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Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες,

Ο ετήσιος απολογισμός του δημοτικού έργου περιλαμ-
βάνει τις δράσεις της διοίκησης σε όλο το εύρος των 
αρμοδιοτήτων της, καθώς και όλες τις σημαντικές πρω-

τοβουλίες της. Ο τόμος που κρατάτε στα χέρια σας δεν αποτελεί 
εξαίρεση. Θα ήθελα όμως στο φετινό χαιρετισμό μου να σταχυ-
ολογήσω κάποιες πολιτικές δράσεις που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, 
λόγω της συγκυρίας που διανύει η πόλη και η χώρα εν γένει. 

Έτσι, θεωρώ υποχρέωσή μου να ξεκινήσω από την πιο ουσι-
αστική πολιτικά και ανθρωπιστικά πρωτοβουλία μας, αυτή που 
αφορά στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Το 2016 
υπογράψαμε τη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την αξιο-
πρεπή στέγαση και διαβίωση ανθρώπων που ξεριζώθηκαν βίαια 
από τον τόπο τους. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την κορύφωση 
των προηγούμενων προσπαθειών μας -δημιουργία φιλοξενείου 
αιτούντων άσυλο, πολλαπλές υποστηρικτικές δράσεις- για την 
ενσωμάτωση τους στον αστικό ιστό ως συνανθρώπων μας που 
δικαιούνται περίθαλψη και ισότιμη μεταχείριση. Είναι σημαντικό 
να τονίσουμε ότι για τη διοίκησή μας το προσφυγικό δεν αντι-
μετωπίστηκε ποτέ ως πρόβλημα. Αντιμετωπίστηκε ως μοναδική 
ευκαιρία να αποδείξουμε στον εαυτό μας πως, παρά την απο-
στειρωμένη καθημερινότητα, συνεχίζουμε να είμαστε μέλη μιας 
ανθρώπινης κοινωνίας. Η ελάχιστη προϋπόθεση για να το κατα-
φέρουμε ήταν να συνεισφέρει η διοίκησή μας στην προστασία 
και στη θαλπωρή των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας και οι 
πρόσφυγες είναι σίγουρα ανάμεσά τους. Αντίθετα με την –μάλ-
λον- κυριαρχούσα άποψη που έλεγε ότι είναι προτιμότερο να 
κρατήσουμε τις πόλεις μας «καθαρές» από τους υποτιθέμενους 
εισβολείς, οι οποίοι, ακριβώς για λόγους που σχετίζονται με τη 
σημαίνουσα αυτή «καθαρότητα», θα έπρεπε να στοιβαχτούν σε 
προαστιακά στρατόπεδα, επιλέξαμε να τους εντάξουμε στον 
αστικό ιστό. Αποφασίσαμε ότι είναι προτεραιότητα και υποχρέ-
ωσή για μας να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα ανθρώπινης 
διαμονής και κοινωνικοποίησης μέσα στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε 
για μια ακόμη φορά πράξη τη διακήρυξή μας ότι η διαφορετι-
κότητα αποτελεί πλούτο και όχι πρόβλημα. Οι άνθρωποι, όταν 
συγχρωτίζονται και προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο, δε μένουν 
συνήθως στις επιφανειακές διαφορές. Καταλαβαίνουν ότι τα δο-
μικά χαρακτηριστικά και οι βασικές τους ανάγκες είναι κοινές για 
όλους. Όσο περισσότερο γίνεται κατανοητό αυτό στην πόλη μας, 
τόσο πιο περήφανοι είμαστε. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο δείκτες 

υλικής ευημερίας αλλά και δείκτες ανθρωπιάς. Και στον τομέα 
αυτό θέλουμε τη Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια.

Όσον αφορά στα θέματα καθημερινής διαβίωσης στην πόλη, 
επιλέγω να κάνω ξεχωριστή αναφορά στην επιτυχή κατάληξη 
των επίμονων προσπαθειών μας για παραχώρηση της διαχεί-
ρισης του παραλιακού μετώπου στην πόλη. Επιστέγασμα της 
παραχώρησης αυτής ήταν η υπογραφή του μνημονίου συνερ-
γασίας του Δήμου με την ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ. Σε μια κανονική 
χώρα όπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σοβαρούς πόρους, αρ-
μοδιότητες και δικαιώματα, ενδεχομένως η παραχώρηση αυτή 
να μην ήταν κάτι αξιομνημόνευτο. Λαμβάνοντας υπόψη όμως 
την ελληνική πραγματικότητα και την παθολογική κτητικότητα 
του κεντρικού κράτους, το ότι καταφέραμε να αποκτήσουμε 
τη διαχείριση του πιο όμορφου και δημοφιλούς κομματιού της 
πόλης είναι επίτευγμα. Όταν ξεπεραστούν και τα υπόλοιπα γρα-
φειοκρατικά προσκόμματα, θα μπορέσει ο Δήμος επιτέλους να 
αξιοποιήσει το παραλιακό μέτωπο στο σύνολό του προς όφελος 
των δημοτών. 

Στον τομέα της διαχείρισης και ανάπλασης του δημόσιου χώ-
ρου, ξεχωρίζει επίσης η παράδοση της Πλατείας Χρηματιστηρί-
ου, η οποία επισφραγίζει τη βούληση μας για πιο ανθρώπινους 
και προσιτούς στους πεζούς δημόσιους χώρους. Η πόλη μας 
είναι σαφώς πυκνοδομημένη από γεννησιμιού της. Μακάρι να 
είχαμε άπλετο χώρο και για τους πεζούς αλλά και για τα αυτοκί-
νητά τους. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε, δίνουμε προτε-
ραιότητα στους πεζούς. Και προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθη-
καν στην πλειονότητά τους οι παρεμβάσεις μας για τη βελτίωση 
του δημόσιου χώρου.

Καθώς προχωράμε στην υλοποίηση του επιχειρησιακού μας 
σχεδίου και εντείνουμε την προσπάθειά μας για εξωραϊσμό του 
δημόσιου χώρου, δεν μπορώ παρά να σταθώ στην επιτυχή κα-
τάληξη ενός μακρόχρονου αγώνα να αναδείξουμε το πιο σημα-
ντικό, κατά τη γνώμη μου, τοπόσημο για την πόλη. Έπειτα από 
πολλές διενέξεις και αστήρικτες κατηγορίες εξασφαλίσαμε τη 
διάσωση και επιτόπου ανάδειξη των αρχαίων της οδού Βενιζέ-
λου, χωρίς ταυτόχρονα να ακυρωθεί η κατασκευή του ομώνυμου 
σταθμού του μετρό. Αυτό εξασφαλίστηκε με την υπογραφή του 
μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 
Το ιστορικό σταυροδρόμι και τα καταστήματα της περιοχής που 
αποκαλύφθηκαν, τα οποία χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα 
μ.Χ., θα διασωθούν και θα συνυπάρχουν με το σταθμό ως ένα 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘEΣΣAΛONIKHΣ 
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δημόσιο και σε καθημερινή θέα μουσείο. Όσο και να διαστρέ-
φουν μερικοί τα γεγονότα, αποδείχθηκε πώς η κατάληξη αυτή 
ήταν όχι μόνο πολιτικά και πολιτιστικά επιβεβλημένη αλλά και 
τεχνικά εφικτή. Δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε δικαιωμέ-
νοι από το αποτέλεσμα. 

Στα αξιοσημείωτα του 2016 θα ήθελα να συμπεριλάβω την 
έναρξη της λειτουργίας του «Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσ-
σαλονίκης – ΟΚ!THESS», μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας για 
την προώθηση και την υποστήριξη της επιχειρηματικής καινο-
τομίας. Το σχήμα λειτουργεί πλέον ως μια προ-θερμοκοιτίδα 
επιχειρηματικότητας, που συμπεριλαμβάνει υπό σύσταση νεο-
φυείς επιχειρήσεις (start-ups) και κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις (ΚοινΣΕπ) και είναι ανοικτό σε όλους τους ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης, προσβλέπει όχι μόνο στην προσέλκυση επεν-
δύσεων αλλά και στην προώθηση ενός πνεύματος αναζήτησης, 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, βάζοντας το δικό του λιθα-
ράκι στην τοπική ανάπτυξη και στην ανακοπή του φαινομένου 
του λεγόμενου brain drain, που στερεί από τη χώρα το πολύτιμο 
νεανικό και καινοτόμο δυναμικό της. 

Μέσα στο 2016, εξάλλου, η πόλη μας έγινε και επισήμως μέ-
λος του παγκόσμιου Δικτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων (100 
Resilient Cities) με την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της 
υπογραφής του σχετικού μνημονίου συνεργασίας, ενώ ξεκίνησε 
τη λειτουργία του το γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας. Η σημα-
σία που έχει η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο, η οποία αρ-
χικά –προφανώς λόγω άγνοιας– λοιδορήθηκε, πλέον έχει γίνει 
αντιληπτή, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της αστικής αν-
θεκτικότητας της Θεσσαλονίκης, που θα στοχεύει στην αντιμε-
τώπιση τόσο των μόνιμων πιέσεων και προκλήσεων της πόλης 
όσο και των απρόσμενων κρίσεων και καταστροφών.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων είναι 
ενδεικτική της λογικής που διέπει τη διοίκησή μας, να αναζητά 
εν καιρώ οικονομικής δυσπραγίας εναλλακτικές πηγές χρηματο-
δότησης, ώστε να είναι απλοποιούνται και να επισπεύδονται οι 
διαδικασίες για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων. Στο πλαίσιο 
αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης έγινε ο πρώτος ΟΤΑ της χώρας που 
αξιοποίησε το πρόγραμμα JESSICA, προκειμένου να προχωρήσει 
στον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους 
οδικούς άξονες και πάρκα. Σε μια περίοδο παρατεταμένης κρί-
σης και με τον οικονομικό στραγγαλισμό που υφίσταται η τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι πλέον μονόδρομος για τους δήμους η εύρε-

ση νέων πόρων χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για χρηματοδο-
τικά εργαλεία, είτε για συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, είτε για 
συνεργασίες που θα παρέχουν τεχνογνωσία, ώστε να ξεφύγουμε 
από τη μιζέρια και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. 

Τελευταία, αλλά σίγουρα όχι έσχατη, άφησα την προσπάθειά 
μας για ενίσχυση της εξωστρέφειας και το άνοιγμα της πόλης 
στον κόσμο. Μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε από την πρώτη 
μας θητεία και πλέον –κατά γενική ομολογία– έχει θεαματικά 
αποτελέσματα τόσο ως προς την ενίσχυση του τουριστικού ρεύ-
ματος, όσο και ως προς την αναγνωρισιμότητα της πόλης και την 
καταξίωσή της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Επιστέγασμα 
ήταν η βράβευση της Διπλωματίας των Πόλεων που υλοποιούμε 
με στόχο την τουριστική προβολή της πόλης, ως πρωτοπόρας 
και πρότυπης πολιτικής στο πλαίσιο της τελετής απονομής των 
«Greek Hospitality Awards 2016». Η βράβευση στην απολύτως 
αξιοκρατική αυτή διαδικασία μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο να 
δουλέψουμε με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, πάντα σε συ-
νεργασία με τους φορείς της πόλης.

Θεωρώ πολύ σημαντικό να επισημάνω ότι όλα όσα ανέφερα 
παραπάνω υλοποιήθηκαν σ’ ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλ-
λον, το οποίο καταφέραμε να αντιπαρέλθουμε με την περαιτέ-
ρω οικονομική και λειτουργική εξυγίανση, την αξιοποίηση νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και την ενίσχυση των μηχανισμών 
παρακολούθησης και ελέγχου, έτσι ώστε να μη μετακυλήσουμε 
τα βάρη στους πολίτες. Με την ίδια λογική θα πορευτούμε ανα-
διαρθρώνοντας και εκσυγχρονίζοντας παράλληλα ακόμη περισ-
σότερο τις δημοτικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τις συνεργασίες με 
όλους τους φορείς, προκειμένου να βελτιώσουμε την εξυπηρέ-
τηση του πολίτη και την καθημερινότητα στην πόλη.

Στην προσπάθειά μας αυτή, που θα συνεχίσουμε χωρίς «εκ-
πτώσεις», σας θέλουμε όλους συμμέτοχους για να επιτύχουμε 
τον κοινό μας στόχο:  Θεσσαλονίκη, πόλη εξωστρεφής, φιλόξενη, 
ανοιχτή, σύγχρονη και λειτουργική, που να διασφαλίζει την ευη-
μερία των πολιτών της. 

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κορυφαίο 
θεσμικό όργανο του Δήμου. Κατοχυρώνει με τον 
πιο άμεσο τρόπο, μέσα από συμμετοχικές διαδι-

κασίες, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, ενισχύοντας τη 
συνεργασία των αιρετών εκπροσώπων, των υπηρεσιών 
του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών με απόλυτη 
διαφάνεια. Γίνεται έτσι εφικτή η αμφίδρομη σχέση μετα-
ξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών ώστε να 
προάγεται το δημόσιο συμφέρον και η εξυπηρέτηση των 
συλλογικών αναγκών.

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 29 συνεδριάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων:

25 τακτικές συνεδριάσεις 
● 4 ειδικές συνεδριάσεις, και συγκεκριμένα:

• 1 ειδική συνεδρίαση, στις 11.07.2016, για την εκλο-
γή των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής.
• 1 ειδική συνεδρίαση, στις 10.10.2016, σχετικά με 
την έγκριση του απολογισμού-ισολογισμού και τα 
αποτελέσματα χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης.
• 1 ειδική συνεδρίαση, στις 24.11.2016, για τον Απο-
λογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του 
έτους 2015.
• 1 ειδική συνεδρίαση, στις 19.12.2016, για την ψήφι-
ση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 
και την έγκριση του ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης.

Στη 2η τακτική συνεδρίαση (25.01.2016) παρέστη ο 
Πέτρος Μάστακας, υπεύθυνος Προστασίας Προσφύγων 
από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, ο οποίος παρουσία-
σε μελέτη για το προσφυγικό ζήτημα.

Στη 15η τακτική συνεδρίαση (11.07.2016) πραγμα-
τοποιήθηκε σύντομη συμβολική παρέμβαση από δύο 
Αμερικανούς καλλιτέχνες, τους Eric Ellingen και Lynn 
Peemoeller, με ομάδα φοιτητών από Σχολές Καλών Τε-
χνών και Αρχιτεκτονικής.

Στη 16η τακτική συνεδρίαση (28.07.2016) το Δημοτι-
κό Συμβούλιο βράβευσε την ομάδα κορασίδων καλαθο-
σφαίρισης του ΠΑΟΚ για την 3η θέση που κατέλαβε στο 
27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που διεξήχθη 
στο «Κ.Γ ΠΑΟΚ Sports Arena», στις 21-25 Ιουνίου 2016.

Στην 26η τακτική συνεδρίαση (28.11.2016) έγινε συ-
ζήτηση για το θέμα της δημιουργίας Ερευνητικού Κέντρου 
αναλόγου με το ΙΤΣΑΚ (Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας 
και Αντισεισμικών Κατασκευών) Θεσσαλονίκης στην Κε-
φαλονιά. Παρέστησαν οι κ.κ Χρήστος Παπαιωάννου (Δρ.
σεισμολογίας-ερευνητής ΙΤΣΑΚ ), Βασίλειος Λεκίδης (Διευ-
θυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ) και Βασίλης Μάλγαρης (εκπρό-
σωπος εργαζομένων)

▪ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το 2016 εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ψηφίσματα σχετικά με:

> Το διορισμό των Γενικών Γραμματέων των Δήμων

> Τα προβλήματα κατοίκων και επαγγελματιών της πε-
ριοχής «Ροτόντα»

> Τη ρύθμιση των χρεών που καταλογίστηκαν σε βάρος 
του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω της υπόθεσης της 
υπεξαίρεσης 

> Την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμε-
νους του ΟΑΣΘ

> Την απώλεια του Αναστασίου Μπίλλη και του Γιάννη 
Κυριακίδη

> Τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, με αφορμή 
την ημέρα μνήμης που έχει οριστεί στις 19 Μαΐου.

> Την καταγγελία της καλλιέργειας κλίματος ξενοφοβί-
ας και ρατσιστικών αντιλήψεων στην πόλη λόγω των 
διεθνών εξελίξεων και του προσφυγικού ζητήματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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▪ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Το 2016 δόθηκε βήμα για τη θεσμική και οργανωμένη 
τους έκφραση σε ενώσεις εργαζομένων, σε πολίτες, σε 
συλλογικούς φορείς κ.λπ.. Εμπεδώθηκε, με τον τρόπο 
αυτό, η κατοχυρωμένη δυνατότητα να διεξάγονται στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
διαδικασίες διαβούλευσης και για θέματα εκτός της ημε-
ρησίας διατάξεως, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή των πολι-
τών και της πόλης, ιδιαιτέρως στις συνθήκες της εντεινό-
μενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 

Το ασφαλιστικό, τα ζητήματα παραβατικότητας ή κατα-
πάτησης του δημόσιου χώρου, τα προβλήματα ελλείψε-
ων και λειτουργίας των σχολείων, προβλήματα που απα-
σχολούν τους κατοίκους διαφόρων περιοχών της πόλης, 
θέματα σχετικά με την εικόνα, την κατάσταση ή τις παρεμ-
βάσεις σε μνημειακής βαρύτητας περιοχές της Θεσσαλο-
νίκης, η λειτουργία των κοιμητηρίων της Μαλακοπής είναι 
ορισμένα ενδεικτικά θέματα που απασχόλησαν το Δημο-
τικό Συμβούλιο κατά το 2016. 

Ομάδες εργαζομένων στους ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, 
ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιστο-
ρικού Κέντρου, ελεύθεροι επαγγελματίες των περιοχών 
Αριστοτέλους, Μητροπόλεως, Εγνατίας, Κορομηλά, Κα-
ρόλου Ντηλ, Λασσάνη, «Λαδάδικα», αλλά και οι Σύλλογοι 
γονέων του 90ου Δ. Σ και του 4ου Νηπιαγωγείου Τριανδρίας 
ζήτησαν και έλαβαν το βήμα για να εκθέσουν τις απόψεις 
τους.

Επιπροσθέτως, για ιδιαίτερα θέματα φιλοξενήθηκαν 
και έλαβαν τον λόγο κάτοικοι των περιοχών Γιαννιτσών, 
Αναλήψεως και Μαλακοπής, οι «Φίλοι του Μνημείου της 
Ροτόντας» και ο Σύλλογος κατοίκων «ΘεσσΕπί Κέντρω».

Πολλές από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού παρακο-
λούθησαν από τα έδρανα των δημοσιογράφων, φοιτη-
τές δημοσιογραφίας του ΑΠΘ και των Εκπαιδευτηρίων 
«Ξυνή».

▪ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η υποχρέωση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά 
τη διάσωση, τη διατήρηση, τη διασφάλιση της χρήσης και 
της διάχυσης του αρχείου των Πρακτικών και Αποφάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
προτεραιότητα υψίστης σημασίας. 

Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας και η ψήφιση 
της υπ’ αριθμ. 1461/19-10-2015 ομόφωνης απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με θέμα την 
«παροχή ανοικτής πρόσβασης στις Αποφάσεις και Συνε-
δριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου 1917-
1995», έφερε ως αποτέλεσμα την ψηφιοποίηση του φυσι-
κού αρχείου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του Δήμου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.).

Το έργο υλοποιήθηκε χωρίς κανένα κόστος για τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης, εντάχθηκε στην πράξη «Υπηρεσίες 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης Ψ.» και χρη-
ματοδοτήθηκε από πόρους του ΕΣΠΑ.

Το ψηφιοποιημένο υλικό φιλοξενείται αυτή τη στιγμή 
στο ψηφιακό αποθετήριο ανοικτού λογισμικού (DSpace) 
του Πανεπιστημίου, με την προοπτική τα δεδομένα να εί-
ναι προσβάσιμα σε όλους τους διαδικτυακούς επισκέπτες. 
Το περιεχόμενο θα τεκμηριωθεί βάσει διεθνών προτύπων, 
χρησιμοποιώντας δημοφιλή σύνολα περιγραφικών μετα-
δεδομένων, προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμο και από 
άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η νέα μορφή του αρχείου θα προβληθεί και θα διαχυθεί 
μέσω ιστοσελίδας συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση, 
στην υπέρβαση της γραφειοκρατικής διαδικασίας πρό-
σβασης, στην οριστική διακοπή χρήσης εμπειρικών και 
αναποτελεσματικών μεθόδων ανάκτησης δεδομένων και 
έρευνας και εντέλει στη δημοκρατική διάθεση πολιτισμι-
κών και ιστορικών τεκμηρίων, με την ανάδειξη και κοινο-
ποίησή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο (υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες, αιρετούς, ιστορικούς ερευνητές - επιστήμονες, 
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αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες, ανταποκρινόμενος στις 
μεγάλες προοπτικές που ανοίγει η κοινωνία της πληρο-
φορίας.

▪ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30ή Οκτωβρίου –  
Ημέρα Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης - Εκδήλωση

Αποφασίστηκε και καθιερώθηκε η 30ή Οκτωβρίου ως 
Ημέρα Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τις να-
ζιστικές δυνάμεις κατοχής (ΠΔ 50, αρ.ΦΕΚ 81, 9.5.2016). 
Συγκροτήθηκε Επιτροπή για τον Εορτασμό της 30ής 
Οκτωβρίου με τη συμμετοχή αιρετών αλλά και προσωπι-
κοτήτων της πόλης, η οποία ανέλαβε τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων μνήμης. Επίσης, ανώνυμη οδός του Δήμου 
Θεσσαλονίκης από το Βασιλικό Θέατρο και την Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
«Γ’ Σεπτεμβρίου» μετονομάστηκε σε οδό «30ής Οκτωβρί-
ου» (Αρ.γνωμ.ΑΔΜΘ.11,24.11.2016).

▪ Πολεμικό Μουσείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεμικού Μουσείου απο-
φάσισε παμψηφεί την 15η Φεβρουαρίου 2016 τη διάθεση 
χώρου στον «Σύνδεσμο Φυλακισμένων - Εξορισθέντων 
Αντιστασιακών 1967-1974», προκειμένου να εκτεθεί ιστο-
ρικό υλικό της περιόδου αυτής και να λειτουργήσει ως 
χώρος μνήμης.

κοινωνικούς φορείς και δημότες).
Ωστόσο, λόγω της εμφάνισης δυσεπίλυτων τεχνικών 

προβλημάτων, που δεν οφείλονται στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης και στο (Δι.Πα.Ε.) αλλά στην ανάδοχο εταιρεία, 
αποφασίστηκε το ψηφιακό αρχείο να παραμείνει προ-
σωρινά κλειδωμένο, περιορίζοντας την πρόσβαση στο 
σύνολό του. Το είδος και το μέγεθος του προβλήματος 
αναλύθηκαν και καθορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα 
επιτευχθεί η επίλυσή του. Παράλληλα, έγιναν κινήσεις για 
την απόκτηση του κατάλληλου αποθηκευτικού μέσου 
προκειμένου να παραληφθεί το πρωτότυπο αρχείο από 
την ανάδοχο εταιρεία. 

Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη Τεκμηρίωσης (παραλαβή 
δωρεάς των πρώτων 50 τόμων από τη Διεύθυνση Βιβλιο-
θηκών & Μουσείων - Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστή-
ριξης και Βιβλιοδεσίας).

Συμφωνήθηκε με την εταιρεία «ATS» η δωρεάν παροχή 
ενός κλωβού ψηφιοποίησης, καθώς και του αντίστοιχου 
λογισμικού αξίας 12.000 ευρώ, με απώτερο στόχο την ψη-
φιοποίηση τεκμηρίων με ίδια μέσα.

Στις επικείμενες ενέργειες εντάσσεται η δημιουργία 
λογοτύπου (logo) του Ιστορικού Αρχείου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, καθώς και λογαριασμού επικοινωνίας 
(e-mail) των χρηστών του αρχείου με τον υπεύθυνο υπάλ-
ληλο του αρχείου (opencouncil@thessaloniki.gr), η σύ-
νταξη της Διαδικασίας Διαχείρισης του Ψηφιοποιημένου 
Αρχείου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Κανονισμού 
Λειτουργίας του και βέβαια η δημιουργία ιστοσελίδας και 
προφίλ του αρχείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατόπιν τούτων έγινε εισήγηση προς τα αρμόδια όργα-
να της Διοίκησης (Δήμαρχο, Εκτελεστική Επιτροπή, Γενικό 
Γραμματέα) για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος 
με τίτλο «Ιστορικό Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης», το οποίο θα λειτουργεί στη Διεύθυνση Υποστή-
ριξης Πολιτικών Οργάνων και οι αρμοδιότητές του θα εί-
ναι σχετικές με το φυσικό, το ηλεκτρονικό – ηχητικό, αλλά 
και το ψηφιοποιημένο αρχείο, ώστε ο Δήμος να παρέχει 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των Συνεδριάσεων του ΔΣ, 
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Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μπουτάρης 
Ιωάννης 
Δήμαρχος

Παναγιώτης 
Αβραμόπουλος

Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου

Γεώργιος Αβαρλής 
Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρία Αγαθαγγελίδου 
Δημοτική Σύμβουλος

Αλέξανδρος Άγιος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Άννα Αγγελίδου-
Πολυχρονιάδου 

Δημοτική Σύμβουλος

Μαρία Ακριτίδου-
Γιαννουλοπούλου 

Δημοτική Σύμβουλος

Σωτηρία Αδαμίδου 
Γκιουλέκα 

Δημοτική Σύμβουλος

Κωνσταντίνα - Ευρυδίκη 
Ασλανίδου 

Δημοτική Σύμβουλος

Ιωάννης Δελής
Δημοτικός Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Ζέρβας 
Δημοτικός Σύμβουλος

Ελένη-Άννα Ιωαννίδου 
Δημοτική Σύμβουλος 

(αντικαταστάθηκε από 
τη Μόνικα Αϊβάζογλου

Σταύρος Καλαφάτης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Λάζαρος Ζαχαριάδης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Σωκράτης Δημητριάδης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Γεώργιος Αρβανίτης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Στέφανος Γωγάκος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Σοφία Ασλανίδου 
Δημοτική Σύμβουλος

Simon Bensasson-
Chimchi 

Δημοτικός Σύμβουλος

Καλυψώ Γούλα 
Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής 
& Αλληλεγγύης

Γεώργιος Δημαρέλος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Στέλιος Κανάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Στυλιανή Αβραμίδου 
Δημοτική Σύμβουλος

Δημήτριος Κούβελας 
Αντιπρόεδρος  

Δημοτικού Συμβουλίου

Γλυκερία Καλφακάκου 
Γραμματέας Δημοτικού 

Συμβουλίου

Νικόλαος Ζεϊμπέκης 
Δημοτικός Σύμβουλος
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Ελευθέριος Κιοσέογλου 
Δημοτικός Σύμβουλος

Ανδρέας Κουράκης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Εφραίμ Κυριζίδης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Πέτρος Λεκάκης 
Αντιδήμαρχος 

Ανάπτυξης

Μαγδαληνή Λιάκου 
Αντιδήμαρχος Αστικής 

Ανθεκτικότητας 
& Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων

Αθανάσιος-Αλέξανδρος 
Μπαρμπουνάκης 

Δημοτικός Σύμβουλος

Στυλιανός Λιακόπουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Αρτέμιος 
Ματθαιόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ευστάθιος Παντελίδης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Σπύρος Πέγκας 
Αντιδήμαρχος 

Τουρισμού & Διεθνών 
Σχέσεων

Γεώργιος Ρακκάς 
Δημοτικός Σύμβουλος 
(αντικαταστάθηκε από 
τον Κωνσταντή Σεβρή)

Δημήτριος Ράπτης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Αθανάσιος Παππάς 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Έργων, Περιβάλλοντος 

& Καθαριότητας

Αθανάσιος 
Παπαναστασίου 

Δημοτικός Σύμβουλος

Χρήστος Παπαστεργίου 
Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρία Πασχαλίδου 
Δημοτική Σύμβουλος

Γεωργία Ρανέλλα 
Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών

Αρμόδιος Στεργίου 
Δημοτικός Σύμβουλος

Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου 
Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού & Παιδείας

Στεφανία Τανιμανίδου 
Δημοτική Σύμβουλος

Αναστάσιος Τελίδης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλαος Φωτίου 
Αντιδήμαρχος 

Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & 

Κοινωνίας των Πολιτών

Χασδάι Καπόν
Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
Δημοτικός Σύμβουλος
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Ψαρράς Θωμάς 
Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι Δημοτικές Κοινότητες και η Δημοτική Ενότητα 
Τριανδρίας το 2016 ολοκλήρωσαν, εντός των πε-
ριορισμένων ορίων που θέτει ο «Καλλικράτης», 

το θεσμικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να λειτουργούν με 
όρους εξωστρέφειας, δημοκρατικού προγραμματισμού 
και συμμετοχής του δημότη στις τοπικές υποθέσεις. Σή-
μερα υφίστανται και λειτουργούν στις Κοινότητες: 
1.  Κανονισμός Λειτουργίας εγκεκριμένος από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο.
2.  Θεματικές Επιτροπές ανά Κοινότητα, με αντικείμενο 

που ορίζουν οι ίδιες βάσει των τοπικών αναγκών.
3.  Συντονιστής/τρια ανά Επιτροπή, που αναδεικνύεται με 

συναινετικές διαδικασίες και με συμμετοχή των παρα-
τάξεων της μειοψηφίας.

4.  Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές μη αιρετών δη-
μοτών, με κριτήριο τις γνώσεις, τις ικανότητες και τη 
διάθεση προσφοράς τους στο έργο της Κοινότητας.

5.  Συμβούλιο των Προέδρων και των Συντονιστών των 
Επιτροπών των Κοινοτήτων (άτυπο), με αντικείμενο 
τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών και του προ-
γραμματισμού των δράσεων.

6.  Καθιέρωση συσκέψεων εργασίας μεταξύ αιρετών και 
υπηρεσιών. Κατά τις συσκέψεις αυτές συζητούνται 
άμεσα και επιλύονται θέματα συντονισμού των Κοι-
νοτήτων, συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου, 
προγραμματισμού και βελτίωσης της λειτουργίας των 
Συμβουλίων και των υπηρεσιών των Κοινοτήτων με τε-
λικό στόχο την προσφορά των βέλτιστων υπηρεσιών 
στους δημότες

7.  Εκπόνηση από τα Κοινοτικά Συμβούλια και τις Επι-
τροπές ετήσιου προγραμματισμού δράσεων και εκ-
δηλώσεων, καθορισμός του αντίστοιχου ύψους του 
προϋπολογισμού και έγκρισή τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

8.  Θεσμοθέτηση ετήσιας Ειδικής Συνεδρίασης Δημόσι-
ου Απολογισμού των πεπραγμένων των Κοινοτικών 
Συμβουλίων με τη συμμετοχή δημοτών προκειμένου: 
α) να υπηρετηθεί η κορυφαία δημοκρατική διαδικα-
σία της λογοδοσίας, β) να υπάρξει συλλογή στοιχείων, 
εμπειριών, απόψεων, προτάσεων από τα αιρετά και μη 
μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, αλλά και από τους 
δημότες. Τα αποτελέσματα να αξιοποιούνται για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα οδηγήσουν σε 
αποφάσεις, σε στόχους και σε δράσεις για μια καλύτε-
ρη επόμενη χρονιά.

Η πολιτική στόχευση για το 2016 με σύνθημα «Αγαπώ 
την πόλη μου, υιοθετώ τη γειτονιά μου» ήταν η σταδιακή 
προώθηση μιας αλλαγής στην αντίληψη του ρόλου των 
Κοινοτήτων: εξωστρέφεια στις δράσεις, προώθηση της 
συμμετοχής των δημοτών μέσω της συγκρότησης τοπι-
κών συνεργειών μεταξύ των αιρετών της Κοινότητας, των 
υπηρεσιών του Δήμου και τυπικών ή άτυπων φορέων της 
Κοινωνίας των Πολιτών. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: μι-
κρές, αλλά χειροπιαστές αλλαγές στους χώρους και στις 
λειτουργίες της Κοινότητας και, εντέλει, βελτίωση στην 
ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών με βάση την 
αμοιβαία συνεργασία και προσφορά. 

