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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘEΣΣAΛONIKHΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες,

H

ετήσια υποχρέωση των δημοτικών αρχόντων να λογοδοτούν για τα πεπραγμένα τους, αν και μοιάζει με τυπική
διαδικασία, αποτελεί μια ουσιαστική λειτουργία. Προωθεί
τη διαφάνεια μέσω της υπεύθυνης λογοδοσίας, ενθαρρύνει την
συμμετοχή του πολίτη και ενισχύει την τοπική δημοκρατία. Έτσι και
φέτος, ο τόμος Απολογισμού του Έργου της Διοίκησης Έτους 2017
περιέχει τις δράσεις της διοίκησης σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της. Περιέχει, επίσης, και όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες
της, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να κρίνουν τα πεπραγμένα της
διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο παρών απολογισμός έχει
ψηφιακή μορφή, για λόγους εξοικονόμησης οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων.
Στον φετινό χαιρετισμό μου θα επιχειρήσω να σταχυολογήσω κάποιες πολιτικές δράσεις του 2017, οι οποίες ξεχωρίζουν ιδιαίτερα,
λόγω της συγκυρίας που διανύει η πόλη και η χώρα εν γένει.
Δεν θα μπορούσα παρά να ξεκινήσω από το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδας, το οποίο στη διάρκεια του 2017 ξεκίνησε να παίρνει «σάρκα και οστά». Ήδη εγκρίθηκε η ειδική πολεοδομική μελέτη
του ακινήτου για τη δημιουργία του Μουσείου στην περιοχή του
Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Κι αυτό, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της ΓΑΙΑΟΣΕ, που γενναιόδωρα παραχώρησε την
έκταση στην οποία θα ανεγερθεί το Μουσείο. Αισθάνομαι μεγάλη
υπερηφάνεια που μια πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, την οποία από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαμε,
γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος
Ελλάδας θα αποτελέσει φάρο, που θα ακτινοβολεί σε όλον τον κόσμο το μήνυμα «Ποτέ Ξανά!». Αλλά αποτελεί και το πρώτο Μουσείο
Ολοκαυτώματος στον κόσμο, που είναι αφιερωμένο στην ιστορία
και στο αποτύπωμα μιας Σεφαραδίτικης κοινότητας, αυτής της
Θεσσαλονίκης, που ξεκληρίστηκε στο Ολοκαύτωμα. Παράλληλα,
θα λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στα οφέλη
για την πόλη της Θεσσαλονίκης, τόσο χάρη στην επισκεψιμότητα
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που αναμένεται να αποκτήσει, όσο και ως νέο τοπόσημο στη δυτική
πλευρά της πόλης.
Οφείλω να πω ότι η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος δεν θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς την εξασφάλιση της
απαραίτητης χρηματοδότησης. Με τις συντονισμένες ενέργειες και
προσπάθειές μας, εξασφαλίσαμε μέρος της χρηματοδότησης από το
Γερμανικό κράτος, μετά την ψήφιση κονδυλίου ύψους 10 εκ. Ευρώ
από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή το 2016. Αλλά και από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την
προσπάθεια προσφέροντας άλλα 10 εκ. Ευρώ. Επιπλέον, γίναμε αποδέκτες προτάσεων για οικονομική στήριξη του Μουσείου από εβραϊκές κοινότητες της διασποράς με τις οποίες ήρθαμε σε επικοινωνία
κατά τις μεταβάσεις μας σε Αμερική, Ευρώπη και αλλού.
Δεν θα μπορούσα να παραλείψω την άλλη σημαντικότατη πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη δωρεά ύψους και πάλι
10 Εκ. Ευρώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Σκοπός, η αντιμετώπιση των
σκληρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα
και η ενίσχυση του οράματος της διοίκησής μας για μια Θεσσαλονίκη ανοιχτή στις προοπτικές της. Στη διάρκεια του 2017 οι υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης εργάστηκαν σκληρά
για να καταρτίσουν ένα συνολικό σχέδιο παρέμβασης στην πόλη με
πολλαπλούς στόχους: Την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων
κοινωνικής συνοχής, στήριξης της επιχειρηματικότητας, διασφάλισης
της εξωστρέφειας της πόλης, ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων πολιτισμού. Ήδη, μεγάλο μέρος των χρημάτων της δωρεάς έχει απορροφηθεί και αξιοποιείται σε δράσεις που υλοποιούνται αυτήν τη στιγμή
στην πόλη καθώς και σε τεχνικά έργα που έρχονται να συμπληρώσουν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, αναδεικνύοντας τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης. Η δωρεά του Ιδρύματος τιμά
την πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και εμένα προσωπικά, και, στα μάτια μου, αποτελεί μια δικαίωση των προσπαθειών
και της δουλειάς που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια.
Σημαντική ήταν και η δουλειά που έγινε το 2017 στο Οικοσύστημα
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΟΚ!Thess, μια πρωτοβουλία του Δήμου
