πληροφορικής για την  

καθημερινή εργασία.Οι τυποποιημένες 

διαδικασίες  που ακολουθούνται στην 

διεκπεραίωση των υποθέσεων  ΚΕΠ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
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1.Το σύστημα "ΕΡΜΗΣ"  ελέγχεται από το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και  χρήζει 

επικαιροποίησης. 

2.Δεν απαντά δεσμευτικά το αρμόδιο ΥΠ.ΕΣ. 

Στις  διευκρινιστικές ερωτήσεις της 

Υπηρεσίας για θέματα νομοθεσίας. 

Η νομοθεσία  για τους υπαλλήλους ΔΥΠ και 

για τα ΚΕΠ ελέγχεται  από  το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

1.Ανασχεδιασμός  των δομών της Δημόσιας  

Διοίκησης από το αρμόδιο  Υπουργείο. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Στόχος βελτίωση 

διαδικασιών που εκτελούν τα ΚΕΠ: 

 Σύσταση πρότασης προς το αρμόδιο Υπουργείο για αλλαγή θεσμικού πλαισίου 

των Κ.Ε.Π. 

 Ανάγκη για βελτίωση και επανασχεδιασμό των ισχυουσών τυποποιημένων 

διαδικασιών με συμμετοχή στη διαβούλευση και των Κ.Ε.Π. 

3.3.4.6. ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 

Η διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας στεγάζεται στο κτίριο του Κεντρικού 

Δημαρχείου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, αρχικά στην αίθουσα 12Γ. Στις 

αρμοδιότητές της είναι η εφαρμογή διοικητικών, ποινικών και μικτών αρμοδιοτήτων βάσει 

κείμενων διατάξεων (τυπικών νόμων, ΠΔ, ΥΑ, αστυνομικών διατάξεων, κανονιστικών 

πράξεων του Δ.Σ. κ.α.) στους τομείς της: καθαριότητας, ΚΟΚ, προστασίας περιβάλλοντος, 

τουρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης, εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διοικητικών κυρώσεων, 

λειτουργίας παιδότοπων, εφαρμογής σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, πρόληψης πυρκαγιών, 

υπαιθρίου εμπορίου, ζώων συντροφιάς, διοικητικών πράξεων αυτοψίας, βεβαιώσεων μονίμου 

κατοικίας, γνησίων υπογραφής, φύλαξης δημοτικής περιουσίας, Γενικού Οικοδομικού 

Κανονισμού, εφαρμογής διατάξεων του Αντικαπνιστικού Νόμου. Μέσω της συγκρότησης 

περιπόλων, διενέργειας αστυνομικών & διοικητικών δράσεων, συμπλήρωση αναφορών και 

δελτίων συμβάντων. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Αρνητική  εξωτερική δημόσια εικόνα 1.Αναγνώριση  της αναγκαιότητας του  
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 (ελλιπής προβολή  του παραγόμενου έργου  

της  Υπηρεσίας, αδυναμία επίλυσης 

προβλημάτων λόγω μη  ρεαλιστικής 

στόχευσης από την πολιτική ηγεσία, σύγχυση  

αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από 

τους δημότες). 

2.Συντεχνιακές  αντιδράσεις σε κάθε 

προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας όταν  

θίγονται συγκεκριμένα συμφέροντα. 

3.Το ανθρώπινο  δυναμικό δεν επαρκεί 

ποσοτικά για να ανταποκριθεί στις  

απαιτήσεις ενός Δήμου του μεγέθους της 

Θεσσαλονίκης.  

4.Ανάγκη  για πλήρωση κενών οργανικών 

θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού. 

5.Ανάγκη  δημιουργίας επιμορφωτικών 

σεμιναρίων του ΠΙΝΕΠΘ με  γενικό 

προγραμματισμό. 

6.Ανάγκη  ίδρυσης νέων αυτοτελών 

γραφείων Δημοτικής Αστυνομίας σ τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα. 

7.Άμεση  ανάγκη διεξαγωγής διαγωνισμών 

προμήθειας εξοπλισμού, αναλωσίμων και 

ειδών ασφαλείας 

8.Ελλείψεις  σε χώρους ασφαλούς φύλαξης 

υπηρεσιακών αρχείων. 

9.Ανάγκη  εξασφάλισης πόρων για κάλυψη 

άμεσων (απρόβλεπτων)  αναγκών 

10.Προβληματική η  ηλεκτρονική λειτουργία 

του συστήματος ελεγχόμενης  στάθμευση. 

11.Έλλειψη  επιχειρησιακού σχεδιασμού με 

βάση  δείκτες και σύγκριση με άλλους  

φορείς (benchmarking) 

Έλλειψη  συγκεκριμένου  Καθηκοντολογίου. 

Θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας από  

τους πολίτες 

2.Υψηλή  ακαδημαϊκή επάρκεια προσωπικού 

καθώς  άνω του 75% διαθέτει  τίτλο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

(ευρύτητα γνωστικών αντικειμένων  που 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα  πολύπλευρης 

πρόσληψης, επεξεργασίας και αξιοποίησης  

των δεδομένων). 

3.Υψηλό επίπεδο υπηρεσιακής κατάρτισης , 

καθώς το 100% του  προσωπικού έχει λάβει 

εξειδικευμένη  κατάρτιση μέσω 

παρακολούθησης εκπαίδευσης σε σχολές 

δημοτικής αστυνομίας. Επιπροσθέτως,  

παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

ιδιωτικών και δημόσιων  φορέων. 

4.Ηλικιακή σύνθεση σε  ομάδες : 

 α) Μ.Ο. 35-40 ετών (το 80% που  

μεταφράζεται σε αυξημένη  παραγωγικότητα) 

κ β) Μ.Ο. 40-55 ετών  (το 20% που 

μεταφράζεται σε  προστιθέμενη αξία 

εργασιακής  εμπειρίας) 

5.Κάτοχοι  δεξιοτήτων Η/Υ από το 100% του 

προσωπικού (δυνατότητα  άμεσης 

ενημέρωσης- επικοινωνίας και συντονισμού 

). 

6.Το 80% του  υφιστάμενου προσωπικού έχει 

ολοκληρώσει 11 μήνες εργασίας  στην ΕΛΑΣ 

σε ομοειδή αντικείμενα, αντλώντας   

τεχνογνωσία στο εργασιακό αντικείμενο και 

τον τρόπο  λειτουργίας συναρμοδίων 

υπηρεσιών. 

8.Ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις 

9.Αυτοχρηματοδότηση Υπηρεσίας και  

δυνατότητα παρακολούθησης 
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εισροών/εκροών σε πραγματικό  χρόνο 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Παγιωμένες  αντιλήψεις εθιμικού δικαίου 

που αντιτίθενται  στη διενέργεια ελέγχων, 

ιδιαίτερα από  ένστολο προσωπικό. 

2.Ιδιαίτερη κοινωνικο -οικονομική χρονική 

συγκυρία που  επηρεάζει άμεσα το βιωτικό 

επίπεδο και τη διάθεση συνεργασίας δημοτών 

και υπαλλήλων. 

3.Εργασιακή ανασφάλεια (διαθεσιμότητα, 

εφεδρεία, απολύσεις) 

4.Χρονοβόρο και ασύμφορο νομικό πλαίσιο 

όσον αφορά τις προμήθειες 

5.Έλλειψη κονδυλίων (λόγω μείωσης ΚΑΠ, 

με αποτέλεσμα τη δραστική περικοπή 

μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών). 