Η στόχευση της αλλαγής στην αντίληψη του σύγχρονου 
ρόλου και της αποστολής της Κοινότητας έχει ακόμη αρ-
κετό δρόμο και υπαρκτές δυσκολίες. Η συνεργασία αιρε-
τών, υπηρεσιών του δήμου και τοπικών φορέων προχω-
ράει με αργούς ρυθμούς και περιορισμένα μέχρι σήμερα 
αποτελέσματα. Η δεδομένη σταθερή πολιτική βούληση 
της Διοίκησης σ’ αυτήν την κατεύθυνση και η θεσμική 
αλλαγή στον «Καλλικράτη» αποτελούν την αναγκαία και 
ικανή συνθήκη για την επιτυχία αυτού του σημαντικού 
μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος στις Δημοτικές Κοινό-
τητες.

Συμπεράσματα:
Ι. Το ολοκληρωμένο τοπικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, 

με το οποίο είναι εφοδιασμένες οι Κοινότητες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να αποφέρει πολύ περισσό-
τερα αποτελέσματα από τα επιτευχθέντα, εάν το γενικό 
νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει ο «Καλλικράτης» έδινε στις 
Κοινότητες τη δυνατότητα άσκησης ισχυρών αρμοδιοτή-
των ή ρόλων έναντι των μηδαμινών που τους αναγνωρί-
ζονται μέχρι σήμερα.

ΙΙ. Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Κοινοτήτων και 
της αυτοτέλειας στη διαχείριση των πόρων τους προς την 
κατεύθυνση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, αλλά και 
η συμπερίληψή τους στα σχέδια για την τεχνολογική ανα-
βάθμιση της αυτοδιοίκησης (ηλεκτρονική διακυβέρνηση-
ψηφιακές υπηρεσίες), θα συνέβαλε καθοριστικά: α) στη 
σταδιακή διεύρυνση της αντίληψης αιρετών, υπηρεσιών 
και δημοτών για τον ρόλο και τις ευθύνες τους, β) θα βο-
ηθούσε στην ανακατεύθυνση μέρους των δράσεών τους 
από το κυρίαρχο μοντέλο των «πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων» σε άλλα πεδία βελτίωσης της καθημερινότητας και 
της ποιότητας ζωής στην Κοινότητα, γ) θα βελτίωνε ση-
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μαντικά τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού 
και, επομένως, την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς 
τους δημότες με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας, 
του κόστους λειτουργίας και της ταλαιπωρίας των συνα-
λασσόμενων με τις Κοινότητες πολιτών.

ΙΙΙ. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η σχεδιαζόμενη 
αλλαγή του «Καλλικράτη» πρέπει να αφορά και στο σημα-
ντικό θέμα της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της ενί-
σχυσης των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης είναι έτοιμος να συμμετάσχει στον σχετικό διάλογο με 
νέες ιδέες και με τεκμηριωμένες προτάσεις.

Παράλληλα, καθ’ όλο το έτος, οι Κοινότητες πραγμα-
τοποίησαν πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων με ευρεία 
θεματολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές για το έτος 
2016:

▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
     Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Στη δράση “Αγαπώ την πόλη μου, υιοθετώ τη γειτονιά 
μου” εντάχθηκε η δομή αλληλεγγύης “Χέρι με χέρι” που 
λειτούργησε σε ανεξάρτητο χώρο για την υποδοχή ρου-
χισμού, λευκών ειδών, υποδημάτων, βιβλίων παιχνιδιών 
κ.λπ., που διανεμήθηκαν σε 155 οικονομικά ασθενείς δη-
μότες. Στην περίοδο της προσφυγικής κρίσης, εξάλλου, η 
δομή συνέβαλε σημαντικά στη συλλογή και υγειονομικού 
υλικού για τους πρόσφυγες, το οποίο προωθήθηκε στην 
προσφυγική δομή στα Διαβατά.

2. Πραγματοποίηση δύο γιορτών (Χριστούγεννα και 
Πάσχα) για τους πωλητές του περιοδικού του δρόμου 
“Σχεδία”. 

3. Διανομή τροφίμων σε δημότες για το Πάσχα στις 
12/04/2016 και για τα Χριστούγεννα στις 21/12/2016.

4. Η Α’ Κοινότητα σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. 
συμμετείχε στην εβδομάδα «NOW WE MOVE», που απο-
τελεί πανευρωπαϊκή εκδήλωση για την προώθηση των 
ευεργετικών αποτελεσμάτων της καθημερινής κίνησης 
και φυσικής άσκησης.

5. Πραγματοποίηση ξεναγήσεων μέσα από το πρόγραμ-
μα “Οι δημότες ξεναγούνται στην πόλη τους” (Ρωμαϊκός 
και Βυζαντινός περίπατος, Εβραϊκός περίπατος, Οθωμανι-
κός περίπατος, Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου, ξενάγη-
ση με ποδήλατα).

▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ  
     Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
της Γυναίκας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο “Νο-
μικό και κοινωνικό πλαίσιο για την υποστήριξη της γυναί-
κας”.

2. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο “Φίλοι Μνημείων Θεσ-
σαλονίκης” και την Α’ Δημοτική Κοινότητα διοργανώθηκε 
εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με 
θέμα “Ο υστερο-αρχαϊκός ναός της Θεσσαλονίκης: προο-
πτικές διάσωσης και ανάδειξης”.

3. Πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με 
τίτλο “2η συνάντηση πολιτισμών-Γιορτή φιλίας” με συμ-
μετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από την Κύπρο, την 
Αρμενία, τη Γεωργία και την Ισπανία.

4. Συμμετοχή έξι σχολείων από την περιοχή της Β’ Δη-
μοτικής Κοινότητας στην 4η γιορτή πολυγλωσσίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Πραγματοποίηση δράσης κυκλοφοριακής αγωγής για 
μαθητές με τίτλο “Μπαμπά, μαμά πρόσεχε όταν οδηγείς”.

▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ  
      Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Μουσική διαδρομή σε συνεργασία με τους καντα-
δόρους του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και τις χορωδίες των 
Κ.Α.Π.Η. του Δ.Θ. με τίτλο “Τραγουδώντας στα στενά της 
Άνω Πόλης”.

2. Ξενάγηση στο Μουσείο Μουσά Μπαμπά σε συνεργα-
σία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης.

3. Διοργάνωση του φεστιβάλ “fest2310” στο Τσινάρι, που 
είχε ως στόχο τη γνωριμία και επικοινωνία των κατοίκων 
της κάθε γειτονιάς και την ανάδειξη της ιστορίας και των 
ιδιαιτεροτήτων της.

4. Πραγματοποίηση δράσης με τίτλο “Ζωγραφίζω για τα 
προσφυγόπουλα” σε συνεργασία με σχολεία της περιο-
χής.

5. Συμμετοχή σε εκδήλωση της ΕΛΛ.ΕΤ. (Ελληνική Εται-
ρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) με αφορμή τη Διε-
θνή Ημέρα Περιβάλλοντος.

▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ  
     Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Πραγματοποίηση του 4ου μαθητικού φεστιβάλ πα-
ρουσίασης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμ-
μάτων, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν εργασίες μαθη-
τών από 45 Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια 
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε πολιτι-
στικά και περιβαλλοντικά προγράμματα κατά το σχολικό 
έτος 2015-16.

2. Πραγματοποίηση εθελοντικής δράσης καθαρισμού 
της περιοχής Υφανέτ και του ρέματος Κωνσταντινίδη, σε 
συνεργασία με ομάδα εθελοντών εργαζομένων καταστή-
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ματος αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών και με τη συμμετοχή 
κατοίκων και μαθητών της περιοχής και άλλων φορέων 
και Συστημάτων Προσκόπων της Τούμπας.

3. Εκδήλωση με αφορμή τον τρύγο του αστικού αμπε-
λώνα.

4. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 
2016” με συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορευτικών 
Σχημάτων της περιοχής.

5. Πραγματοποίηση διανομών τροφίμων σε άπορους 
δημότες της Τούμπας.

▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Πραγματοποίηση του φεστιβάλ γειτονιάς στο πάρκο 

Μηνά Πατρικίου σε εφαρμογή της πιλοτικής φάσης του 
προγράμματος «Topio», σε συνεργασία με την ομάδα του 
προγράμματος, τους μαθητές του 19ου ΓΕΛ και τα “Παιδιά 
εν Δράσει”. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η σύνδεση του 
σχολείου με τη γειτονιά, η ενεργοποίηση των πολιτών και 
η ευαισθητοποίησή τους ως προς την αξιοποίηση των δη-
μόσιων χώρων με τρόπο συλλογικό και δημιουργικό.

2. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πε-
ριβάλλοντος τα τμήματα των Εργαστηρίων ζωγραφικής για 
παιδιά, χαρακτικής και ανακύκλωσης - επανάκτησης υλικών 
συμμετείχαν στις δράσεις «Ανακύκλωση και Φαντασία» και 
«Η ανακύκλωση μέσα από τα μάτια των παιδιών». 

3. Συγκέντρωση τροφίμων, ειδών ρουχισμού και φαρ-
μάκων από προσφορές δημοτών για τους πρόσφυγες και 
για το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

4. Υλοποίηση του προγράμματος “Σχολές Γονέων” σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Εβδομαδιαία ανταλλακτική διαδικασία με τίτλο 
“Πάρε.....Δώσε στην 5η -Πάρε ό,τι χρειάζεσαι, δώσε ό,τι 
δεν χρησιμοποιείς».

▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ  
      ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

1. Παραχώρηση του παλιού φυτωρίου Τριανδρίας στο 
3ο Δημοτικό Σχολείο για τη δημιουργία από τους μαθητές 
του δικού τους σχολικού λαχανόκηπου (Δράση “Φτιάχνο-
ντας τον σχολικό μας κήπο»).

2. Διοργάνωση διπλής θεατρικής παράστασης με τίτλο 
“Αισώπου κόμιξ 2” στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Τα παιδιά 
συναντούν την παράδοση και τη λαογραφία”.

3. Πραγματοποίηση πολιτιστικού διήμερου μουσικής 
και χορού σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτισμού της 
Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας.

4. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων “Τριανδριώτι-
κα 2016” με χορούς, αναβίωση ηθών και εθίμων, παρα-
δοσιακά θεατρικά δρώμενα, βραδιές κινηματογράφου, 
φεστιβάλ χορωδιών και δραστηριότητες για παιδιά.

5. Διοργάνωση σεμιναρίου Α’ Βοηθειών σε συνεργασία 
με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Θεσσαλο-
νίκης και διοργάνωση της 3ης εθελοντικής αιμοδοσίας σε 
συνεργασία με την κεντρική τράπεζα αίματος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ



  15 / 72

 /  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                          AΠOΛOΓIΣMOΣ 2016

  15 / 72

ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

2H  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Μαρία Λαζαρίδου

Σύμβουλοι:
Κωνσταντίνος Βαβούρας
Βασιλική Βαταμίδου-Μαρασλίδου
Χρήστος Βοζίκης
Όλγα Καράμπελα
Χρήστος Λεονταρίδης
Δέσποινα Λουκίδου
Φίλιππος Μπαντής
Αικατερίνη Μπόλματη
Αγαπητός Σαμαράς

1H  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Πρόεδρος: Ελένη Χοντολίδου

Σύμβουλοι:
Φωτεινή Αναστασιάδου
Απόστολος Βεϊζαδές
Σμαράγδα Γιαννακοπούλου
Ιωάννα Δαγδιλέλη
Πέτρος Δημητρακόπουλος
Στυλιανή Δούκα
Ελένη Καραμεσίνη
Ρεβέκκα Καράσσο
Αναστασία Κουλουκούρη
Νίκος Παϊπούρογλου (αντικατέστησε την Ελένη Δουβλέτη)

4H ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης 

Σύμβουλοι:
Θρασύβουλος Αμαξόπουλος
Όλγα Γεωργακάκη
Δανάη Καζαντζή
Γεωργία Καλατούδη
Χαρίλαος Κωτίδης
Φωτεινή Μπαλτζή
Ηρακλής Πετρίδης
Σοφία Σαμαρά
Φώτιος Σαχινίδης
Κρυσταλία Τερψίδου
Βασίλειος Φασούλας
Ρικάρντο Χέιρ
Εύχαρις Χλωρίδου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

Πρόεδρος: Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα 

Σύμβουλοι:
Αντωνιάδης Ιωάννης
Κωστούδης Θωμάς
Σοφία – Ελένη Παύλου
Μαρία Τσοτουλίδου

3H ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Ελισάβετ Καλαϊτζίδου

Σύμβουλοι:
Στέλλα Βαρσάμη
Κωνσταντίνος Ζέρβας
Αφροδίτη Κλειδαρά
Βασίλειος Κονιόρδος
Θεόδωρος Κοτανίδης
Απόστολος Νούσκαλης
Αραβέλλα - Μαρίνα Σαλονικίδου
Σοφία Τσίλλη
Ελένη Ψημένου-Τσουκαλά

5H  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Αργυρή (Αργυρώ) Κουράκη 

Σύμβουλοι:
Ευαγγελία Αναστασίου
Δημήτριος Αρετάκης
Γεώργιος Δουλγερίδης
Αθηνά (Νανά) Δρίζη
Μαρία Ιωαννίδου
Ευαγγελία (Εύη) Καραγιάννη
Ευαγγελία Λαμπρακάκη
Βασίλειος Μανταζής
Δημήτριος Μαργαρίτης
Γρηγόριος Μαυράκης
Ευανθία Νόβα
Πέτρος Τερζής
Στυλιανός Τσούλιας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το 2016 κυριάρχησε το προσφυγικό ζήτημα, μετά 
τις ραγδαίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(κλείσιμο συνόρων με FYROM, μεγάλος αριθμός 

εγκλωβισμένων προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα, έναρξη 
λειτουργίας camps σε δήμους του πολεοδομικού συγκρο-
τήματοςΘεσσαλονίκης, συμφωνία της Ε.Ε. με Τουρκία για 
τον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος μετά 
την 20/3/2016). 

Στις αρχές του 2016, στη συνέχεια σχετικών πρωτοβου-
λιών του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ήδη από το τέλος του 
2015, αναπτύχθηκε από τον Δήμο τοπική δικτύωση θε-
σμικών και μη κυβερνητικών φορέων της πόλης για την 
εκπόνηση σχεδίου δράσης σε επίπεδο μητροπολιτικής 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμ-
ματος «Urbact-Arrival Cities», με επικεφαλής εταίρο τον 
Δήμο Αμαδόρα της Πορτογαλίας και συμμετέχοντες από 
δήμους της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Φινλανδίας και της 
Λετονίας. Απότοκος αυτού του σχεδίου κοινωνικής έντα-
ξης για πρόσφυγες στην πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν 
η δημιουργία του προγράμματος «REACT» (Refugee 
Assistance Collaboration Thessaloniki. Με το «REACT» 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος και με 
εταίρους τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμο Καλα-
μαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΧΑΝΘ 
(Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης), τη ΜΚΟ 
PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης 
και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνω-
ση Υποστήριξης Νέων), το ΕΣΠ (Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες) και την ΕΕΔΑ (Ελληνική Ένωση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου), κάνει πράξη την αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση σε ανθρώπους που έχουν υποστεί τις 
δυσμενείς συνέπειες του πολέμου. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εξάλλου, συμμετείχε σε συνα-
ντήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου με στόχο την ανταλλαγή 
των καλών πρακτικών.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του Δήμου στο πλαίσιο του 
υλοποιούμενου προγράμματος της Διοίκησης για τη στή-
ριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, αποτυπώθηκαν 
στην προσθήκη και νέων κοινωνικών δομών και παρεχό-
μενων υπηρεσιών, όπως η ολοκλήρωση των Δημοτικών 
Ιατρείων της Τριανδρίας που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία 
τους εντός του 2017. 

Τέλος, το σχέδιο για την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων 
στις επιμέρους κοινότητες του Δήμου, με στόχο την άμε-
ση πρόσβαση του δημότη στις προσφερόμενες υπηρεσί-
ες κοινωνικής πολιτικής, επιτυγχάνεται με την υλοποίηση 
του επισιτιστικού προγράμματος και των συνοδευτικών 
μέτρων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Έτσι, η διανομή τροφίμων οργανώ-
θηκε, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν άμεση σχέση με τις 
κοινότητες του Δήμου στις οποίες κατοικούν, ενώ η δια-
χείριση των ωφελούμενων σε κάθε κοινότητα δημιούργη-
σε τις προϋποθέσεις και για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

I. Πρόγραμμα  
«ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ» 
Με βάση την πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2016-2020 επανα-

σχεδιάστηκαν οι «Δομές Καταπολέμησης της Φτώχιας», 
οπότε η τυποποίηση των διαδικασιών θα επιτευχθεί 
με την ολοκλήρωση των αποφάσεων ένταξης και την  
πρόσληψη του νέου προσωπικού εντός του 2017. 

Εντός του 2016, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του αρχι-
κού σχήματος ως εξής: 

α) Τράπεζα τροφίμων και ρούχων 
Με τη διανομή τροφίμων από δωρεές/χορηγίες που 

συγκεντρώνει ο Δήμος για ωφελούμενους που αναδει-
κνύονται από τις κοινωνικές έρευνες των κοινωνικών 
λειτουργών, εξυπηρετήθηκαν κατά μήνα, περίπου 200 
ωφελούμενοι με προϊόντα υλικής συνδρομής, τρόφιμα 
και ρούχα. 

Η τράπεζα τροφίμων διαχειρίστηκε και τη δωρεάν δι-
ανομή φρούτων, δύο φορές, οπότε και διανεμήθηκαν 
43.750 κιλά πορτοκάλια και 40.482 κιλά ακτινίδια σε 
14.048 και 14.139 δικαιούχους του προγράμματος αντί-
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στοιχα και 26.325 κιλά πορτοκάλια σε 11.799 δικαιούχους 
του προγράμματος. 

Επίσης σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Δομές της Φτώχιας», εξυπηρετήθη-
καν 183 οικογένειες. 

β) Υπνωτήριο Αστέγων 
Συνολικά 218 άτομα ωφελήθηκαν από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Υπνωτηρίου, εκ των οποίων 178 άνδρες 
και 40 γυναίκες. Το σύνολο των ατόμων που προέρχονται 
από άλλες χώρες είναι 61, εκ των οποίων 58 άνδρες και 3 
γυναίκες. Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή, φιλοξενή-
θηκαν 40 άτομα, τα οποία ήταν ταυτόχρονα χρήστες ψυ-
χοτρόπων ουσιών και αλκοόλ (38 άνδρες και 2 γυναίκες). 
Από αυτούς, οι 30 ήταν ήδη σε κάποιο Πρόγραμμα Απε-
ξάρτησης, ενώ οι 10 στηρίχθηκαν από την Κοινωνική Υπη-
ρεσία για την ένταξή τους σε Πρόγραμμα Απεξάρτησης, 
με την πολύτιμη βοήθεια του ΟΚΑΝΑ, που στελεχώνει 
τη Δομή του Υπνωτηρίου. Οι παρεχόμενες συνοδευτικές 
υπηρεσίες στόχο έχουν την επανένταξη των ωφελουμέ-
νων στον κοινωνικό ιστό. 

γ) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων 
Κατά το έτος 2016 στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Αστέγων πραγματοποιήθηκαν 20.918 επισκέψεις. Εξ αυ-
τών, οι νέοι εγγεγραμμένοι ανήλθαν στα 431 άτομα (306 
άνδρες και 125 γυναίκες). Οι κυριότερες χώρες προέλευ-
σης είναι: Ελλάδα 147 άτομα, Βουλγαρία 42, Αφγανιστάν 
151 και Πακιστάν 18. 

Τα βασικότερα αιτήματα σχετίζονταν με την ανεύρεση 
στέγης, την ανεύρεση συσσιτίου, την παροχή ρουχισμού 
και τροφίμων, την ιατρική παρακολούθηση, την ανεύρεση 
εργασίας (όλοι είναι άνεργοι), την ψυχολογική υποστήρι-
ξη, καθώς και τη νομική συμβουλευτική. 

Η στήριξη στο Κέντρο περιλαμβάνει τη χρήση λουτρών, 
wc και πλυντηρίων, τη δυνατότητα ανάπαυσης και ροφή-
ματος, καθώς και ένα ευρύ φάσμα στοχευμένων υπηρε-
σιών, όπως πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα, 
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, νομική συμβου-
λευτική καθώς και ενημέρωση για τη λειτουργία υπηρεσι-
ών και φορέων που συνδέονται άμεσα με την ικανοποίη-
ση των αναγκών των ωφελουμένων της δομής. 

δ) Γραφείο Διαμεσολάβησης 
Και το 2016, το Γραφείο Διαμεσολάβησης ασχολήθηκε 

με παροχή πληροφοριών, συμβουλευτική, ψυχοκοινω-
νική και ψυχολογική υποστήριξη και οργάνωση στοχευ-
μένης παρέμβασης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 
ενδιαφερόμενου. Συνολικά παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε 
1.524 δημότες. 

ε) Δημοτικός Λαχανόκηπος 
Το χρονικό διάστημα 1/1/2016 μέχρι 31/10/2016 εξυ-

πηρετήθηκαν 88 ωφελούμενοι, ενώ στο τέλος 2016 ολο-
κληρώθηκε η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα 
«Δομές της Φτώχιας». 

στ) Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δημιουργήθηκε δίκτυο συνεργασιών με τοπικά φαρμα-

κεία και δίκτυο παραπομπών για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των ωφελουμένων (συνολικά 1.468 πολίτες). 

ζ) Τράπεζα χρόνου 
Για το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως 31/12/2016 εξυ-

πηρετήθηκαν 145 δικαιούχοι. 

Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής, 
υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις ευαισθητοποίησης, 
ψυχαγωγίας, αλληλεγγύης, ένταξης και ενημέρωσης : 

-  Δράση Διάθεσης Παπουτσιών σε ευπαθείς ομάδες με τη 
χορηγία και συνεργασία της Ένωσης “Μαζί για το παιδί“ 
(Ιούνιος 2016), 

-  Δράση συλλογής σχολικών ειδών, σε συνεργασία με τον 
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την Εθνική Τράπεζα (Σε-
πτέμβριος 2016)

 - Εκδήλωση “100 δωρεές, 1.000 ευχαριστώ” για να τιμη-
θούν οι υποστηρικτές των Κοινωνικών Δομών και Προ-
γραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης προς όφελος των 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού (Δεκέμβριος 2016).

-  Δράση συλλογής χριστουγεννιάτικων δώρων και παιχνι-
διών για παιδιά, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθ-
μό ΣΚΑΪ και την Εθνική Τράπεζα (Δεκέμβριος 2016)

- Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, σε συνεργασία με το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος 
2016), με παράθεση γεύματος και ψυχαγωγικό μουσικό 
πρόγραμμα.

- Δράση συλλογής τροφίμων για τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, σε συνεργασία με την ΕΡΤ3 (Δεκέμβριος 2016) 
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-  Εκδήλωση το Πάσχα, στο Άλσος Νέας Ελβετίας με παρά-
θεση γεύματος.

ΙΙ. ΔΟΜΕΣ
- Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών 

Το 2016 ο Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 
και των παιδιών τους φιλοξένησε 42 άτομα, εκ των οποί-
ων 16 γυναίκες (ηλικίας από 19-68 ετών) και 26 παιδιά 
(ηλικίας από 6 μηνών έως 17 ετών). Κατά το ήμισυ της δυ-
ναμικότητάς του φιλοξένησε γυναίκες πρόσφυγες με τα 
ανήλικα παιδιά τους. 

Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού:
25/11/2016: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 

την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών χορηγήθηκαν 
πορτοκαλί κορδελάκια σε μεγάλα καταστήματα της Θεσ-
σαλονίκης, τα οποία φορούσαν οι εργαζόμενοι κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 

25/11/2016: Δράση στην Πλατεία Αριστοτέλους με προ-
βολή βίντεο, διανομή έντυπου υλικού και πορτοκαλί κορ-
δελάκια που διανέμονταν στους πολίτες, πορτοκαλί χαρ-
τόνια, όπου οι πολίτες έγραφαν τα δικά τους μηνύματα και 
συναισθήματα για τη βία κατά των γυναικών. 

25/11/2016:  Φωταγώγηση του Λευκού Πύργου με πορ-
τοκαλί χρώμα, το οποίο συμβολίζει τη βία κατά των γυναι-
κών σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε. 

26/11/2016: Στο Κινηματοθέατρο “ΟΛΥΜΠΙΟΝ” πραγματο-
ποιήθηκε καλλιτεχνικό δρώμενο από τη σκηνοθέτη Ν. Δελλή 
και ακολούθησαν ομιλίες της ψυχολόγου και της κοινωνικής 
λειτουργού του Ξενώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

- Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο ΑμεΑ 
Το Κέντρο συνεργάσθηκε με το Τμήμα Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και με τη συνδρομή 
του Συλλόγου Γονέων του 87ου Δημοτικού Σχολείου, 
λειτούργησαν εργαστήρια διακόσμησης λαμπάδων και 
ανοιξιάτικων κατασκευών. Η συγκεκριμένη δράση διεύ-
ρυνε την εξωστρέφεια του Κέντρου μέσα από τη συνύ-
παρξη με μαθητές δημοτικού. 

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας 
τη συνεισφορά του Κέντρου στον χώρο της Ειδικής Αγω-
γής, το ενέταξε στους χώρους πρακτικής εξάσκησης των 
φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 

Συνολικά υλοποιήθηκαν δράσεις - μαθήματα για τα 70 

εγγεγραμμένα μέλη του, που περιελάμβαναν μουσική, 
τραγούδι, δημιουργικό και παραδοσιακός χορός, εικαστι-
κά (ζωγραφική και χειροτεχνία), θεατρική αγωγή, αρτοζα-
χαροπλαστική, κοινωνικές δεξιότητες και γνωριμία με το 
περιβάλλον. 

IΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
α) Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Τα-

μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD) 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ωφελούμενους της σύ-

μπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής εταί-
ρο τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εταίρους τους Δήμους 
Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας - Χορτιάτη και Καλαμαριάς, 
καθώς επίσης τις Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης και Καλα-
μαριάς και ΜΚΟ. 

Υλοποιήθηκαν τέσσερις διανομές τροφίμων και ειδών 
υλικής συνδρομής σε χιλιάδες ωφελούμενους, ενώ για 
την έγκαιρη ενημέρωση των ωφελουμένων είχε προηγη-
θεί η αποστολή 50.000 γραπτών μηνυμάτων. Παράλληλα, 
οργανώθηκε και άρχισε να υλοποιείται η παροχή των συ-
νοδευτικών μέτρων, σε επίπεδο υγείας, νομικής φύσης, σε 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε στήριξη παιδιών, από 
δημιουργική απασχόληση μέχρι κοινωνικά φροντιστήρια. 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες δεν παρέχονται μόνο 
στους δημότες Θεσσαλονίκης, αλλά και στους δημότες 
των τεσσάρων δήμων της Σύμπραξης. 

β) Στέγαση και Επανένταξη 
Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί συνολικά 42 ωφελούμε-

νοι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά (2 αγόρια και 1 κορίτσι 7, 
11 και 13 ετών). Ο στόχος της στέγασης έχει ολοκληρωθεί 
με επιτυχία και ο στόχος της εργασιακής επανένταξης έχει 
ολοκληρωθεί κατά 69%, καθώς 26 άτομα από τους ωφε-
λούμενους εντάχθηκαν στον εργασιακό πυλώνα.

ΙV. ΣΥΣΣΙΤΙΑ 
- Με την ύπαρξη έξι διαφορετικών σημείων στην πόλη, 

κατανεμημένων ανά δημοτική κοινότητα και την ενό-
τητα Τριανδρίας, διανέμονται καθημερινά και Σάββατο 
900 μερίδες φαγητού σε άπορους πολίτες.
Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα οργανώθηκαν εορταστι-

κά γεύματα 800 περίπου μερίδων για πολίτες της πόλης. 
Επιπλέον, διανέμεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης κολατσιό για 1.500 μαθητές των σχολείων του 
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Δήμου Θεσσαλονίκης, οι γονείς των οποίων δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να τους το παρέχουν. 

- Κοινωνικό Παντοπωλείο “Μαρινόπουλος” 
Η επί σειρά ετών στήριξη 200 δικαιούχων μέσω του κοι-

νωνικού αυτού παντοπωλείου, διακόπηκε μετά τον Ιούνιο 
2016, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώ-
πισε η εταιρεία - πάροχος των προϊόντων. Άμεση ήταν η 
αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της αναζήτησης 
περισσότερων χορηγιών – δωρεών, ενώ ήδη οργανώνε-
ται  συνεργασία με αντίστοιχη επιχείρηση. 

V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
  “ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ”
Για ένατη συνεχόμενη χρονιά το Κοινωνικό Πνευματικό 

Κέντρο “Πορτοκαλιάν” φροντίζει να παρέχει φροντιστη-
ριακή εκπαίδευση σε μαθητές που οι γονείς τους είναι 
οικονομικά αδύναμοι. Μέχρι και τον Ιούνιο 2016 λειτούρ-
γησαν 44 τμήματα διδασκαλίας, στα οποία συμμετείχαν 
120 μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων και στα οποία 
δίδαξαν 35 εθελοντές εκπαιδευτικοί (πτυχιούχοι - φοι-
τητές). Με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 
(Σεπτέμβριος 2016) δημιουργήθηκαν 53 τμήματα διδα-
σκαλίας, στα οποία συμμετείχαν 130 μαθητές όλων των 
σχολικών βαθμίδων και στα οποία δίδαξαν 40 εθελοντές 
εκπαιδευτικοί. 

- Πρόγραμμα “Αινείας” 
Το πρόγραμμα “Αινείας” σε πλήρη εξέλιξη πραγματοποιεί 

100 δρομολόγια την ημέρα (πρωί και απόγευμα) και εξυ-
πηρετεί περίπου 75 ΑμεΑ, εκ των οποίων τουλάχιστον 30 
με πλήρη δρομολόγια από και προς τον προορισμό τους. 
Εκτός από τα μέλη του δικτύου, σε τακτική βάση εντάσ-
σονται στο πρόγραμμα μεταφοράς έπειτα από έγκαιρη 
επικοινωνία και εμβόλιμα δρομολόγια, και άλλα άτομα, ο 
αριθμός των οποίων κυμαίνεται από 10 έως 20 μηνιαίως. 
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών δρομολογήθηκε η αγορά ενός επιπλέον αυτοκινήτου. 

VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
    ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Από το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης κατοίκων 

του Δήμου εξυπηρετήθηκαν 89 κάτοικοι (70 γυναίκες και 
19 άντρες). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 200 συνεδρί-
ες. Η παροχή ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε 

ωφελούμενους του ΤΕΒΑ το τελευταίο τρίμηνο του έτους 
αύξησε την επιχειρησιακή δυνατότητα του τμήματος. 
Επίσης, με το πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής υπο-
στήριξης εξυπηρετήθηκαν 27 γονείς. 

Β. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Το «Action for Refugees in Thessaloniki – Hospitality and 

Support Services» ήταν ένα οκτάμηνο χρηματοδοτούμε-
νο πρόγραμμα που παρείχε στην πόλη μας υπηρεσίες 
φιλοξενίας και υποστήριξης σε 80 πρόσφυγες μηνιαίως. 
Επιχορηγήθηκε εξ ολοκλήρου από την Οργάνωση «Αλλη-
λεγγύη - Solidarity Now» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης και εταίρους τις ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ», «PRAKSIS» 
και «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες». Το πρό-
γραμμα παρείχε μέχρι και τον Αύγουστο στέγαση σε ξενο-
δοχειακές κλίνες στο κέντρο της πόλης, συσσίτιο και είδη 
πρώτης ανάγκης, ιατρική παρακολούθηση και φάρμακα, 
παραπομπή και διασύνδεση με δομές υγείας, ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη, καθώς επίσης και νομικές υπηρεσίες σε 
πρόσφυγες που ανήκαν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και 
έχρηζαν διεθνούς προστασίας στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης. Συνολικά φιλοξενήθηκαν 242 άτομα, εκ των οποίων 
97 άντρες, 53 γυναίκες και 92 παιδιά. Περισσότεροι, όμως, 
από 600 πρόσφυγες υποστηρίχτηκαν από το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα με πληροφορίες, υπηρεσίες, διασύνδεση 
και διαμεσολάβηση. 

- ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
Κατά τη διάρκεια του 2016 φιλοξενήθηκαν συνολικά 21 οι-

κογένειες και 74 άτομα εκ των οποίων 15 μονογονεϊκές οικο-
γένειες, 54 άτομα και 6 πυρηνικές οικογένειες (20 άτομα).