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με σημαντικούς τοπικούς φορείς.
Το 2017 το ΟΚ!Thess κατοχύρωσε τον ρόλο του στη χώρα μας και
διεθνώς ως ένας αξιόλογος και αξιόπιστος φορέας προώθησης και
υποστήριξης της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Δεκάδες είναι οι νέοι άνθρωποι που πέρασαν από το Οικοσύστημα
και πολλές οι νεοφυείς επιχειρήσεις που βγήκαν στην παραγωγή,
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και νέα υπεραξία στην αγορά
εργασίας της πόλης μας. Με το ΟΚ!Thess σπέρνουμε σπόρους, τους
καρπούς των οποίων θα δρέψουμε ως τοπική κοινωνία στο άμεσο
μέλλον.
Θεωρώ υποχρέωσή μου, επίσης, να αναφερθώ στην πιο ουσιαστική
πολιτικά και ανθρωπιστικά πρωτοβουλία μας, αυτήν που αφορά την
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Το 2017 συνεχίσαμε να προωθούμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση που υιοθετήσαμε ήδη από
το 2015. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται σε μια συλλογική προσπάθεια τοπικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών
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οργανισμών, πάνω σε ένα κοινά συμφωνημένο σχέδιο δράσης. Το
σχέδιο αυτό αφορά αφενός την αντιμετώπιση κρίσεων και αφετέρου
την κατάρτιση και εφαρμογή ενός πλάνου για την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία με στόχο την κοινή προκοπή. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί το πρόγραμμα REACT
για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε διαμερίσματα εντός
αστικού ιστού. Το REACT χρησιμοποιείται ως παράδειγμα προς μίμηση και ως βέλτιστη πρακτική σε όλη τη χώρα.
Οφείλω εδώ να επισημάνω τα πεπραγμένα μας που αφορούν τα
παιδιά και την οικογένεια. Το 2017 τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέοι
βρεφονηπιακοί σταθμοί του Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής
και Οικογενειακής Μέριμνας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ πιστοποιήθηκαν και παραδόθηκαν σε λειτουργία τέσσερις ακόμη παιδικές
χαρές. Διαμορφώθηκαν, επίσης, τα σχολικά προαύλια τεσσάρων σχολικών συγκροτημάτων με βιοκλιματικά κριτήρια, όπως και οι σχολικοί
δακτύλιοι γύρω από δύο ακόμη σχολικά συγκροτήματα. Πρόκειται
για δράσεις που αποτελούν μέρος συνολικότερου σχεδιασμού στον
τομέα της σχολικής στέγης, της μέριμνας για το παιδί και της ποιότητας ζωής στην πόλη, ο οποίος θα ξετυλιχτεί τα επόμενα χρόνια.
Στη διάρκεια του 2017, επίσης, εγκαινιάσαμε τα Δημοτικά Ιατρεία στη
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. Η δημιουργία αυτού του δημοτικού
ιατρείου αποτελεί υλοποίηση προγραμματικής μας δέσμευσης για
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας.
Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ και προσφέραμε στους δημότες της Θεσσαλονίκης
μια τέτοια δομή.
Θέλω να σημειώσω, επίσης, την πρόοδο που έγινε στη διάρκεια του
2017 σε ό,τι αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου
μετώπου της πόλης. Πλέον ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ολοκληρωμένη Στρατηγική για το Θαλάσσιο Μέτωπο, αλλά και σχετικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιήθηκε από την Παγκόσμια
Τράπεζα κατά την κατάρτιση Στρατηγικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη του Παραλιακού Μετώπου. Έτσι, η ανάδειξη και η αξιοποίηση
του θαλάσσιου μετώπου της πόλης θα μπορέσει να προχωρήσει τα
επόμενα χρόνια πάνω σε στέρεη και κοινά αποδεκτή βάση, που διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της πόλης, των κατοίκων
της και των επισκεπτών της.
Όσον αφορά τα θέματα καθημερινής διαβίωσης στην πόλη, θέλω να
κάνω ξεχωριστή αναφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη
διάρκεια του 2017 υλοποιήθηκε σε μεγάλη έκταση η αντικατάσταση
φωτιστικών αλλά και ολοκληρώθηκε η ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση του δικτύου. Οι εργασίες αυτές συνεχίζονται και, μέσα στα
λίγα επόμενα χρόνια, η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει σύγχρονο και
οικονομικό δημοτικό φωτισμό.
Παράλληλα, προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας και
εντείνουμε την προσπάθειά μας για έναν δήμο σύγχρονο και λειτουργικό προάγοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις ψηφιακές και διαδικτυακές υπηρεσίες. Θέλω να σταθώ στις επιτυχίες
που είχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σ’ αυτόν τον τομέα. Η ψηφιακή
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πλατφόρμα «Βελτιώνω την Πόλη μου» βραβεύτηκε το 2017 με το
πρώτο βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ βρίσκει μεγάλη