6.Αδυναμία προσλήψεων (ανεπαρκής 

στελέχωση της Υπηρεσίας) 

7.Το παραεμπόριο συνιστά εγκληματική 

οργάνωση και ξεπερνά τις δυνατότητες 

αντιμετώπισης, αποκλειστικά και μόνο από 

τη Δημοτική Αστυνομία. 

8.Έλλειψη υποδομών στην πόλη για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων στάθμευσης 

και μαζικής μετακίνησης. 

9.Έλλειψη κυκλοφοριακής συνείδησης και 

παιδείας. 

10.Έλλειψη Κ.Υ.Α. για την άσκηση 

αρμοδιοτήτων .Υβριδικό καθεστώς Ειδικού 

ένστολου Προσωπικού (με αλληλεπικαλύψεις 

αρμοδιοτήτων από άλλες δημόσιες 

Υπηρεσίες όπως ΚΕΛΑΥΕ, ΕΛΛΑΣ. 

Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και Υπηρεσίες του Δήμου. 

1.Επανασύσταση με  το Νόμο 4325/15 

 

2.Τροποποίηση του  υφιστάμενο Ο.Ε.Υ. με 

συγκεκριμένες οδηγίες  παροχής αυτοτέλειας 

στη λήψη αποφάσεων από τη  Διεύθυνση της 

Υπηρεσίας και όχι από την  Αιρετή Διοίκηση 

του Δήμου. 

3.Δυνατότητα  διοργάνωσης επιμόρφωσης 

εξειδικευμένων σεμιναρίων μέσω ΠΙΝΕΠΘ. 

4.Υποδομή ψηφιακής πλατφόρμας 

επικοινωνίας με την οποία εξασφαλίζεται η 

αμφίπλευρη ενημέρωση- επικοινωνία 

Δημοτών-Δήμου. Δυνατότητα συνεργασίας 

με εθελοντικούς φορείς για τη βελτίωση της 

καθημερινότητας. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ: Στόχος ολοκλήρωση διαδικασιών 

επαναλειτουργίας Δ.Α.Δ.Θ. με ταυτόχρονη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

δημότες: 

 Σαφή και ξεκάθαρη θεματικά ,γεωγραφικά και χρονικά η αποτύπωση των 

στόχων της Δημοτικής Αρχής. 

 Ποσοτικοποίηση των στόχων και κοστολόγηση της στοχοθεσίας . 

 Καταγραφή θέσεων εργασίας και επικαιροποίηση των μεθόδων εργασίας . 

 Ενεργοποίηση Ασυρματικού και Τηλεφωνικού Κέντρου. 

3.3.4.7. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η υπηρεσία του ΔΘ που δραστηριοποιείται στον τομέα είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του συνόλου των διαδικασιών 

που αποσκοπούν στην ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου καθώς και για την τήρηση όλων των σχετικών ως προς την υπηρεσιακή τους 

κατάσταση διαδικασιών. Η υπηρεσία στεγάζεται στον τρίτο όροφο του Κεντρικού 

Δημαρχιακού Μεγάρου και απαρτίζεται από πέντε τμήματα (Τμ. Διοικητική Υποστήριξης, 

Τμ. Μισθοδοσίας, Τμ. Μητρώων και Διαδικασιών, Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού, 

Τμ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Κεφαλαιοποίησης της Γνώσης). 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Η  αποδυνάμωση της Δ/νσης σε ανθρώπινο  

δυναμικό (λόγω συνταξιοδοτήσεων και 

αναστολή ς των προσλήψεων) σε συνάρτηση 

με τον συνεχώς  διογκούμενο φόρτο 

εργασίας, δημιουργούν αναπόφευκτα την 

ανάγκη επαρκούς στελέχωσης αυτού. 

2.Η μηχανογραφική υποστήριξη της Δ/νσης 

κρίνεται ανεπαρκής, (λογισμικό). 

 Καθυστέρηση συγκρότησης και λειτουργίας  

οργάνων. 

1.Καταρτισμένο,  εκπαιδευμένο, έμπειρο, 

ευσυνείδητο υφιστάμενο  προσωπικό. 

2.Τήρηση  συστηματοποιημένου αρχείου 

προσωπικών μητρώων των  υπαλλήλων του 

Δ.Θ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Πολυνομία, ασάφειες στη νομοθεσία. 

2.Μη έγκαιρη διεκπεραίωση σημαντικών  

υπηρεσιακών θεμάτων, λόγω εμπλοκής 

1.Χρήση  νέας τεχνολογίας , επικοινωνία 

μεταξύ των υπηρεσιών  με χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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πολλών  δημόσιων φορέων. 

3.Προπληρωμή  μισθοδοσίας 

2.Εύκολη πρόσβαση σε τράπεζες 

πληροφοριών και νομοθεσίας από επίσημες 

ιστοσελίδες Υπουργείων, από τη Νομοτέλεια, 

τη Δήμος NET κ.ά. για  το σύνολο σχεδόν 

των  υπηρεσιακών θεμάτων. 

3.Επιμόρφωση του  προσωπικού από το 

ΕΚΔΔΑ και άλλους Πιστοποιημένους  

Φορείς. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Στόχος η 

βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων /δημοτικών πόρων και οικονομικής 

διαχείρισης του Δήμου: 

 Μνημόνια Συνεργασίας με το ΕΚΔΔΑ και με άλλους πιστοποιημένους Φορείς 

Επιμόρφωσης για βελτίωση διοικητικών διαδικασιών . 

 Ταχύτερη βελτίωση εσόδων μέσω μεγαλύτερης ανταπόκρισης φορέων του 

Δημοσίου για χορήγηση στοιχείων (πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα 

ΚΕΠΥΟ για ταυτοποίηση οφειλετών). 

 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με στόχο την πλήρη εφαρμογή 

αναλυτικής λογιστικής και τεχνικών κοστολόγησης . 

 Ενεργοποίηση μηχανισμών για την πλήρη αποτροπή παραγραφής των 

ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών. 

3.3.4.8. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων έχει την ευθύνη διαχείρισης και 

ελέγχου των κάτωθι Κοιμητηρίων ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εφαρμογής του 

Κανονισμού Λειτουργίας που διέπει τη λειτουργία τους (σχετ. οι 3161/2008 και 1368/2010 

Α.Δ.Σ.): α) Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου" (5ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης),

  β) Κοιμητήριο "Μαλακοπής" (Κισσού 1 ), 

γ) Κοιμητήριο "Ευαγγελίστριας " (Διατηρητέο - Αγίου Δημητρίου 159),  

 δ) Κοιμητήριο "Αγίας Παρασκευής" (Οικογενειακοί τάφοι - Λαγκαδά 123 - 

Τ.Κ. 56123). 
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Πρόκειται για μια υπηρεσία με διττό ρόλο, καθώς από τη μια πλευρά οφείλει να 

παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους δημότες που πλήττονται από το πλέον 

δυσάρεστο και ενδεχόμενα αναπάντεχο γεγονός ενώ από την άλλη, μέσα από τη συνεισφορά 

της στα έσοδα του δήμου, οφείλει να λειτουργεί με κανόνες πλήρους διαφάνειας και 

σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.   

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1.Ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού των 

Κοιμητηρίων. 

2.Ελλιπής μηχανογράφηση των Κοιμητηρίων 

(μηχανογραφημένο μόνο το Κοιμητήριο 

"ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ". 

3.Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

(εργάτες ταφής, φύλακες κ.α.). 