Οι ανήλικοι φιλοξενούμενοι, φοίτησαν σε νηπιαγωγείο, 
σε Δημοτικά Σχολεία και στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ, παράλληλα, 
παιδιά και έφηβοι/ες εντάχθηκαν σε μαθήματα εκμάθη-
σης ελληνικής, γερμανικής, αγγλικής γλώσσας και υπολο-
γιστών από εθελοντές εντός του χώρου του Φιλοξενείου. 

Οι ενήλικοι φιλοξενούμενοι εντάχθηκαν σε μαθήματα 
εκμάθησης ελληνικής, γερμανικής και αγγλικής γλώσσας. 
- REACT (Refugee Assistance Collaboration 

Thessaloniki) 
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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη χρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συμμετέχει ως επικε-
φαλής του εταιρικού σχήματος που εκπονεί το πρόγραμμα 
«REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki). 
Με τον στόχο δημιουργίας καταρχάς 660 θέσεων υποδοχής 
και προσωρινής φιλοξενίας, είτε σε μισθωμένα διαμερίσμα-
τα, είτε σε οικογένειες της Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνεται η 
παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε πρόσφυγες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις και εντάσσονται στο πρό-
γραμμα, οι οποίοι έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. 

Από τον Μάιο του 2016 δημιουργήθηκαν 339 θέσεις 
υποδοχής και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμε-
ρίσματα και φιλοξενούσες οικογένειες του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Για τον σκοπό αυτό εκμι-
σθώθηκαν 56 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 41 φιλοξέ-
νησαν 46 οικογένειες προσφύγων και δημιουργήθηκαν 17 
θέσεις φιλοξενίας σε οικογένειες, εκ των οποίων οι 13 καλύ-
φθηκαν ήδη από μονογονεϊκές και πυρηνικές οικογένειες. 
Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν συνολικά 286 ωφελούμενοι, εκ 
των οποίων, 24 ήδη αποχώρησαν, καθώς εγκρίθηκε η αίτη-
ση τους για άσυλο και η μετεγκατάστασή τους σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τη φιλοξενία προσφύγων σε οικογένειες, εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον αρκετοί πολίτες. Το πρόγραμμα δέχτηκε συνο-
λικά 24 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 5 κρίθηκαν κατάλληλες 
και 4 οικογένειες φιλοξένησαν 13 άτομα. Πρόθεση είναι η 
συνέχιση του προγράμματος το 2017 και η αύξηση των θέ-
σεων των φιλοξενουμένων.

Οι ωφελούμενοι με την ένταξή τους στο πρόγραμμα λαμ-
βάνουν το «REACT RECEPTION TOOLKIT», πακέτο υποδοχής 
των ωφελούμενων στο οποίο περιέχονται : 

- «Συμφωνητικό φιλοξενίας» σε φιλοξενούσες οικογένειες 
ή σε μισθωμένα διαμερίσματα, στην αραβική γλώσσα, το 
φυλλάδιο του προγράμματος REACT, όπου παρουσιάζονται 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των εταίρων και περιέχο-
νται πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων επικοινωνί-
ας που ορίζει η κάθε υπηρεσία, 

- «Πληροφορίες για την πόλη». 
- «Χάρτες και χρήσιμα τηλέφωνα». 
- «Πληροφορίες για το σπίτι». 
- «Οδηγίες Ασφάλειας». 

- «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης». 
- «Χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις» μεταφρασμένες από 

την αραβική στην ελληνική και την αγγλική. 
-Επίσης σχεδιάστηκε ιστοσελίδα για το έργο (http://www.

react-thess.gr) και δημιουργήθηκαν σελίδες σε κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης (YouTube και Facebook). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) λειτουργεί με 

τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα μετανάστευσης αλλά και 
εκπροσώπων κοινοτήτων μεταναστών της πόλης μας.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ  
ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα Κέντρα Πρόληψης «Σείριος» είναι μια αστική μη κερ-

δροσκοπική εταιρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συ-
νεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς) και πραγματοποιεί σειρά δράσεων προληπτικού 
και ενημερωτικού χαρακτήρα για τις εξαρτήσεις (ναρκωτι-
κά, αλκοόλ, κάπνισμα, διαδίκτυο κ.λπ.). Στόχος είναι η προα-
γωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των κατοίκων του Δήμου 
μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων για την υιοθέτηση υγιών 
μοντέλων ζωής. 

Κατά το 2016 τα Κέντρα Πρόληψης πραγματοποίησαν 
δράσεις σε 694 εκπαιδευτικούς, σε 2.366 μαθητές και σε 539 
γονείς παιδιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (εντός και εκτός σχολικού πλαισίου) και παρείχαν 
ατομική συμβουλευτική υποστήριξη σε 119 άτομα. 

Επίσης, πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε 232 Σύρους 
πρόσφυγες, σε 12 στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκπαί-
δευσαν 5 φοιτητές ψυχολογίας και κοινωνικής εργασίας και 
στήριξαν 53 άτομα που ανήκουν στις εθελοντικές ομάδες 
του φορέα. 

Τέλος οργανώθηκαν δύο ημερίδες και μία εκδήλωση φω-
τογραφίας παιδιών και εφήβων.

 Β. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Κατά το σχολικό έτος 2015-16 στους 17 Δημοτικούς Παι-

δικούς/ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς φιλοξενήθηκαν 1.335 
παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως και 4,5 ετών. Από αυτά, περίπου 
τα 600 παιδιά ήταν ωφελούμενα της συγχρηματοδοτούμε-
νης δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής». Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί παρέχουν αναβαθμι-
σμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στα πλέον σύγχρονα 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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επιστημονικά δεδομένα και επιλέγονται από τους γονείς, 
παρά το ότι πλέον, λόγω ΕΣΠΑ, έχουν τη δυνατότητα να επι-
λέξουν τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους και σε ιδιωτι-
κούς παιδικούς σταθμούς.

Και κατά τη διάρκεια του 2016 δόθηκε μεγάλη βαρύτητα 
στην υλοποίηση δράσεων, οι οποίες στόχο είχαν την προ-
βολή της ουσιαστικής δουλειάς που πραγματοποιείται κα-
θημερινά στους παιδικούς σταθμούς. 

Με επίκεντρο πάντοτε την εξυπηρέτηση των δημοτών και 
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιή-
θηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

Πρόσληψη νέου προσωπικού 
Για την καλύτερη λειτουργία των παιδικών σταθμών μέσω 

προγράμματος ΕΣΠΑ προσλήφθηκαν 45 εργαζόμενοι (17 
Νηπιοβρεφοκόμοι, 17 καθαρίστριες, 7 τραπεζοκόμες, 3 παι-
δίατροι και 1 ψυχολόγος). 

Εγκατάσταση λογισμικού για παρακολούθηση της αποθή-
κης τροφίμων στους τροφοδότες σταθμούς 

Προκειμένου να γίνεται ηλεκτρονικά η καθημερινή παρα-
κολούθηση των αποθηκών ελήφθη μέριμνα για την εγκα-
τάσταση λογισμικού προγράμματος στους παιδικούς σταθ-
μούς «Μ. Αλέξανδρος» και « Πανόραμα».

Ενημέρωση γονέων για περιστατικά  
σχετικά με τη Δημόσια Υγεία.
Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με τις υπηρεσίες του τμήμα-

τος Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτε-
λεσματικά τα διάφορα νοσήματα που εμφανίζονται στους 
παιδικούς σταθμούς.

Συναντήσεις προσωπικού με τον ψυχολόγο
Πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις του ψυχολό-

γου της Διεύθυνσης με το προσωπικό των παιδικών σταθ-
μών για τον εντοπισμό και την καταγραφή των προβλη-
μάτων των παιδαγωγών. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές 
δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα που απασχό-
λησαν τους παιδαγωγούς 

Σεμινάριο με θέμα Διαχείριση Κρίσεων  
στους Παιδικούς Σταθμούς
Σε συνεργασία με τους εθελοντές εκπαιδευτές της Ομάδας 

Διαχείρισης Κρίσεων, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο (Μάρτι-

ος, 2016) με στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων και τεχνικών 
αντιμετώπισης κινδύνων όσο και για την καλύτερη ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Εκπαίδευση προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθ-
μών σε θέματα σεισμών 

Έπειτα από αίτημα προς την Πολιτική Προστασία, πραγ-
ματοποιήθηκαν σεμινάρια σε όλους τους εργαζόμενους 
των παιδικών σταθμών σε θέματα αντιμετώπισης σεισμών. 
Στους μεγάλους σταθμούς έγινε και εκκένωση των χώρων 
και στους υπόλοιπους έγινε η ενημέρωση (Νοέμβριος, 
2016). 

Μοριοδότηση των νέων αιτήσεων εισαγωγής και θέσπιση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στη διαδικασία 
κατάθεσης αιτημάτων για απαλλαγές - μειώσεις 

από τροφεία που οι γονείς πληρώνουν για τη φιλοξενία των 
παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Τυποποίηση ηλεκτρονικής φόρμας και δημιουργία 
ηλεκτρονικού αρχείου των καταστάσεων που αφορούν 
τις αιτήσεις ανανέωσης, νέας εγγραφής, μηνιαίας 
δύναμης παιδιών, εγγραφών, διαγραφών.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για τρίτη σχολική χρονιά εφαρμόστηκε το ενιαίο εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα σε όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθ-
μούς Το παιδαγωγικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει 
τη μαθητοκεντρική αντίληψη με τη βιωματική εκπαίδευση 
και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ισόρροπη και ολό-
πλευρη ανάπτυξη των παιδιών, εφαρμόζεται καθημερινά 
μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, ανάλογα με την 
ηλικία των παιδιών, στους παρακάτω τομείς: 

Δημιουργικότητα - Αισθητική Αγωγή

Μαθηματικές έννοιες 

Ασκήσεις προγραφής 

Καλλιέργεια της γλώσσας

Παραμύθια - Λαϊκή παράδοση - Διηγήσεις 

Κουκλοθέατρο

Θεατρικό παιχνίδι

Ελεύθερο παιχνίδι

Μουσικοκινητική αγωγή 

Κινητική αγωγή 

Μουσική προπαιδεία στα Αγγλικά
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Επισκέψεις- Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις στους Παιδικούς Σταθμούς για τις εθνικές 

επετείους.

Επίσκεψη των παιδικών σταθμών σε μουσεία

Πρόγραμμα για τη διατροφή:
Σεμινάριο Α΄ Βοηθειών από την Ομάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων στο προσωπικό των παιδικών σταθμών

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεμινάριο Α΄ Βοηθειών από την Ομάδα Διαχείρισης 
Κρίσεων στο προσωπικό των παιδικών σταθμών 
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14.12.2016 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ   ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού  
στις 11 Δεκεμβρίου 

Θέατρο-κουκλοθέατρο  
στους παιδικούς σταθμούς

Πρόγραμμα για τα επαγγέλματα από εθελοντές γονείς
Οδοντίατρος εξετάζει τα παιδιά των Π.Σ.

Δράσεις σε συνεργασία  
με άλλους φορείς και Διευθύνσεις 

‘’Νερό – το πολυτιμότερο υγρό του πλανήτη’’  

Η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δή-
μου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε Πρόγραμμα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης στους Παιδικούς σταθμούς με 
θέμα ‘’Νερό – το πολυτιμότερο υγρό του πλανήτη’’.
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Συνεργασία με τα ΚΑΠΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού των 
ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας (1η Οκτωβρίου) τα παιδιά 
του παιδικών σταθμών επισκέφτηκαν ΚΑΠΗ, με στόχο να 
ευχαριστήσουν και να δείξουν την αγάπη, τον σεβασμό 
και την ευγνωμοσύνη στις γιαγιάδες και στους παππού-
δες.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Σ.Ε.Μ.)

Το 2016 ήταν μια πολύ κρίσιμη χρονιά για τη χώρα 
εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης, οι συνέπειες της 
οποίας επηρέασαν σημαντικά τους δήμους που 

ήταν υποδοχείς των προσφυγικών ροών. Το Συμβούλιο 
Ένταξης Μεταναστών συνέβαλε σημαντικά στις δράσεις 
που οργανώθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και 
από άλλους φορείς, όπως το Ελληνικό Συμβούλιο Μετα-
ναστών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, με 
τους οποίους είχε στενή συνεργασία. Κατά το 2016 το 
Σ.Ε.Μ. συνεδρίασε τέσσερις φορές και οι παρεμβάσεις 
του ήταν οι εξής:

- Κατάθεση πρότασης για την οικονομική στήριξη των 
δράσεων φορέων και σωματείων που ασχολούνται με 
το προσφυγικό ζήτημα, και συγκεκριμένα στην Αντιρα-
τσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης και στο Κοινωνικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

- Εισήγηση για τη διαγραφή των δημοτικών τελών ηλε-

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αλματάκια»
Τα «Αλματάκια Ζωής» είναι ένα πρωτοποριακό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρο-
νιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα 
από το παιχνίδι και την τέχνη σχετικά με τις διαδικασίες 
φροντίδας της υγείας και, παράλληλα, προσεγγίστηκαν 
και οι γονείς μέσω της διανομής ειδικού ενημερωτικών 
εντύπων με οδηγίες σχετικά με τη διάδοση του μηνύμα-
τος της πρόληψης της υγείας
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κτροφωτισμού και καθαριότητας που αφορούν στη λει-
τουργία του ξενώνα προσφύγων και μεταναστών στην 
οδό Σιατίστης.

- Πρόταση για έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό 
Συμβούλιο εναντίον της καλλιέργειας κλίματος ξενοφοβί-
ας και ρατσιστικών αντιλήψεων που αναπτύχθηκαν στην 
πόλη λόγω των διεθνών εξελίξεων και του προσφυγικού.

- Κατά τη 2η και 3η συνεδρίαση του Σ.Ε.Μ. συζητήθηκαν 
προτάσεις για το σχέδιο δράσης του Δήμου Θεσσαλονί-
κης για τους πρόσφυγες. Τα κυριότερα σημεία ανάλυσης 
και συζήτησης αφορούσαν σε προτάσεις βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης στα camps και στους λοιπούς χώ-
ρους φιλοξενίας των προσφύγων – μεταναστών καθώς 
και στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών και διευκολύν-
σεων. Επίσης, αφορούσαν στη διευκόλυνση των διαδικα-
σιών αίτησης ασύλου, στη δημιουργία θέσεων φιλοξενίας 
σε οικίες και νέες εγκαταστάσεις, στην επίπλωση διαμερι-
σμάτων, στην πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων διαδικασιών κ.λπ.

- Σχεδιασμός δράσεων για τα παιδιά των μεταναστών - 
προσφύγων με στόχο την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Στον χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου, που με-
ριμνά για βρέφη έκθετα, γεννημένα εκτός γάμου, 
ορφανά ή στερούμενα προστασίας από το οικο-

γενειακό τους περιβάλλον, το 2016 φιλοξενήθηκαν συ-
νολικά 43 παιδιά.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι κατέβαλαν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να παρέχεται στα παιδιά στοργή, αγά-
πη και φροντίδα σε 24ωρη βάση. Τα παιδιά αυτά φοιτούν 
στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομεί-
ου, ώστε να κοινωνικοποιούνται και να αποφεύγεται ο κίν-
δυνος ιδρυματοποίησής τους. 

Συνεργασίες με φορείς

› Το 2016 συνεχίστηκε η συνεργασία του Ιδρύματος με την 
Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
και τον επικεφαλής της, καθηγητή-παιδοψυχίατρο Γρ. 
Αμπατζόγλου, ώστε να παρέχει στήριξη στο έργο του 

προσωπικού, στα νήπια και στους γονείς, οποτεδήποτε 
παρίσταται ανάγκη.

› Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Αναπτυξιολογικό Κέ-
ντρο «Απ. Φωκάς» του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης. Από τους παιδίατρους – νευρολόγους 
συνεργάτες του Κέντρου εκτιμάται η νευροψυχολογική 
ανάπτυξη κάθε φιλοξενούμενου βρέφους και διεξά-
γονται οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις για τον 
εμπεριστατωμένο έλεγχο της υγείας και της ανάπτυξης 
των βρεφών και νηπίων καθώς και τα απαραίτητα προ-
γράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογο-
θεραπείας.

› Συνεχίστηκε η συνεργασία με το «Εργαστήριο Φυσι-
κοθεραπείας» Παιδιατρικών, Νευροκινητικών και Μυ-
οσκελετικών Διαταραχών, με υπεύθυνη την κ. Αθηνά 
Γεωργιάδου. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν βρέφη του 
Βρεφοκομείου και εργάστηκαν ειδικευμένοι φυσικοθε-
ραπευτές.

› Συνεχίστηκε η συνεργασία που ξεκίνησε το 2012 με το 
Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Το Βρεφοκομείο δέχεται δύο φοιτητές ανά εξάμηνο για 
την πρακτική άσκησή τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θεσμός υιοθεσίας

› Κατά το έτος 2016 υποβλήθηκαν 68 αιτήσεις υιοθεσί-
ας από όλη την Ελλάδα.

› Συνεχίστηκε η ενημέρωση των υποψηφίων θετών γονέ-
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ων, πριν από την υποβολή της αίτησης υιοθεσίας που 
γίνεται κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, από τους αρμό-
διους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ώστε να 
τους γίνονται γνωστές οι προϋποθέσεις του νόμου. 

› Αναβαθμίστηκε η διαδικασία υιοθεσίας και ο τρόπος 
επιλογής των θετών γονέων.

› έγιναν 21 εισαγωγές παιδιών.

› ολοκληρώθηκαν 13 υιοθεσίες. 

› ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μίας αναδοχής.

› τρία βρέφη αποδόθηκαν στις βιολογικές τους οικο-
γένειες. 

› υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν 27 αιτήσεις προ-
κειμένου να αναζητηθούν οι βιολογικοί γονείς παιδιών. 

›  Ολοκληρώθηκε και εφαρμόζεται η ψηφιοποίηση του 
αρχείου με τα ιατρικά, κοινωνικά και νομικά δεδομένα 
των παιδιών .

Θεσμός εθελοντισμού
Διευρύνθηκε και οργανώθηκε το Μητρώου Εθελοντών 

του Ιδρύματος, το οποίο ξεκίνησε το 2012, και διασυνδέ-
θηκε με το Μητρώο Εθελοντών του Δήμου. Συγκεκριμέ-
να, εντός του 2016, το Μητρώο απέκτησε 24 νέα μέλη και 
μαζί με αυτά η δυναμικότητά του ανήλθε στα 147 άτομα. 
Από αυτά, τα 65 είναι ενεργά, δηλαδή παρίστανται σε 
εβδομαδιαία βάση προσφέροντας υπηρεσίες οργανωμέ-
να και σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών, ενώ οι υπό-
λοιποι παρίστανται ευκαιριακά, όποτε υπάρχει ανάγκη.

 Συνεχίστηκε η συνεργασία με τον «Σύλλογο Φίλων Εθε-
λοντών και Αναδόχων Οικογενειών» του Αγίου Στυλιανού, 
που αποτελεί ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος ενισχύει και 
υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά το έργο του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου. 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δημοτικού Ιδρύματος 

λειτουργούν καθημερινά πέντε τμήματα σε άριστα εξο-
πλισμένες αίθουσες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 
31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

 Για το σχολικό έτος 2016-2017 εγγράφτηκαν συνολικά 
110 βρέφη και νήπια ηλικίας 8 μηνών έως 5 ετών, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα 48 παιδιά που φοίτη-
σαν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

 Επιπλέον, συνεχίστηκε η συνεργασία με το τμήμα της 
Προσχολικής αγωγής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για την 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και παρακολούθη-
σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους σπουδαστές 
του προκειμένου να μελετηθούν και να εφαρμοστούν 
νέα προγράμματα προσχολικής αγωγής στα τμήματα του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Κατά το έτος 2016 πραγματοποίησαν την πρακτική 
τους άσκηση 2 φοιτητές από το Queen Maude University 
College (τμήμα προσχολικής αγωγής) της Νορβηγίας, 
μέσω του προγράμματος ERASMUS σε συνεργασία με το 
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

άλλων οι εξής δράσεις:
1) Στις 27/06/2016 διοργανώθηκε ημερίδα, με θέμα τον 

θεσμό για την αναδοχή ανηλίκου με την εποπτεία του 
Επιστημονικού Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου 
(ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε). 

2) Επισκέψεις σχολείων τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο 
και από άλλες πόλεις, καθώς και από διάφορους συλ-
λόγους της πόλης.

3) Θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικές δραστηριό-
τητες δωρεάν από φορείς της πόλης.

4) Εορτές και παραστάσεις στους χώρους του ιδρύματος 
από το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

5) Τα παιδιά παρακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις και 
κουκλοθέατρο εκτός ιδρύματος.

6) Καλοκαιρινή γιορτή στο προαύλιο του ιδρύματος για τη 
λήξη της σχολικής χρονιάς.

7) Γιορτή προς τιμήν των εθελοντών στον χώρο του Ιδρύ-
ματος. 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Εντός του 2016 συνεχίστηκε η διαδικασία τροποποίη-

σης και εναρμόνισης της συστατικής πράξης του Δημο-
τικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 
προς τις διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία συνεπάγεται 
την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας και του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Εντός του 2016, η Διοίκηση, αξιοποιώντας το συγχρη-
ματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ολοκλήρω-
σε τις διαδικασίες και προέβη στην πρόσληψη συνολικά 
έντεκα ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ το Διοι-
κητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη δέκα ατόμων 
μόνιμου προσωπικού, επίσης διαφόρων ειδικοτήτων. Για 
την κάλυψη, εξάλλου, βασικών αναγκών του τμήματος 
του Bρεφοκομείου, έγιναν προσλήψεις προσωπικού 
ειδικότητας βρεφονηπιοκόμων, βοηθών βρεφοκό-
μων και φυλάκων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου. Επίσης, απασχολήθηκαν με 
σύμβαση μίσθωσης έργου δύο άτομα ειδικοτήτων ιατρού 
παιδιάτρου και οδηγού αυτοκινήτου.

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
Εκδόθηκε νέο πιστοποιητικό Διαχείρισης και Ασφά-

λειας Τροφίμων του μαγειρείου με βάση το παγκόσμιο 
πρότυπο ISO22000:2005, το οποίο ελέγχεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα από τον αρμόδιο φορέα. Το μα-
γειρείο του Ιδρύματος παρασκευάζει καθημερινά κατά 
μέσο όρο 320 γεύματα για την κάλυψη της διατροφής 
των παιδιών του Βρεφοκομείου και του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, ενώ φροντίζει για τη σίτιση άπορων πολιτών.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εντός του 2016 ολοκληρώθηκαν η επισκευή της στέγης 
και τα φρεάτια όμβριων υδάτων, καθώς και η αποκατά-
σταση του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα και των υαλοπι-
νάκων στην κουζίνα- μαγειρείο του Ιδρύματος, έργα που 
υλοποίησε η Ισραηλιτική Κοινότητα.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την εγκατάστα-
ση σύγχρονου συστήματος πυρασφάλειας, σε συνάρτη-
ση με το σχέδιο εκτάκτων αναγκών.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εντός του 2016 το προσωπικό παρακολούθησε τα εξής 

επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες:

› «Τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στην Προσχολική αγωγή: 
πολιτικές και έρευνα».

› «Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με 
τον Ν. 4412/2016».

› «Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, γενική και αναλυτι-
κή λογιστική εκμετάλλευσης» (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης –ΕΚΔΔΑ).

› «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (Εθνικό Κέντρο Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης –ΕΚΔΔΑ).

› «Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενει-
ακή βία».

› «Δικτύωση και συνεργασία εθελοντών και εθελοντικών 
ομάδων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για την πα-
ροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας» (Εθνικό Κέ-
ντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης –ΕΚΔΔΑ).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μένη Γναρδέλλη

Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Άγιος

Μέλη:
Έλζα Γυιόκα
Αναστασία Καρυδέλη
Αθηνά Μαυρίδου - Σταματέρη
Μοσχοπούλου Μαρία
Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
Γεωργία Ορφανουδάκη
Σολομών Παρέντε
Δημήτρης Ράπτης
Σοφία Σαμαρά
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)

Με ευθύνη του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. λειτουργούν 10 Παι-
δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.  Τα έσοδα του 
Νομικού Προσώπου για το έτος 2016 προήλθαν 

από την ετήσια κρατική επιχορήγηση (1.221.181,92€), από 
το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α (963.886,37€) και 
από την αναλογική με το εισόδημα οικονομική εισφορά 
των οικογενειών των φιλοξενούμενων νηπίων που δεν 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα (150.977,10€).

Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 δό-
θηκαν 8 μειώσεις και 28 απαλλαγές από την καταβολή 
τροφείων, έπειτα από αίτημα των γονέων και σύμφωνα με 
αιτιολογημένη έκθεση των κοινωνικών λειτουργών. 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
› Ο Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. συμμετείχε για έκτη συνεχή χρονιά στην 

υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής», στο πλαίσιο της οποίας φιλοξε-
νήθηκαν δωρεάν 413 νήπια και βρέφη για το σχολικό 
έτος 2016-2017.

› Συνεχίστηκε η ανακατασκευή του ιδιόκτητου παιδικού 
σταθμού της Ξηροκρήνης με πόρους του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., 
δυναμικότητας 50 παιδιών. 

› Λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη για τους μικρούς 
μαθητές σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς.

› Υλοποιήθηκε δωρεάν Πρόγραμμα με τίτλο «Πρόληψη 
– Προαγωγή Στοματικής Υγείας» σε συνεργασία με ιδιώ-
τες Παιδοοδοντριάτρους και Ορθοδοντικούς.

› Επιτελέσθηκε σημαντικό κοινωνικό έργο με τη συγκέ-
ντρωση και διανομή ειδών ένδυσης, υπόδησης, οικια-
κού εξοπλισμού και τροφίμων σε γονείς που έχουν ανά-
γκη, σε συνεργασία της κοινωνικής υπηρεσίας με φορείς 
του Δημοσίου και ιδιώτες.

› Το προσωπικό του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. παρακολούθησε επι-
μορφωτικά σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
των γνώσεών του, ώστε να προσφέρει τις καλύτερες 
υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα  παιδιά.

› Συνεχίστηκε με επιτυχία η συνεργασία με την Υπηρεσία 
Παιδιού και Εφήβου της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νο-
σοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α., με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 
του Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με το Ιατροπαιδαγωγικό 
Κέντρο του Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το Ιατροπαιδαγωγι-
κό Κέντρο του Κεντρικού Τομέα του Ψυχιατρείου Θεσ-
σαλονίκης. Στόχος της συνεργασίας ήταν η υποστήριξη 
του προσωπικού των παιδικών σταθμών, η αναγνώριση 
και η πρώιμη παρέμβαση σε περιπτώσεις παιδιών με 
δυσκολίες ένταξης, η συμβουλευτική των γονέων και η 
ενίσχυση της επικοινωνίας γονέων και προσωπικού.

› Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Mια φορά κι 
έναν καιρό… ο Αίσωπος» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, παράσταση 
με το έργο «Η αλεπού, ο λύκος και ο γάιδαρος» και μου-
σικοκινητικά παιχνίδια. Τα παιδιά συμμετείχαν στα εργα-
στήρια που είχαν στηθεί από το παιδαγωγικό προσωπικό 
και έκαναν ζωγραφιές, κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλι-
κά και κάθε Παιδικός Σταθμός συμμετείχε με έναν μύθο 
του Αισώπου. Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση με κατα-
σκευές των παιδικών σταθμών που δημιουργήθηκαν από 
τα νήπιά μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με 
Παραμύθια του Αισώπου. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις 
γονέων και συζητήσεις με το παιδαγωγικό προσωπικό, 
την ψυχολόγο και τις κοινωνικές λειτουργούς.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.
Πρόεδρος: Μαρία Ακριτίδου

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα

Μέλη:
Σωκράτης Δημητριάδης
Πελαγία Δουλκερίδου
Γεωργία Καλατούδη
Άννα Μαρία Καραθάνου
Ανθούλα Κατσιάφα
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
Φίλιππος Μπαντής
Όλγα Πάππα
Σοφία Παύλου
Βασιλική Σταμούλη
Ελένη Τζιούτζια
Βασίλειος Φασούλας
Μαρία Χατζηγεωργίου
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης 
κατά το έτος 2016 κατάφερε να φτάσει σε ένα 
αξιοσημείωτο επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης, 

χρηστής διοίκησης και λελογισμένης οικονομικής διαχεί-
ρισης, το οποίο της επέτρεψε να επιτύχει δύο βασικούς 
στόχους: 

› να είναι ίσως η μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελ-
λάδα που είναι οικονομικά αυτάρκης και 

› να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
όπως άλλωστε προβλέπεται και στους καταστατικούς 
της σκοπούς. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω δύο στό-
χοι καταβλήθηκε από τη διοίκηση και το προσωπικό 
της επιχείρησης μεγάλη προσπάθεια μέσα στο 2016, η 
οποία πλέον έχει αποφέρει καρπούς στο τρέχον έτος.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης κατά 
το έτος 2016 είχε τέσσερα Κ.Δ.Α.Π (Kέντρα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών) και ένα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. (Κέ-
ντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες), δομές που επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς 
πόρους. Λειτούργησε επίσης Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
επιπέδου 2, Κέντρο Νεολαίας καθώς και τα προγράμμα-
τα Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 

και «Βοήθεια στο Σπίτι». Βασικός στόχος ήταν καθόλη τη 
διάρκεια του έτους να διεκπεραιώνονται ταχύτατα από 
το προσωπικό της Κ.Ε.Δ.Η.Θ. οι απαιτούμενες διαδικασί-
ες για την άμεση απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων που αφορούν στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Παράλληλα, ασκήθηκε χρηστή διοίκηση και οικονομι-
κή διαχείριση με σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ, με 
κύριο άξονα την εξοικονόμηση δαπανών με παράλλη-
λες ενέργειες, όπου ήταν εφικτό, ώστε να βελτιώνεται 
η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προς αυτή 
την κατεύθυνση μέσω προγραμματισμού προσλήψε-
ων η Κ.Ε.Δ.Η.Θ. προσέλαβε εξειδικευμένο προσωπικό, 
ώστε η απασχόληση των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π., τα οποία 
λειτουργούν 12 μήνες τον χρόνο, να είναι πραγματικά 
δημιουργική και ωφέλιμη. Επιπλέον, υπάρχει πλέον η 
οικονομική δυνατότητα και έχει ήδη δρομολογηθεί η 
δημιουργία τριών νέων Κ.Δ.Α.Π. δυναμικότητας 310 παι-
διών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ωφεληθούν και 
εξυπηρετηθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες και 
εργαζόμενοι. 

Προς την κατεύθυνση της καταλληλότερης αξιοποίη-
σης του υπάρχοντος προσωπικού, η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. προχώρη-
σε κατά το έτος 2016 σε τροποποίηση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Υπηρεσιών της και του Κανονισμού Προ-
σωπικού της προκειμένου να διαρθρωθούν οι υπηρεσί-
ες της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εναρμο-
νιστούν οι Κανονισμοί αυτοί με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, η Επιχείρηση κατάφερε να εντάξει το πρό-
γραμμα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Κ.Η.Φ.Η.) στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με αποτέλεσμα να επι-
δοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους η μισθοδοσία των 
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υπαλλήλων καθώς και μέρος των λειτουργικών του δα-
πανών. Παράλληλα, η υπηρεσία μεταφέρθηκε σε σύγ-
χρονο χώρο, ο οποίος ανακαινίστηκε με δαπάνη της 
Επιχείρησης.

Την άνοιξη του 2016 η Επιχείρηση προέβη σε μετεγκα-
τάσταση των γραφείων της διοίκησής της σε νέο, ανα-
καινισμένο χώρο, στον οποίο εξασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της.