ανταπόκριση από τους πολίτες, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν συστηματικά, κάνοντας έτσι πράξη μια πλευρά του συνθήματος «Αγαπώ
την Πόλη μου, Υιοθετώ τη Γειτονιά μου». Επιπλέον, η ψηφιακή πλατφόρμα Δημοτικής Διαβούλευσης, που ολοκληρώθηκε στη διάρκεια
του 2017 ανοίγοντας τον δρόμο για βελτιωμένη συμμετοχικότητα
του πολίτη, βραβεύτηκε στον διαγωνισμό Best City Awards 2017.
Εκσυγχρονισμός επήλθε και στα 27 σημεία είσπραξης που διαθέτει
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τα οποία στη διάρκεια του 2017 εξοπλίστηκαν με τερματικές συσκευές POS, διευκολύνοντας τους δημότες
στις συναλλαγές τους με τον δήμο και περιορίζοντας τις συναλλαγές
σε χρήμα.
Στα αξιοσημείωτα του 2017 θα ήθελα να συμπεριλάβω τη λειτουργία του νέου συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Ο στόχος είναι
διττός: Αφενός να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα στάθμευσης
και η συνακόλουθη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού και αφετέρου
να ενισχυθεί η εμπορική και οικονομική δραστηριότητα μέσω της
διευκόλυνσης της πρόσβασης στο κέντρο της πόλης. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και αντιδράσεις, το νέο σύστημα αγκαλιάστηκε από
τον κόσμο και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών
στάθμευσης και κυκλοφορίας. Είμαι σίγουρος ότι, όταν επεκταθεί
και στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες του Δήμου και λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη, το νέο σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητα των πολιτών.
Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, άφησα τη διαρκή προσπάθειά μας να
στηρίξουμε την οικονομία της πόλης και τους πληττόμενους από
την κρίση πολίτες, εξορθολογίζοντας τα δημοτικά τέλη. Για ακόμη
μια χρονιά προχωρήσαμε σε μείωση κατά 10% των τελών για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, και κατά 10% των τελών χρήσης
κοιμητηρίων. Έτσι, στη διάρκεια των δύο τελευταίων δημοτικών
περιόδων, η συνολική μείωση των τελών για κατοικίες ανέρχεται
στο 32,5% και στο 28,5% για επαγγελματικούς χώρους. Το οφείλαμε
στους δημότες που κατέβαλλαν υπέρογκα δημοτικά τέλη. Εξάλλου,
τα περιθώρια οικονομικής εξυγίανσης και εξορθολογισμού είναι
πάντα υπαρκτά, άλλοτε μεγαλύτερα και άλλοτε μικρότερα, αρκεί
βέβαια να υπάρχει και η αντίστοιχη πολιτική βούληση.
Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι τα πεπραγμένα της διοίκησής
μας κατά τη διάρκεια του έτους 2017 βελτιώνουν αισθητά την υποδομή, πάνω στην οποία η πόλη θα χτίσει για να πορευτεί τα επόμενα χρόνια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής και της κοινής προκοπής. Η διοίκησή μας εξόπλισε
τον Δήμο Θεσσαλονίκης με χρηματοδοτικά εργαλεία και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Με σχέδια στρατηγικά και επιχειρησιακά καταρτισμένα συλλογικά και συμμετοχικά σε συνέργεια με τους
τοπικούς φορείς. Και κυρίως, με ένα όραμα για μια πόλη έτοιμη να
πορευτεί στο μέλλον με αξιώσεις και προοπτικές. Είμαι σίγουρος ότι
αυτή η παρακαταθήκη θα πιάσει τόπο.
Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κορυφαίο
θεσμικό όργανο του Δήμου. Κατοχυρώνει με τον
πιο άμεσο τρόπο, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, 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 μεταξύ
του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών, ώστε να
προάγεται το δημόσιο συμφέρον και η εξυπηρέτηση των
συλλογικών αναγκών.
Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς αποτελεί θεσμικό φορέα διασύνδεσης
όλων των πολιτών με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των
βασικών επιλογών του Δήμου. Οι συνεδριάσεις του διέπονται από διαφάνεια και από δημοκρατικές διαδικασίες,
αλλά και – απαρέγκλιτα – από την τήρηση του Δημοτικού
Κώδικα, του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και
του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
με σκοπό την υπεράσπιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 29 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων:
25 Tακτικές συνεδριάσεις
● 3 ειδικές συνεδριάσεις, και συγκεκριμένα:
• Ειδική συνεδρίαση, στις 05.03.2017, σύμφωνα με
τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 και την υπ’
αρ.43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για
την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
• Ειδική συνεδρίαση, στις 31.10.2017, για την έγκριση
του απολογισμού, του ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου για το έτος 2016.
• Ειδική συνεδρίαση, στις 12.12.2017, για την ψήφιση του
Προϋπολογισμού του Δήμου και την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018.