4.Προβλήματα λόγω παλαιότητας υποδομών 

(φθορές σε κτήρια και κοινόχρηστους 

χώρους). 

5.Ζητήματα ασφάλειας λόγω μεγάλης έκτασης 

χώρου και έλλειψης προσωπικού φύλαξης . 

6. Προβλήματα ελέγχου λόγω της ευρείας 

γεωγραφικής διασποράς των κοιμητηρίων 

7.Ανάγκη διαχείρισης συντήρησης χώρων 

πρασίνου, εναπόθεσης χωμάτων εκταφών 

8.Έγκαιρη ενημέρωση υπευθύνων νεκρού 

1.Μετακίνηση και οργανική ένταξη 

προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργικότητας της υπηρεσίας. 

2.Εγκατάσταση καμερών και προσωπικού 

φύλαξης για τέλεση περιπολιών. 

3.Επέκταση εφαρμογής μηχανογράφησης σε 

όλα τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης 

και ολοκληρωμένη χρήση τους για την 

έγκαιρη αποστολή ειδοποιητηρίων στους 

υπόχρεους. 

4.Έχει γίνει πλήρης καταγραφή των 

προβλημάτων που αφορούν στις υποδομές 

των Κοιμητηρίων για την αποκατάσταση 

τους. 

5.Μετακίνηση και οργανική ένταξη 

εξειδικευμένου προσωπικού 

6.Εφαρμογή από το καλοκαίρι του 2014 

προγράμματος αναγκαστικών εκταφών με 

στόχο την αποσυμφόρηση του κοιμητηρίου 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 1. Χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για τη δυνατότητα λήψης 
αιτήσεων ηλεκτρονικά και χωρίς την 
αυτοπρόσωπη παρουσία των δημοτών. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ :Στόχος βελτίωση 

υφιστάμενων υποδομών: 

 Επέκταση μηχανογραφικού συστήματος σε όλα τα κοιμητήρια. 

 Καταγραφή προβλημάτων και σύνταξη εισηγήσεων για τη βελτίωση 

του κανονισμού . 

 

 



 

93 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

3.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1. Ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού για  

το Νέο ΕΣΠΑ και λοιπά χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

2.Μη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου 

εξειδικευμένου προσωπικού λόγω οικονομικής 

κρίσης. 

3. Ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. 

4. Όχι καλή συνεργασία με Όμορους Δήμους  

5. Έλλειψη  συγκεκριμένου  Καθηκοντολογίου . 

6. Έλλειψη  επιχειρησιακού σχεδιασμού με 

βάση  δείκτες και σύγκριση με άλλους  φορείς 

(benchmarking). 

7.Έλλειψη κονδυλίων (λόγω μείωσης ΚΑΠ, με 

αποτέλεσμα τη δραστική περικοπή 

μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών). 

1.Έμπειρο, καταρτισμένο και υπεύθυνο 

προσωπικό. 

2.Παροχή πληροφοριακού υλικού στους 

δημότες για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων και των παρεχομένων 

υπηρεσιών του Δήμου μέσω διαδικτύου 

(π.χ. ιστοσελίδα του ΔΘ). 

3. Ορθός επανασχεδιασμός της χρήσης των 

διαθέσιμων χώρων. 

4.Ορθός επανασχεδιασμός των εσωτερικών 

διαδικασιών. 

5. Ύπαρξη  Πληροφοριακού Συστήματος 

με δυνατότητα βελτίωσης . 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1.Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 

λειτουργία και οργάνωση του Δήμων στην 

Ελληνική Επικράτεια. 

2. Συνεχείς απρόβλεπτες αλλαγές, τόσο σε 

επίπεδο αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης ανατρέπουν σχεδόν 

καθολικά το προγραμματισμό εργασιών του 

Δήμου. 

3.Έλλειψη υποδομών στην πόλη για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων στάθμευσης και 

μαζικής μετακίνησης. 

4. Χρονοβόρο και ασύμφορο νομικό πλαίσιο 

όσον αφορά τις προμήθειες. 

5. Αδυναμία από τις συνεργαζόμενες 

1.Περιορισμός Γραφειοκρατίας μέσω της 

αξιοποίησης των  νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής &επικοινωνίας . 

2.Δυνατότητα  συνεργασίας, ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και υιοθέτηση  καλών 

πρακτικών άλλων Δήμων και βέλτιστων 

διεθνών  πρακτικών 

3.Προώθηση Ανοικτής & Συμμετοχικής 

Διακυβέρνησης. Με Καινοτόμες 

παρεμβάσεις στο σύνολο των λειτουργιών 

της πόλης με στόχο τον μετασχηματισμό 

της Θεσσαλονίκης σε ¨Ευφυή Πόλη ¨. 

4.Ανοιχτά δεδομένα: μπορούν να 

προσφέρουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης 
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εξωτερικές δημόσιες υπηρεσίες να ξεπεραστεί 

η γραφειοκρατία και να γίνει πιο χρηστή η 

δημόσια διοίκηση. 

6. . Η μη λειτουργία σε μόνιμη βάση, των 

Μνημείων της πόλης,   ( επισκεψιμότητα ). 

7. Μη έγκαιρη διεκπεραίωση σημαντικών  

υπηρεσιακών θεμάτων, λόγω εμπλοκής πολλών  

δημόσιων φορέων. 

8.Επικαιροποίηση των Νόμων του Αστικού 

Κώδικα και γενικά των Νόμων που διέπουν 

κάθε διοικητική διαδικασία 

υπηρεσιών για νέα επιχειρηματικότητα, 

νέες δραστηριότητες, προϊόντα και 

υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε 

ένα ευρύ πεδίο πιθανών χρήσεων 

μεταδεδομένων . 

5. Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για 

την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των Υπαλλήλων. 

6. Συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες 

άλλων δήμων και ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4.1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συμβάλλει στην ανάκαμψη της εθνικής 

οικονομίας και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, μέσω της πολλαπλής στήριξης της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών 

επενδύσεων .Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, θα πρέπει να  βρίσκονται οι εξής κύριοι 

στόχοι: 

 Η τακτοποίηση των μεγάλων πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν σε 

χρήσεις γης, ζώνες οικιστικού ελέγχου, τοπικά χωρικά και άλλα σχέδια 

που λιμνάζουν εδώ και χρόνια σε πολεοδομικά γραφεία Δήμων και 

υπουργείων 

 Δημιουργία ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις και συνεχείς προσπάθειες για προσέλκυση και άλλων 

επιχειρήσεων. 

 Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των προς αξιοποίηση 

φυσικών πόρων για αξιοποίηση, προκειμένου να προσελκυσθούν ιδιωτικές 

επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήματα. 

 Πολιτικές για την ενίσχυση των καινοτομιών και των τεχνολογιών σε 

τοπικό επίπεδο, ώστε αυτές να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και να 

προσελκυσθούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει η «γέφυρα» και ο «κύριος πόλος» για την 

προσέλκυση και διευκόλυνση της πραγματοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, δίνοντας έμφαση 

στην υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας με: 

 Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Νέων Επιχειρηματιών, σε επίπεδο 

Δήμου. 

 Ίδρυση Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων (start up) για τη 

«φιλοξενία» καινοτόμων επιχειρήσεων, που θα αξιοποιούν το τοπικό 

παραγωγικό δυναμικό. 

 Συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα (ΤΠΔ) για την ανάπτυξη 

χρηματοδοτικών εργαλείων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων από νέους. 
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Σε όλα τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και η ΕΕΤΑΑ, η 

οποία είναι ο πλέον κατάλληλο και εγγύς φορέας προς του Δήμους προκειμένου να σχεδιάσει 

έργα ανάπτυξης για τους Δήμους. 

4.2.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ &ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1 εδαφ.β΄ του ν.3463/2006 και τις 

όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 εδαφ.β΄ του ν.3852/2010, οι δήμοι και οι 

περιφέρειες της χώρας συνεργάζονται με αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη 

των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας …. σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε 

δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ για την 

υπέρβαση της οικονομικής κρίσης διαμορφώνοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα 

αναπληρώσει τις αδυναμίες του υπάρχοντος και θα προσθέσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

στην οικονομία της ΕΕ στα πλαίσια του παγκόσμιου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. «…οι 

περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τομείς πολιτικής που συνδέονται με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η 

επιχειρηματικότητα, η αγορά εργασίας, οι υποδομές και η ενεργειακή απόδοση .Η 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο, 

ώστε να επιτευχθεί μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και ότι 

πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούν για να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές…». 

Ειδικότερα , ο Δήμος Θεσσαλονίκης με βάσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να 

συμμετέχει σε δράσεις όπως είναι ο  ¨Ευρωπαϊκός Όμιλος Συνεργασίας¨, ο οποίος  

επιτρέπει  στις περιφερειακές και στις τοπικές αρχές (αλλά και σε εθνικές αρχές στις 

μικρότερες ή με κεντρική διοίκηση χώρες), όπως και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες από 

διαφορετικά κράτη μέλη, να συστήνουν ομίλους νομικής προσωπικότητας για την παροχή 

κοινών υπηρεσιών.  (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 

(ΕΟΕΣ). 

Επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να υπογράψει τον ¨Χάρτη της 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης¨ που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών . Ο 

Χάρτης αυτός έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.cor.europa.eu/mlgcharter , 
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όπου μπορεί να υπογραφεί από τους δήμους και τις περιφέρειες. Είναι ένα πολιτικό 

μανιφέστο των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών, που καλεί όλες τις δημόσιες αρχές να 

εφαρμόζουν πραγματικά την «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» κατά την καθημερινή 

χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών τους. Αυτό σημαίνει ,σύμπραξη των διάφορων 

διοικητικών επιπέδων (του τοπικού, του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού) 

για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών, με την εφαρμογή μιας σειράς 

αρχών όπως η συμμετοχή, η συνεργασία, η διαφάνεια, η καθολικότητα και η συνέπεια, που 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της επιτυχίας των πολιτικών 

αυτών προς όφελος των πολιτών. 

 Ο Χάρτης  δεσμεύει τους υπογράφοντες  να συνάπτουν εταιρικές σχέσεις για την 

υλοποίηση έργων τόσο με τον δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα, να αναπτύσσουν 

περαιτέρω την εδαφική συνεργασία και να εκσυγχρονίσουν τις διοικητικές τους 

υπηρεσίες. Ο Χάρτης  αποτελεί χώρο ανταλλαγής ιδεών με στόχο: 

 τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και καινοτόμων σχεδίων που έχουν 

αναπτυχθεί από άλλους υπογράφοντες 

 την αναζήτηση δυνητικών εταίρων πριν από την έναρξη κοινών πρωτοβουλιών 

 την προετοιμασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ 

στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε συνεργασία με τα 

ευρωπαϊκά όργανα. 

Η ενσωμάτωση του Δήμου στις προαναφερόμενες δράσεις θα αποτελέσει ένα βήμα 

διαφοροποίησης του Δήμου σε Εθνικό επίπεδο ενώ θα είναι η αρχή μιας νέας πορείας, μιας 

πορείας Ευρωπαϊκής τα οφέλη της οποίας θα είναι τόσο οργανωτικά, κοινωνικά όσο και 

τουριστικά σε τοπικό επίπεδο . 

4.3. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

«Η πράσινη επιχειρηματικότητα αναδύεται σήμερα ως η νέα μορφή οικονομικής 

δραστηριότητας που αξιοποιεί ακριβώς αυτές τις ευκαιρίες, συνδυάζοντας την 

επιχειρηματική δράση και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής .Είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας, που προσαρμόζεται σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, αλλά και σε κάθε επιχειρηματικό μέγεθος. Η "Πράσινη Επιχειρηματικότητα", 

ειδικότερα, εστιάζεται στην κάλυψη δύο βασικών αναγκών των σύγχρονων πολιτών και 

κοινωνιών: 
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α) στην ποιότητα της ζωής και 

β) στη διατήρηση και την ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που έθεσε σε εφαρμογή 

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EMAS -Eco-Management and Audit Scheme). Η εφαρμογή του EMAS 

επικεντρώθηκε σε επιλεγμένες Δημοτικές Υπηρεσίες, όπως το Γραφείο Αξιοποίησης 

Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων, το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, τα Εξωτερικά 

Συνεργεία – Τμήμα Πρασίνου, και το Τμήμα Προμηθειών &Αποθήκης Υλικών. Αντίστοιχα 

και σε δημοτικούς φορείς, όπως ο Οργανισμός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ποιότητας 

Ζωής (ΝΠΔΔ), και η Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΚΔΑ). 

Στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Υλικών, όπου δόθηκε προτεραιότητα στις 

πράσινες προμήθειες βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Τα 

αντικείμενα προμηθειών στα οποία ο Δήμος Αμαρουσίου έδωσε και δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

είναι: 

-Αναλώσιμα γραφείου, μελάνια, καθαριστικά, απολυμαντικά, 

-Βιοδιασπώμενες σακούλες απορριμμάτων και άλλα αναλώσιμα καθαριότητας, 

-Λαμπτήρες φωτισμού κτιρίων και οδών, 

-Μπαταρίες, βαφές και χρώματα κτιρίων, ηλεκτρικά καλώδια, 

-Κηπευτικά προϊόντα, βιολογικά λιπάσματα και ωφέλιμα έντομα. 

Το σύνολο των 233 προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται ο Δήμος 

Αμαρουσίου, οι 57 παρέχουν οικολογικά προϊόντα (ποσοστό 24,46%).Η εφαρμογή του 

EMAS οδήγησε στη δημιουργία μεγάλης δυναμικής στην εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων 

και στη δημιουργία πρωτοπορίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα των 

πράσινων προμηθειών .Σαν επιβράβευση των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε 

στο Δήμο Αμαρουσίου το βραβείο EMAS 2009 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής 

Διαχείρισης και Ελέγχου), στην κατηγορία «Δημόσια Διοίκηση» ως επιβράβευση για την 

εξαιρετική περιβαλλοντική διαχείριση στον τομέα των πράσινων προμηθειών.  

Μια προσπάθεια μιμήσεις ¨καλών πρακτικών¨ που άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα 

υιοθέτησαν θα αποτελούσε μια καλή αρχή και για το Δήμο Θεσσαλονίκης να μπορέσει να 



 

99 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016-2017 

αγκαλιάσει την Πράσινη Επιχειρηματικότητα .Προτάσεις με  πράσινο προσανατολισμό 

είναι: 

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και πράσινη δόμηση, βιοκλιματικά κτίρια.  

 Αξιοποίηση αιολικής και ηλιακής ενέργειας.  

 Ανακύκλωση απορριμμάτων και κομποστοποίηση οργανικών υπολοίπων. 