Τέλος, η Επιχείρηση συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα 
νεολαίας, σε προγράμματα Erasmus και σε προγράμ-
ματα ανταλλαγής νέων με άλλες χώρες. Επίσης, υπήρξε 
συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς Δήμους και πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκέψεις από εκπροσώπους τους για 
ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα 
κατά το τρέχον έτος η Επιχείρηση να είναι οικονομικά 
αυτάρκης και να μην έχει ανάγκη επιχορήγησης από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονί-
κης. Έχουν εξοφληθεί πλήρως όλα τα παλαιά χρέη και 
η Επιχείρηση δεν χρωστά ούτε στο Δημόσιο, ούτε σε 
προμηθευτές. Η καταβολή της μισθοδοσίας γίνεται στο 
προσωπικό χωρίς καμία καθυστέρηση και, παράλληλα, 

οι προμηθευτές εξοφλούνται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα, με αποτέλεσμα η Επιχείρηση να έχει αποκτήσει 
καλήν εικόνα στην αγορά και κυρίως στην κοινωνία. Επι-
προσθέτως, το κέρδος που προκύπτει επανεπενδύεται 
-την επόμενη χρονιά-  σε κοινωφελείς δράσεις, στη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες 
αλλά και στην δημιουργία νέων δομών. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μαρία Πασχαλίδου

Μέλη:
Μαίρη Ακριτίδου - Γιαννουλοπούλου
Αναστασία Αναγνωστοπούλου  
Δημήτριος Αρετάκης
Βικέν Δερεγιάν
Κίμων Δημητρίου
Δημήτρης Κούβελας
Ιωάννα Ναούμ
Παναγιώτης Πλουμίδης
Σοφία Σαμαρά
Πέτρος Τερζής
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Κ.Α.Π.Η.

Το 2016 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δημιουργική χρο-
νιά για το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ δια-
μόρφωσε το προφίλ του νομικού προσώπου ως 

ενός χώρου ζωντανού και ανοιχτού σε ιδέες. Εδραιώθη-
καν συνεργασίες με σημαντικούς φορείς της πόλης, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ αναπτύχθηκαν νέες συνερ-
γασίες, όπως αυτή με τη Χ.Α.Ν.Θ. Ταυτόχρονα, το Κ.Α.Π.Η. 
απέκτησε σταθερούς αρωγούς στο έργο του, το Κοινωφε-
λές Ίδρυμα «ΤΙΜΑ» και την εταιρεία κοινωνικής ευθύνης 
«ΜΕΓΑ Α.Ε.». Από τις συνεργασίες αυτές προέκυψε μια σει-
ρά πρωτοποριακών δράσεων όπως: 

› Η ενημέρωση από ψυχολόγους του Τμήματος Ψυχολο-
γίας του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Εβδο-
μάδα για τη Νοητική Εξασθένηση και την Άνοια»

› Η διοργάνωση ομιλιών από την αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρία κοινωνικής φροντίδας «Άγγιγμα ζωής» με 
θέμα «Καρκίνος και Τρίτη ηλικία» 

› Η διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με τον Οργα-
νισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) 
με θέμα «Σεισμός και μέτρα προστασίας» 

› Η συμμετοχή στη μελέτη σχετικά με τον σακχαρώδη δια-
βήτη του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Α’ Παθολογι-
κής Κλινικής του ΑΠΘ του Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

› Η λειτουργία δωρεάν θεατρικών εργαστηρίων από θε-
ατρολόγους στα 14 παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η. με θέμα 
«Ελληνικός Κινηματογράφος», τα οποία ολοκληρώθηκαν 
με ισάριθμες παραστάσεις.

› Η δωρεάν παρουσίαση σε όλα τα παραρτήματα του 
Κ.Α.Π.Η. των παραγωγών του ΚΘΒΕ «Θεσσαλονίκη-
Ανασκαφή 1», «…Ανασκαφή 2» και «…Ανασκαφή 3» με 
αναφορά σε κείμενα Θεσσαλονικέων και μη λογοτεχνών 
για τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και ανάλογες μουσι-
κές.

› Η επίσης δωρεάν παρουσίαση της διαδραστικής παρά-
στασης από συνεργάτες της ΧΑΝΘ «Σαν άλλοτε…» βα-
σισμένης σε παλιές τηλεοπτικές εκπομπές της ελληνικής 
τηλεόρασης 

› Η παρουσίαση της επιτυχημένης παράστασης κουκλο-
θεάτρου του ΚΘΒΕ «Το Δώρο», δώρο του Κ.Α.Π.Η. στα 
εγγόνια των μελών και στα παιδιά των κατά τόπους πα-
ραρτημάτων που ήθελαν να γνωρίσουν τους χώρους 
των ατόμων τρίτης ηλικίας 

Με αφετηρία τον γενικότερο στόχο της Διοίκησης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για την προώθηση της αστικής αν-
θεκτικότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις 
για τα άτομα τρίτης ηλικίας με στόχο την ανάπτυξη της 
συμμετοχικότητας, την ενθάρρυνση του εθελοντισμού, 
την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διαγενεακή σύνδεση. 
Η συμμετοχή, άλλωστε, σε εθελοντικές δράσεις και σε 
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως και η αλληλεπί-
δραση των διαφόρων ηλικιακών ομάδων μεταξύ τους, 
αποτελούν αναγνωρισμένους τρόπους αναχαίτισης της 
κοινωνικής απομόνωσης και της περιθωριοποίησης των 
ατόμων.

 Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκε το Κ.Α.Π.Η. 
ήταν οι παρακάτω:

› Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών ρουχισμού για ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες και για τους πρόσφυγες 

› Συμμετοχή στη διανομή συσσιτίου σε τέσσερα παραρ-
τήματα 

› Διασύνδεση εθελοντών μελών με γνώση της αγγλικής 
γλώσσας για προσφορά εργασίας στο τουριστικό περί-
πτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων για ταξινό-
μηση των συγκεντρωθέντων ειδών για τους πρόσφυγες 
στην αποθήκη του λιμανιού

› Οργάνωση σεμιναρίου εκπαίδευσης εθελοντών, οι οποί-
οι θα επικουρούν στην φροντίδα των πάρκων και των 
πλατειών της πόλης 

Το Κ.Α.Π.Η. συμμετείχε επίσης σε δράσεις του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

› Στο 6ο Thessaloniki Food Festival με διαγωνισμό μαγει-
ρικής, ο οποίος έληξε με πάρτι, κατά το οποίο κατανα-
λώθηκαν οι δημιουργίες όσων έλαβαν μέρος 

› Στο πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης «Άθληση στη 
φύση», στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Πα-
ραλία. 

› Στον 11ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
και στον 5ο Νυχτερινό Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης.
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Το Κ.Α.Π.Η. λειτούργησε τη δική του ιστοσελίδα προ-
σθέτοντας ένα σημαντικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
ώστε να επικοινωνεί τις δράσεις του και να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή όχι μόνο των ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και 
όλων των πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογες 
ευαισθησίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε σειρά διοικητικών πράξεων για την 

ολοκλήρωση της οργάνωσης του νομικού προσώπου: 

› Τοποθέτηση υπαλλήλων σε τμήματα σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η. 
Δ.Θ.

› Ορισμός προϊσταμένων. 

› Σύνταξη και ψήφιση νέου σύγχρονου Κανονισμού Διοί-
κησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.

› Έλεγχος της ασφάλειας των κτιριακών και ηλεκτρομηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων των παραρτημάτων και του 
Γραφείου Διοίκησης του Νομικού Προσώπου από τεχνι-
κό ασφαλείας. 

› Επικαιροποίηση ή έκδοση, όπου απαιτούνταν, πιστο-
ποιητικών πυροπροστασίας στα παραρτήματα του 
Κ.Α.Π.Η.

› Θέσπιση της εκ περιτροπής ημερήσιας υπηρεσίας ανά 
παράρτημα υπαλλήλου κάθε ειδικότητας από την ομά-
δα ειδικών επιστημόνων (κοινωνικού λειτουργού, φυ-
σιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και νοσηλευτή) για την 
εξυπηρέτηση των 14 παραρτημάτων του Νομικού Προ-
σώπου. 

14 ΜΙΚΡΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  
ΣΤΑ 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ 
α) Δημιουργία δικτύου εθελοντών γιατρών με τις κάτωθι 

ειδικότητες: 
 Καρδιολόγος, παθολόγος-υπερτασιολόγος, παθολό-

γος-διαιτολόγος, ουρολόγος, γιατρός γενικής ιατρικής 
και ψυχολόγος. Σε όλα τα παραρτήματα μια μέρα την 
εβδομάδα υπάρχει εθελοντής γιατρός υποστηριζόμε-
νος από νοσηλευτή υπάλληλο του Κ.Α.Π.Η.. 

β) Δωρεάν διενέργεια εξετάσεων σακχάρου, χοληστερί-
νης, τριγλυκεριδίων, καρδιογραφημάτων και μέτρησης 
πίεσης.

γ)  Δωρεάν φυσιοθεραπείες κατόπιν ιατρικού παραπε-
μπτικού.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
› Διεξαγωγή συσσιτίων εντός τεσσάρων παραρτημά-

των( 4ου, 5ου, 7ου και 14ου ). 
 Το φαγητό προμήθευε η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Εθελοντές των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων και του Κ.Α.Π.Η. έκαναν τη μερι-
δοποίηση και τη διανομή του φαγητού σε απόρους 
βεβαιωμένους κατόπιν ελέγχου από τις αντίστοιχες 
Δημοτικές Κοινότητες υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτη-
μένου υπαλλήλου του Κ.Α.Π.Η.. 

› Διημέρευση και επιφυλακή δύο παραρτημάτων του 
Κ.Α.Π.Η. σε περιόδους ψύχους και καύσωνα αντιστοί-
χως για τη φιλοξενία χαμηλοσυνταξιούχων μελών του 
Κ.Α.Π.Η. και απόρων γενικώς. Για το 2016 τα παραπάνω 
παραρτήματα παρέμειναν ανοιχτά για μεγάλο διάστη-
μα λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών 
που επικράτησαν τον χειμώνα. 

› Βοήθεια στο σπίτι από υπαλλήλους του Κ.Α.Π.Η. ειδικό-
τητας οικογενειακού βοηθού. 

› Διανομές τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής χο-
ρηγούμενων από δωρητές σε 150 άπορα ή κατάκοιτα 
μέλη του Κ.Α.Π.Η. τρεις φορές τον χρόνο.

› Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το πρόγραμ-
μα υποστήριξης προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονί-
κης.

› Συγκέντρωση και διανομή λαδιού στα άπορα μέλη 
του Κ.Α.Π.Η.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), την Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Μητέρας (10 Μαΐου), το Πάσχα, την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Κακοποίησης Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου), 
την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας (1 Οκτωβρίου), την 
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά και, για πρώτη φορά, για 
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την Ημέρα Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα 
γερμανικά στρατεύματα (30 Οκτωβρίου 1944).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
› Θεατρικές δράσεις στα 14 παραρτήματα σε συνεργασία 

με το ΚΘΒΕ 

› Λειτουργία ομάδων διαφόρων θεματικών στα παραρτή-
ματα με εθελοντές δασκάλους (χορωδίας, γυμναστικής, 
χορού, θεάτρου, χοροθεάτρου)

› Δημιουργία σε πέντε παραρτήματα ομάδων λογοτεχνι-
κής ανάγνωσης σε συνεργασία με την ομάδα φωναχτών 
εθελοντικών αναγνώσεων των μελών της Λέσχης Ανά-
γνωσης του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια 
«Διάβασέ μου»

› Συμμετοχή στις διοργανώσεις «Δρόμος Υγείας και Δυνα-
μικού Βαδίσματος» 11ου Διεθνή Μαραθώνιου «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και «5ος Νυχτερινός Μαραθώνιος Θεσ-
σαλονίκης»

› Υποστήριξη των θεατρικών σκηνών της πόλης με συ-
στηματική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

› Διά βίου μάθηση με τη λειτουργία τμημάτων τρίμηνης 
εκπαίδευσης εκμάθησης αγγλικών και υπολογιστών σε 
συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΜ Δήμου Θεσ/νίκης.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
› Οργάνωση σεμιναρίου εκπαίδευσης εθελοντών, ώστε 

τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. να λειτουργήσουν συντεταγμένα 
ως εθελοντές σε νέες, πρωτοποριακές δράσεις στην 
πόλη. Το σεμινάριο εκπαίδευσης είχε διάρκεια 12 ωρών 
και πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους εκπαιδευ-
τές. 

› Προσφορά εθελοντικής εκπαίδευσης από μέλη του 
Κ.Α.Π.Η. με συγκεκριμένες ειδικότητες προς άλλα μέλη 
του Κ.Α.Π.Η. πάνω στο αντικείμενό τους (π.χ ζωγραφική, 
διδασκαλία αγγλικών κ.ά.).

› Επισκέψεις εθελοντών του Κ.Α.Π.Η. σε φορείς παιδικής 
προστασίας και γηροκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης 
για την πραγματοποίηση διαδραστικών εκδηλώσεων, 
όπως στον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων «Άρσις», στο 
Χαμόγελο του Παιδιού, στο Άσυλο του Παιδιού, στο Παι-
δικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, σε παιδικούς σταθμούς, σε 
δημοτικά σχολεία, στο Εβραϊκό Γηροκομείο, στο Θερα-

πευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας» 
κ.ά.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υλοποίηση εννέα ημερήσιων και επτά πολυήμερων πο-

λιτιστικών και ψυχαγωγικών εξορμήσεων σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Εκδρομών των μελών του Κ.Α.Π.Η..

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου 

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Κανάκης 

Μέλη:
Μαρία Αγαθαγγελίδου 
Σοφία Ασλανίδου 
Στέλλα Βαρσάμη 
Γεώργιος Βούλγαρης
Στέφανος Γωγάκος 
Ρεβέκκα Καράσσο 
Αναστασία Κουλουκούρη 
Ιορδάνης Μεταξόπουλος 
Διονυσία Νικολάου 
Αγαπητός Σαμαράς 
Θεοδώρα Σιδηροπούλου 
Εμμανουήλ Σύλλης 
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Το 2016 έφερε νέο ρεκόρ κίνησης επιβατών στο αε-
ροδρόμιο ‘Μακεδονία’ με αύξηση 8,4% ξεπερνώ-
ντας τα έξι εκατομμύρια επιβάτες με ποσοστό 60% 

ξένους – 40% Έλληνες. Τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης 
έφτασαν σε ετήσια μέση πληρότητα 69,9% , ποσοστό 
που δεν είχαν αγγίξει ποτέ στην καταγεγραμμένη ιστορία 
τους.

Είναι το δεύτερο καλοκαίρι στη σειρά, αυτό του 2016, 
όπου σημειώνεται εντυπωσιακή πληρότητα –«ρεκόρ δε-
καπενταετίας»   το χαρακτήρισαν οι ξενοδόχοι της περιο-
χής της Εγνατίας και Αντιγονιδών-, ενώ μέσα στη χρονιά 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τουλάχιστον άλλα έξι νέα 
ξενοδοχεία τύπου boutique στη Θεσσαλονίκη. Η αύξηση 
δε των προσφερόμενων καταλυμάτων μέσω της λεγό-
μενης οικονομίας του διαμοιρασμού είναι εντυπωσιακή, 
όπως καταγράφεται από τις έρευνες που συστηματικά 
κάνουν τα στελέχη που πραγματοποιούν την πρακτική 
τους εξάσκηση στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου. Μάλι-
στα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της Ένωσης 
Ξενοδόχων, η πληρότητα έφτασε στο 90% τις ημέρες των 
εορτών του Δεκεμβρίου 2016, ενώ το ποσοστό της τουρι-
στικής συμμετοχής της πόλης στο τουριστικό προϊόν της 
χώρας αυξήθηκε κατά 10%. 

Η συνολική αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδο-
χεία της πόλης ήταν 5,6 % (ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
ήταν οριακά πτωτική 0,5%) και το κέρδος ανά διαθέσιμο 
δωμάτιο αυξήθηκε κατά 5,4% (ευρωπαϊκά κατά 1,1%). 
Αξίζει να σημειωθεί, πως όλα αυτά συνέβησαν την περίο-
δο του Φεβρουαρίου, ενός δύσκολου μήνα, με πτώση 7% 
εξαιτίας των αγροτικών αποκλεισμών γύρω από την πόλη 
και στα βόρεια συνοριακά περάσματα της χώρας. 

Τέλος, το 2016 στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκαν 26 
διεθνή συνέδρια, έναντι 16 το 2015. Σύμφωνα με το Γρα-
φείο Συνεδριακού Τουρισμού Θεσσαλονίκης (TCB), το 
οποίο συνίδρυσε και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος μέσω 
της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής, αυτός είναι ιστορικά 
ο υψηλότερος αριθμός συνεδριακών διοργανώσεων για 
την πόλη, με συνολικά 6.109 συνέδρους. Στην παγκόσμια 
κατάταξη η πόλη σημειώνει θεαματική άνοδο 65 θέσεων, 
καθώς ανεβαίνει στην 98η θέση από την 163η που κατείχε 
το 2015. Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούν τη Θεσσαλο-
νίκη στην υψηλότερη θέση τις τελευταίας δεκαετίας.

Αντίστοιχα, στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η πόλη ανεβαίνει 
στην 53η θέση σημειώνοντας αύξηση 39 θέσεων σε σχέ-
ση με το 2015 (θέση 92).

Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις στα νούμερα, έχουν αντί-
στοιχο θετικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά εργασίας. 
Δημιουργούνται νέες δυνατότητες απασχόλησης σε όλο 
το φάσμα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και 
μάλιστα σε ετήσια και όχι σε περιοδική βάση. 

Η διοίκηση του Δήμου, η οποία συνέβαλε με την πολι-
τική της σε αυτήν την αριθμητική ανάπτυξη, θεωρεί ότι 
ήρθε πλέον η στιγμή να κοιτάξουμε ως πόλη πέρα από 
τους ποσοτικούς δείκτες και τη σημαντική ποσοτική αύ-
ξηση των επισκεπτών και να καλλιεργήσουμε μερικά ποι-
οτικά χαρακτηριστικά για μιαν αειφόρα τουριστική ανά-
πτυξη μεταβάλλοντας την τουριστική φυσιογνωμία της 
Θεσσαλονίκης με ορίζοντα το 2020. 

Η «Διπλωματία των Πόλεων», η στοχευμένη πολιτική 
εξωστρέφειας του Δήμου στην οποία συμμετέχουν επαγ-
γελματίες και φορείς του τουρισμού της πόλης, εγκαινίασε 
το 2016 το άνοιγμα της πόλης στις δυτικές, ώριμες αγορές, 

TOYΡΙΣΜΟΣ - 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
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εστιάζοντας πια σε τουρίστες ενισχυμένης αγοραστικής 
δυναμικής. Ο κύκλος των δύο χρόνων «Διπλωματίας» στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, στο εγγύτερό 
μας γεωπολιτικό περιβάλλον, ολοκληρώθηκε. Μάλιστα, ο 
κύκλος αυτών των επαφών επικυρώθηκε από δύο πολύ 
σημαντικές αποστολές υψηλών επισκεπτών στην πόλη 
από τη Σμύρνη και το Τελ Αβίβ.

Τον Φεβρουάριο του 2016 πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη επίσκεψη με επικεφαλής τον Δήμαρχο Μητρο-
πολιτικής Σμύρνης, Aziz Kocaoglu και τον Πρόεδρο του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης, Ekrem Demirtas, με 
σκοπό την παρουσίαση της πόλης της Σμύρνης και των 
δυνατοτήτων της στα πεδία του τουρισμού, του εμπορί-
ου, της οικονομίας γενικότερα, ώστε να προαχθεί η συ-
νεργασία μεταξύ των δύο πόλεων, οι αμοιβαίες συνέρ-
γειες καθώς και η καλύτερη ακτοπλοϊκή και αεροπορική 
σύνδεσή τους. 

Ακολούθησε αντίστοιχη επίσκεψη της επίσημης αντι-
προσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Τελ Αβίβ-Γιάφο 
του Ισραήλ, στις 19-21/3/2016, με επικεφαλής τον Δή-
μαρχο Ron Huldai. Η ισραηλινή αποστολή, μεταξύ άλλων, 
επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της τελετής 
υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, 
του ΑΤΕΙ, του ΑΠΘ, του ΠΑΜΑΚ, του ΣΒΒΕ και του ΣΕΒΕ για 
τη δημιουργία του «Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσα-
λονίκης – ΟΚ!THESS», καθώς και της Πορείας Μνήμης των 
επιζώντων του Ολοκαυτώματος από την πλατεία Ελευθε-
ρίας στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Οι δύο αυτές επισκέψεις, σε συνδυασμό με την επίσκεψη 
της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της «Διπλωματίας των Πό-
λεων» και αντίστοιχων επαφών στη Λευκωσία και στη Λε-
μεσό, προσδίδουν στην πόλη μας έναν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο πλέγμα των εθνικών στόχων μιας τετραμερούς, 
πολυμερούς εξωτερικής πολιτικής για τη διαμόρφωση 
ενεργών σχέσεων με στρατηγικό βάθος με σημαντικούς 
και συγκεκριμένους εταίρους στην ευρύτερη ανατολική 
Μεσόγειο.

Την Άνοιξη του 2016, από 30 Μαΐου έως 8 Ιουνίου, ο Δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, επικεφαλής 
αποστολής στελεχών της διοίκησης του Δήμου και του 
Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Στην Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον, η αποστολή του 
Δήμου Θεσσαλονίκης είχε, μεταξύ άλλων, συναντήσεις και 
παρουσιάσεις της πόλης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Δημήτριο και τον Γερουσιαστή Σαρμπάνη, με ομογενεια-
κές και μακεδονικές οργανώσεις, με το American-Jewish 
Congress, με τους Bloomberg Associates, με το Rockfeller 
Foundation, με τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ωνάση, 
την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Google, τους New York Times 
και το Αμερικανικό Εθνικό Δίκτυο Ραδιοφώνου. 

Στην Ουάσινγκτον, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εκπρο-
σώπησε τους Ευρωπαίους δημάρχους στην υπογραφή 
του Συμφώνου κατά του Ρατσισμού και του Αντισιωνισμού 
και εκφώνησε μια από τις βασικές ομιλίες. Στη συνέχεια, 
η αντιπροσωπεία του Δήμου Θεσσαλονίκης είχε συνα-
ντήσεις με την ηγεσία του ισχυρού Εβραιο-Αμερικανικού 
Οργανισμού αλλά και τη διεύθυνση και το επιτελείο του 
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Θεσσαλονίκη, η πόλη μας αποκτά κύρος και θέση όχι 
μόνο στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, όπως έχει γίνει 
τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στον παγκόσμιο πολι-
τικό χάρτη. 

Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνέβαλε στο 
«2016 Έτος Ελλάδας – Ρωσίας» με μια πολυμελή (άνω των 
45 ατόμων) αποστολή στην Αγία Πετρούπολη. Με την 
ενεργό συμμετοχή του Δήμου ενισχύθηκε έτι περαιτέρω 
θεσμικά η δικτύωση της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονα και 
αποτελεσματικά Δίκτυα Πόλεων, όπως το «Euro Cities” και 
το «European Marketing Cities”. 

Στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης διαμορ-
φώθηκε ένα σταθερό, δίγλωσσο ημερολόγιο σημαντικών 
τοπικών πολιτιστικών, επιχειρηματικών και άλλων γεγο-
νότων, ελκυστικών για τους επισκέπτες που έρχονται από 
μακριά. Οργανώθηκαν πάνω από είκοσι ταξίδια εξοικείω-
σης και δημοσιογραφικών αποστολών (fam & press trips) 
στην πόλη μας. Δύο στελέχη του τμήματος Τουρισμού 
έχουν πλέον εξειδικευθεί σε αυτό το κομμάτι. Μεταξύ 
των κορυφαίων επισκέψεων των δημοσιογράφων στη 
Θεσσαλονίκη ήταν δύο αποστολές που αφορούσαν στη 
γαστρονομική ταυτότητα της πόλης. Συγκεκριμένα, πραγ-
ματοποιήθηκαν γυρίσματα από την εκπομπή του BBC 2 
“Rick Stein’s Long Weekend” και το γαλλικό «Masterchef”, η 
προβολή των οποίων έφερε θεαματική αναγνωρισιμότη-
τα στην πόλη μας. Ταυτόχρονα, μέσα από το «Thessaloniki 
Food Festival”, καταδείχθηκε το μέγεθος της απήχησης 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ουάσινγκτον, όπου συμ-
φωνήθηκε η παροχή κάθε βοήθειας στον προγραμμα-
τισμό και στη λειτουργία του αντίστοιχου Μουσείου και 
Εκπαιδευτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

Η πρόσβαση και οι ουσιαστικές συναντήσεις σε σημαντι-
κά κέντρα αποφάσεων στις ΗΠΑ αυξάνουν την αναγνωρι-
σιμότητα και αναβαθμίζουν το κύρος της Θεσσαλονίκης. 
Σε συνδυασμό με το άνοιγμα της πόλης στον βαλκανικό 
περίγυρο, όπως για παράδειγμα η συνάντηση του Δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο της FYROM, Γκιόργκε 
Ιβάνοφ, στο Κρούσεβο και στην Οχρίδα και με τον πρόε-
δρο της Σερβικής Δημοκρατίας, Τόμισλαβ Νίκολιτς, στη 
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της στρατηγικής του δήμου για την καταγραφή της Θεσ-
σαλονίκης ως ξεχωριστού και σημαντικού διεθνή γαστρο-
νομικού προορισμού. Οι ενέργειες που έγιναν, καθώς και 
οι συνεχείς συναντήσεις, επαφές, ημερίδες και παρουσι-
άσεις, συμβάλλουν στην ενθάρρυνση νέων και κυρίως 
bottom – up επιχειρηματικών ιδεών, που στόχο έχουν τη 
δημιουργία νέων υπηρεσιών και τη διάχυση του τουριστι-
κού εισοδήματος σε κάθε περιοχή και γειτονιά της πόλης.

Τέλος, μέσα στη χρονιά, πραγματοποιήθηκε η βράβευ-
ση της δράσης του Δήμου «Διπλωματία των Πόλεων» από 
τα αναγνωρισμένα βραβεία ‘Greek Hospitality Awards’. Η 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η διοίκη-
ση με στόχο την τουριστική προβολή της πόλης, βραβεύ-
τηκε ως πρωτοπόρα και πρότυπη πολιτική εξωστρέφειας, 
στο πλαίσιο της τελετής απονομής των «Greek Hospitality 
Awards 2016», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 
κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στην Αθήνα. Την εκ-
δήλωση συνδιοργανώνουν η «Ethos Awards» και το πε-
ριοδικό «Χρήμα» σε συνεργασία με τη ΔΕΘ Helexpo, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, του ΕΟΤ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ –  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι παρεμβάσεις κατά το 2016 εστίασαν κυρίως 
στην κάλυψη αναγκών σε υποδομές πρόνοιας 
και παιδείας, στη συντήρηση και στη λειτουργική 

αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, των δικτύων και 
των κοινοχρήστων χώρων, στην ενίσχυση της πόλης σε 
τομείς με αναπτυξιακή δυναμική καθώς και στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας, όπως και στη βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών.

Το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης οδήγησε τη διοί-
κηση στην αξιοποίηση πρόσθετων πόρων για υλοποίηση 
τεχνικών έργων (τέλη Κοιμητηρίων, Τέλη Ακίνητης Περι-
ουσίας (Τ.Α.Π.), στην αναζήτηση κάθε διαθέσιμης πηγής 
ή χορηγίας με βάση τις ώριμες μελέτες και στην υποβολή 
ολοκληρωμένων προτάσεων για τη χρηματοδότηση σει-
ράς ώριμων έργων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Α. ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες διενέργειας δια-

γωνισμού για την ανάθεση των υποστηρικτικών μελετών 
με σκοπό την ένταξη στο σχέδιο πόλης της έκτασης των 
Κοιμητηρίων «Αναστάσεως του Κυρίου» με τοπικό ρυμο-
τομικό σχέδιο και υπογράφηκε η σύμβαση με τον αναδει-
χθέντα ανάδοχο. 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΨΕΛΛΟΥ
Η «Αττικό Μετρό ΑΕ» ζήτησε την εκκίνηση των απαι-

τούμενων διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση στον σταθμό Νέας Ελβετίας. Υποβλήθηκε 
αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Υποδομών 
και Δικτύων για τη διάνοιξη της οδού, ως προϋπόθεση για 
την ολοκλήρωση των έργων του μετρό, αλλά και για τον 
μετασχηματισμό του σταθμού Νέας Ελβετίας σε κόμβο 
Μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  
για τη 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το Σχέδιο στοχεύει στην εξυγίανση του αστικού ιστού, 

στη συγκράτηση του πληθυσμού, στην ανάδειξη της δυ-

ναμικής και των χρήσεων υπερτοπικής σημασίας, στην 
επίτευξη κοινωνικής ισότητας και ενσωμάτωσης (π.χ. 
μειονοτήτων, κατοίκων με χαμηλά εισοδήματα), στην εξι-
σορρόπηση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές 

ΑΡΣΕΙΣ –ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Εξελίχθηκαν 21 διαδικασίες διαχείρισης αιτημάτων για 

την άρση του χαρακτηρισμού κοινόχρηστων ή κοινω-
φελών χώρων κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης 
ή αυτοδίκαια ή κατόπιν προσφυγής στα δικαστήρια. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος και, σε συνέχεια, της 
αναλυτικής καταγραφής των υποχρεώσεων για θέματα 
άρσεων και απαλλοτριώσεων, ολοκληρώθηκε η απεικόνι-
ση σε χάρτες όλων των υποθέσεων άρσης του πολεοδο-
μικού χαρακτηρισμού ιδιωτικών ακινήτων, έγινε χρονική 
ιεράρχησή τους και εκτίμηση του κόστους των οφειλών 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μακροπρόθεσμο επι-
χειρησιακό - στρατηγικό σχέδιο διαφύλαξης των αναγκαί-
ων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την εξυπη-
ρέτηση των πολιτών. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
› Διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση των 5ετών 

Επιχειρησιακών Σχεδίων Σχολικής Στέγης και Παιδικών 
Σταθμών. 

› Ολοκλήρωση και παράδοση του 5ετούς Επιχειρησιακού 
Σχεδίου Παιδικών Χαρών.

› Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Χώρων 
Αθλητισμού. 

› Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Χώρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

› Προώθηση πρότασης νομοθετικής ρύθμισης προς το 
Υπουργείο Οικονομικών για την άμεση μεταβίβαση 
στους ΟΤΑ όλων των ακινήτων του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα που έχουν δεσμευτεί από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό για κοινωφελή χρήση.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Εντός του 2016 καταβλήθηκε προσπάθεια για την έκδο-

ση τεσσάρων κανονιστικών αποφάσεων παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθι-
σμάτων σε διάφορες περιοχές. Παράλληλα, τέθηκαν οι 
βάσεις για τη σύνταξη μιας ενιαίας γενικής κανονιστικής 
απόφασης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1. Ενέργειες για τη χρηματοδότηση του έργου «ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 30 ΚΑΤΩ 
ΤΟΥΜΠΑ»
Έγιναν ενέργειες για τη χρηματοδότηση του έργου είτε 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφο-
ρές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» είτε από το 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας .

2. Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για 
ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης προς εκμίσθωση 
Πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές επιθεωρήσεις και 

εκδόθηκαν εννέα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 
στα Ανθοπωλεία Νέων Κοιμητηρίων «Αναστάσεως του 
Κυρίου», στο αναψυκτήριο πάρκου Νέας Ελβετίας και στα 
Περίπτερα Πολιτισμού και Αναψυχής Νέας Παραλίας.

3. Αποδοχή δωρεάς φωτοβολταϊκού συστήματος από 
το ελληνικό γραφείο της Greenpeace για τοποθέτηση 
σε στέγη-δώμα σχολείου του Δήμου Θεσσαλονίκης
Προχώρησαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποδο-

χή δωρεάς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10 
kW, το οποίο τοποθετήθηκε σε οροφή σχολικού κτιρίου 
και η παραγόμενη ενέργεια μέσω εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού θα διατίθεται στον μετρητή του Ξενώνα Φι-
λοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους.

4. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο 
Ενέργειας με θέμα «Εικαστικές παρεμβάσεις σε τυ-
φλές όψεις κτιρίων», σε δημοτικά κτίρια και σχολεία.

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

› Ολοκλήρωση μελέτης Ανάπλασης Πλατείας Ελευθερίας. 
Η μελέτη που αφορά στην ανάπλαση - επιφανειακή δια-

μόρφωση της πλατείας ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε 
εντός του 2016. Χρηματοδότηση από δάνειο ΕτΕπ.
› Ανάθεση εκπόνησης «Μελέτης αποκατάστασης δια-

τηρητέου σχολείου 5ου Λυκείου (Κριεζώτου)» 

› Ανάθεση εκπόνησης «Μελέτης στατικής ενίσχυσης 
και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκρο-
τήματος στην οδό Συγγρού 31» 

› Ανάθεση εκπόνησης «Μελέτης στατικής αποκατάστα-
σης και ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκρο-
τήματος Ικτίνου» 
Οι μελέτες αυτές σκοπεύουν στην αποτίμηση του φέ-

ροντος οργανισμού των κτισμάτων, στη μελέτη στατικής 
ενίσχυσης αυτών καθώς και στη μελέτη των αρχιτεκτο-
νικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
› Ανάπλαση παιδικών χαρών: ΧΑΝΘ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ-

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΒΟΣΠΟΡΟΥ - προϋπολογισμού 898.243 €
Πρόκειται για τέσσερις μελέτες που εκπονήθηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος για την πιστοποίηση των παι-
δικών χαρών και περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό με βάση 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας και με στόχο 
την αισθητική αναβάθμισή τους.