6 / 92

● 2 έκτακτες συνεδριάσεις, και συγκεκριμένα:
• Έκτακτη συνεδρίαση στις 13.07.2017, λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία αφορούσαν:
- την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
- τη σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας,
- την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017,
- την έγκριση παράτασης σύμβασης της εταιρείας
«Οικολογική Πρόοδος Α.Ε.».
• Έκτακτη συνεδρίαση στις 24.07.2017, σχετικά με την
παραμονή του 12ου Δημοτικού Σχολείου στο κτίριο
επί της οδού Μαρίας Κάλλας 2Β.
Κατά τη 2η τακτική συνεδρίαση (30.01.2017), πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) σχετικά με τις αρχαιότητες του
Σταθμού Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
Κατά την 4η τακτική συνεδρίαση (28.02.2017), πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των Υπηρεσιών Άθλησης οι οποίες
παρέχονται από τις δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης και
ενημερώθηκε το Σώμα για το νέο σύστημα υποστήριξης
Internet στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά την 6η τακτική συνεδρίαση (10.04.2017), η Γενική Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών».
Κατά την 7η τακτική συνεδρίαση (24.04.2017), ενημερώθηκε το Σώμα από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΠΘΕ, για
τη διοργάνωση και φιλοξενία στην πόλη της Θεσσαλονίκης του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τις Δημόσιες Τηλεοράσεις, INPUT.
Κατά την 9η τακτική συνεδρίαση (25.05.2017), το Δημοτικό Συμβούλιο απένειμε το αργυρό μετάλλιο της πόλης
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στον George S.Bissell, για την απαράμιλλη προσφορά του
στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δομών της Θεσσαλονίκης.
Κατά την 10η τακτική συνεδρίαση (12.06.2017), κατόπιν
διαλογικής συζήτησης το Σώμα ενέκρινε επικαιροποιημένο σχέδιο ενεργειών του Δήμου για την αντιμετώπιση
έκτακτης ανάγκης που προέρχεται από σεισμό.
Κατά την 12η τακτική συνεδρίαση (10.07.2017), ο κ. Εμμανουήλ Σκορδύλης, καθηγητής Σεισμολογίας στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε το Σώμα για το 1ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης «Σεισμοί: Σύγχρονες τάσεις, αντιμετώπιση – προστασία».
Επίσης στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα επικαιροποιημένα σχέδια ενεργειών του Δήμου
α) για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων
(πλημμυρών, χιονοπτώσεων, παγετού, καύσωνα), δασικών πυρκαγιών, τεχνολογικών ατυχημάτων και β) για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
Κατά την 23η τακτική συνεδρίαση (13.11.2017), το Δημοτικό Συμβούλιο απένειμε το αργυρό μετάλλιο της πόλης
στην κ. Αλίκη Περρωτή για τη εξαιρετική προσφορά της
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην εκπαίδευση, στην
έρευνα και στην καινοτομία.

> Τον χαρακτηρισμό του χώρου της Ροτόντας ως μνημείου, που δεν επιτρέπει την μονιμότητα στις κατασκευές ή στον εξοπλισμό εκκλησιαστικού χαρακτήρα.

▪ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το 2017, όπως και τα παλαιότερα έτη, δόθηκε το βήμα
του Δημοτικού Συμβουλίου σε ομάδες πολιτών, σε συλλογικούς φορείς, σε ενώσεις εργαζομένων κ.λπ., ώστε να
ενημερώσουν το Σώμα για θέματα που εμπίπτουν στην
ημερήσια διάταξη ή αφορούν σημαντικά ζητήματα τρέχουσας κοινωνικής επικαιρότητας.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Εργαζομένων
του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου, ζήτησαν

Το 2017 εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ψηφίσματα σχετικά με:
> Την προστασία της πρώτης κατοικίας των πολιτών.
> Την παραπομπή σε δίκη του Δημάρχου Πατρέων.
> Την επίθεση που δέχθηκε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από οργανωμένες ομάδες πολιτών.