  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια και υποδομές (σχολεία, δημόσια 

κτίρια κ.ά.). 

 Ανάπλαση παλαιότερων κτιρίων με νέες πράσινες εφαρμογές (π.χ. πράσινα 

δώματα, γεωθερμία για ψύξη - θέρμανση κ.ά.). 

  Εγκατάσταση νέων συστημάτων φωτισμού (led). 

  Λειτουργία μικρών οικοτουριστικών – αγροτουριστικών οικιστικών μονάδων 

ενταγμένων στο περιβάλλον. 

  Πράσινες λαϊκές αγορές. 

 Επέκταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης με πιστοποίηση 

 

4.4. ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣ Ή ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ OYTSOURCING 

Από τα τέλη του 2009 έως το Μάρτιο του 2014 η απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα 

έχει συρρικνωθεί κατά 27% (247,678 λιγότεροι μισθοδοτούμενοι). Το σύνολο των 

μισθοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται πλέον στο 7,9% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού (έναντι 15,5% μέσου όρου των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ). Την ίδια 

στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη προσπάθεια  εξορθολογισμού του αριθμού των 

δομών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, ξεκάθαρη είναι και η πρόθεση  να 

περιορίσει το εύρος παρέμβασης του δημόσιου τομέα (είτε μέσω των ιδιωτικοποιήσεων, είτε 

μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα, τον τρίτο τομέα ή 

σε μεικτά σχήματα). Για να γίνει αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση τριών 

βασικών στόχων:  

 Αναθεώρηση των οργανογραμμάτων του Δήμου και  δημιουργία πιο 

συνεκτικών δομών και επαναπροσδιορισμός εσωτερικών διαδικασιών. 

 Κατάρτιση σχεδίων στελέχωσης ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 

διαχείρισης του πλεονάζοντος προσωπικού και να προσαρμοστούν οι  θέσεις 

εργασίας και οι δεξιότητες του προσωπικού. 
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 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ώστε να ανακατανεμηθούν οι 

ανθρώπινοι πόροι εκεί όπου είναι περισσότερο χρήσιμοι. 

Ο ανασχεδιασμός του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης πέραν της δεδομένης  πολιτικής για την παρακολούθηση και μείωση των δαπανών 

και συγκράτησης του κόστους, άξονας εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα θα πρέπει να 

είναι και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασισμένη σε σύγχρονες 

αρχές οργάνωσης, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Το όλο εγχείρημα ωστόσο 

της διοικητικής μεταρρύθμισης δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην κατάργηση ορισμένων 

οργανικών μονάδων και την ενιαία διοικητική υποστήριξη των Γραμματειών των 

Υπουργείων. Με βάση τις αρχές της μείωσης κόστους, της αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να εξεταστεί, ως 

μέρος της λύσης, με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, η επιλογή του 

Οutsourcing επιλεγμένων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή η μερική ή 

ολική εκχώρηση αρμοδιότητας εκ μέρους ενός Φορέα του Δημοσίου για την εκτέλεση 

μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες του σε μία εταιρεία.  

Η παροχή υπηρεσιών από ανεξάρτητη ειδικευμένη εταιρεία αποτελεί μια 

επιχειρηματική πρακτική που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, έχοντας ως αρχικό 

στόχο τη μείωση του κόστους των μη βασικών λειτουργιών (non core functions). Σήμερα έχει 

μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρότατο «εργαλείο», το οποίο πολλές φορές έχει στρατηγικό 

χαρακτήρα για μια επιχείρηση ή έναν Οργανισμό. Η διαδικασία του Outsourcing όμως  

απαιτεί ιδιαίτερα τεχνοκρατική προσέγγιση, σε όλα τα στάδιά του (σχεδιασμός, υλοποίηση, 

εφαρμογή, παρακολούθηση), ούτως ώστε: 

 να διαπιστωθούν τυχόν επικαλύψεις και δυνατότητες αξιοποίησης 

οικονομιών κλίμακας, 

 να δομηθούν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και προτεραιοποίησης 

των προς Outsourcing λειτουργιών, 

 να διαμορφωθούν κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης των διαδικασιών 

μετάβασης στο νέο μοντέλο λειτουργίας, 

 εν τέλει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση δημόσιων 

πόρων με παράλληλη διασφάλιση του επιπέδου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον Πολίτη. 
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Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η θεσμοθέτηση του ρόλου της συμβουλευτικής στο 

όλο εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της χώρας και του 

κράτους  μέσω των δύο ακόλουθων αξόνων δράσης:  

 Outsourcing επιλεγμένων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης σε 

εταιρείες συμβούλων .  

 Θεσμοθέτηση του ρόλου και του τρόπου συνεργασίας των εταιρειών 

συμβούλων στους νέους οργανισμούς των φορέων της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης.  

H  λογική της μη συστηματικής, ad-hoc αξιοποίησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στην κατεύθυνση αυτή καθίσταται πλέον μη αναποτελεσματική. Μέχρι σήμερα, η 

υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης από συμβουλευτικές υπηρεσίες έρχεται να 

δράσει πυροσβεστικά στο πρόβλημα και είναι αποτέλεσμα μη συντεταγμένων πρωτοβουλιών 

ή λύση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας και έλλειψη 

τεχνογνωσίας. Επιβάλλεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του νέου συστήματος Κεντρικά, ο 

οποίος θα αφορά όλες τις δομές και επίπεδα του Δημοσίου Τομέα  με ενεργοποίηση των 

πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Είναι ευκαιρία για συστηματική 

αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών management στην όλη προσπάθεια του 

σχεδιασμού και της μετάβασης στο νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης.  

Η πλέον επιτυχημένη εφαρμογή του Οutsourcing στην Ελλάδα, είναι η 

συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογών από το 1981 μέχρι 

σήμερα. Το έργο αποτελεί πρότυπο συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε ένα 

εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό έργο. Αν είχαν γίνει και άλλα έργα με τον ίδιο τρόπο, 

σίγουρα θα είχαμε καλύτερες υπηρεσίες. 

4.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η 

εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια 

διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. 

Το Διαδίκτυο αποτελεί τον πρωταγωνιστικό παράγοντα της κοινωνίας της πληροφόρησης που 

θα οδηγήσει στην τόνωση και ενίσχυση της χρήσης του. Η διαχείριση της γνώσης, η συνεχής 

μάθηση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η 

προσαρμογή σε νέες μεθόδους εργασίας αποτελούν τα πλέον βασικά στοιχεία για την πιο 
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αποδοτική λειτουργία μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Με βάσει την Στρατηγική 

Ευρώπη 2020 πρέπει:  

 • Επίπεδο 1: Ηλεκτρονική δημοσίευση των πληροφοριών, παροχή μέσω web – site 

του δημόσιου φορέα όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης που χρειάζεται ο πολίτης ή η 

επιχείρηση (π.χ πιστοποιητικά κ.τ.λ.) για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. 

• Επίπεδο 2: Μονόδρομη αλληλεπίδραση, παροχή μέσω web – site του δημόσιου 

φορέα των αναγκαίων εκτυπώσιμων φορμών – έντυπων αιτήσεων (όχι όμως 

ηλεκτρονικών φορμών) για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. 

• Επίπεδο 3: Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, παροχή μέσω web – site του δημόσιου 

φορέα πέραν των ηλεκτρονικών φορμών για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, τις οποίες 

ο πολίτης ή η επιχείρηση μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να αποστείλει. Στο 

επίπεδο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης ή αυθεντικοποίησης. 