› Ανάπλαση οδού Κάστρων- Ελένης Ζωγράφου - προϋ-
πολογισμού 700.900 €
Πρόκειται για μελέτη που αφορά στην ανάπλαση του 

χώρου πρασίνου μεταξύ των Τειχών και των διατηρητέ-
ων κτιρίων και κοιμητηρίων κατά μήκος της οδού Ελένης 
Ζωγράφου, μιας περιοχής με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέ-
ρον. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία περιπάτου 
παράλληλα προς τα Τείχη με διαμορφώσεις χώρων πρα-
σίνου και καθιστικών . 

› Ανάδειξη του άξονα Δημητρίου Γούναρη από Π. Μελά 
έως Λ. Νίκης με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού 
(πλατεία Φαναριωτών) - προϋπολογισμού 1.181.000 €
Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση των οδών Δ. Γούναρη 

και Στρ. Καλλάρη από την οδό Μητροπόλεως έως την 
Λεωφόρο Νίκης και του ελεύθερου χώρου στη συμβολή 
των παραπάνω οδών με την Μητροπόλεως. Η πρόταση 
περιλαμβάνει ανασχεδιασμό του χώρου με βιοκλιματικά 
κριτήρια και χρησιμοποιούνται στοιχεία φύτευσης και νε-
ρού προκειμένου να εξασφαλιστεί αισθητική και βιοκλι-
ματική αναβάθμιση της περιοχής. 

› Αναβάθμιση χώρων πρασίνου-οδικού δικτύου και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, 
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άρδευση, αποχέτευση, φωτισμός και διευθέτηση ομ-
βρίων) των υπαίθριων χώρων στα Κοιμητήρια «Ανα-
στάσεως του Κυρίου» - προϋπολογισμού 6.188.000 €.
Η μελέτη στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του χώ-

ρου των κοιμητηρίων και πέραν της αντικατάστασης των 
δικτύων αφορά και σε αναβάθμιση των χώρων των τα-
φώνων, σε εργασίες οδοποιίας, αντικατάστασης και ενί-
σχυσης του φωτισμού και του φυτικού στοιχείου. Το έργο, 
που θα χρηματοδοτηθεί από ανταποδοτικούς πόρους, 
θα αναβαθμίσει αισθητικά τα κοιμητήρια και προσβλέπει 
επιπλέον στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 

› Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη με στοιχεία βιοκλιματικού 
σχεδιασμού - προϋπολογισμού 1.050.000 €
Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην ανάπλαση της πλατεί-

ας Μαβίλη και των οδών Μαβίλη, Γλάδστωνος, Κ. Παλαμά, 
Φειδίου και Ζεφύρων με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού 

› Ανάπλαση 3 νέων παιδικών χαρών - προϋπολογισμού 
593.100 €
Πλήρης ανακατασκευή των υφισταμένων παιδικών χα-

ρών στην πλατεία Μακεδονομάχων, στην οδό Θερμοπυ-
λών και στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Προτείνεται η δημι-
ουργία θεματικών παιδικών χαρών με επιλογή ανάλογων 
οργάνων παιδικής χαράς, κατάλληλα δάπεδα, φωτισμό 
και περίφραξη σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να 
εξασφαλίζεται η πιστοποίησή τους. 

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
› Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας και ανακαίνιση 

υφισταμένου κτιρίου του 106ου Δημ. Σχολείου & 97ου 
Νηπιαγωγείου (στην οδό Αργύρη Ζάχου 20) προϋπο-
λογισμού 2.740.000 €. 

› Ανέγερση νηπιαγωγείου στην Τριανδρία O.T.71 (οδός 
Αλεξίου Έλλης 1)
Πρόκειται για κτίριο που θα στεγάσει με αυτόνομη λει-

τουργία δύο 2θέσια νηπιαγωγεία σε δημοτικό οικόπεδο 
στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. 

› Ανέγερση 3θέσιου νηπιαγωγείου με βιοκλιματικά κρι-
τήρια στην οδό Λάχανα 13.

› Ανέγερση 2θέσιου νηπιαγωγείου με βιοκλιματικά κρι-
τήρια στην οδό Καπετάν Άγρα 49.

› Ανέγερση νηπιαγωγείου στην περιοχή των Τροχιο-
δρομικών στο Ο.Τ. Γ16, που περικλείεται από τις οδούς 
Δημάρχου Σταύρου Πάσχου – Δημάρχου Θανάση 
Γιαννούση – Παντελεήμονος Β΄Μητροπολίτου) για τη 
στέγαση των 76ου και 99ου Νηπιαγωγείων συνολικής 
Δυναμικότητας 125 Νηπίων.

3. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
› Μελέτη εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο δημοτικό κοι-

νωφελές κτίριο Τριανδρίας για τη λειτουργία της σχο-
λής χορού του Δήμου Τριανδρίας.

› Μελέτη εσωτερικών διαμορφώσεων για τη φιλοξενία 
της δράσης “Ιανός” στο κτίριο της οδού Παπαρηγοπού-
λου. 

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στον τομέα των κατασκευών και συντηρήσεων κύριο 
μέλημα ήταν η κατασκευή δημοτικών κτιρίων, η ανά-
πλαση κοινοχρήστων χώρων, η συντήρηση και επισκευή 
δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων 
χώρων καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεών τους. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ
Επέκταση του συστήματος με την κατασκευή νέου 

συγκροτήματος συμπίεσης(4η πρέσα). Επένδυση του 
εσωτερικού του νέου και του υφιστάμενου στεγάστρου 
με ηχοαπορροφητικά πετάσματα καθώς και κατασκευή 
έργων διαμόρφωσης και φυτεύσεων στον περιβάλλοντα 
χώρο του ΣΜΑ. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Πλήρης αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων 

των όψεων με σύγχρονα θερμομονωτικά, τοποθέτηση 
εξωτερικών κινούμενων περσίδων σκίασης σε τμήματα 
των όψεων, πλήρης αντικατάσταση του συστήματος ψύ-
ξης – θέρμανσης και εξαερισμού με νέα τελευταίας τεχνο-
λογίας, αντικατάσταση του δικτύου φωτισμού στο Κτίριο 
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Αρχιτεκτονικής με νέο, σύγχρονο, ηλεκτρονικά ρυθμιζό-
μενο καθώς και τοπικές επεμβάσεις βελτίωσης θερμομό-
νωσης των δύο κτιρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, πρόκειται για το μόνο κτιριακό έργο 
ενεργειακής αναβάθμισης από όσα χρηματοδοτήθηκαν 
πανελληνίως στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονο-
μώ», με το οποίο επετεύχθη Ενεργειακή Κλάση Α’.

Συντήρηση και επισκευή δημοτικών υπαίθριων χώρων 
ΔΘ 

Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων

Συντήρηση Δημοτικών Αφοδευτηρίων 

Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών

Κατεδάφιση επικινδύνων και ρυμοτομούμενων 
κτισμάτων 

Καθαρισμός graffiti και προστασία με αντιγραφιστική 
επάλειψη σε κτίρια και σε υπαίθριους χώρους 
Πραγματοποιήθηκε στη Νέα Παραλία σε συνεργασία με 

την Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΙ ΦΘΟ-
ΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ», με τη συμμετοχή μαθητών του 
Κολεγίου Ανατόλια και εθελοντών της ΧΑΝΘ.

Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτή-
ρια 
Παρεμβάσεις στα 1ο Γυμνάσιο & 30ο ΓΕΛ, 15ο Γυμνάσιο 

& 15ο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο & 18ο ΓΕΛ Κάτω Τούμπας και 
στον Ευκλείδη.

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α, Ε Δημοτικών Κοινο-
τήτων. 

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β, Γ, Δ, Δημοτικών Κοινο-
τήτων & Τριανδρίας.

Ανακατασκευή αναλημματικού τοιχίου περίφραξης 
στο 11ο ΓΕΛ στην πάροδο Σκουφά – 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Οι παρεμβάσεις συνίστανται σε αποκατάσταση του υφι-

στάμενου τοιχίου αντιστήριξης, σε ενίσχυσή του και σε 
αντικατάσταση του εδάφους επίχωσης με αυτοστραγγι-
ζόμενα εδαφικά υλικά. 

Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης σχολικών αυλών με 
βιοκλιματικά κριτήρια - 
Αφορά στα 1ο Δημοτικό, 1ο, 8ο και 101ο Νηπιαγωγεία 

και 2ο Γυμνάσιο - 31ο ΓΕΛ.

Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης σχολικών αυλών με 
βιοκλιματικά κριτήρια. 
Αφορά στα 77ο και 27ο Δημοτικά και στα 58ο, 86ο, 

114ο, 115ο και 119ο Νηπιαγωγεία.

Συντήρηση και επισκευή Σιντριβανιών

Ε. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
1) Ανακατασκευή γηπέδου και διαμόρφωση υπαίθριου 

χώρου στα δημοτικά οικόπεδα Δελφών -Μαρτίου 
(ΓΑΛΑΞΙΑΣ) - προϋπολογισμού 490.000,00€ 

2)  Διαμόρφωση ενιαίας όδευσης πεζών στις οδούς Μα-
ζαράκη & Δεμέστιχα - προϋπολογισμού 65.000,00€.

3) Διαμόρφωση πεζοδρομίων νέου κτιρίου Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας – προϋπολογισμού 
665.500,00€ 

4)  Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και οριζό-
ντιας σήμανσης - προϋπολογισμού 922.000,00 € .

5)  Διαμόρφωση τεσσάρων σχολικών δακτυλίων για 
την ασφαλή πρόσβαση μαθητών - προϋπολογισμού 
1.290.000,00€. 

6)  Διαμόρφωση οδού Νέστορος Τύπα (από την οδό 
Μερκουρίου έως την οδό Δελφών) - προϋπολογι-
σμού: 385.000,00€. 

Β: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
1)  Για τη λειτουργία και αδειοδότηση του αμαξοστασίου 

της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστι-
κών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

2) Για την αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας 
τμήματος της οδού Δοϊράνης. 
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Γ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

1. «Ανάδειξη Ιστορικών Περιοχών Β΄ και Γ΄ Δημοτικών 
Κοινοτήτων» 

Πραγματοποιήθηκαν οι αναπλάσεις στις οδούς Ευσεβί-
ου και Ακροπόλεως.

2. «Συντήρηση πεζοδρομίων βασικών οδών» 
Έγιναν εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής πεζο-

δρομίων και δενδροδόχων μικρής ή μεσαίας κλίμακας στις 
οδούς Βασ. Όλγας, Αγγελάκη, Τσιμισκή, Πλατεία ΧΑΝΘ, 
Νέστορος Τύπα, Αριστοτέλους και 26ης Οκτωβρίου. 

3. «Άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων (Δενδροδόχοι, 
φθορές κ.λπ.)» 

Εκτελέστηκαν εργασίες στις οδούς Στρατηγού Γενναδί-
ου, Νάτσινα, Παραλή, Ολύμπου, Λαρίσης, Μακεδονίας και 
Πρωτογένους. 

4. «Προσβασιμότητα πεζοδρομίων & οριοθέτηση θέσε-
ων στάθμευσης στις δημοτικές οδούς Τ.Π» 

Οι εργασίες, αφορούσαν στη κατασκευή προεξοχών και 
κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών ΑμεΑ) στις διασταυρώσεις 
των οδών 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα και Μ. Μπότσαρη για 
τη δημιουργία εσοχών στάθμευσης, προκειμένου να κατα-
στήσουν τις διαβάσεις και τα πεζοδρόμια προσβάσιμα στα 
άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, παράλλη-
λα με την κατασκευή μεμονωμένων δικτύου ραμπών και 
στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσ/νίκης.

5. «Κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύ-
κλωσης» 

Το έργο αφορά στην κατασκευή μόνιμων θέσεων κά-
δων αποκομιδής και ανακύκλωσης σε εξοχή ή σε εσοχή. 

6. «Διανοίξεις - Διαμορφώσεις οδών περιοχής Τροχιο-
δρομικών» 

Ολοκληρώθηκαν έργα ανάπλασης στις οδούς Βεργίνας, 
στον πεζόδρομο Κλεάνθη Βικελίδη, σε πεζόδρομους πέ-
ριξ του ΟΤ Γ15 Δημάρχου Θαν. Γιαννούση, Γενοκτονίας 
19ης Μαΐου και Αμφοτερού. 

7. «Συντήρηση ασφαλτόστρωσης λωρίδων κυκλοφο-
ρίας μέσων μαζικής μετακίνησης βασικού οδικού 
δικτύου». 

Το έργο αφορά στη συντήρηση, ενίσχυση ή και αντι-
κατάσταση του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε διά-
φορες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου διέρχονται 
μέσα μαζικής μεταφοράς. 

8. «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα σημεία» 
Ασφαλτοστρώθηκαν οι οδοί Παπάφη, Αρχιμήδους, 

Ασκληπιού, Κυζίκου, Βοσπόρου, Αν. Ρωμυλίας, Αγ. Μαρί-
νης, Αυξεντίου, Πηγής, Ξάνθου, Μεσολογγίτη, Σκουφά, Αγ. 
Σπυρίδωνα, Μιαούλη και Τρικούπη.

9. «Ανάπλαση και Ηλεκτροφωτισμός Οδών Ιστορικού 
Κέντρου σε περιοχές Υπογειοποίησης των Δικτύων 
της ΔΕΗ» 

Το έργο αφορά στην ανάπλαση δώδεκα οδών στην πε-
ριοχή της 1ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας.

Δ: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Συνεργείο εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας (πεζοδρόμια, 
ασφαλτοστρώσεις) 

Με τα συνεργεία αυτεπιστασίας έγιναν επεμβάσεις σε 
πεζοδρόμια σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες συνολικής 
επιφάνειας περίπου 2.078 τ.μ. Καθόλη τη διάρκεια του 
έτους πραγματοποιούνταν καθημερινά αποκαταστάσεις 
βλαβών στα οδοστρώματα για την αποφυγή τροχαίων 
ατυχημάτων. Επιπλέον, σε αρκετές οδούς έγινε αντικατά-
σταση του ασφαλτοτάπητα. 

Συνεργείο Οδικής Σήμανσης
Τα συνεργεία της Οδικής Σήμανσης πραγματοποίησαν 

εργασίες κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (συντήρηση 
και τοποθέτηση νέων ιστών, συντήρηση πινακίδων, το-
ποθέτηση κατόπτρων, τοποθέτηση stand ποδηλάτων, 
τοποθέτηση ελαστικών κρασπέδων διαχωρισμού κυκλο-
φορίας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ & ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η βελτίωση του δημοτικού φωτισμού στοχεύει παράλ-

ληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ορθή ενερ-
γειακή διαχείριση του δικτύου. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχά-
νονται:
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› Με την αντικατάσταση των φωτιστικών παλαιάς τεχνο-
λογίας με φωτιστικά LED

› Με την τροποποίηση του δικτύου φωτισμού για τη βέλ-
τιστη κατανομή των φορτίων και την ορθολογικότερη 
διαχείριση των πινάκων φωτισμού 

1.  ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ολοκληρώθηκε το έργο της Καταγραφής και Αποτύπω-
σης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού σε ένα ολοκληρωμέ-
νο πληροφοριακό σύστημα, που βασίζεται σε γεωγραφι-
κές πληροφορίες με στόχο την οργάνωση και τη βέλτιστη 
διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Η ηλεκτρονική διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτι-
σμού, με τις διευρυμένες δυνατότητες που παρέχει το 
σύστημα G.I.S. αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων, 
στην αντίστοιχη μείωση των δαπανών λειτουργίας και 
συντήρησης, στην εύκολη καταγραφή βλαβών του συ-
στήματος, στη βελτίωση διαδικασιών διαχείρισης του δη-
μοτικού φωτισμού .

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
1. Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Φωτισμού σε επιλεγ-

μένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα 
Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 η εκτέλεση του έρ-

γου με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος JESSICA. 
Το έργο διακρίνεται σε τρείς ομάδες: 

Ι) Στον εκσυγχρονισμό (πλήρη αντικατάσταση) του δι-
κτύου δημοτικού φωτισμού βασικών οδικών αξόνων της 
πόλης και πάρκων με την κατασκευή νέου έργου φωτι-
σμού και την τοποθέτηση 459 νέων φωτιστικών LED.

ΙΙ) Στην αντικατάσταση 2.294 παλαιών φωτιστικών με 
φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλω-
σης και μεγάλης διάρκειας ζωής σε υφιστάμενους ιστούς. 

ΙΙΙ) Στην εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης και 
ελέγχου σε 20 προεπιλεγμένους από την Υπηρεσία ηλε-
κτρικούς πίνακες φωτισμού οδών και πλατειών (Φ.Ο.Π.) σε 
κεντρικούς άξονες της πόλης για την παρακολούθηση του 
δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του, την 
επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, την ταχύτερη αποκα-
τάσταση των βλαβών και τέλος την παροχή αυξημένης 
ασφάλειας στους πολίτες και στο δίκτυο. 

Η εξοικονόμηση δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος που θα 
αποφέρει το έργο υπολογίζεται 350.000 € τον χρόνο, ενώ 
εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν επιπλέον 70.000 € ετη-

σίως από παράλληλα οφέλη (δαπάνες σε ανταλλακτικά, 
καύσιμα κ.λπ.)

2. Υπογείωση Δικτύου και Ηλεκτροφωτισμός Οδών 3ης 
Δημοτικής Κοινότητας 
Κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε κεντρι-

κές αρτηρίες της 3ης Δημοτικής Κοινότητας με την εγκατά-
σταση 154 νέων φωτιστικών τύπου LED, χαμηλής κατανάλω-
σης και με την αφαίρεση των παλαιών φωτιστικών νατρίου 
που ήταν αναρτημένα σε τσιμεντοϊστούς της ΔΕΗ.

3. Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στα πάρκα της 
Ν Ελβετίας 
Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση 114 ιστών και των 

φωτιστικών σωμάτων στα πάρκα της περιοχής της Ν. Ελ-
βετίας λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες εξοικονό-
μησης ενέργειας (LED). 

3. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 2016
Διεξήχθη διαγωνισμός για την τοποθέτηση νέων πολ-

λαπλών κατασκευών φωτεινού διακόσμου με σκοπό την 
επέκτασή του και σε άλλες οδούς της πόλης. 

Η τοποθέτησή τους περιελάμβανε:
› Παράσταση από 32 φωτεινές κρεμαστές μπάλες. 
› Διακόσμηση 84 κορμών δέντρων με LED.
› Τεχνητά φωτεινά χριστουγεννιάτικα δέντρα σε κόμβους 

και πλατείες.
› Στολισμό της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου με με-

γάλα αστέρια και γιρλάντες LED.
› Στολισμό της Β. Όλγας και της Γρ. Λαμπράκη με διάφο-

ρες φωτεινές παραστάσεις (Ομπρέλες, πακέτα 3D και 
Αστέρια LED).

› Κάλυψη της περίφραξης του εργοταξίου Μετρό επί της 
Εγνατίας (από Αγ. Σοφίας – Μ. Γενναδίου) με κουρτίνα 
LED.

› Στολισμό της οδού Κ. Ντηλ με κρεμαστές παραστάσεις 
LED.

› Στολισμό των οδών Ν. Γερμανού, Μ. Ανδρόνικου, Λ. 
Στρατού και Αγ. Δημητρίου .

Παράλληλα, από την Υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν τα 
παρακάτω:
› Τοποθετήθηκαν φωτεινά καραβάκια μήκους πέντε μέ-

τρων σε πλατείες και στη Βίλλα Μορντώχ (5η Δημοτική 
Κοινότητα).
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› Στολίστηκαν φυσικά δένδρα σε πλατείες και στο Δημαρ-
χείο. 

› Συντηρήθηκαν και άναψαν 1.200 διακοσμητικά επιστή-
λια σε διάφορες οδούς όλων των Δημοτικών Κοινοτή-
των.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συντηρεί και εποπτεύει ένα τε-

ράστιο δίκτυο δημοτικού φωτισμού 21.000 φωτιστικών, 
350.000 μέτρων εναερίου και υπογείου δικτύου και 380 
ηλεκτρολογικών πινάκων. 

Κατά το 2016 συνολικά σε όλες τις Δημοτικές Κοινότη-
τες:
› Αντικαταστάθηκαν 3.065 λαμπτήρες, 
› Επισκευάστηκαν 648 φωτιστικά
› Αντικαταστάθηκαν 58 φωτιστικά
› Αποκαταστάθηκαν 212 βλάβες σε πίνακες φωτισμού
› Έγινε επέκταση ή τροποποίηση του εναερίου δικτύου 

σε 117 περιπτώσεις είτε λόγω εργασιών ΔΕΗ, είτε λόγω 
εργασιών Μετρό 

› Τοποθετήθηκαν 39 νέα φωτιστικά
› Αφαιρέθηκαν 41 ιστοί λόγω επικινδυνότητας, τοποθετή-

θηκαν 18 νέοι ιστοί και μετακινήθηκαν 7
› Αποκαταστάθηκαν 116 σημεία του δικτύου με βλάβη 

από βραχυκύκλωμα.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΘ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει στην εποπτεία του τους φω-
τεινούς σηματοδότες 33 κόμβων, τους οποίους ελέγχει σε 
καθημερινή βάση και τυχόν βλάβες επισκευάζονται στις 
περισσότερες περιπτώσεις αυθημερόν. Κατά τον περα-
σμένο χρόνο εκτελέστηκαν επιπλέον οι μηνιαίες τακτικές 
συντηρήσεις των κόμβων και επισκευάστηκαν συνολικά 
52 βλάβες στα συστήματά τους. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
› Κανονιστική Απόφαση περί διάθεσης αποκλειστικών 

ατομικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ. 
› Μελέτη καθορισμού νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σύνδεσή του με την απα-
γόρευση της διέλευσης φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου 
φορτίου άνω του 1,5 τόνου στην ευρύτερη περιοχή του 
κέντρου της πόλης.

› Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη βελτίωση της κυκλοφορί-

ας και την οργάνωση της στάθμευσης στον οικισμό των 
40 Εκκλησιών.

› Μελέτη τροποποίησης της διαμόρφωσης και του προ-
γράμματος φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου 
Εγνατίας – 3ης Σεπτεμβρίου για την αύξηση της οδικής 
ασφάλειας.

› Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας (ΣΒΑΚ).

› Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΜΒΑΚ).
› Συμμετοχή στο πρόγραμμα URBACT III – RESILIENT 

EUROPE –ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, με αντικείμενο τη σύσταση και την 
υποβοήθηση των εργασιών τοπικής ομάδας υποστήρι-
ξης (local support group) με σκοπό τη σύνταξη τοπικού 
σχεδίου δράσης για την αύξηση της ποδηλατοκίνησης 
σε μητροπολιτικό επίπεδο.

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των δημο-
τικών χώρων πρασίνου το έτος 2016 υπήρξε η ολοκλή-
ρωση του διαγωνισμού «Συντήρηση πάρκων και χώρων 
πρασίνου, κλάδευση και φύτευση δένδρων στα δημοτικά 
πεζοδρόμια», που εξασφάλισε την παροχή των παραπά-
νω υπηρεσιών από εργολήπτη πρασίνου για τα έτη 2016-
2017-2018.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας που 
συστάθηκε με τις Αποφάσεις Δημάρχου με τίτλο «Πράσι-
νες Υποδομές - Περιβάλλον – Ζωολογικός Κήπος - Αδέ-
σποτα Ζώα». Η Ομάδα παρέδωσε υπόμνημα, στο οποίο 
αναλύονται οι άξονες και τα βασικά στοιχεία του Στρατη-
γικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη του αστικού πρασί-
νου στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Επίσης συντάχθηκε και κατατέθηκε για διαβούλευση 
ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο 
οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία, ορθή 
χρήση και λειτουργία των αστικών, κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου, τους περιορισμούς στη χρήση τους καθώς και 
τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες.

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δ.Θ. σε κοινόχρηστους χώρους 
Στο πλαίσιο της ανάταξης του δημόσιου χώρου πραγ-

ματοποιήθηκαν συντονισμένες επεμβάσεις του Τμήματος 
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Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων σε συνεργασία με 
τις υπόλοιπες διευθύνσεις στις οδού Κ. Ντηλ, Θεοτοκά, 
Μητροπόλεως καθώς και στην πλατεία Ναυαρίνου.

Άμεσος στόχος των επιχειρήσεων ήταν να κοπούν τα 
ξερά και να φυτευτούν νέα δένδρα σε όλες τις δενδροδό-
χους των επιλεγέντων δρόμων. Επιπλέον, έγινε διάνοιξη 
κλειστών δενδροδόχων και αφαίρεση πρόσθετων παρά-
νομων κατασκευών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δι-
ασφάλιση φιλικών προς τους πεζούς πεζοδρομίων.

Ανάπτυξη – Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση των 
χώρων πρασίνου 

› Πραγματοποίηση των εργασιών που απαιτούνται για 
τη συντήρηση του υφιστάμενου φυτικού υλικού (δέν-
δρα, θάμνοι, πολυετή ποώδη, ετήσια ανθοφόρα, χλοο-
τάπητας) σε 544 χώρους πρασίνου συνολικής έκτασης 
1.265.096 τ.μ.

› Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και εγκατάσταση συ-
στημάτων αυτόματης άρδευσης σε νέους χώρους πρα-
σίνου.

› Νέες φυτεύσεις 72.000 ετησίων ανθοφόρων εποχιακών 
φυτών και 1.594 δένδρων και θάμνων σε πάρκα και νη-
σίδες με επιλογή ενδημικών ειδών της ελληνικής χλωρί-
δας.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του 
αστικού πρασίνου. 

› Εφαρμογή συστημάτων κεντρικού ελέγχου αρδευτικών 
δικτύων για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτι-
νων πόρων

› Παράδοση ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής του 
αστικού πρασίνου της πόλης και παρακολούθησης της 
διαχείρισής του, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών αστικού πρασίνου. 
› Καλλιέργεια του Αστικού Αμπελώνα στην περιοχή του 

παλαιού μηχανουργείου του Δ.Θ., απ’ τον οποίον προέ-
κυψε η πρώτη παραγωγή κρασιού της πόλης.

› Καλλιέργεια και ανάπτυξη μικρού αστικού λαχανόκηπου 
στην ίδια περιοχή.

› Αύξηση των φυτεύσεων στους υφιστάμενους χώρους 
πρασίνου με ξηρανθεκτικά είδη, αγρωστώδη, πολυετείς 
πόες και εδαφοκαλυπτικούς θάμνους, με στόχο τη μείω-
ση των υδροβόρων εκτάσεων χλοοτάπητα.

Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 
αστικού πρασίνου

› Διαχείριση μητρώου 225 εθελοντών πρασίνου, οι οποίοι 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

› Συνεργασία με περιβαλλοντικές εθελοντικές ομάδες, 
όπως αυτές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Ψυ-
χιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης («ΙΑΝΟΣ»), της 
ΧΑΝΘ, της ομάδας σπουδαστών κολεγίου από τη Βο-
στόνη και της WWF. 

Ανάπτυξη Συνεργασιών με φορείς και οργανώσεις 
› Συνεργασία με το εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτε-

κτονικής Τοπίου και με το εργαστήριο Αμπελουργίας 
της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ για τη διαχείριση του 
αστικού αμπελώνα και την πρακτική άσκηση φοιτη-
τών.

› Συνεργασία με τη ΜΚΟ Ecocity, το TEE/TKM και ομά-
δα φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής σε δράσεις, 
workshops, εναλλακτικές κατασκευές αστικού εξοπλι-
σμού και συζητήσεις στο Πεδίον του Άρεως, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος.

› Συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF στο 
πλαίσιο προώθησης του προγράμματος της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας greenspaces.

› Προγραμματική Σύμβαση με ΑΠΘ και ΑΤΕΙΘ για το Πρό-
γραμμα Εδαφολογικών Αναλύσεων Χώρων Πρασίνου.

Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος (Αύξηση και 
Αναβάθμιση Χώρων Πρασίνου)
Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των δενδρο-

στοιχιών πραγματοποιήθηκε κλάδευση 7.793 καλλωπιστι-
κών δένδρων με στόχο την ανανέωση των δένδρων, την 
εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας 
τους στον χώρο που αναπτύσσονται. 

Το 2016 φυτεύτηκαν περίπου 800 δένδρα, αφού προη-
γουμένως αφαιρέθηκαν 845 πρέμνα από τις δενδροδό-
χους. Η επιλογή των ειδών των ανωτέρω δένδρων έγινε 
βάσει βιοκλιματικών κριτηρίων συνδυαστικά με την εύκο-
λη προσαρμογή τους στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, 
αλλά και τις μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης. 

Τα φυτώρια του τμήματος παρήγαγαν σε σύγχρονες και 
αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις περίπου 250.000 επο-
χιακά ποώδη φυτά υψηλών προδιαγραφών, τα οποία φυ-
τεύτηκαν στους χώρους πρασίνου του δήμου. Επίσης, συ-
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ντηρήθηκαν 10.000 θάμνοι και δέντρα καθώς και 10.000 
στρέμματα έτοιμου χλοοτάπητα.

Αναβάθμιση διαχείρισης του πρασίνου, των υδάτινων 
και των εδαφικών πόρων σύμφωνα με τις αρχές της 
αειφορίας.
Στο πλαίσιο της βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών 

και εντόμων η Υπηρεσία προέβη σε εργασίες για τη φυτο-
προστασία περίπου 3.000 δέντρων σε δημοτικές δενδρο-
στοιχίες και άλση. 

Επιπλέον, έγινε πιλοτική εφαρμογή φυτεύσεων του πο-
λυετούς φυτού οινοθήρα για την καταπολέμηση ζιζανίων 
στις δενδροδόχους χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμά-
των. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις 
12.500 φυτών στις δενδροδόχους της Δυτικής Εισόδου, 
της νησίδας Ολυμπιάδος, πέριξ του Νέου Δημαρχείου και 
της εισόδου στα Κωνσταντινουπολίτικα.

 
Ολοκλήρωση του έργου «Αναπλάσεις Πάρκων και 

Νησίδων»
Οι παρεμβάσεις αφορούσαν στον χώρο πρασίνου που 

βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρ. Λαμπράκη – Αδαμί-
δη Χρήστου – περίφραξη Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας και στο χώ-
ρου πρασίνου μεταξύ των οδών Ιωαννίνων - Λεωφόρος 
Κων. Καραμανλή – Αρχιμήδους. 

Εκπόνηση φυτοτεχνικών μελετών και μελετών 
άρδευσης
Εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες:

› Ανάπλαση του πεζοδρομίου Μεγάλου Αλεξάνδρου 
(Έδισσον-Φιλοποίμενος)

› Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό Κωλέττη.

› Διαμόρφωση της οδού Νέστορος Τύπα.
› Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και ανάδειξη κτι-

ρίων ειδικού ενδιαφέροντος.
› Ανάπλαση της οδού 26ης Οκτωβρίου (περιοχή Δικαστι-

κού Μεγάρου).

Εκτέλεση εργασιών αυτεπιστασίας
Το Τμήμα Μελετών υλοποίησε τις εξής εργασίες μικρής 

κλίμακας και αναπλάσεις χώρων πρασίνου:
1. Αποξήλωση κατεστραμμένων μεταλλικών κιγκλιδω-

μάτων, καλυμμάτων, περιφράξεων - τοποθέτηση 
νέων προστατευτικών μεταλλικών εμποδίων για 

αποτροπή στάθμευσης οχημάτων σε χώρους πρα-
σίνου.

2.  Συντήρηση των κατασκευών του Ζωολογικού 
Κήπου του Δ.Θ.

3α. Αναμορφώσεις χώρων πρασίνου
› Αναμόρφωση χώρου πρασίνου στα πάρκα Κουγιάμπη, 

έκτασης 411 τ.μ. και Μερκουρίου, έκτασης 1.217 τ.μ.