> Την επέτειο μνήμης της Αρμενικής Γενοκτονίας.
> Τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου.
> Τα δίκαια αιτήματα του Γυμναστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Α.Σ. «Ηρακλής».
> Το οικουμενικό μνημείο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
> Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών.
> Την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ η οποία στερεί από τους πρόσφυγες, τους αιτούντες πολιτικό άσυλο και τους άστεγους το δικαίωμα να λαμβάνουν κάρτα ανεργίας.
> Την απώλεια των πανεπιστημιακών καθηγητών Γιάννη Παντή και Δημήτρη Θέμελη.
> Την επίθεση σε βάρος του προσωπικού και του εξοπλισμού της ΔΕΠΘΕ από ομάδα κουκουλοφόρων.
▪ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

και έλαβαν το βήμα για να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Παράλληλα συνεχίστηκε η απευθείας μετάδοση και απόδοση στη νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα
ακοής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
από τη Δημοτική Τηλεόραση TV100 και από δημοσιογράφο της ΔΕΠΘΕ.
▪ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχάρη:
• Τον Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ» για την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας,
την Εθνική Ελλάδα Μπάσκετ «Special Olympics” για
την επιτυχία τους στο Παλαί ντε Σπορ με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθώς και τον
υπάλληλο του Δήμου κ. Γαληνό Πετρά που πήρε μέρος
στους αγώνες.
• Την ομάδα του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του χάντμπολ στους άντρες.
• Τις ομάδες ποδοσφαίρου και πετοσφαίρισης του ΠΑΟΚ
για τις μεγάλες αθλητικές επιτυχίες τους, την κατάκτηση
του κυπέλλου Ελλάδος και του πρωταθλήματος αντιστοίχως.
▪ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώθηκαν στο Σώμα επιστολές, ερωτήματα, απαντήσεις, υπομνήματα, ψηφίσματα, προσκλήσεις,
αιτήματα δημοτών, ομάδων πολιτών, αλλά και συλλογικών φορέων. Παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις:
• Πραγματοποίηση εγκαινίων του χώρου μνήμης της αντιδικτατορικής αντίστασης στο Πολεμικό Μουσείο, ύστερα
από πολυετή σειρά ενεργειών του Δήμου.
• Συνοπτική ενημέρωση από Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ για τις δράσεις τους.
• Ειδική ξενάγηση της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης για
τους Δημοτικούς Συμβούλους στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης
• Πραγματοποίηση της 7ης Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
• Αποστολή της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου με link στους Συμβούλους.
• Ανακοίνωση τεσσάρων αποφάσεων της Προϊσταμένης
της Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης για την ολική άρση των μέτρων
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εφαρμόστηκε σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
• Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης».
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• Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων της Χώρας στο θεματικό Συνέδριο
στην Κρήτη με θέμα «Κλιματική Αλλαγή».
• Ανακοίνωση υπομνήματος της Ένωσης Καταστηματαρχών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κέντρου Θεσσαλονίκης
με θέμα «Καθίσματα στον υπαίθριο χώρο».
• Ανακοίνωση για την ανάληψη από την πόλη της Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης στο Γκέτεμποργκ
της Σουηδίας, της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού φεστιβάλ
υπερηφάνειας «EuroPride 2020».
• Ευχαριστήρια επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών (Παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης) για την
παραχώρηση χώρου του Δήμου ώστε να πραγματοποιηθεί εκδήλωσή τους.
• Υπόμνημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά
με την κατανομή προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και τη μείωση οργανικών θέσεων στην ΔΙ.Π.Υ.Ν.
Θεσσαλονίκης.
▪ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατά το έτος 2017 συνεχίστηκαν οι εργασίες στο Γραφείο Ψηφιοποίησης Ιστορικού Αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ψηφιοποίησης του Αρχείου
του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί πρωτοβουλία που βασίστηκε στην ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
υπ’ αριθμ. 1461/19-10-2015, η οποία προβλέπει την «παροχή
ανοικτής πρόσβασης στις Αποφάσεις και Συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου 1917-1995». Η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του Δημοτικού Συμβουλίου
προχωράει σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (Δι.Πα.Ε.) και υλοποιήθηκε χωρίς κανένα κόστος για τον
Δήμο Θεσσαλονίκης έχοντας ενταχθεί στην πράξη «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης», με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ.
Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά
το 2017 ήταν οι εξής:
• Καταγράφηκε ηχητικό υλικό που αφορά συνεδριάσεις
από το 1975 έως 2017.
• Συνεχίστηκαν οι διορθώσεις και ο επανέλεγχος αναρτημένων εγγραφών (8.202).
• Παράχθηκαν νέα έγγραφα (13.000).
• Καθορίστηκε η πολιτική ευρετηρίασης δεδομένων.
• Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του ψηφιοποιημένου
αρχείου από το Δι.Πα.Ε.
• Εξυπηρετήθηκαν 197 αιτήματα Διευθύνσεων του Δήμου.
• Έγινε αντιπαραβολή 200.000 σελίδων μεταξύ του φυσικού και του ψηφιοποιημένου αρχείου, πριν και μετά την
παραλαβή του ψηφιοποιημένου.

/ Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ

• Αποθηκεύτηκε το ήδη ψηφιοποιημένο αρχείο σε εξωτερικό σκληρό δίσκο.
• Παραλήφθηκε ο κλωβός ψηφιοποίησης και το αντίστοιχο
λογισμικό που παρείχε δωρεάν η εταιρεία «ATS», καθιστώντας δυνατή τη μελλοντική ψηφιοποίηση με ίδια μέσα.
• Συντάχθηκε σχετική εισήγηση για τη δωρεάν παραχώρηση δύο φωτογραφικών μηχανών, ενός server και μιας
οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες μελλοντικής ψηφιοποίησης.
• Υπήρξε άψογη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις και
φορείς με στόχο την απόκτηση μηχανημάτων για τη μελλοντική παραγωγή ψηφιακών τεκμηρίων με ίδια μέσα.
• Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων πρόταση για τη δημιουργία Κανονισμού Λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου του Δημοτικού Συμβουλίου και έγγραφο σχετικό με τις συνθήκες φύλαξης
και διατήρησης του Ιστορικού Αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου.
• Παρουσιάστηκε η οργάνωση και η λειτουργία του
Ιστορικού Αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.
▪ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε κατά το έτος
2017 Μνημόνια, Σύμφωνα και Πρωτόκολλα Συνεργασίας, τα
οποία αναφέρονται παρακάτω:
Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΑΠΘ σε θέματα που συμβάλλουν στην εξέλιξη της έρευνας και στη μελέτη της τοπικής
ιστορίας και, παράλληλα, Σύμφωνο Συνεργασίας σε θέματα
βιβλιοθηκών, αρχείων και συλλογών.
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και
των: 1) Ν.Π.Ι.Δ. «Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», 2) Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας διοργάνωσης καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων «ARTBOX» και 3) Σωματείου με την επωνυμία
«Σωματείο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση Ατελιέ 3-103»,
για τη διαμόρφωση πολιτισμικών πλαισίων και την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών στον χώρο των πρώην Δημοτικών
Σφαγείων «LaBattoir»
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ερευνητική Μονάδα URENIO
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την
INFALIA Private Company IKE, εταιρία τεχνοβλαστό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),
για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης «Βελτιώνω την πόλη μου».
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Παγκόσμιας Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Διεθνή μη κερδοσκοπικό
οργανισμό «Global Water Partnership-Mediterranean», που
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εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία με την επωνυμία «Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Mediterranean Information Office for Environment,
Culture and Sustainable Development – MIO ECSDE), με
στόχο την υλοποίηση έργων και δράσεων επίδειξης, για την
καλή και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων στον αστικό
χώρο με βάση τις διεθνείς σύγχρονες πρακτικές, στο πλαίσιο
του Προγράμματος «Συλλογή Όμβριων Υδάτων»
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης
και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία
«CREATIVITY PLATFORM – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Συμφωνητικό Συνεργασίας της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών
και Μουσείων με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το
πρόγραμμα «Προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας», στο πλαίσιο της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2017».
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης
και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, για την
ανάπτυξη της δράσης «Study in Thessaloniki - Σπουδάζω
στη Θεσσαλονίκη».
Επιπροσθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Πρωτοβουλία «Σύμφωνο
των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια», το οποίο έχει
ως σκοπό οι συμμετέχουσες πόλεις να αναλάβουν πολιτικές
δεσμεύσεις αλλά και δράσεις προκειμένου να προβλέψουν
τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να
προετοιμαστούν γι’ αυτές.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησε το
Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μετά από πολύωρη διαλογική συζήτηση το
Σώμα ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους χρηματοδοτικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΕΤΕπ.
Επίσης ενέκρινε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης
από την ΕΤΕπ και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες τόσο για την εκταμίευση των δόσεων όσο και για
την υπαγωγή στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχέδιο των
αντίστοιχων έργων.
Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο:
• όρισε εκ νέου την Οργανωτική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη Ιστορικής Μνήμης της
πόλης και την Οργανωτική Επιτροπή για τον εορτασμό
της 30ής Οκτωβρίου, ημέρας απελευθέρωσης της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
• τροποποίησε τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.
• ενέκρινε παραχώρηση χώρου στέγασης Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών στον Δήμο.
• ενέκρινε χορηγήσεις οικονομικών ενισχύσεων του Δήμου σε άπορους δημότες.
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Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Γούλα Καλυψώ