• Επίπεδο 4: Πλήρεις ηλεκτρονικές συναλλαγές, παροχή μέσω web – site του 

δημόσιου φορέα δυνατότητας πλήρους ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης της υπηρεσίας π.χ 

απάντηση, πληρωμή χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία κ.α. 

Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωβουλευτή , οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα υστερούν σε σχέση με την υπόλοιπη 

Ε.Ε. και το χάσμα φαίνεται να διευρύνεται. Το ποσοστό των παρεχόμενων υπηρεσιών η-

διακυβέρνησης για τους πολίτες μειώθηκε από 18,2% το 2003 στο 16,7% το 2006, ενώ ο 

αντίστοιχος μέσος κοινοτικός μέσος όρος ανέρχεται στο 36,8%. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις 

η κατάσταση είναι καλύτερη .Όσον αφορά τις κακές επιδόσεις σε ζητήματα για την ΚτΠ, 

οφείλονται στις αδυναμίες για κάλυψη και διείσδυση της τεχνολογίας ευρυζωνικών 

τεχνολογιών και τη χρήση του internet το οποίο περιορίζεται στις βασικές του 

λειτουργίες καθώς επίσης και στο χαμηλό ποσοστό χρήσης Η/Υ και τις δεξιότητες των 

υπαλλήλων. 

Συμπερασματικά , ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να αυξήσει τις ενέργειες που 

αφορούν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης του Δήμου με 

τους πολίτες ,επιχειρηματίες χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους . 
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4.6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Με βάσει τη ¨Στρατηγική 2020¨ διαμορφώνονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

(«Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», «Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση», 

«Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη»), μαζί με προϋπάρχοντα όπως το πρόγραμμα 

JESSICA, όπως προβλέπει το σχέδιο του Γενικού Κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων 

της περιόδου 2014 – 2020, με στόχο την αποκέντρωση της διαχείρισης των κοινοτικών 

πόρων σε υπό-περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή οι δήμοι κατευθείαν θα μπορούν να 

εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο «την επίλυση σε πολλές 

περιπτώσεις των καθυστερήσεων και στρεβλώσεων του συστήματος διαχείρισης (που 

κοστίζει σε ποιότητα και χρόνο απορρόφησης πόρων), αλλά και τη δυνατότητα άσκησης 

ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής». 

Τα έργα δημιουργίας υποδομών και διασύνδεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης με 

χώρες και περιοχές μπορεί να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  

JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές ). Το 

πρόγραμμα JESSICA ως  στόχο έχει την κινητοποίηση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση 

ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης και για πρώτη φορά και σε επίπεδο ΟΤΑ. Οι 

ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά από σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης 

όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου 

χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα , κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.α.). Τα έργα αυτά θα πρέπει να 

παράγουν κοινωνικά οφέλη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιστρέψουν τους 

επενδυμένους πόρους στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης .Αρκεί  ο Δήμος με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του να σχεδιάσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο τόσο ενεργειακής ανάπτυξης όσο 

και οδικής /κυκλοφοριακής /θαλάσσιας και αεροπορικής σύνδεσης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο σχέδιο θα αποτελεί την 

πραγμάτωση του Οράματος του Δήμου για την ¨Θεσσαλονίκη του Μέλλοντος¨.  

Στον  τομέα του Περιβάλλοντος ο Δήμος μπορεί να καταθέσει επιχειρησιακά σχέδια 

για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων , μηχανολογικού εξοπλισμού και ότι έχει σχέση με 

την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να ζητήσει χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος ¨LIFE 2014-2020¨ .Μέσω του προγράμματος αυτού θα βρεθούν τα κονδύλια 

για βελτίωση του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας των πόρων . 

Σύμφωνα, με τον άξονα Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges) του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ορίζοντας 2020’ μπορούν να χρηματοδοτηθούν Δομές 
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Κοινωνικές για στήριξη των κοινωνικών προκλήσεων αλλά και την αντιμετώπιση της 

γήρανσης του πληθυσμού. Συνεργασίες ιδιωτικών φορέων με τον Δήμο μπορούν να 

αναζητηθούν κυρίως σε θέματα σίτισης των αστέγων και δημιουργίας κοινωνικών στεγών για 

άτομα που χρίζουν άμεση ανάγκη . Ο σχεδιασμός θα πρέπει να  δίνει την δυνατότητα στα 

άτομα που τις απολαμβάνουν να  δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της ζωής τους 

δηλαδή όχι μόνο παροχή αλλά δίνοντας ευκαιρίες  επανένταξη τους στην κοινωνία . Εδώ 

ο  Δήμος  θα βοηθήσει στο εντοπισμό των ατόμων που χρήζουν βοήθειας, μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης των Πολιτών, ώστε να τους φέρει σε επαφή με τις αντίστοιχες κοινωνικές 

δομές. 

Στενή συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και  

του Υπουργείο Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού για την συνεχή παρακολούθηση των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ισχύουν και προσπάθεια ένταξης των τοπικών έργων σε 

αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης .  

4.7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Ως Πολιτιστικό Τουρισμό ορίζουμε  «τη μετακίνηση ατόμων κυρίως για 

πολιτιστικούς σκοπούς», μετακινήσεις στις οποίες περιλαμβάνει «εκπαιδευτικές περιηγήσεις, 

επισκέψεις σε φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους 

και μνημεία, ταξίδια για τη μελέτη της φύσης, της τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού, καθώς 

και θρησκευτικά προσκυνήματα» με βάσει τον ορισμό που δίνει  ο Παγκόσμιος Οργανισμός  

Τουρισμού (WTO). 

Για την καλύτερη ανάδειξη τις Πολιτιστικής Κληρονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

απαιτούνται νέα μέσα αξιοποίησης των πολιτιστικών μνημείων και χώρων, του 

ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος, των μουσείων και των άλλων πολιτιστικών πόρων 

που κάνουν ευρεία χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (πολυμέσα, διαδίκτυο, εικονική 

πραγματικότητα). Κατά κύριο λόγο με την δημιουργία των λεγόμενων  Κέντρων 

Μεθερμήνευσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  (Heritage Interpretation Centers). Η 

μεθερμήνευση επιδιώκει να βάλει τα μνημεία και τους χώρους σε ένα ευρύτερο ιστορικό 

πλαίσιο και να παρέχει στους επισκέπτες σαφείς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες με την 

αποκάλυψη εννοιών και σχέσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενεργοποιήσει τη φαντασία του 

επισκέπτη, αλλά και να προσφέρει ψυχαγωγία (Beck and Cable 1998, Provincial Council of 

Barcelona 2006). Οι εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών μεταδίδουν τις ιστορικές, 

αρχαιολογικές ή άλλου είδους πληροφορίες με τρόπο εύληπτο και ευχάριστο, εμπλέκουν 
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ενεργά τους επισκέπτες κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον τους και προσελκύουν 

ομάδες κοινού που δεν ανήκουν στους παραδοσιακούς επισκέπτες μουσείων, μνημείων 

και ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων (Blockley and Hems 2006, Provincial Council of 

Barcelona 2006). Μερικά από τα τεχνολογικά μέσα μεθερμήνευσης που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα είναι: εφαρμογές εικονικής αναπαράστασης αντικειμένων, εικονικής απεικόνισης 

χώρων ή περιήγησης (virtual tours), εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), 

που παρέχουν στον επισκέπτη την εμπειρία της «εμβύθισης» (immersion), διαδραστικές 

εγκαταστάσεις, πολυμεσικές παρουσιάσεις που συνδυάζουν εικόνα, μουσική, κείμενο και 

video, τρισδιάστατα γραφικά κ.ά. (Blockley and Hems 2006, Μπούνια κ.ά. 2008). 