3β. Ανακατασκευές χώρων πρασίνου
› Ανακατασκευή πάρκων Καππαδοκίας – Σάντας έκτασης 

313 τ.μ., Αλυσίδας έκτασης 380 τ.μ., Πλατείας Γαλοπού-
λου έκτασης 880 τ.μ., γέφυρας Υψηλάντη έκτασης 1.265 
τ.μ.

3γ. Διαμορφώσεις χώρων πρασίνου
› Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στη νησίδα Αγ. Δημη-

τρίου μεταξύ Ύδρας και Μυκόνου, έκτασης 360 τ.μ. και 
μεταξύ των οδών Βούλγαρη και Αλ. Παπαναστασίου, 
έκτασης 165 τ.μ.

Συνολικά έχουν γίνει αναπλάσεις χώρων πρασίνου σε 
έκταση περίπου 5,2 στρεμμάτων. Επίσης έγινε εγκατάστα-
ση αυτόματου αρδευτικού δικτύου σε έκταση 3,7 στρεμ-
μάτων, εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 
σε έκταση ενός στρέμματος και σπορά γκαζόν σε έκταση 
3,4 στρεμμάτων. Φυτεύτηκαν 72 δένδρα, 1.273 θάμνοι και 
2.560 εποχικά φυτά σε διάφορες περιοχές. 
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Γραφείο Ζωολογικού Κήπου
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Σπίτι των Ερπετών 

επισκέφτηκαν περίπου 15.000 άτομα, εκ των οποίων 4.638 
μαθητές σχολείων.

Γραφείο Αδέσποτων Ζώων

Αριθμός Τηλεφωνικών Αιτημάτων 516

Περίθαλψη (χειρουργεία)
54 σκύλοι 
και 
17 γάτες

Στειρώσεις 92 σκύλοι 
και 151 γάτες

Επανεμβολιασμοί / Αποπαρασιτώσεις 81 σκύλοι 
και 37 γάτες

Υιοθεσίες 19 σκύλοι

Θεραπείες 45 σκύλοι 
και 11 γάτες

Δράσεις που αφορούν στο Πρόγραμμα  
“Φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων”.

› Υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης για δαπάνες που 
αφορούσαν στο Πρόγραμμα Περίθαλψης Αδέσποτων 
ζώων για το έτος 2016, προς το ΥΠΑΑΤ. Με απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε ποσό χρηματοδό-
τησης 19.179,25€.

› Διεξήχθη Ημερίδα με θέμα «Το Ελληνικό Δικαιικό Σύ-
στημα για τα ζώα, πρακτικά προβλήματα που απορρέ-
ουν από την εφαρμογή του. Ο ρόλος των Εισαγγελικών, 
Αστυνομικών και Αυτοδιοικητικών Αρχών». 
Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα να δρομολο-

γηθεί η ένταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Διαδημοτι-
κός Σύνδεσμο Προστασίας & Περιβάλλοντος. Αδέσποτων 
Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.) με σκο-
πό την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
για τον Δήμο από την εφαρμογή του Προγράμματος. 

Έλεγχος του ατμοσφαιρικού και θαλάσσιου  
περιβάλλοντος

› Παρακολούθηση, έλεγχος και συντήρηση του Δημο-
τικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 
Μετεωρολογικών Παραμέτρων - Επεξεργασία και αξιο-

λόγηση των μετρήσεων. Τα δεδομένα αναρτώνται στα 
ανοικτά δεδομένα στο www.thessaloniki.gr και στο 
www.envdimosthes.gr.

› Καταγραφή των φυσικών αεροαλλεργιογόνων ουσιών 
(γύρη φυτών και σπόρια μυκήτων) στον Δ.Θ. - Προγραμ-
ματική σύμβαση με το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ.

› Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Όρ-
μου της Θεσσαλονίκης για βασικές φυσικοχημικές και 
βιολογικές παραμέτρους - Προγραμματική σύμβαση 
με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 
Τα δεδομένα αναρτώνται σε ανοικτή βάση δεδομένων 
(www.envdimosthes.gr).

Προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης  
και ενεργοποίησης πολιτών 

› Υλοποίηση του 4ου Μαθητικού Περιβαλλοντικού Συ-
νεδρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελευθερίου – Κορδελιού.

› Πραγματοποίηση σειράς εκδηλώσεων με τίτλο «Ημέρες 
Περιβάλλοντος», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πε-
ριβάλλοντος.

› Υλοποίηση σειράς δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης στους «Κήπους Πασά» - Άνω Πόλη με μου-
σική, χορό, παιχνίδια, συζητήσεις, που κορυφώθηκαν 
ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

› Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Ελλη-
νικών Πράσινων Πόλεων με άλλες 19 πόλεις.

› Διάθεση φυτών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, γη-
ροκομεία καθώς και σε ημερίδες στις οποίες συμμετείχε 
ο Δήμος.

Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
› Υποβολή της πρότασης «AIRTHINGSproject» στο 

BalkanMED, η οποία τελικά εγκρίθηκε το 2017.

Z.  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολι-
σμένη στους παρακάτω στόχους ως το 2020: 
› τα κατά κεφαλήν παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειω-

θεί δραστικά,
› η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανα-
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κύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοα-
ποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των 
Αστικών Στερών Αποβλήτων (ΑΣΑ),

› η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική 
μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώ-
ρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης, 

› η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή 
και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συ-
νόλου των ΑΣΑ.

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων του Δήμου συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, με βάση την απόφαση 
65/18-04-2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την 
1661/30-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Οι εννέα άξονες στοχεύουν σε νέες ροές και μεθόδους 

διαχείρισης αποβλήτων και σε πρακτικές που επιδρούν σε 
όλες τις υφιστάμενες και νέες ροές αποβλήτων:

› ΑΞΟΝΑΣ 1: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩ-
ΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

› ΑΞΟΝΑΣ 2: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

› ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ. 

› ΑΞΟΝΑΣ 4: ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑ-
ΠΟΒΛΗΤΩΝ.

› ΑΞΟΝΑΣ 5: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

› ΑΞΟΝΑΣ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

› ΑΞΟΝΑΣ 7: ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

› ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

› ΑΞΟΝΑΣ 9: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υιοθετεί μια Στρατηγική Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων που ακολουθεί και τις κατευθύνσεις της 
Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Απόβλητα, με κύριους άξονες : 
› την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, παράλληλα με 

τον εκσυγχρονισμό της συλλογής και αποκομιδής,
› τη σταδιακή ανάπτυξη της διακριτής διαλογής στην 

πηγή και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτου, σε συν-
δυασμό με την ανάπτυξη υποδομών αξιοποίησής του,

› την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης, 
› τη λειτουργία πράσινων σημείων και τη δημοσιότητα 

και ευαισθητοποίηση. 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
› Δράσεις για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύ-

κλωση, ενημέρωση πολιτών.
› Διαχείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων στα όρια του 

Δήμου. 
› Εκποιήσεις ανακυκλώσιμων υλικών.
› Συμβάσεις με συλλογικά συστήματα και εταιρείες για 

την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού - ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού, γυαλιού, ειδική δράση συλλογής χαρ-
τιού καθώς και για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών, κατεδαφίσεων, αμιαντούχων και ογκωδών 
αντικειμένων. 

› Δρομολόγηση νέων συμβάσεων για συλλογή ρούχων, 
ελαστικών και λιπαντικών ελαίων.

› Προώθηση της συνεργασίας με ΚΟΙΝΣΕΠ για την επανά-
χρηση υλικών.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
› Ολοκληρώθηκε η επαναχάραξη περιφερειών πράσινης 

γραμμής, οι οποίες από 47 μειώθηκαν σε 42.
› Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του Τμήματος 
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Καθαριότητας σε 25 Συνοικίες και σε τέσσερις Ειδικές 
Εποπτείες, και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνοικί-
ες ιστορικών αρχαιολογικών χώρων, επαναχαράχτηκαν 
οι πρωινές περιφέρειες σάρωσης που από 416 μειώθη-
καν σε 317.

› Πραγματοποιήθηκαν 136 επεμβάσεις σε ανθυγιεινές 
εστίες, καθαρισμοί ρεμάτων, οικοπέδων, κοινοχρήστων 
χώρων και οικιών κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

› Οργανώθηκαν 179 δράσεις για εξυπηρέτηση αιτημά-
των άλλων υπηρεσιών και πραγματοποιήθηκε εξόρμη-
ση απομάκρυνσης πάγκων παράνομων μικροπωλητών 
από το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. 

› Επαναλειτούργησαν έπειτα από επισκευές τα WC Αρι-
στοτέλους, Μπαλάνου και Γενναδίου.

› Ορίστηκαν υπεύθυνοι για το άνοιγμα – κλείσιμο παιδι-
κών χαρών.

› Εφαρμόστηκε ο κανονισμός καθαριότητας και βεβαιώ-
θηκαν 145 παραβάσεις.

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
› Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί στα τηλέφωνα 

2310494500 – 01 – 02 – 03 επίσης και στον πενταψήφιο 
αριθμό 15192. Δέχεται τηλεφωνικά τα αιτήματα των πολι-
τών που έχουν σχέση με την καθαριότητα, το πράσινο, τα 
αδέσποτα ζώα, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και όλες τις 
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Καταγράφονται άμεσα σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου και εξειδικευ-
μένου λογισμικού τα αιτήματα των πολιτών με τα πλήρη 
στοιχεία του πολίτη και στη συνέχεια προωθούνται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες ανά Διεύθυνση με βάση το αντικεί-
μενο. Το σύνολο των κλήσεων που δέχτηκε το τηλεφωνι-
κό κέντρο εντός του 2016 ανέρχεται σε 33.138.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συνεχίστηκε η προσπάθεια αποτελεσματικής επισκευής 

των βλαβών όλου του κινητού εξοπλισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Επίσης, έγινε προσπάθεια βελτίωσης του 
συστήματος συντηρήσεων οχημάτων του Δήμου, από 
την οποία προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για το κόστος 
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, για την ποιότη-
τα των επισκευών, για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων, για την κατανο-
μή και εξειδίκευση του προσωπικού καθώς επίσης για τη 
χρήση των χώρων και των εργαλείων επισκευής και την 
επάρκειά τους.

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Επιχειρησιακός και Στρατηγικός  
Σχεδιασμός Δήμου Θεσσαλονίκης 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε μέσα στο 2016 

την εκπόνηση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος, σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (Αρθρ. 203-207). 
Πέραν της συμβατικής του υποχρέωσης, ο Δήμος προχώ-
ρησε στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου μακροπρό-
θεσμου στρατηγικού σχεδιασμού «Θεσσαλονίκη 2030», 
ο οποίος θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της πόλης τις 
επόμενες δεκαετίες, αντιμετωπίζοντας τις αστικές, οικονο-
μικές και κοινωνικές προκλήσεις του παρόντος, αλλά και 
του μέλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευημερία 
των δημοτών της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα: 

Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας  
«Θεσσαλονίκη 2030»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι από το 2014 μέλος του Δι-

κτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων, ενός προγράμματος 
υπό τη χορηγία του ιδρύματος «Rockefeller Philanthropy 
Advisors, Inc.». Στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτής και σε 
συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλο-
νίκης Α.Ε.Ε /ΟΤΑ, ο Δήμος αξιοποίησε την ευκαιρία για να 
διαμορφώσει έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδια-
σμό μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης, στην οποία 
συμμετείχαν οι γειτονικοί Δήμοι, η τοπική ακαδημαϊκή κοι-
νότητα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ 
ταυτόχρονα συνεχίζει να συνδιαλέγεται και να δικτυώνεται 
με άλλες πόλεις του κόσμου και διεθνείς οργανισμούς. 
Μέσα στο 2016, περισσότεροι από 40 φορείς και 2.000 
πολίτες συμμετείχαν στη συγκρότηση της Στρατηγικής 
«Θεσσαλονίκη 2030» μέσα από επιτροπές, εργαστήρια, 
θεματικές συζητήσεις και εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό 
και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
Η Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας αποπειράται να 
συνδέσει υφιστάμενους στρατηγικούς σχεδιασμούς και με-
λέτες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: 
από τον πενταετή επιχειρησιακό σχεδιασμό της πόλης έως 
την Ευρωπαϊκή «Στρατηγική 2020», με απώτερο σκοπό να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της καθημερινής διαχείρισης 
και των μακροπρόθεσμων στόχων για την αστική ανάπτυ-
ξη, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
δημοτικής περιόδου 2014-2019
Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός προσπαθεί να εξειδικεύ-

σει την ευρύτερη στρατηγική του Δήμου, και να θέσει 
το οργανόγραμμα υλοποίησης των δράσεων και των 
έργων της πενταετίας. Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά με τη συνεργασία των υπηρεσιών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και χωρίς τη χρήση εξωτερικής 
τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθο-
δολογία του οδηγού της ΕΕΤΑΑ.

Οι βασικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκρό-
τηση της Στρατηγικής είναι οι εξής:

› Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

› Ενεργή συμμετοχή των φορέων της πόλης καθόλη τη 
διαδικασία εκπόνησης του σχεδιασμού

› Διασύνδεση με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές

› Διασύνδεση με τις υπερκείμενες προτεραιότητες και 
στρατηγικές ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
Ο σχεδιασμός είχε ως θεμελιώδη αρχή την ενεργό και 

συνεχή συμμετοχή όλων των υπηρεσιών, νομικών προ-
σώπων και φορέων της πόλης σε κάθε φάση διαμόρφω-
σής του. Οι συμμετοχικές διαδικασίες που ελήφθησαν 
υπόψη κατά τη διαδικασία συγκρότησης του προγράμμα-
τος ήταν οι εξής: 

› Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης του Δή-
μου (διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμ-
βούλιου, των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Οικονομι-
κών και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

› Οι ομάδες εργασίας καθώς και διαδικασίες διαβούλευ-
σης με τους φορείς της πόλης ανά τομέα πολιτικής.

› Το Αναπτυξιακό Συνέδριο «Θεσσαλονίκη 2030 – Δια-
μορφώνοντας ένα άλλο αστικό μέλλον», που οργανώ-
θηκε τον Οκτώβριο του 2015.

› Η διαδημοτική συνεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Μόνιμης Επιτροπής Αναπτυξιακής Σύγκλισης της Μη-
τροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕΕ/ΟΤΑ, 
στην οποία συμμετέχουν στελέχη των Διευθύνσεων 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των δήμων της Μητροπο-

λιτικής Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση της σύνδεσης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ με τους 
αναπτυξιακούς πόρους του ΕΣΠΑ.

› Τα συμμετοχικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια της εκπό-
νησης της Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας «Θεσ-
σαλονίκη 2030».

Οι βασικές κατευθυντήριες επιλογές:

› Ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της πόλης και σύνδεση 
με τον πολυεπίπεδο σύγχρονο πολιτισμό της

› Δημιουργία ενός ελκυστικού αναπτυξιακού περιβάλλο-
ντος για την προσέλκυση επενδύσεων

› Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων με αιχμή την καινοτομία

› Εμπλουτισμός των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσι-
ών της πόλης

› Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας

› Μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2

› Ανάταξη του δημόσιου αστικού χώρου, αξιοποίηση του 
οικοδομικού αποθέματος και της διαθέσιμης γης

› Βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του παράκτιου με-
τώπου

› Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επανα-
χρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με κινητοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών

› Δημιουργία ισχυρών δικτύων κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων της πόλης

› Δημιουργία δομών και εργαλείων που συμβάλλουν 
στην τόνωση της απασχόλησης και στην καταπολέμηση 
της ανεργίας 

› Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην 
καθημερινότητα της πόλης, με στόχο την καλλιέργεια 
και ενίσχυση της συλλογικής αστικής συνείδησης

› Ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων ενσωμάτωσης των 
προσφύγων και μεταναστών στην πόλη

› Δράσεις για την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής 
μέσω προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
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› Πρόσβαση στις δημοτικές υπηρεσίες για όλους τους 
κατοίκους της πόλης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, 
την εθνική τους ταυτότητα ή το φύλο τους και εξορθο-
λογισμός της λειτουργίας του δήμου μέσω της χρήσης 
καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών

› Αναζήτηση περισσότερων εξωτερικών πόρων και εφαρ-
μογή νέων μεθόδων χρηματοδότησης

› Δημιουργία εργαλείων και τρόπων συνεργασίας με τους 
όμορους δήμους για καλύτερα αποτελέσματα στο σύ-
νολο της μητροπολιτικής περιοχής

› Διεκδίκηση διαχείρισης περισσότερων πόρων και αρμο-
διοτήτων, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών.

Ο σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου, την περίοδο 2014-2019, διαρθρώθηκε σύμφωνα 
με τους διαθέσιμους πόρους και κυρίως αυτούς των διαρ-
θρωτικών πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΕΤΠΑ/ΕΚΤ). 

Χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές 
Το τέλος του 2016 σήμανε και την ολοκλήρωση της 

Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2006-2013, ενώ 
μέσα από την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Δήμος ήταν σε θέση 
να ορίσει τους στόχους του και να προσπαθήσει να δια-
φοροποιήσει τις χρηματοδοτικές του πηγές, προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών της. 

1) ΕΣΠΑ 2006-2013 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία 

την απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2006-2013, συμμετέχοντας 
σε συνολικά 46 Πράξεις - Δράσεις, οι οποίες ήταν ενταγ-
μένες σε 22 Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των Πράξεων - Δράσεων ξεπέρασε τα 
105.000.000 €, ενώ το τελικό ποσό των πιστοποιημένων 
δαπανών ήταν περίπου 57.000.000 €. Συγκριτικά, ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης υλοποίησε της περισσότερες πράξεις και 
είχε τις περισσότερες πιστοποιημένες δαπάνες στο Πολε-
οδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ενώ πιστοποίησε τις 
περισσότερες δαπάνες πανελλαδικά. 

Παράλληλα, μετά την Διεύθυνση Κατασκευών & Συντη-
ρήσεων που είχε τις περισσότερες πιστοποιημένες δαπά-
νες, κυρίως διότι ανέλαβε να ολοκληρώσει σημαντικά τε-
χνικά έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς (π.χ. ανάπλαση 

Νέας Παράλιας), η Διεύθυνση με τις περισσότερες πράξεις 
ήταν η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας 
Υγείας με δέκα Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τρεις δι-
αφορετικές πήγες, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης κατάφερε όχι μόνο να έχει υψηλή απορ-
ροφητικότητα πόρων, αλλά και να προσφέρει ουσιαστι-
κή βοήθεια σε όσους κατοίκους της πόλης είχαν ανάγκη 
εκείνη την περίοδο. 

2) ΕΣΠΑ 2014-2020
Μέσα στο 2016 ξεκίνησαν και οι πρώτες εντάξεις έργων 

στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Συνολικά 
εντός του έτους και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμε-
νου χρόνου εντάχθηκαν συνολικά οχτώ έργα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης συνολικού προϋπολογισμού 12.074.454,01 
€, εκ των οποίων πέντε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, 
δύο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρω-
πίνου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» 
και ένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βο-
ήθειας προς του Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Τέλος, μόνο 
κατά το έτος 2016, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέβαλε 19 
προτάσεις σε διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
(Life, Horizon 2020, Interreg, Erasmus +, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, Δημιουργική Ευρώπη).

Ειδικότερα για τη διαχείριση των Στρατηγικών Ολοκλη-
ρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ ΒΑΑ) που εντάσσονται 
στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος συμμετείχε ενερ-
γά σε όλες τις διαδικασίες και προσκλήσεις διαβούλευσης 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως αρμόδια 
Αστική Αρχή για την ΟΧΕ, ενώ ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που συ-
στάθηκε για τη διαχείριση και εποπτεία της ΟΧΕ για ΒΑΑ 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο Δήμος έχει προχωρήσει 
στην υποβολή 51 ενδεικτικών Έργων / Δράσεων για την 
ΟΧΕ-ΒΑΑ συνολικού προϋπολογισμού: α) 37.798.469,96€ 
για έργα τοπικής σημασίας, β) 24.326.000,00€ για διαδη-
μοτικά έργα και γ) 12.000.000,00€ για δράσεις ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας και τοπικής οικονομίας μέσω της 
χρηματοδότησης ιδιωτών. 

Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη 
Μόνιμη Επιτροπή Αναπτυξιακής Σύγκλισης της Μητρο-
πολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕΕ/ΟΤΑ μαζί με 
τους υπόλοιπους Δήμους της ευρύτερης Μητροπολιτικής 
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Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε. συ-
γκροτείται ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδια-
σμός με στόχο: 

› Την ιεράρχηση και ωρίμανση έργων βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονί-
κης

› Τη διασφάλιση συνεργειών μεταξύ των διαθέσιμων χρη-
ματοδοτικών πόρων

3) Άλλες χρηματοδοτικές πηγές 
Από το 2015 αναλήφθηκαν πολιτικές πρωτοβουλίες 

ανεύρεσης πόρων που θα λειτουργούν συμπληρωματικά 
με τους πόρους του ΕΣΠΑ, με στόχο τη χρηματοδότηση 
έργων που δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ, όπως νέες σχολικές υποδομές, αστικές αναπλάσεις 
και επενδύσεις ενίσχυσης της ελκυστικότητας της πόλης. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσα στο 2016 οριστικο-
ποιήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας, αλλά και το είδος των 
έργων προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, έπειτα από αλλεπάλληλες συσκέψεις 
μεταξύ στελεχών του οργανισμού, της πολιτικής ηγεσίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων 
κι έπειτα από ενδελεχή έλεγχο όλων των οικονομικών 
στοιχείων του Δήμου. Να σημειωθεί ότι οι δανειοδοτικές 
πιστώσεις της ΕΤΕπ συνδέονται με την Ε’ Προγραμματική 
Περίοδο της Επιτροπής (ΕΣΠΑ 2014 - 2022), παρέχοντας 
τις αναγκαίες συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις για τη 
διασφάλιση των πόρων του ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης έχει επιλεγεί από την ΕΤΕπ ως πιλοτικός χώρος για την 
εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδιασμού, που θα υποστηρι-

χθεί από περισσότερες χρηματοδοτικές πηγές του τρέχο-
ντος ΕΣΠΑ.

4) Άλλες συνεργασίες
Τον Ιούνιο του 2016, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επι-

σκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας 
στην Ουάσιγκτον, ξεκινώντας έναν κύκλο συζητήσεων με-
ταξύ των δυο οργανισμών, με στόχο τη διερεύνηση τρό-
πων συνεργασίας και τεχνικής στήριξης του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας 
της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο 2016, οργανώθηκαν τρεις 
διερευνητικές επισκέψεις κλιμακίου της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με συναντήσεις τόσο με 
τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες, όσο και 
με φορείς της πόλης για την επιλογή των κατάλληλων θε-
ματικών αξόνων συνεργασίας. Παράλληλα, τον Νοέμβριο 
του 2016, δυο στελέχη του Δήμου συμμετείχαν σε ειδικό 
σεμινάριο στην Ουάσιγκτον που οργάνωσε η Παγκόσμια 
Τράπεζα με θέμα την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτι-
κότητας του Δήμου. Η συνεργασία αυτή μεταξύ Δήμου 
και Παγκόσμιας Τράπεζας αφορά στην τεχνική στήριξη 
του Δήμου και δεν δημιουργεί οικονομικές υποχρεώσεις 
μεταξύ των δύο μερών. 

Τέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναπτύσσει ολοένα και 
πιο ενεργό ρόλο στη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών μέσω της ενεργού συμμετοχής του σε ευρωπα-
ϊκά φόρουμ, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων και 
Περιφερειών στις Βριξέλες τον Οκτώβριο του 2016 και η 
συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Φορέων 
(European Metropolitan Authorities) στο Τορίνο τον Φε-
βρουάριο του 2016.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μετά την επανασύστασή της τον Οκτώβριο του 2015, η 
Δημοτική Αστυνομία, έστω και με μειωμένο προσωπικό 
σε σχέση με το διάστημα προ της κατάργησής της, ανέ-
λαβε πλήρη δράση το 2016, με στόχο τη διασφάλιση της 
ευταξίας στην πόλη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών.

Στη διάρκεια του έτους, η Υπηρεσία:

› Βεβαίωσε 111.684 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, με μέσο μηνιαίο όρο τις 9.307. 

› Διενήργησε 1.360 ελέγχους σε Καταστήματα Υγειονομι-
κού Ενδιαφέροντος βεβαιώνοντας τουλάχιστον μία πα-
ράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 699, δηλαδή στο 
51,39% των ελεγχθέντων.

› Πραγματοποίησε 3.428 επισκέψεις και διεκπεραίωσε συ-
νολικά 4.363 υποθέσεις γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον, 
εξυπηρετώντας πολίτες που αντιμετώπιζαν προβλήμα-
τα μετακίνησης.

› Είχε άμεση ανταπόκριση -18 λεπτά κατά μέσον όρο- 
στην πλειονότητα των τηλεφωνικών καταγγελιών, που 
έφτασαν τις 2.682.

› Υλοποίησε για πρώτη χρονιά πιλοτικά πρόγραμμα σχο-
λικής τροχονομικής αγωγής στα 45ο και 11ο δημοτικά 
σχολεία.
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Με στόχο την επαφή και αλληλεπίδραση του πο-
λιτισμού με την κοινωνία, την πόλη, τον πολίτη 
και αντιμετωπίζοντας τον πολιτισμό ως τη δη-

μιουργική ενέργεια που παράγεται σε περιόδους κρίσης, 
ως αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης εξαιτίας της οικο-
νομικής δυσχέρειας, ως μέσον στήριξης της κοινωνικής 
συνοχής, αλλά και επένδυσης, ως ανάπτυξη δεσμών και 
συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ως μέσον 
εξωστρέφειας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σχεδίασε και ανέ-
πτυξε τους άξονες ενός σύγχρονου ανοιχτού προγράμ-
ματος. Ενός προγράμματος χωρίς διακρίσεις και αποκλει-
σμούς, που απευθύνεται σε όλους, προωθεί καινοτόμες 
προτάσεις, προβάλλει τους καλλιτέχνες και τη δημιουργι-
κή κοινότητα, δίνει λόγο στον θεατή και κάνει τον πολίτη 
συνεργό, με διαδραστικές και βιωματικές δράσεις, ενώ 
προωθεί τις σχέσεις φιλοξενούμενων καλλιτεχνών με το 
τοπικό δυναμικό, μέσω των workshops και masterclasses.

Στόχος του προγράμματος, είναι η πόλη να αποκτήσει 
μια ταυτότητα, αυτήν της πόλης του πολιτισμού, της μνή-
μης αλλά και της σύγχρονης έκφρασης.

•	 Στον	σχεδιασμό	του	πολιτιστικού	προφίλ	της	πόλης	ανα-
πτύχθηκαν ουσιαστικές και παραγωγικές συνεργασίες 
με τους θεσμικούς φορείς της, τη ΔΕΘ και τον ΟΛΘ, το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το ΚΘΒΕ, τα μου-
σεία και τα ιδρύματα, καθώς επίσης και τα προξενεία της 
πόλης. 

› Συνεχίστηκε με τα μουσεία η επιτυχημένη βιωματική 
δράση «Διανυκτέρευση στα μουσεία» για παιδιά.

› Για πρώτη χρονιά οργανώθηκε στον ΟΛΘ η «Διανυκτέ-
ρευση στα μουσεία για ενήλικες» με επιτυχία και συμ-
μετοχή από άλλες πόλεις, σε συνεργασία με το Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας και το 
Μουσείο Κινηματογράφου. 

•	 Πραγματοποιήθηκαν	παρεμβάσεις	και	ανοιχτά	στο	κοι-

νό εργαστήρια, στηρίζοντας την ουσιαστική επικοινωνία 
της πόλης με τις πιο σύγχρονες πολιτιστικές προτάσεις 
δημιουργικών ομάδων, και συγκεκριμένα:

› Το φεστιβάλ «Reworks», σημαντικό μουσικό φεστιβάλ 
της πόλης με ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα από όλη 
την Ευρώπη,

› Το «IN-EDIT», φεστιβάλ μουσικών ταινιών, 
› Το «Comic con», φεστιβάλ για τους δημιουργούς και τον 

κόσμο του κόμικ, 
› Το «Anima Syros», φεστιβάλ που φιλοξενήθηκε για πρώ-

τη φορά, και προβάλλει την τέχνη των κινούμενων σχε-
δίων,

› το «Taratsa Film Festival», με θερινές προβολές ταινιών 
σε αντισυμβατικούς χώρους, προβάλλει νέους κινημα-
τογραφιστές,

› Το «Caravan Project», ένα ομαδικό project σχετικά με το 
περιβάλλον, με ανοιχτά εργαστήρια για παιδιά.

•	 Για	 την	 προβολή	 και	 την	 προώθηση	 των	 πολιτιστικών	
χώρων της Θεσσαλονίκης, κρατικών, δημοτικών αλλά 
και ιδιωτικών, εκδόθηκε ο «χάρτης πολιτισμού», ένα ερ-
γαλείο για την πληροφόρηση των πολιτών αλλά και των 
επισκεπτών της πόλης.

•	 Ο	Δήμος	συμμετείχε	στην	«ART	ATHINA»	(για	2η	χρονιά),	
μια σημαντική διοργάνωση με μεγάλη επισκεψιμότητα 
από Ελλάδα και εξωτερικό, με τη διαμόρφωση ενός 
περιπτέρου - installation προβολής των Δημητρίων και 
του προγράμματος πολιτισμού και στην πρώτη “ART-
THESSALONIKI», με την παρουσίαση της Δημοτικής Πι-
νακοθήκης.

•		Σε	μια	προσπάθεια	αναβάθμισης	των	θεατρικών	χώρων	
που διαθέτει η πόλη, η υπηρεσία με την επιτροπή θεά-
τρου σχεδίασαν το πρόγραμμα δράσεων με σκοπό την 
προβολή και την ενίσχυση του τοπικού δυναμικού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 sleepover για παιδιά, 
Σιδηροδρομικό 
Μουσείο 

sleepover για ενήλικες, 
Λιμάνι 



  55 / 72

 /  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                          AΠOΛOΓIΣMOΣ 2016

› Στο θέατρο Άνετον, συνεχίστηκε η διοργάνωση «Ανοιχτή 
Σκηνή», η οποία δίνει βήμα σε θεατρικά σχήματα, σε πα-
λιότερους και νεότερους καλλιτέχνες λειτουργώντας ως 
πλατφόρμα συνάντησης των καλλιτεχνικών δυνάμεων 
της πόλης.

› Στο θέατρο Κήπου, εκτός των θεατρικών παραστάσεων 
που στεγάζονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, συ-
νεχίστηκαν οι «Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου» και, σε συ-
νεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού, 
πραγματοποιήθηκε το «jazz festival», ένας μουσικός θε-
σμός που φιλοδοξεί να αναδείξει την πόλη ως σημείο 
αναφοράς για το καλοκαίρι. Το jazz festival έφερε κοντά 
μουσικούς της πόλης με καταξιωμένους μουσικούς της 
Διεθνούς Σκηνής jazz και πραγματοποίησε επί ένα τρι-
ήμερο σεμινάρια και jam sessions προβάλλοντας τους 
καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης.

Jazz festival, GRAIG BAILEY Quartet

•		Διεθνές	Παιδικό	φεστιβάλ	«Elephantastico»
Η αναγνώριση του γεγονότος ότι η Τέχνη ασκεί σημαντι-

κή επίδραση στο παιδί, οδήγησε στην 3η συνεχή διοργά-
νωση του Ευρωπαϊκού Παιδικού Φεστιβάλ “Elephantastico”, 
ενός νέου, ζωντανού, δημιουργικού θεσμού, που συνεχώς 
αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται με νέες προτάσεις και συ-
νεργασίες. Το φεστιβάλ, σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, 
μουσεία, ξένα μορφωτικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα 
ευρωπαϊκών χωρών, πανεπιστήμια, καλλιτέχνες και δημι-
ουργικές ομάδες, αναπτύσσεται σε όλη την πόλη με σκοπό 
την ψυχαγωγία, τη δημιουργία, τη γνώση, την εμπειρία των 
παιδιών μέσα από ένα πρόγραμμα 61 δράσεων.