Μπουτάρης
Ιωάννης
Δήμαρχος

Αδαμίδου
Γκιουλέκα Σωτηρία

Καλφακάκου Γλυκερία

Αρβανίτης Γεώργιος

Ασλανίδου
Κωνσταντίνα - Ευρυδίκη

Πρόεδρος
Δημοτικού
Συμβουλίου
(από 5/03/2017)

Αντιπρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
(από 5/03/2017)

ΑκριτίδουΓιαννουλοπούλου Μαρία

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτική Σύμβουλος

Δημοτική Σύμβουλος
αντικαταστάθηκε από την
Χρυσούλα Ζαρογιάννη

Γεώργιος Αβαρλής

Δημοτικός Σύμβουλος

Σοφία Ασλανίδου
Δημοτική Σύμβουλος

Αβραμόπουλος
Παναγιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος

Bensasson Chimchi Simon
Δημοτικός Σύμβουλος

Ζεϊμπέκης Νικόλαος

Ζέρβας Κωνσταντίνος

Καλαφάτης Σταύρος

Κανάκης Στέλιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Λεκάκης Πέτρος

Λιακόπουλος Στυλιανός

Λιάκου Μαγδαληνή

Ματθαιόπουλος Αρτέμιος

Μπαρμπουνάκης
Αθανάσιος-Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής &Αλληλεγγύης
(από 7/03/2017)

Πέγκας Σπύρος

Αντιδήμαρχος Τουριστικής
Ανάπτυξης & Διεθνών
Σχέσεων
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Γραμματέας Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Ρανέλλα Γεωργία
Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
(έως 6/03/2017)

αντικαταστάθηκε από
τον Βασίλη Διαμαντάκη
Δημοτικό Σύμβουλο

Ράπτης Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Σεβρής Κωνσταντής

Δημοτικός Σύμβουλος

Καπόν Χασδάι

Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης
και Αθλητισμού
(από 13/10/2018)

Στεργίου Αρμόδιος

Δημοτικός Σύμβουλος
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Στυλιανή Αβραμίδου

		

Αγαθαγγελίδου Μαρία

Δημοτική Σύμβουλος

Δημοτική Σύμβουλος

Γωγάκος Στέφανος

Δελής Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Κιοσέογλου Ελευθέριος

Κούβελας Δημήτριος

Κουράκης Ανδρέας

Δημητριάδης Σωκράτης

Ζαχαριάδης Λάζαρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Κυριζίδης Εφραίμ

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Δημοτικός Σύμβουλος

Παππάς Αθανάσιος

Παπαστεργίου Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων & Περιβάλλοντος

Τελίδης Αναστάσιος

Φωτίου Νικόλαος

Χρυσίδου Έλλη (Ελένη)

Παντελίδης Ευστάθιος

Παπαναστασίου
Αθανάσιος

Δημοτική Σύμβουλος

Δημαρέλος Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Αστικής
Ανθεκτικότητας
και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
(από 13/10/2017)

Μόνικα Αϊβάζογλου

Δημοτική Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Τανιμανίδου Στεφανία

Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
(από 7/03/2017)

Άγιος Αλέξανδρος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αγγελίδου
-Πολυχρονιάδου Άννα
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Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιδήμαρχος
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης &
Κοινωνίας των Πολιτών