Τα Κέντρα Μεθερμήνευσης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές. Μπορεί να 

πρόκειται για ένα Κέντρο Πληροφόρησης (Visitors Center) μέσα στον ιστορικό ή 

αρχαιολογικό χώρο με οθόνες αφής, ενημερωτικές προβολές κ.λπ.   Άλλες μορφές είναι τα 

Κέντρα Αναπαράστασης με απλούστερες εφαρμογές και τα Κέντρα Εικονικής 

Πραγματικότητας. Γνωστά παραδείγματα είναι το Mackintosh Centre στη Γλασκώβη 

αφιερωμένο στο διάσημο αρχιτέκτονα και το Jorvik Viking Centre στο Γιορκ της Αγγλίας. 

Στην κατηγορία των Κέντρων Μεθερμήνευσης υπάγονται και τα «Καινοτομικά» τα οποία δεν 

βασίζονται αποκλειστικά στα υλικά εκθέματα (αρχαιολογικά ευρήματα, έργα τέχνης, 

ιστορικά κειμήλια κ.λπ.) αλλά, αντίθετα, σε άυλα εκθέματα (οπτικές και ηχητικές 

πληροφορίες, ψηφιακές ανακατασκευές αντικειμένων ή και κτηρίων, διαδραστικές 

εφαρμογές διδακτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα κ.λπ.). Η έμφαση δηλαδή δεν δίνεται στα 

αντικείμενα, αλλά στις πληροφορίες που αυτά δίνουν καθώς και στις «ιστορίες» που 

διηγούνται.  

«Στο Βυζάντιο η Θεσσαλονίκη είχε χαρακτηριστεί ως η δεύτερη βασιλεύουσα 

πόλη, ακριβώς λόγω της εξαιρετικά σημαντικής ιστορικής θέσης της για την περιοχή». 

όπως τόνισε η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στη 

Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Μια οργανωμένη προσπάθεια 

σύγχρονης προβολής της ιστορικότητας της Θεσσαλονίκης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θα έδινε μια άλλη προοπτική στην ανάπτυξη του 

Πολιτιστικού Τουρισμού.  
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Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :Στη στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) 

περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση του μητροπολιτικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) , με επίκεντρο τον πολίτη και σεβασμό στο 

περιβάλλον , καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με φορείς και 

οργανώσεις εντός κι εκτός της χώρας . 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:  

 Η αναβάθμιση του Φυσικού, Πολιτιστικού και Αστικού περιβάλλοντος της 

Θεσσαλονίκης ώστε να γίνει πόλος έλξης, τόσο για μόνιμη διαμονή, όσο και 

για επίσκεψη.  

 Η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με 

σύγχρονη, αποτελεσματική και αποκεντρωμένη διοικητική δομή 

 Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 Η βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η οικονομική ανάπτυξη του δήμου. 

  Η στήριξη της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

 Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 

πολίτη στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. 

 Η αναβάθμιση των υποδομών του δήμου. 

 Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 Για το τομέα των  Μεταφορών μπορεί να προωθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη 

των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών τόσο για την εσωτερική 

σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις ευρύτερες περιοχές και δήμους ( όπως 

με το Δήμο Χαλκιδικής), όσο και με την δια-συνοριακή σύνδεση της 

Θεσσαλονίκης με τις γείτονες χώρες . Για παράδειγμα, η σύνδεση της 

Θεσσαλονίκης με την νομό της Χαλκιδικής με Τρένο θα αποτελέσει μια 

ευκαιρία καλύτερης εξυπηρέτησης των τουριστών ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες αλλά συνάμα θα βελτιώσει και  τις συνθήκες εργασίας ή 

ζωής των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή της Χαλκιδικής αλλά και των 
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εργαζόμενων που διαμένουν στη Θεσσαλονίκης αλλά εργάζονται στην 

Χαλκιδική.  

 Στο τομέα των Μεταφορών  μπορεί επίσης να προωθηθεί και η ανάπτυξη δια-

συνοριακών συνεργασιών με επιλεγμένες παρεμβάσεις σε λιμάνια και 

αεροδρόμια  που θα δώσουν την ευκαιρία να συνδεθεί η Θεσσαλονίκη 

απευθείας με χώρες και λιμάνια άλλων χωρών και για εμπορικούς αλλά και για 

τουριστικούς σκοπούς . 

 Στο τομέα της Κυκλοφοριακής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης θα 

πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ολοκλήρωσης του ΜΕΤΡΟ αλλά 

και προσπάθεια απεγκλωβισμού του Δήμου από το μονοπώλιο του ΟΑΣΘ .Με 

δημιουργία τοπικής συγκοινωνίας ή συνεργασία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με τον ΟΑΣΘ όσο αναφορά  στην οργάνωση και 

λειτουργία του, ώστε να εξασφαλίζει την έγκαιρη μετακίνηση των δημοτών 

με  σύγχρονά λεωφορεία φιλικά προς το περιβάλλον και που θα 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και ανάγκες των πολιτών της πόλης. 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Δημιουργία και λειτουργία  μιας Ειδικής Διεύθυνσης  μέσα στο Δημαρχείο 

,σε συνεργασία πάντα  με τον τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΔ ,η οποία θα 

είναι αρμόδια  στο να φέρνει να σε επαφή τους τοπικούς επιχειρηματίες με 

τους ανέργους  δημότες. Μια τέτοια ενέργεια θα βοηθάει στην καλύτερη 

σύζευξη  της προσφοράς εργασίας και της ζήτησης εργασίας σε τοπικό 

επίπεδο .Είναι  έντονη η ανάγκη στήριξης της τοπικής οικονομίας ιδιαίτερα 

ύστερα από τον έβδομο χρόνο της συνεχόμενης ύφεσης και μπορεί επίσης να 

αποτελέσει ευκαιρία για ανάκτησης της εμπιστοσύνης του πολίτη-δημότη 

απέναντι στους πολιτικούς φορείς . 

  Δημιουργία  Δομών Κοινωνικής Στήριξης των κοινωνικών προκλήσεων 

αλλά και την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού. Συνεργασίες 

ιδιωτικών φορέων με τον Δήμο μπορούν να αναζητηθούν κυρίως σε θέματα 

σίτισης των αστέγων και δημιουργίας κοινωνικών στεγών για άτομα που 

χρίζουν άμεση ανάγκη . Ο σχεδιασμός θα πρέπει να  δίνει την δυνατότητα στα 

άτομα που τις απολαμβάνουν να  δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της ζωής 

τους δηλαδή όχι μόνο παροχή αλλά δίνοντας ευκαιρίες  επανένταξη τους στην 

κοινωνία . Εδώ ο  Δήμος  θα βοηθήσει στο εντοπισμό των ατόμων που 
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χρήζουν βοήθειας, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών, ώστε να 

τους φέρει σε επαφή με τις αντίστοιχες κοινωνικές δομές.  