“elephantastico”, Χορογραφημένη ακροβατική παράσταση Acrobuzz

•		Δημήτρια
Με ζητούμενο τον διάλογο του φεστιβάλ με την πόλη 

μέσω των τεχνών, την επικοινωνία ανθρώπων και τάσεων 
που συνυπάρχουν και μεταβάλλουν τον ορίζοντα και την 
προοπτική του, μέσα από ένα πρόγραμμα νεωτερικό, καλ-
λιτεχνικά και κοινωνικά ευαίσθητο, που περιελάμβανε 42 
εκδηλώσεις στο διάστημα 1-23 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ:
› πλησίασε ένα νεότερο ηλικιακά κοινό, γέμισε τις αίθου-

σες αναδεικνύοντας τον ανοιχτό και ζωντανό χαρακτή-
ρα του,

› ενίσχυσε τη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία 
με τη σημαντική παρουσίασή της στο πρόγραμμα,
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› ανέπτυξε σχέσεις συνεργειών με διεθνή φεστιβάλ, όπως 
αυτά των πόλεων Avignon, Mess, Sibiu,

› εντάχθηκε σε διεθνή δίκτυα σημαντικών καλλιτεχνικών 
σχημάτων,

› δημιούργησε δικές του παραγωγές (όπερα AIDA) και 
ανέπτυξε εργαστήρια – σεμινάρια,

› καλλιέργησε συνεργασίες (31) με φορείς της πόλης 
(Δ.Ε.Θ., Μ.Μ.Σ.Τ, Ο.Λ.Θ., Κ.Θ.Β.Ε., Μ.Μ.Θ. κ.ά.), 

›  αύξησε τον αριθμό χορηγιών (45).

φωτο από έναρξη 51ων Δημητρίων 

•		Mουσικά	Σχήματα	Δήμου	Θεσσαλονίκης	 
(Συμφωνική - Φιλαρμονική)
Η Συμφωνική και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Τμή-

ματος Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων της Διεύθυνσης 
Πολιτισμού και Τουρισμού, εκφραστές του Δήμου στα πο-
λιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, παρουσίασαν αξιόλογες 

συναυλίες στις μεγάλες μουσικές σκηνές, σε συνεργασία 
με σημαντικούς καλλιτέχνες, συμμετέχοντας σε κοινωνι-
κά, εθνικά και θρησκευτικά γεγονότα της πόλης.
•		Φιλαρμονική	Ορχήστρα	

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, που έχει καταξιωθεί στη 
συνείδηση του κόσμου, το 2016 άλλαξε πρόσωπο και 
συνέχισε την καλλιτεχνική της αναβάθμιση, πραγματο-
ποιώντας 120 παρουσίες – συναυλίες, με κύρια τη συναυ-
λία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με μαέστρο 
τον Miguel Angel Navarro και σολίστ στην τρομπέτα τον 
Vicente Campos. Πραγματοποίησε συναυλίες στο hotspot 
Διαβατών, σε διάφορα ιδρύματα, στις γειτονιές της πόλης, 
σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες. Στήριξε δρά-
σεις για την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης και 
δράσεις φορέων για την τόνωση της αγοράς της πόλης. 
Πραγματοποίησε 25 εκπαιδευτικές συναυλίες σε σχολεία 
και συμμετείχε στο 3ο Παιδικό Φεστιβάλ. Τέλος, το υψηλό 
καλλιτεχνικό της επίπεδο τής επέτρεψε να συμμετάσχει 
σε διάφορα φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών στη Βό-
ρεια Ελλάδα.

Συναυλία Φιλαρμονικής, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

•	 Συμφωνική	Ορχήστρα
Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

συνέχισε τις επιτυχημένες συνεργασίες της με το Κέντρο 
Πολιτισμού του Δήμου και το Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης. Συμμετείχε στη μουσική κίνηση της πόλης 
ενισχύοντας το πολιτιστικό πρόσωπο του Δήμου, μ’ ένα 
πρόγραμμα 24 συναυλιών προβάλλοντας το έργο κατα-
ξιωμένων αλλά και νεότερων Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών.

φωτο από έναρξη 
51ων Δημητρίων
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Από τις φετινές της παρουσίες ξεχώρισαν οι συναυλίες 
με τη Μαρία Φαραντούρη και την Ελένη Καραΐνδρου στο 
Μέγαρο Μουσικής, το Gala Όπερας, οι τρεις παραστάσεις 
όπερας του Verdi “Aida” στο πλαίσιο των 51ων Δημητρίων, 
με αποκορύφωμα τη Χριστουγεννιάτικη συναυλία στις 
30/12 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

•		Τμήμα	Πινακοθήκης	και	Εικαστικών	Δραστηριοτήτων
Συμπληρώνοντας 50 χρόνια ζωής, η Πινακοθήκη - Casa 

Bianca συνέχισε τη δράση της με κύριους άξονες και προ-
τεραιότητες την υποστήριξη της σύγχρονης εικαστικής 
δημιουργίας, την ενίσχυση των συνεργασιών και τον εκ-
παιδευτικό της ρόλο.

Η υποστήριξη της σύγχρονης εικαστικής δραστηριότητας 
πραγματώθηκε με σειρά εκθέσεων που έδωσαν βήμα σε 
εικαστικούς καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους.

έκθεση Ν. Γύζη, “Τα σχέδια”, Casa Bianca

Οι συνεργασίες με εικαστικούς, επιμελητές, πολιτιστι-
κούς φορείς, πρεσβείες, προξενεία, εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα, μουσεία και γκαλερί της πόλης αλλά και με άλλες δη-
μοτικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν. Παραδείγματα άριστης 
και ευρείας συνεργασίας αποτελούν η δράση «Νύχτα 
Τέχνης», η παραχώρηση της συλλογής Εικόνων και ιερών 
κειμηλίων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και η συμ-
μετοχή της Πινακοθήκης στη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης 
Τέχνης - Art Thessaloniki.

Ο εκπαιδευτικός ρόλος της Πινακοθήκης καλλιεργήθη-
κε συστηματικά με οργανωμένες ξεναγήσεις στη μόνιμη 
έκθεση, στις περιοδικές εκθέσεις και στο ίδιο το κτίριο της 
Casa Bianca, καθώς επίσης με εικαστικά προγράμματα και 
σεμινάρια απευθυνόμενα σε παιδικό ή ενήλικο κοινό.

Συνολικά, το 2016 υλοποιήθηκαν 19 εικαστικές εκθέσεις, 
4 εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, 3 εικαστικά σεμινάρια 
ενηλίκων, φιλοξενήθηκαν 4 συναυλίες και 13 εκδηλώσεις, 
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 47 συνεργασίες με 
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς πολιτισμού, ενώ παρου-
σιάστηκε το έργο 330 εικαστικών καλλιτεχνών αλλά και το 
καλλιτεχνικό έργο μουσικών, σκηνοθετών, ηθοποιών κ.ά. 

Επίσης, δανείστηκαν 125 έργα σε μουσεία, πινακοθήκες 
και φορείς πολιτισμού για την πραγματοποίηση εκθέσε-
ων και παραχωρήθηκαν περισσότερα από 150 αντίτυπα 
εκδόσεων σε σχολεία, βιβλιοθήκες και σε άλλους φορείς 
πολιτισμού. 

Στις οργανωμένες ξεναγήσεις της Δημοτικής Πινακοθή-
κης συμμετείχαν 4.109 επισκέπτες. Συνολικά, το 2016, οι 
επισκέπτες της ανήλθαν σε 15.827. 

•	 Κέντρο	Ιστορίας
Συνεχίζοντας το σημαντικό έργο στο χώρο της έρευνας 

και της ανάδειξης του ιστορικού και πολιτισμικού αποθέ-
ματος της πόλης, στις συλλογές του Κέντρου προστέθη-
καν το αρχείο των Δημητρίων της περιόδου 1972 – 1989, 
το αρχείο των Ανοιξιάτικων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
1982 – 85, η συλλογή του Ιδιωτικού Αρχείου του Δαμια-
νού Μιχαήλ και τμήμα του προσωπικού αρχείου του Νί-
κου Παπακυριαζή, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα ως 
ειδικό αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 
του νόμου 1946/1991.

Μετά την παραχώρηση ειδικού χώρου στις εγκαταστά-
σεις του Πολεμικού Μουσείου για τη δημιουργία έκθεσης 
μνήμης για τους αγωνιστές της Δημοκρατίας, ψηφιοποι-
ήθηκαν και καταλογογραφήθηκαν περισσότερα από 40 
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ιδιωτικά αρχεία αγωνιστών της δημοκρατίας, τα οποία πε-
ριελάμβαναν πλέον των 2.000 ιστορικών ντοκουμέντων. 
› Με τη συνδρομή του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης 

καθιερώθηκε η 30ή Οκτωβρίου ως δημόσια εορτή τοπι-
κής σημασίας για τον Δήμο.

› Συγκροτήθηκε και ταξινομήθηκε το Αρχείο του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ).

› Ξεκίνησε η ταξινόμηση του αρχείου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Τριανδρίας. 

› Ψηφιοποιήθηκε ο Α΄ Τόμος Ανέκδοτης Εργασίας του Γ. 
Μεταλληνού, «Λαογραφία Θεσσαλονίκης επί Τουρκο-
κρατίας».

Επίσκεψη σχολείου στη βιβλιοθήκη του ΚΙΘ

Στο πεδίο των εκδόσεων:
•	 Πραγματοποιήθηκε	έρευνα,	τεκμηρίωση	και	συγγραφή	

των κειμένων και των λεζαντών του φωτογραφικού λευ-
κώματος «Θεσσαλονίκη», που εκδόθηκε από το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 

•	 Ολοκληρώθηκε,	εκ	μέρους	του	Κ.Ι.Θ.,	η	επιμέλεια	της	έκ-
δοσης του επετειακού ιστορικού λευκώματος «90 χρόνια 
λειτουργίας Β.Ε.Θ.», όπως και η επιμέλεια και έκδοση της 
ελληνογερμανικής έκδοσης «Περίπατοι κληρονομιάς 
στη Θεσσαλονίκη», σε συνεργασία με το Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού και το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατί-
ας της Γερμανίας.

•	 Συνεχίστηκε	η	επιμέλεια	του	9ου	τόμου	της	Επιστημονι-
κής Επετηρίδας «Θεσσαλονίκη» και η διαδικασία έκδο-
σης θα ολοκληρωθεί το 2017.

•	 Πραγματοποιήθηκε	έκθεση	–	εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	
με τίτλο “Μακεδονικό Μέτωπο – 1916”, σε συνεργασία με 

τον Ελληνικό Σύλλογο Ιστορίας και Παιχνιδιών Στρατηγι-
κής (ΕΣΦΙΠΣ) και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, έκθεση 
γκραβούρας και ελαιογραφιών του 19ου αιώνα με τίτλο 
«Η γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση» και έκθεση σχε-
δίων Θάλειας Φλωρά – Καραβία, «Μακεδονία-Ήπειρος 
1912-1913. Εντυπώσεις από τον πόλεμο», έκθεση φω-
τογραφίας με τίτλο «Η Ρωσία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο» σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, έκθεση φωτογραφιών 
«Πορτρέτα Αστών της Τραπεζούντας» από τη συλλογή 
της Α. Θεοφυλάκτου και το αρχείο του Κ.Ι.Θ.

Το 2016 η συλλογή της ειδικής βιβλιοθήκης εμπλουτί-
στηκε με 526 τεκμήρια (293 τόμοι βιβλίων, 221 τεύχη πε-
ριοδικών εκδόσεων, 4 εφημερίδες, 7 χάρτες και 1 dvd).

Συνολικά, 2.967 μαθητές επισκέφθηκαν τους χώρους, 
γνώρισαν το έργο και τις συλλογές και ξεναγήθηκαν στις 
τρέχουσες εκθέσεις και στη συλλογή της βιβλιοθήκης. 

Επίσης, συνεχίστηκε το πρόγραμμα της Λέσχης Ανά-
γνωσης ιστορικού μυθιστορήματος με την παρουσίαση 
11 βιβλίων. 

•	 Κεντρική	Βιβλιοθήκη
Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη το 2016 παρέμεινε 

κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των εργασι-
ών του κτιρίου. Ωστόσο, είχε αξιοσημείωτη παρουσία στη 
Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, ενώ έδωσε δυναμικό «παρών» σε 
κάθε γεγονός πού αφορούσε στον κόσμο του βιβλίου, και 
συγκεκριμένα:
› «Γιώργος Βαφόπουλος. 20 χρόνια από τον θάνατό του». 

Ένα σημαντικό αφιέρωμα στον ποιητή και ευεργέτη της 
πόλης.

› «Ο Άλλος είμαι εγώ. Η ποίηση του διαφορετικού την επο-
χή της κρίσης». Μια ποιητική προσέγγιση του διαφορε-
τικού από τη θεατρική ομάδα «Διθύραμβος εξ αμάξης», 
σε σκηνοθεσία της Βάνας Βουρτσάκη.

› Λογοτεχνικό -φωτογραφικό αφιέρωμα «Έλληνες πρό-
σφυγες- Οι Έλληνες και οι πρόσφυγες». Στον χώρο φιλο-
ξενήθηκε εικαστική παρέμβαση του εικαστικού Μάριου 
Teriade Ελευθεριάδη «Μια θέση στον Ξένο».

› «Μα πόσα σύνορα πρέπει να περάσουμε για να πάμε 
σπίτι μας;»: ‘Εγινε εισήγηση από την Ευτυχία Βουτυρά 
με τίτλο «Η Ευρώπη των συνόρων», ενώ η Βικτωρία Κα-
πλάνη και ο Δημήτρης Ναζίρης διάβασαν ελληνικά και 
ξένα κείμενα, με μουσική παρέμβαση από τους Γεωργία 
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Αναστάση (πιάνο) και Λευτέρη Καραγιάννη (σαξόφωνο, 
κλαρινέτο). 

›  «CROWD OMNIBUS READING TOUR. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-LITERARY ROUTES. Λογοτεχνικές Κατα-
βάσεις- Literary Descents. Συνάντηση «Με φόντο τον 
Λευκό Πύργο». Συμμετείχαν 14 λογοτέχνες από 10 ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

›  «Άσε μου μονάχα τη θύμησή σου, μόνο τη θύμησή σου 
στην καρδιά». Αφιέρωμα στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρ-
κα, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών. 

Εκδηλώσεις για παιδιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

•	 Περιφερειακές	βιβλιοθήκες
Οι χώροι του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών 

έχουν μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε κυψέλες 
γνώσης και πολιτισμού. Οι υπηρεσίες τους εξελίχτηκαν 
και ανοίχτηκαν στην κοινωνία καλλιεργώντας τη συλλογι-
κότητα και την αλληλεγγύη. 

Το 2016 έγιναν 309.658 δανεισμοί βιβλίων και επισκέ-
φθηκαν τους χώρους των βιβλιοθηκών 268.010 αναγνώ-
στες – χρήστες, εκ των οποίων 3.131 νέοι. 

 Η συλλογή των Βιβλιοθηκών ανήλθε σε 141.319 βιβλία, 
από τα οποία τα 7.794 αποτελούν νέες προσκτήσεις.

Πραγματοποιήθηκαν 1.574 δραστηριότητες με συμ-
μετοχή 30.875 ατόμων και ξεναγήθηκαν στους χώρους 
3.750 μαθητές.

Στη διοργάνωση και στην υλοποίηση των δράσεων 
συμμετείχαν 385 εθελοντές και 35 φορείς. 

Πραγματοποίησαν σεμινάρια, διαλέξεις, λογοτεχνικές 

βραδιές, λέσχες ανάγνωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αφηγήσεις και προβολές παραμυθιών, θεατρικές – μουσι-
κές παραστάσεις, μαθήματα ξένων γλωσσών και κοινωνι-
κού φροντιστηρίου, μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και πολλές δράσεις με κυριότερες τις εξής:
› 5η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργι-

κότητας «Γίνε εξερευνητής του κόσμου» (15/06-15/09): 
214 δράσεις, υπό την αιγίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος.

› Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συλλέγω εμπειρίες»: 45 δρά-
σεις με το «Future Library» με χρηματοδότηση από τη 
δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

› 13η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου: 4 δράσεις σε συνεργασία 
με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

› Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος «Η ευχή μου για το 2017»: 6 δράσεις.

› 3ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ «elephantastico»: 4 
δράσεις.

› Πρόγραμμα «Open House» με τη Βιβλιοθήκη Άνω Πό-
λης.

› Πρόγραμμα επισκέψεων της Παιδικής Κινητής Βιβλιο-
θήκης στο Κέντρο Μετεγκατάστασης Προσφύγων στα 
Διαβατά.

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στα 34 χρόνια ενεργού παρουσίας του στην πνευματική 
και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης με πολυποίκιλες 
εκδηλώσεις και σε συνεργασία με διακεκριμένους εκπρο-
σώπους της τέχνης, του πολιτισμού και της επιστήμης, 
το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης έχει ήδη αναδειχθεί σε αξιόλογο πολιτισμικό 
κεφάλαιο, επιτελώντας τους σκοπούς του για προσφορά 
εκπαίδευσης, γνώσης, καλλιέργειας και αισθητικής στο 
κοινό της πόλης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Κύριο μέλημα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το Βαφο-

πούλειο Πνευματικό Κέντρο να ξεχωρίζει, όπως άλλωστε 
ήταν και η επιθυμία των δωρητών του, ως ένα σύγχρονο 
πολιτιστικό κέντρο που αγκαλιάζει όλα τα είδη της τέχνης 
προκειμένου να προάγει τον πολιτισμό αλλά και τη γόνιμη 
σκέψη και καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι εκδηλώσεις 
του Κέντρου να έχουν την υπογραφή νέων ανθρώπων και 
την αποδοχή του κοινού της πόλης.  
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Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 120 
εκδηλώσεις (λόγου, μουσικές, θεατρικές, κινηματογραφι-
κές, παιδικές, σχολικές και κοινωνικές εκδηλώσεις/bazaar), 
τις οποίες παρακολούθησαν 16.347 άτομα, καθώς και 
10 εκθέσεις εικαστικών τεχνών, τις οποίες επισκέφτηκαν 
3.080 άτομα. 

Από το σύνολο των εκδηλώσεων 13 ήταν φιλοξενούμε-
νες με μίσθωση των αιθουσών και απέφεραν έσοδα συνο-
λικού ποσού 1.600 € και 13 είχαν σκοπό την ενίσχυση του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2016 στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου 

Πνευματικού Κέντρου υλοποιήθηκαν 22 διαφορετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα (συνολικά 65 παρουσιάσεις) 
σε συνεργασία με φορείς και φυσικά πρόσωπα με επιστη-
μονική εξειδίκευση, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 
2.506 μαθητές δημοτικού. 

Το Bαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, συνεχίζοντας τη 
συνεργασία του με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  
παρουσίασε και το 2016 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
τίτλο «Οδοιπορώντας…», σε μορφή θεατροποιημένου 
αναλογίου, αποκλειστικά για σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό πα-
ρακολούθησαν συνολικά 1.131 μαθητές 21 σχολείων. 

ΑΡΧΕΙΑ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

α. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
Η συλλογή αριθμεί συνολικά 6.744 τίτλους ταξινομημέ-

νων βιβλίων.

β. ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Η συλλογή αριθμεί συνολικά 5.007 τίτλους ταξινομημέ-

νων βιβλίων και 61 δίσκων βινυλίου.

γ. ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ
Η συλλογή αριθμεί συνολικά 4.222 τίτλους ταξινομημέ-

νων βιβλίων.
Κατά τις επισκέψεις των σχολείων στο Βαφοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα Αρχεία 
Γ. Ιωάννου και Γ.Θ. Βαφόπουλου. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Η κίνηση των βιβλιοθηκών του Βαφοπούλειου Πνευμα-

τικού Κέντρου κατά το έτος 2016, ήταν η εξής:

Πληροφοριακή Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο
Την αίθουσα του Αναγνωστηρίου χρησιμοποίησαν 

12.042 άτομα και δανείστηκαν 4.832 τόμους. Η Συλλογή 
του Αναγνωστηρίου αριθμεί 14.864 τόμους βιβλίων.  

Δανειστική Βιβλιοθήκη
Το σύνολο των αναγνωστών που χρησιμοποίησαν τη 

Δανειστική Βιβλιοθήκη ανέρχεται στον αριθμό των 7.873 
ατόμων και οι δανεισμοί βιβλίων ήταν συνολικά 29.630. 
Η συλλογή της Δανειστικής Βιβλιοθήκης αριθμεί 28.127 
τόμους βιβλίων.

Παιδική Βιβλιοθήκη
Οι αναγνώστες που χρησιμοποίησαν την Παιδική Βιβλι-

οθήκη ανήλθαν σε 3.477 και οι δανεισμοί ήταν συνολικά 
11.315 τόμοι βιβλίων. Η Συλλογή της Παιδικής Βιβλιοθή-
κης αριθμεί 16.810 τόμους βιβλίων.
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

▪ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτιμώντας 
τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος εξαι-
τίας της συνεχιζόμενης κρίσης προσανατολίστηκε 

στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών στον χώρο της Εκπαίδευ-
σης προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων 
των ηλικιακών ομάδων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, υλοποίησε 
δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με το στελεχικό 
δυναμικό του τμήματος προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού αλλά και με 
μεγάλο αριθμό εθελοντών. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού συνεργάστηκε ουσιαστικά με τις Σχολικές Επι-
τροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την υποστήριξη 
των δομών εκπαίδευσης, για την άμεση αντιμετώπιση και 
επίλυση προβλημάτων των σχολικών κτιρίων, καθώς και 
για τη λειτουργία των σχολικών γυμναστηρίων ολοκληρώ-
νοντας τις διαδικασίες έκδοσης άδειας λειτουργίας τους. 
Παράλληλα, συνέχισε και ανέπτυξε ακόμη περισσότερο τα 
ήδη επιτυχημένα προγράμματα που υλοποιεί. 

Συγκεκριμένα: 

› Πραγματοποίησε πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας 
για μαθητές γυμνασίων – λυκείων καθώς και για απόφοι-
τους που επιθυμούσαν να δώσουν εκ νέου πανελλαδικές 
εξετάσεις. Ένα πρόγραμμα δωρεάν, που πραγματοποιή-
θηκε στα 14ο,18ο Γυμνάσια - Λύκεια, Κ.Δ.Β.Μ, 7ο ΕΠΑΛ, 
3ο Γυμνάσιο Χαριλάου και 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, για τρίτη χρονιά στήριξε τη δωρεάν διαδικτυα-
κή ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης με χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

› Υλοποίησε πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης Ρωσι-
κής Γλώσσας με τη χορηγία της ανώνυμης εταιρίας 
«Mouzenidis Travel, Γραφείο Ταξιδιών Τουριστικές & Ξε-
νοδοχειακές Επιχειρήσεις», όπως και εκμάθησης γερμα-
νικής γλώσσας με τη χορηγία των κ.κ. Γ. Κωστόπουλου, L. 
Peter, Ι. Μπιλιώνη και Μ. Σκεμπετζή. Επιπλέον, συντόνισε 
τη διοργάνωση μαθημάτων αραβικής γλώσσας για παι-
διά ηλικίας 8 – 14 ετών σε συνεργασία με την Ένωση 
Φίλων Παλαιστίνης, έναν σύλλογο με μέλη Παλαιστί-
νιους και Έλληνες που συνδέονται με την περιοχή της 
Παλαιστίνης. 

› Πραγματοποίησε δωρεάν σειρά επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και γονείς.

› Υλοποίησε το πρόγραμμα «4η Γιορτή Πολυγλωσσίας» 
σε συνεργασία με πολιτιστικούς και μορφωτικούς φο-
ρείς της πόλης, ξένα ινστιτούτα και σωματεία, σχολεία, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ. στους χώρους του 
Δημαρχιακού Μεγάρου. Στόχος της διοργάνωσης ήταν 
οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, να ανακαλύψουν την 
ποικιλία και τον πολιτισμικό πλούτο των γλωσσών συμ-
μετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως ημερίδες, 
εκπαιδευτικά σχέδια δράσης, ερευνητικά προγράμματα, 
θεατρικά - μουσικά πολυγλωσσικά εργαστήρια, βιωμα-
τικές δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, παρου-
σιάσεις γλωσσών, εκθέσεις και συνεντεύξεις με εκπρο-
σώπους γλωσσικών και πολιτισμικών κοινοτήτων της 
Θεσσαλονίκης. 

› Υλοποίησε για 17η χρονιά το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Απασχόληση Μαθητών κατά τη διάρκεια θερινών δια-
κοπών των Σχολείων – Καλοκαίρι 2016» σε επτά σχολεία. 
Το πρόγραμμα προσφέρθηκε δωρεάν στους δημότες 
με σκοπό να διευκολύνει τις εργαζόμενες και πολύτε-

Μαθήματα Ρώσικων.
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κνες μητέρες, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις οικογέ-
νειες παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και να προσφέρει 
δημιουργική απασχόληση στα παιδιά κατά τη διάρκεια 
των θερινών διακοπών των σχολείων. Συμμετείχαν 1.047 
παιδιά που απασχολήθηκαν με αθλητικές και εικαστικές 
δράσεις, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι, λογοτεχνία, 
ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων - παραμυθιών.

›  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας ως στρατηγικό στόχο 
τη δικτύωση και εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης επιδι-
ώκει τη συμμετοχή του σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς ορ-
γανισμούς και Δίκτυα Πόλεων. Με την υπ’ αρ. 1045/2016 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη 
του Δήμου στο University Town Network, ‘’Unitown’’. 
Σκοπός του δικτύου είναι η ενίσχυση δράσεων τοπικής 
δημιουργίας και καινοτομίας μέσα από τη συνεργασία 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστη-
μίων. Έδρα του Δικτύου, μέλος του οποίου είναι και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι το Πα-
νεπιστήμιο της Φερράρα της Ιταλίας.

▪ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
11ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»

Στις 2 και 3 Απριλίου, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό 
Εκδρομικό Αθλητικό Σύλλογο ΤΡΙΤΩΝ, πραγματοποιή-
θηκε ο 11ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» 
και οι αγώνες δρόμου 1.000μ με τη συμμετοχή μαθητών 
Δημοτικών σχολείων, των 5.000μ δυναμικού βαδίσματος 
αλλά και των 10.000μ. Μέσα από μια ιστορική διαδρομή 
που ενώνει την Πέλλα με τη Θεσσαλονίκη, οι αγώνες απο-
τέλεσαν κορυφαίο αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, του-
ριστικό γεγονός για την πόλη και προσέλκυσαν περισσό-
τερους από 20.000 αθλούμενους, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε όλους να συμμετάσχουν σε μια μοναδική διοργάνωση

5ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος
Στις 8 Οκτωβρίου στους κεντρικούς δρόμους της Θεσ-

σαλονίκης διεξήχθη ο 5ος Διεθνής νυχτερινός ημιμα-
ραθώνιος προσφέροντας χαρά σε χιλιάδες δρομείς απ’ 
όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη επιτυχία των πέντε προηγούμενων δι-
οργανώσεων, τη μεγάλη απήχηση της εκδήλωσης στους 
δημότες της πόλης και στην προσπάθειά να ενισχύσει τον 
τομέα του μαζικού αθλητισμού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
στάθηκε αρωγός της πρωτοβουλίας, συνδιοργανώνοντας 
μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της χώ-
ρας

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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▪ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
11ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»

Στις 2 και 3 Απριλίου, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό 
Εκδρομικό Αθλητικό Σύλλογο ΤΡΙΤΩΝ, πραγματοποιή-
θηκε ο 11ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» 
και οι αγώνες δρόμου 1.000μ με τη συμμετοχή μαθητών 
Δημοτικών σχολείων, των 5.000μ δυναμικού βαδίσματος 
αλλά και των 10.000μ. Μέσα από μια ιστορική διαδρομή 
που ενώνει την Πέλλα με τη Θεσσαλονίκη, οι αγώνες απο-
τέλεσαν κορυφαίο αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, του-
ριστικό γεγονός για την πόλη και προσέλκυσαν περισσό-
τερους από 20.000 αθλούμενους, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε όλους να συμμετάσχουν σε μια μοναδική διοργάνωση

5ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος
Στις 8 Οκτωβρίου στους κεντρικούς δρόμους της Θεσ-

σαλονίκης διεξήχθη ο 5ος Διεθνής νυχτερινός ημιμα-
ραθώνιος προσφέροντας χαρά σε χιλιάδες δρομείς απ’ 
όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη επιτυχία των πέντε προηγούμενων δι-
οργανώσεων, τη μεγάλη απήχηση της εκδήλωσης στους 
δημότες της πόλης και στην προσπάθειά να ενισχύσει τον 
τομέα του μαζικού αθλητισμού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
στάθηκε αρωγός της πρωτοβουλίας, συνδιοργανώνοντας 
μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της χώ-
ρας

Άθληση και Ψυχαγωγία στη φύση
Μια πρωτοποριακή ιδέα, αυτή της άσκησης του δη-

μότη σε ανοιχτούς χώρους και πάρκα, υλοποίησε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα προγράμματα που απευθύ-
νονται σε όλες τις ηλικίες πραγματοποιήθηκαν δωρεάν 
στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Παραλία 
από έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής και περιε-
λάμβαναν εναλλακτικές μορφές άθλησης, όπως pilates, 
yoga, cross training.
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ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

▪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η διοικητική δομή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον 
μιαν ολοκληρωμένη υπηρεσία αιχμής για τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη μετάβαση στην ψηφιακή 
εποχή και την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσι-
ών προς τον πολίτη, αλλά, συγχρόνως, και τον βραχίονα 
για την ανοικτή διακυβέρνηση, τη διαβούλευση και τη 
συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις.

Εντός του 2016 πραγματοποιήθηκαν ή προχώρησαν 
πλήθος δράσεων και έργων. Ενδεικτικά:

› Η εκπόνηση Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Θεσσα-
λονίκης 2016-2020 σε συνέργεια με επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς και ιδρύματα.

› Νέοι διαδικτυακοί τόποι - εφαρμογές: 
- Η πρόοδος σε μεγάλο βαθμό των εργασιών για τη νέα 

διαδικτυακή πύλη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

- Δημιουργία διαδικτυακού τόπου www.react-thess.gr.

- Δημιουργία διαδικτυακού τόπου events.thessaloniki.gr

- Δημιουργία εφαρμογής αναζήτησης, προσθήκης, επε-
ξεργασίας αδειών περιπτέρου.

- Δημιουργία, συντήρηση και παραμετροποίηση εφαρμο-
γής υποβολής αιτήσεων για ξεναγήσεις της Α’ Δημοτικής 
Κοινότητας.

- Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής αιτή-
σεων εθελοντών για τους πρόσφυγες.

- Συντήρηση - βελτίωση εφαρμογής του «Βελτιώνω την 
Πόλη μου», του διαδικυακού τόπου του Food Festival 
(foodfestival.thessaloniki.gr), των Υπηρεσιών Πρωτο-
βάθμιας Υγείας (ygeia.thessaloniki.gr).

- Βελτιστοποίηση εφαρμογής «Ιππόδαμος» της Διεύθυν-
σης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών.

› Ανοικτά δεδομένα:
- Συντήρηση, παραμετροποίηση και βελτίωση της 

πλατφόρμας διάθεσης ανοικτών δεδομένων (CKAN) 
(opendata.thessaloniki.gr)

› Ανοικτή διακυβέρνηση:
- Παρουσίαση «The City as a Platform: Ανοικτή & Συμμε-

τοχική Διακυβέρνηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης» στην 
εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή 
Διακυβέρνηση.
Συγγραφή του σχεδίου δεσμεύσεων στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (2016-2018).

› Πληθοπορισμός:
- Οργάνωση και συντονισμός της δράσης πληθοπορι-

σμού (crowdsourcing) για τη δημιουργία εφαρμογών για 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης «Apps4Thessaloniki - Tourism 
Edition».

› Διεθνείς συμμετοχές:
- Συμμετοχή στη διαμόρφωση της πρότασης για χρημα-

τοδότηση της πρόσκλησης για Ευφυείς πόλεις-Smart 
Cities (HORIZON 2020).

- Συμμετοχή στη διαμόρφωση της πρότασης «BALKAN 
MED» για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
INTERREG.

- Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας «100 Ανθεκτικές Πό-
λεις».

- Οργάνωση, διαχείριση του προγράμματος «Smarter 
Cities Challenge» με την ΙΒΜ.

▪ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το Τμήμα Μηχανογράφησης συνέχισε τις δράσεις 
του, οι οποίες υποστηρίζουν οριζόντια τις λειτουργί-
ες του συνόλου σχεδόν των δημοτικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, κατά το έτος 2016, πραγματοποιήθηκαν 
ενέργειες για: 

- την αναβάθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση του 
Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος (Κ.Υ.Σ.) του Δή-
μου.

- την αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του Δήμου. 

- την υποστήριξη του νέου portal του Δ.Θ.