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ 

 Δημιουργίας ενός αποκλειστικού  Τμήματος για Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο  το οποίο θα ενημερώνει τους δυνητικούς 

επιχειρηματίες για τους δυναμικούς κλάδους που προωθούνται με βάσει τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα όπως σε τομείς πολιτισμού και την δυνατότητα 

χρηματοδότησης τους μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων . Δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να ενημερωθούν για προγράμματα 

χρηματοδότησης , όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Δημιουργικής 

Ευρώπης 2014-2020¨ και πιο συγκεκριμένα του Μηχανισμού Εγγυοδοσίας , 

ο οποίος  διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στο πολιτισμό, το δημιουργικό τομέα 

και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.  

 Η δημιουργία ενός αποκλειστικού Γραφείου /Διεύθυνσης για την προώθηση 

της Δυναμικής Επιχειρηματικότητας θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της 

τοπικής κοινωνίας σε τομείς πέρα από το Χώρο της Εστίασης που τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των νεοϊδρυόμενων 

επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος 

COSME το οποίο ενδυναμώνει την βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και 

διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα δοθεί η δυνατότητα 

εξέλιξης νέων μορφών επιχειρηματικότητας . 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 Δημιουργία Οργανογραμμάτων με σαφή περιγραφή θέσεων και 

αρμοδιοτήτων για κάθε τμήμα και διεύθυνση του Δήμου ώστε να 

ξεπεραστούν στρεβλώσεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων  μεταξύ των 

υπηρεσιών .Καθώς επίσης σκόπιμο θα ήταν η ύπαρξη ενός  διαγράμματος  

ροής της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων για να εξασφαλιστεί η 

διάχυση της πληροφορία σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα χωρίς παρερμηνείες και 

μεταλλάξεις  . 
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 Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών ώστε να μην χρειάζεται η αναμονή  έκδοσης γραπτών 

πιστοποιητικών αλλά συμπλήρωση και αποστολή  σε ηλεκτρονική μορφή 

στα e-mail των πολιτών με δυνατότητα ταυτοποίησης ή αυθεντικοποίησης 

τους  στα πρότυπα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ. 

 Μνημόνιο συνεργασίες με όμορους δήμους στο εσωτερικό και εξωτερικό 

της χώρας ώστε να υιοθετηθούν ¨Καλές Πρακτικές ¨και προτυποποίησης 

πάνω στην οργάνωση και λειτουργία του Δήμου. 

 Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού με δημιουργία  Κέντρων 

Μεθερμήνευσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  (Heritage Interpretation 

Centers). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1.Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1573/2015 του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

τίθεται  προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  το Σχέδιο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού 2014- 2019. 

2. Ανάδειξη της βυζαντινής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης! 

http://parallaximag.gr/thessaloniki/gia-tin-anadixi-tis-vizantinis-taftotitas-tis-polis/  

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης & Υποστήριξης της 

Επιχειρηματικότητας κ. Δημήτρη Παπαστεργίου Μέλους Δ.Σ. ΚΕΔΕ 

4.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση –Παραδείγματα καλών πρακτικών , οφέλη ,δυσκολίες 

,προοπτικήhttp://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1152/fin_20080319.p

df?sequence=1 

5. Outsourcing λειτουργιών Δημοσίου Τομέα – Ο ρόλος των συμβούλων management 

http://www.diadikasia.gr/Default.aspx?id=59602&nt=18 

6. Ο ρόλος των δήμων και των Περιφερειών στο μοντέλο Διακυβέρνησης της Ε.Ε. και 

η συμβολή τους στην πολιτική της https://saakp.files.wordpress.com/2014/03/cebf-

cf81cebfcebbcebfcf82-cf84cf89cebd-ceb4ceb7cebccf89cebd-cf83cf84cebf-

cebccebfcebdcf84ceb5cebbcebf-ceb4ceb9ceb1cebacf85ceb2ceb5cf81.pdf 

7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/1.7.pdf 

8. . Υπουργείο Εσωτερικών ¨ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Α α ΒΑΘΜΟΥ¨ 

9. . Στρατηγική Πολιτική 2020, Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη, Χρηματοδοτικά εργαλεία, https://europa.eu/european-

union/index_el 

10. Στρατηγικό σχέδιο Πολιτισμού Τουρισμού για την Περιφέρεια του Νοτίου 

Αιγαίου Ομ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου ομιλία στο 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - 2013 (ERSA - GR) , Πάτρα 14-15 Ιουνίου 2013 

http://parallaximag.gr/thessaloniki/gia-tin-anadixi-tis-vizantinis-taftotitas-tis-polis/
http://www.diadikasia.gr/Default.aspx?id=59602&nt=18
https://saakp.files.wordpress.com/2014/03/cebf-cf81cebfcebbcebfcf82-cf84cf89cebd-ceb4ceb7cebccf89cebd-cf83cf84cebf-cebccebfcebdcf84ceb5cebbcebf-ceb4ceb9ceb1cebacf85ceb2ceb5cf81.pdf
https://saakp.files.wordpress.com/2014/03/cebf-cf81cebfcebbcebfcf82-cf84cf89cebd-ceb4ceb7cebccf89cebd-cf83cf84cebf-cebccebfcebdcf84ceb5cebbcebf-ceb4ceb9ceb1cebacf85ceb2ceb5cf81.pdf
https://saakp.files.wordpress.com/2014/03/cebf-cf81cebfcebbcebfcf82-cf84cf89cebd-ceb4ceb7cebccf89cebd-cf83cf84cebf-cebccebfcebdcf84ceb5cebbcebf-ceb4ceb9ceb1cebacf85ceb2ceb5cf81.pdf
http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/1.7.pdf
https://europa.eu/european-union/index_el
https://europa.eu/european-union/index_el
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11. 2016_STRATHGIKH_MEGA_TASEIS (8).ppt : Δημήτριος Σουμπενίωτης 

http://compus.uom.gr/MPM118/document/2016_STRATHGIKH_MEGA_TASEIS.ppt 

12. Στρατηγική των επιχειρήσεων και διοίκηση ολικής ποιότητας 

http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3323 

13 . Στρατηγικός σχεδιασμός ανώνυμης εταιρίας μεταποίησης και νέες τεχνολογίες , Σ 

.Γαλετάκης, S Galetakis - 2012 - apothesis.lib.teicrete.gr. 

14Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης  υπ’αριθ.143/1-10-2014 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr151-17102014.pdf 

Ιστοσελίδες  

1. http://cor.europa.eu/el/news/Pages/mlg-charter-opens.aspx 

2. http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/4308/Milonas,%20Dimitrios%20

N..pdf?sequence=2 

3. http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3744 

4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Ag24235 

5. http://europa.eu/rapid/press-release_COR-09-113_el.pdf 

6.  http://gis.thessaloniki.gr/sdi/ 

7. http://opengov.thessaloniki.gr/ 

8. http://st.merig.eu/?id=60&L=4 

9. http://www.efsyn.gr/arthro/oi-mnimoniakes-politikes-syrriknosan-dimosio 

10. http://www.kathimerini.gr/889917/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-mia-

epityxhmenh-strathgikh-outsourcing-sto-dhmosio 

11. http://www.teipir.gr/mke/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id 

12. http://www.ypes.gr/UserFiles/ae136bc4-6d69-46e4-a100-

12b17db4df2c/AnalOdhgKatartEPDhm_v6_22062012new.doc 

13. http://www.ypes.gr/userfiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomika_prosop 

14. https://ellanodikis.wordpress.com/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%

CE%B9%CE%AC/ 

15. www.pagkritio.gr/files/items/1/144/anatypo_biologias.pdf 
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