- την αντιμετώπιση βλαβών, την επισκευή και αντικατά-
σταση μηχανογραφικού εξοπλισμού και τηλεφώνων.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
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- τη διαρκή ενημέρωση βάσεων δεδομένων και άλλων 
αρχείων και προγραμμάτων διαχείρισης μηχανογραφι-
κού υλικού και δικτύου δεδομένων και φωνής.

- την εγκατάσταση του συστήματος ψηφιακών υπογρα-
φών.

- την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης αποθήκης.

- τη διαχείριση του mail server του Δήμου.

- την παρακολούθηση, ρύθμιση και διαχείριση εξυπηρε-
τητών και δικτύου που αφορά στο Σύστημα Γεωγραφι-
κών Πληροφοριών (GIS).

Το Τμήμα συμμετείχε σε συσκέψεις για όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με μηχανογράφηση και τηλεπικοινωνίες 
(εγκατάσταση POS στο Ταμείο, ηλεκτρονική παρακολού-
θηση στόλου οχημάτων, έρευνα αγοράς για σχεδιαστικά 
προγράμματα μηχανικών και αρχιτεκτόνων κ.λπ.).

▪ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

Τα έξι Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του 
Δήμου Θεσσαλονίκης εργάστηκαν αποτελεσμα-
τικά στον τομέα της καθημερινής διεκπεραίωσης 

των υποθέσεων των πολιτών, παίρνοντας τα εύσημα από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων με τα οποία συ-
νεργάστηκαν, καθώς και τα συγχαρητήρια της Διοίκησης 
του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά το 2016
1. Αυξήθηκαν σε αριθμό και πολυπλοκότητα οι υπηρεσί-

ες των Κ.Ε.Π. προς τους πολίτες (νέες υπηρεσίες ΟΑΕΔ, 
ανθρωπιστικής κρίσης).

2. Αυξήθηκε το ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν 
πληροφόρηση κυρίως για δράσεις ανακούφισης της 
οικονομικής κρίσης.

3. Αυξήθηκε ποσοτικά η επίσκεψη και η επικοινωνία των 
πολιτών στα Κ.Ε.Π. (κατά μέσο όρο επισκέπτονται τα 
έξι Κ.Ε.Π. περισσότεροι από 1.500 πολίτες καθημερινά 
και τα Κέντρα δέχονται περισσότερα από 1.000 τηλε-
φωνήματα τη μέρα).

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η Υπηρεσία υλοποίησε 
κατά το 2016 δράσεις, μεταξύ των οποίων:

1. Εκπαίδευση των υπαλλήλων.
2. Ανάπτυξη εργαλείων για χρήση των υπαλλήλων και 

των πολιτών.
3. Εσωτερική οργάνωση σε όλα τα Κ.Ε.Π.
4. Εσωτερική οργάνωση της Γραμματείας της Διεύθυν-

σης Κ.Ε.Π.
5. Έγκαιρος προγραμματισμός και διεκπεραίωση όλων 

των διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να λειτουρ-
γεί εύρυθμα η υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών.

6. Εσωτερική οργάνωση των Κ.Ε.Π., με τον θεσμό των 
«υπεύθυνων Κ.Ε.Π.» και των «υπεύθυνων βάρδιας». 

7. Συγγραφή πλήθους εμπεριστατωμένων εγγράφων με 
ερωτήματα, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις προς 
την αρμόδια για τα Κ.Ε.Π. Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Νομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου κ.λπ. Τα έγγραφα αυτά συ-
νέβαλαν πολλές φορές στη βελτίωση των διαδικασιών 
των Κ.Ε.Π. όλης της χώρας.

▪ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσι-
ών προς τον πολίτη, σημαντικό ρόλο διαδραμα-
τίζει η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των 

δημοτικών υπηρεσιών.
Έτσι, κατά το 2016, το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας 

Υπηρεσιών (ΤΔΠΥ), προέβη σε σειρά δράσεων και έργων, 
ενδεικτικά των οποίων είναι:

- Ο Προγραμματισμός-Απολογισμός των Υπηρεσιών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (συλλογή /επεξεργασία στοιχεί-
ων).

- Η τυποποίηση των Διαδικασιών των Υπηρεσιών του Δ.Θ. 
και του ΤΔΠΥ

- Η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσι-
ών (ΟΕΥ) του Δ.Θ. 

- Η κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των 
Υπηρεσιών του Δ.Θ.

- Η εκπόνηση ερωτηματολογίων και ερευνών.

- Η συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια και ενημε-
ρωτικές ημερίδες.
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▪ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η πορεία των οικονομικών θεμάτων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης το έτος 2016 κινήθηκε γύρω από 
2 βασικούς άξονες που καθορίστηκαν από τις 

πραγματικές συνθήκες, τους στόχους και το όραμα της 
διοίκησης. 

Ο πρώτος άξονας αφορά στις εγγενείς δυσκολίες και 
στα εμπόδια που οριοθέτησαν το πλαίσιο ενεργειών, 
αιχμή των οποίων ήταν η υπόθεση υπεξαίρεσης που τε-
λέσθηκε επί προηγούμενων διοικήσεων και εμφανίζεται 
συνεχώς με καινούρια μορφή στην καθημερινή οικονο-
μική διαχείριση, αλλά και η οικονομική κρίση που βιώνει 
η χώρα. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υλοποίηση των 
προγραμματικών δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής με 
στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην πόλη. 

Η διαχείριση οργανώθηκε με τρόπο ώστε να παγιωθεί 
η οικονομική εξυγίανση που επιτεύχθηκε όλο το προη-
γούμενο διάστημα, να αναχαιτιστούν οι νέοι κίνδυνοι που 
απείλησαν την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου και να 
θεμελιωθούν οι προοπτικές για την οικονομική ενδυνά-
μωση και αυτοτέλεια σε ένα ρευστό περιβάλλον οικονο-
μικής αστάθειας.

Κατά το έτος 2016, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης 
των οικονομικών υπηρεσιών με σύννομες, αποτελεσμα-
τικές και διαφανείς διαδικασίες, ο Δήμος προχώρησε ένα 
βήμα παραπάνω υιοθετώντας νέες μεθόδους και διεθνή 
πρότυπα στην απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων, και 
συγκεκριμένα: 

› Οι οικονομικές καταστάσεις του 2016 συμπεριέλαβαν 
προβλέψεις για επισφάλειες που συνοψίζονται κυρίως 
στα ανείσπρακτα ποσά της υπεξαίρεσης, στα οικονομι-
κά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, στις 
υψηλές υποχρεώσεις από απαλλοτριώσεις και λοιπές οι-
κονομικές πληροφορίες που ενίσχυσαν την ειλικρίνεια, 
σαφήνεια και διαφάνεια των οικονομικών πληροφορι-
ών. 

› Οργανώθηκε εκ νέου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
Τεχνικών Έργων και τη Νομική Υπηρεσία ένα αποτελε-
σματικό σύστημα πληροφόρησης, παρακολούθησης 
και έγκαιρης αντιμετώπισης από όλες τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες των υποχρεώσεων για αποζημιώσεις ιδιωτών 

από απαλλοτριώσεις, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
απρόβλεπτων καταλογισμών και λήψης διασφαλιστικών 
μέτρων κατά του Δήμου από τέτοιες περιπτώσεις. 

› Ταυτόχρονα, παρουσιάζοντας εν τη πράξει πλεονάσμα-
τα από ανταποδοτικές υπηρεσίες, ο Δήμος εφάρμοσε 
τις προβλεπόμενες διατάξεις και τις οδηγίες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης που ελέγχει την τήρηση των προ-
βλεπόμενων οικονομικών διαδικασιών και προχώρησε 
σε γενναία μείωση των ανταποδοτικών τελών για το σύ-
νολο των δημοτών της Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβά-
νοντάς την στον Κανονισμό Ανταποδοτικών Τελών για 
το έτος 2017 και στον αντίστοιχο οικονομικό προϋπο-
λογισμό έτους 2017. Επιπλέον της μείωσης, ύψους περί-
που 6%, στα ανταποδοτικά τέλη (που με μεταγενέστερη 
αναθεώρηση μέσα στο 2017 έγινε ακόμη μεγαλύτερη 
λόγω επιπλέον μείωσης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία του 
χειμώνα) προχώρησε, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
Επιχειρηματικότητας και σε μία μικρότερη, αλλά εξίσου 
σημαντική αναθεώρηση και του Κανονισμού Τελών Κοι-
νόχρηστων χώρων επιφέροντας μικρές αυξομειώσεις 
ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και τις ανάγκες των 
δημοτικών ζωνών και την αντίστοιχη κίνηση των κατα-
στημάτων.

Η παραπάνω πολιτική υπαγορεύθηκε και από την ανά-
γκη να σταθεί ο Δήμος αρωγός στη δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία που πλήττει τους δημότες και να ελαφρύνει 
-στο μέτρο του δυνατού- τις ήδη βεβαρημένες υποχρε-
ώσεις τους.

Με συνεχή προσπάθεια ο Δήμος Θεσσαλονίκης πέτυχε 
να ισχυροποιήσει την οικονομική του θέση, γεγονός που 
αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο σε ένα περιβάλλον 
οικονομικής ασφυξίας και αβεβαιότητας. Είναι ενδεικτι-
κές οι επισημάνσεις και οι γραπτές αξιολογήσεις διεθνών 
οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τα 
ιδρύματα Νιάρχος και Rockefeller, που στο σύνολό τους 
εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην οικονομική δυνα-
τότητα του Δήμου να αντεπεξέλθει σε διεθνείς συνεργα-
σίες και συμπράξεις.

Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάστηκαν 
κατά το έτος 2016 με όλους τους παραπάνω φορείς, όπως 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς (EBRD, Black Sea Trade 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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and Development Bank) εισφέροντας στοιχεία και πλη-
ροφορίες για την ικανότητα του Δήμου να συμπράξει σε 
προγράμματα και σε συμβάσεις χρηματοδότησης από δι-
εθνείς οργανισμούς. Το σημαντικότερο project ήταν αυτό 
του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
οποίο και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θετι-
κή αξιολόγηση για την οικονομική διαχείριση που εφαρ-
μόζει ο Δήμος από έναν διεθνή οργανισμό συνιστά την 
καλύτερη έξωθεν μαρτυρία για την ισχυρή δημοσιονομι-
κή του θέση. Το δάνειο που συνομολογήθηκε με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέρχεται στο ύψος των 
50 εκ., ευρώ και θα αξιοποιηθεί σε έργα με ανταποδοτικό 
και αναπτυξιακό όφελος για την πόλη και τους δημότες. 

Σε ό,τι αφορά τη δανειακή κατάσταση, αποπληρώνο-
νται εγκαίρως και στο έπακρο όλες οι δανειακές υποχρε-
ώσεις που κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδο για 
τον Δήμο. Μέσα στο 2016 αξιοποιήθηκε ένα πρόγραμμα 
δανειακής ρύθμισης που εξέδωσε το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων για επιμήκυνση του χρόνου αποπλη-
ρωμής χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση σε τόκους για δάνειο 
που έχει λάβει ο Δήμος από το Ταμείο. 

Παράλληλα, η δημοτική αρχή διεκδίκησε οργανωμένα 
και αξιοποίησε προς όφελος του Δήμου και άλλα ευρω-
παϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα για ανα-
πτυξιακά και ανταποδοτικά έργα, με στόχο την βελτίωση 
της ζωής στην πόλη αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων 
κρίσεων, όπως το προσφυγικό ζήτημα. Ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης είναι ο μοναδικός ΟΤΑ της χώρας που έλαβε 
μέρος επιτυχώς και απορρόφησε κονδύλια από το πρό-
γραμμα «JESSICA” αξιοποιώντας τα για την αναβάθμιση 
του φωτισμού στο κέντρο της πόλης μέσα από τη χρήση 
ενεργειακής πηγής φωτισμού με led. Επίσης, συμμετείχε 
άμεσα και ανέλαβε ως επικεφαλής εταίρος χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην πόλη και 
συγκεκριμένα για τη στέγαση και σίτιση των προσφύγων 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σε γειτονικούς δήμους.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες, όπως και μια σειρά άλλες 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, υπαγορεύ-
θηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις τρέχουσες οικονομικές 
εξελίξεις, δεδομένου ότι η ροή των κεντρικών χρηματο-
δοτήσεων, από τις οποίες εξαρτάται η βιωσιμότητα και η 
ανταποδοτική ικανότητα του Δήμου, είναι ασταθής και 

επιρρεπής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες δημοσιονομι-
κές συνθήκες της χώρας. 

Σημαντικό οικονομικό πλήγμα εξακολουθεί να αποτελεί 
η πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης που τελέσθηκε 
από προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου. Η διαχείριση 
των οικονομικών ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν από 
την υπεξαίρεση, είναι βέβαιο ότι θα απασχολεί τις οικο-
νομικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης για πολλά 
ακόμη έτη. 

Μέσα στο 2016 επιδόθηκαν στη Διοίκηση δύο νέα ελ-
λείμματα σχετικά με την υπόθεση της υπεξαίρεσης. Το 
ένα αφορούσε σε έλλειμμα ύψους 16,5 εκ. ευρώ (6,9 εκ. 
κύρια οφειλή και περί τα 9,6 εκ. προσαυξήσεις και πρόστι-
μα) για μη αποδοθείσεις εισφορές δημοτικών υπαλλήλων 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τον πρώην ταμία 
του Δήμου και προέκυψε από την ολοκλήρωση του ελέγ-
χου που διενεργούσαν Οικονομικοί Επιθεωρητές στον 
Δήμο. Το δεύτερο αφορούσε σε ποσό περί τα 7εκ. ευρώ 
που επέδωσε στο Δήμο το ΙΚΑ για μη αποδοθείσες εισφο-
ρές για δημοτικούς υπαλλήλους στον Ασφαλιστικό Οργα-
νισμό, επίσης από τον καταδικασθέντα πρώην δημοτικό 
ταμία. Τα δύο αυτά ταμειακά ελλείμματα καταλογίστηκαν 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επέσυραν, πέραν της υπο-
χρέωσης να αποδοθούν στους Οργανισμούς από τη νυν 
Διοίκηση, τον άμεσο κίνδυνο για κατάσχεση των ταμεια-
κών διαθεσίμων και άμεση διακοπή της λειτουργίας του.

Σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και τους νομι-
κούς συμβούλους έγιναν άμεσα συντονισμένες κινήσεις 
για την αποτροπή της επιβολής ασφαλιστικών μέτρων 
από τους δικαιούχους εις βάρος του Δήμου. Ασκήθη-
καν ένδικα μέσα για λήψη άμεσης προστασίας, τα οποία 
κέρδισε ο Δήμος, ενώ για το ΙΚΑ (που αποτελεί και τον 
πλέον «άδικο» καταλογισμό, καθώς δεν στηρίζεται καν σε 
αντίστοιχο έλεγχο και πόρισμα) τα αντίστοιχα όργανα του 
Ασφαλιστικού Οργανισμού δεν δέχτηκαν οποιονδήποτε 
διμερή διακανονισμό, οπότε η διοίκηση επέλεξε να εκμε-
ταλλευτεί τη λύση του διακανονισμού που προβλέπεται 
νομοθετικά μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Η λύση 
αυτή, ωστόσο, λόγω γραφειοκρατίας ήταν ιδιαίτερα χρο-
νοβόρα, με αποτέλεσμα να στερηθεί ο Δήμος την ασφα-
λιστική ενημερότητα για αρκετούς μήνες. 
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Ο χειρισμός εκ μέρους της παρούσας Διοίκησης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης της πολύπλοκης και χρονοβόρας 
υπόθεσης της υπεξαίρεσης βασίστηκε διαχρονικά στην 
προστασία και στην ασφαλή χρήση των ταμειακών δι-
αθεσίμων, στη διατήρηση της φορολογικής και ασφα-
λιστικής ενημερότητας του Δήμου, με στόχο τη διαρκή 
και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης 
και των δημοτών. Υπό αυτές τις συνθήκες, μέσα από 
την πλήρη εξόφληση του διακανονισμού, επιτεύχθηκε η 
απεμπλοκή του Δήμου από τον πρώτο μεγάλο καταλο-
γισμό ύψους περίπου 7 εκ, ευρώ χωρίς προσαυξήσεις, ο 
οποίος είχε επισύρει μέτρα διασφάλισης υπέρ του Δη-
μοσίου σε βάρος του Δήμου. Επίσης, κερδήθηκαν ασφα-
λιστικά μέτρα που απαγορεύουν την επιβολή διασφα-
λιστικών μέτρων για τον δεύτερο καταλογισμό ύψους 
επίσης περίπου 7 εκ. ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις και 
προχώρησε ο άμεσος διακανονισμός εξόφλησης για τον 
καταλογισμό του ΙΚΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί και 
η ασφαλιστική -πέραν της φορολογικής- ενημερότητα 
για τον Δήμο.

▪ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η διοίκηση του Δήμου μέσω των υπηρεσιών της στο-
χεύει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στην 
τήρηση των κανόνων Δικαίου για τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 
Συγχρόνως, αναπτύσσει δράσεις και συμμετέχει σε εκ-
δηλώσεις μαζί με άλλους φορείς για την προώθηση των 
καινοτόμων μορφών επιχειρηματικότητας, καθώς και την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων. Κατά τη διάρ-
κεια του έτους αυξήθηκαν θεαματικά τόσο τα αριθμητικά, 
όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
τομέα. Πρωταρχικό μέλημα ήταν η συνεχής βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των πολιτών, η μείωση της γραφειοκρα-
τίας, η άμεση πληροφόρηση των επιχειρήσεων, η τήρη-
ση της νομιμότητας, καθώς επίσης και η προώθηση της 
επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ήδη από το 2015 δόθηκε 
μεγάλη έμφαση στον τομέα της απασχόλησης λόγω του 
οξύτατου προβλήματος της ανεργίας που αντιμετωπίζει 
τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Συνολικά διεκπεραιώθηκαν

› 724 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ
› 19 άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων 

εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων
› 2951 άδειες χρήσης κοινοχρήστου χώρου
› 42 άδειες πλανόδιου εμπορίου
› 42 άδειες στάσιμου εμπορίου
› 42 βεβαιώσεις αναγγελίας επαγγέλματος κουρέων-

κομμωτών-τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών
› 640 άδειες για θρησκευτικά πανηγύρια
› 4 άδειες για οργάνωση παραστάσεων
› 1 άδεια για εγκατάσταση χώρου παραστάσεων
› 16 άδειες ΙΝΤΕΡΝΕΤ
› 270 ενεργές άδειες περιπτέρων
› 32 κενωθέντα περίπτερα
› 8 μεταβιβάσεις αδειών περιπτέρων
› 56 καταργήσεις περιπτέρων
› 161 βεβαιώσεις γνωστοποίησης ίδρυσης 

επιχειρήσεων
› 3748 ακυρώσεις – ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας ΚΥΕ
 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-

2016, διαβιβάστηκαν στο αρμόδιο τμήμα συνολικά 5.066 
έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία καταστημάτων 
και επιχειρήσεων, από τα οποία τα 2.227 αφορούν σε πα-
ραβάσεις. Βάσει των ανωτέρω εγγράφων κινήθηκαν οι 
ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις από την υπηρεσία μας:

Εκδόθηκαν συνολικά 167 αποφάσεις σφράγισης σε 
βάρος καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια λει-
τουργίας και πραγματοποιήθηκαν 144 σφραγίσεις, απο-
σφραγίσεις και επανασφραγίσεις σε βάρος των εν λόγω 
καταστημάτων. Τα παραπάνω στοιχεία αναλύονται ως 
ακολούθως: 

Πέρα από τις προαναφερθείσες κυρώσεις, πραγματο-
ποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Διαβιβάστηκαν 25 διοικητικοί φάκελοι στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προκειμέ-
νου να εξεταστούν προσφυγές καταστημάτων και επι-
χειρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών 
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κυρώσεων που εκδόθηκαν από την υπηρεσία μας.

2. Εκδόθηκαν και διαβιβάστηκαν στα διοικητικά δικα-
στήρια συνολικά 496 εκθέσεις απόψεων διοικητικής 
αρχής, για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

3. Ελήφθησαν 42 καταγγελίες δημοτών αναφορικά με 
προβλήματα και οχλήσεις που ανέκυψαν από τη λει-
τουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων και εκδόθη-
καν συνολικά 216 έγγραφα σε σχέση με τις ανωτέρω 
καταγγελίες.

4.  Διαβιβάστηκαν 25 ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Νο-
μικής Υποστήριξης και το Υπουργείο Εσωτερικών, με 
τα οποία ζητείται η παροχή γνώμης και κατευθύνσεων 
αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυ-
ρώσεων. 

5. Ελήφθησαν και διεκπεραιώθηκαν 350 αιτήσεις δημο-
τών και επιχειρήσεων, ενώ εξυπηρετήθηκαν περίπου 
5.000 δημότες που ήρθαν σε επαφή με την υπηρεσία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν μεταξύ άλλων στις 

εξής ενέργειες:

1.  367 αυτοψίες σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 
για τραπεζοκαθίσματα. Εξετάστηκαν αιτήσεις από 377 
καταστήματα για τραπεζοκαθίσματα στον κοινόχρη-
στο χώρο. Για 363 καταστήματα στάλθηκαν ερωτήμα-
τα για εγκρίσεις προς Τμήματα Τροχαίας και Δημοτικές 
Κοινότητες.

2.  115 αιτήσεις και ερωτήματα προς Τροχαία για εμπο-
ρεύματα 

3.  136 αιτήσεις και ερωτήματα προς Τροχαία για κάδους 
μπάζων 

4.  85 αιτήσεις και ερωτήματα προς Τροχαία για ικριώμα-
τα - περιφράξεις 

5.  60 αιτήσεις και ερωτήματα προς Τροχαία, Δημοτική 
Κοινότητα και Διεύθυνση Διαχείρισης  Αστικού Περι-
βάλλοντος για ζαρντινιέρες 

6.  17 αιτήσεις και ερωτήματα προς Τροχαία για ψυγεία – 
σταντ περιπτέρων 

7. 45 αιτήσεις και ερωτήματα προς Τροχαία και Διεύθυνση 
Βιώσιμης Κινητικότητας για  είσοδο – έξοδο οχημάτων 
σε πιλοτές, σταθμούς αυτοκινήτων ή συνεργεία 

8.  65 βεβαιώσεις σε ισάριθμα καταστήματα, πριν από την 
έκδοση της άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας, για τον δι-
ατιθέμενο κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με το σχέδιο 
του μηχανικού,  για τη συμπλήρωση του φακέλου που 
αποστέλλεται από το Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης 
Αδειών προς το Υγειονομικό.

9.  Κωδικοποίηση ρυθμίσεων σε ενιαίο κείμενο των κανο-
νιστικών Α.Δ.Σ. που αφορούν: 

 α) σε τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις παρα-
χώρησης των κοινόχρηστων χώρων και 

 β) σε γενικές ρυθμίσεις τοποθέτησης εξοπλισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθι-
σμάτων.

10. Συνεργασία με άλλα Τμήματα για τις παρακάτω ειση-
γήσεις προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
- Κανονισμός λειτουργίας και διάθεσης κοινόχρη-

στου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
στους πεζόδρομους Αγίας Σοφίας, Αγίας Θεοδώ-
ρας και Γεωργίου Σταύρου 

- Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενου κοινόχρη-
στου χώρου στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας 
Χρηματιστηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης 

- Κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό των όρων και πε-
ριορισμών κυκλοφορίας 

11. Αυτοψίες, επιτόπια οριοθέτηση των θέσεων των πά-
γκων στις εμποροπανηγύρεις και αρίθμησή τους για 
τις 12 θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις. 

12. Συμμετοχή σε δράσεις σε συνεργασία με άλλες Διευ-
θύνσεις και δημόσιες υπηρεσίες

13. Αυτοψίες για δειγματοληπτικό έλεγχο σε 81 καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύθηκαν και 
λειτούργησαν με το σύστημα γνωστοποίησης, από 
1/5/15 έως 31/8/16 

14. Άδεια καταλληλότητας για την υπαίθρια Έκθεση Βιβλί-
ου στη Νέα Παραλία

15. 60 απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών ή καταγγελίες 
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κές εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς και ομάδες της 
πόλης, μεταξύ των οποίων:
1) Εκδήλωση της Ομάδος Open Minds Thessaloniki με 

θέμα «Ανάδυση νεοφυών επιχειρήσεων - Startups” 

2) Βράβευση των νικητών του διαγωνισμού 
«Apps4Thessaloniki – Tourism Edition» 

3)  Εκδήλωση με τίτλο «Business Angel & Startup Event: 
Incentives for Investors» σε συνεργασία με την «Αλε-
ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας» και το «Hellenic Business 
Angels Network”

4)  Προσυνεδριακή ημερίδα στο πλαίσιο του 2ου Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας σε συνεργασία με την «Ένωση Αγροτών Βιοκαλλι-
εργητών Βόρειας Ελλάδος».

5) «Ημερίδα με τίτλο «Microfinance Day» σε συνεργασία 
με το ΚΕΠΑ 

6)  Συνδιοργάνωση συνάντησης της Ομάδος «Open 
Coffee Thessaloniki”.  

Δ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Γραφείο Εργασίας που λειτουργεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ “Δίκτυο Πληροφόρησης, 
Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζο-
μένων και ανέργων” συνέχισε και το 2016 να εξυπηρετεί 
άνεργους και εργαζόμενους πολίτες από όλο τον νομό 
Θεσσαλονίκης, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλά-
δος. Προσφέρθηκε η δυνατότητα πληροφόρησης για 
θέσεις εργασίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα 
σε εκπαιδευτικά θέματα και σε προγράμματα κατάρτισης 
επιδοτούμενα και μη, ψυχολογική υποστήριξη για θέματα 
εργασίας, συμβουλευτική σε ασφαλιστικά και εργασιακά 
και κυρίως στην απασχόληση, στην οποία δίνεται και ιδι-
αίτερη βαρύτητα. 

Εκτός από τη διά ζώσης συμβουλευτική προσφέρθηκαν 
και εξ αποστάσεως υπηρεσίες, κυρίως για παρεμβάσεις 
στη σύνταξη και επιμέλεια βιογραφικού καθώς και ατομι-
κές συνεδρίες συμβουλευτικής μέσω Skype.

Έγινε σύνδεση με φορείς - υπηρεσίες και πραγματοποι-
ήθηκαν ενημερώσεις, εργαστήρια από όλους τους συμ-
βούλους του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ.

Επίσης, έγινε -σε περιορισμένο επίπεδο- σύζευξη με την 
αγορά εργασίας με την επιχείρηση ΑΒΑΞ, η οποία αναζή-

16. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα σχέδια των παραχωρούμε-
νων κοινόχρηστων χώρων για  ανάπτυξη τραπεζοκα-
θισμάτων ανά κατάστημα

17. Ηλεκτρονικό αρχείο με έγγραφα από Εφορείες Αρχαι-
οτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Νεωτέρων Μνημείων 
και Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (Τμήμα Παρα-
δοσιακών  Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων) 

18. Ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση όλων 
των αιτήσεων για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υλοποιήθηκαν τα εξής προγράμματα:

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠ.Σ.Α.:
1) “Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επι-

χειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, 
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη” στο πλαίσιο 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία “Θεσ-
σαλονίκη Ευφυής Πόλη – Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία”

2) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στο πλαίσιο της Αναπτυ-
ξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

3) «Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο 
της Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύ-
μπραξης με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Β) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1) Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελ-

λάδα-Βουλγαρία 2007-2013» “SKILLS BALANCING” (Εξι-
σορρόπηση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων της 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης).

2) Πρόγραμμα STORM: «Ανάπτυξη υπηρεσιών έξυπνων 
πόλεων μέσω τεχνολογιών Cloud» στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος ICT PSP, 2013, Θεματική 1: 
“Cloud of public services and smart cities”, 1.1.: Cloud 
of public services”.

Γ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν σημαντι-
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τησε και πρόσφερε εργασία, σε ομάδα ανέργων του Γρα-
φείου και στη συνέχεια έγιναν προσλήψεις με συμβάσεις. 

Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεδρίες για το πρό-
γραμμα των NEETs, παράλληλο πρόγραμμα του ΙΝΕ -ΓΣΕΕ, 
στο οποίο προωθήθηκαν και άνεργοι του Γραφείου.

Αναλυτικά στοιχεία
› Για το 2016 εξυπηρετήθηκαν 180 νεοεισερχόμενοι 

άνεργοι καθώς και άνεργοι που είχαν προσέλθει και το 
προηγούμενο έτος. Συνολικά προσφέρθηκαν υπηρεσίες 
σε 260 πολίτες και στα δύο σημεία εξυπηρέτησης. Μετά 
την υποδοχή των ανέργων, προγραμματίστηκαν 287 
ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής Απασχόλησης στο 
Γραφείο Εργασίας του Δήμου.

› Υλοποιήθηκαν επτά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευ-
τικής απασχόλησης.

› Πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για άτομα με αναπη-
ρία σε συνδιοργάνωση με το workability του Α.Π.Θ. 

› Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση στοιχείων ανέργων στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

OK!Thess - Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Εντός του 2016 έκανε τα πρώτα του βήματα το OK!Thess, 

η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης που υλοποιεί-
ται σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και τον 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας. Η κοινή αυτή 
προσπάθεια φιλοδοξεί να δράσει ως καταλύτης για την 
ολοκλήρωση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας (ΟΚ) 
στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δραστηριότητες του OK!Thess είναι δυο ειδών: (α) Μια 
προθερμοκοιτίδα για καινοτόμες νέες επιχειρήσεις – κυ-
ρίως σε εμπορεύσιμους τομείς που είναι δυνάμει φορείς 
απασχόλησης. Το OK!Thess παρέχει για αυτόν τον σκοπό, 
χώρο, υποδομή και, κυρίως, συμβουλευτική στήριξη και 
δυνατότητα δικτύωσης. (β) Ένας χώρος και μια σειρά εκ-
δηλώσεων που να προωθούν τη δικτύωση ανάμεσα στον 
ακαδημαϊκό, τον επιχειρηματικό και τον χρηματοδοτικό 
κόσμο, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό και δι-
εθνές επίπεδο.

Όσον αφορά στον Δήμο, οι διαδικασίες έγκρισης του εγ-
χειρήματος ολοκληρώθηκαν στο 9 Μαρτίου 2016 και στις 

21 Μαρτίου υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την υπόλοιπη διάρκεια της χρονιάς πραγματο-
ποιήθηκαν οι αναγκαίες διαρρυθμίσεις στο Μέγαρο Μα-
κρίδη, ενώ έγινε πρόσκληση για προτάσεις από επίδοξες 
startup, οι οποίες αξιολογήθηκαν με σκοπό τη λειτουργία 
τους στο OK!Thess από τις αρχές του επόμενου έτους.

Στο σκέλος των δραστηριοτήτων που έχει να κάνει με 
την προώθηση του οικοσυστήματος μέσω συναντήσεων 
και εκδηλώσεων, οι δραστηριότητες του OK!Thess ξεκίνη-
σαν τον Οκτώβριο του 2016, με τη φιλοξενία του CIPTEC, 
μιας δράσης του ΑΠΘ, κατά την οποία νέοι άνθρωποι 
δούλεψαν σκληρά και με ενθουσιασμό για να επεξεργα-
στούν λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις μετα-
κινήσεις στις πόλεις μας. Αντίστοιχα στο CLIMATHON στις 
22-23 Οκτωβρίου ομάδες δούλεψαν για λύσεις σε ποικίλα 
θέματα που είχαν σχέση με το περιβάλλον και την κλιμα-
τική αλλαγή.

Ακολούθησαν άλλες δέκα ανάλογες εκδηλώσεις, οι πε-
ρισσότερες από τις οποίες καταγράφονται στην ιστοσελί-
δα του OK!Thess (www.okthess.gr) ή στο facebook (www.
facebook.com/OKThess/).

Τέλος, σε συνεργασία με την Δήμο του Τελ-Αβίβ, το 
OK!Thess διοργάνωσε αποστολή στην πρωτεύουσα του 
Ισραήλ στο πλαίσιο του DLD Festival, ενός από τα σημα-
ντικότερα φεστιβάλ καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 
το οποίο δίνει μιαν εξαιρετική ευκαιρία διεθνούς δικτύω-
σης σε startups. Οι ομάδες που συμμετείχαν επελέγησαν 
με ανοιχτό διαγωνισμό και κατόπιν αξιολόγησης, τη δε 
φιλοξενία τους ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Δήμος του Τελ-
Αβίβ.
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