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού και Τεχνών

Πασχαλίδου Μαρία

Δημοτική Σύμβουλος

Ψαρράς Θωμάς

Γενικός Γραμματέας
του Δήμου

11 / 92

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ο

ι Δημοτικές Κοινότητες και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας και κατά το έτος 2017 κινήθηκαν
θεσμικά αφενός εντός των ορίων που θέτει ο
«Καλλικράτης» και αφετέρου σύμφωνα με τον ψηφισμένο
από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης (2015) «Κανονισμό Λειτουργίας Κοινοτικών Συμβουλίων», που τους
δίνει δυνατότητες να λειτουργούν με όρους εξωστρέφειας, δημοκρατικού προγραμματισμού και συμμετοχής του
δημότη στις τοπικές υποθέσεις.
Kατά τη διάρκεια του έτους 2017 πέτυχαν βελτιωμένες
επιδόσεις ως προς α) την ανταπόκριση των υπηρεσιών
τους σε αιτήματα των δημοτών, β) την προβολή της παρουσίας τους και τη γνωστοποίηση του θεσμικού ρόλου
τους στις χωρικές ενότητες όπου λειτουργούν, γ) την
πραγματοποίηση ποικίλου περιεχομένου εκδηλώσεων
(πολιτιστικών σε ποσοστό 45,7%, ενημερωτικών-εκπαιδευτικών 24,5%, αθλητικών 10,6%, κοινωνικών 10,6% και
λοιπών 8,5%), μεγάλο μέρος των οποίων υλοποιήθηκε
χωρίς δαπάνη για τον Δήμο.
Το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού τους παρέμεινε
σταθερό για ένα ακόμη έτος, παρά τις αναγκαστικές περικοπές σε άλλες υπηρεσίες και δομές του Δήμου.

▪ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Πραγματοποιήθηκε και το 2017 η θεσμοθετημένη διαδικασία της ετήσιας Ειδικής Συνεδρίασης Δημόσιου Απολογισμού των πεπραγμένων των Κοινοτικών Συμβουλίων
(Ιούνιος-Ιούλιος) με τη συμμετοχή δημοτών προκειμένου:
α) να υπηρετηθεί η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία
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 αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων,
στοχοθεσίας και δράσεων για μια καλύτερη επόμενη χρονιά. Στις απολογιστικές συνεδριάσεις διαπιστώνεται κάθε
χρόνο ότι τα Κοινοτικά Συμβούλια εστιάζονται στις συζητήσεις τους στα τοπικά προβλήματα της περιοχής επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό διαπαραταξιακής συναίνεσης.
▪ Λειτουργία επιτροπών
Κοινοτικών Συμβουλίων
Η λειτουργία και οι δράσεις των θεσμοθετημένων Θεματικών Επιτροπών των Κοινοτικών Συμβουλίων ήταν διαφοροποιημένες ανά θεματική ενότητα και ανά Κοινότητα ως
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προς το αντικείμενο, τη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα. Μεγαλύτερη δραστηριότητα επέδειξαν οι Επιτροπές με αντικείμενο τις πολιτιστικές/ψυχαγωγικές, ενημερωτικές-εκπαιδευτικές, αθλητικές και κοινωνικές δράσεις.
▪ «ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ,
ΥΙΟΘΕΤΩ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ»
Σημαντική πολιτική στόχευση που τέθηκε και για το 2017,
με σύνθημα «Αγαπώ την πόλη μου, υιοθετώ τη γειτονιά
μου» ήταν η σταδιακή προώθηση της αλλαγής στην αντίληψη του ρόλου και της αποστολής των Κοινοτήτων: Εξωστρέφεια στις δράσεις, προώθηση της συμμετοχής των δημοτών μέσω της συγκρότησης τοπικών συνεργειών μεταξύ
των αιρετών της Κοινότητας, των υπηρεσιών του Δήμου
και τυπικών ή άτυπων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Η αισθητική, περιβαλλοντική
και χρηστική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μιας περιοχής με μικρές αλλά χειροπιαστές αλλαγές στους χώρους
και στις λειτουργίες της Κοινότητας και, εντέλει, η βελτίωση στην ποιότητα της καθημερινότητας των δημοτών με
βάση την αμοιβαία συνεργασία και προσφορά.
Και κατά το έτος 2017, η στόχευση αυτή, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, απέδωσε περιορισμένα
αποτελέσματα. Βασικότερες αιτίες υπήρξαν: α) η έλλειψη
παράδοσης και αντίστοιχης κουλτούρας συμμετοχής σε
μεγάλη μερίδα των τοπικών κοινωνιών, παρά την ενθαρρυντική ύπαρξη και τη δράση θυλάκων ενεργών ομάδων
πολιτών, νεαρής κυρίως ηλικίας, β) η σωρευμένη απογοήτευση υψηλού ποσοστού πολιτών από προηγούμενες περιόδους συμμετοχικών υποσχέσεων που δεν έγιναν πράξη,
γ) η αδυναμία θεσμικών προβλέψεων και διαδικασιών, οι
οποίες να παρέχουν στις κοινότητες δυνατότητες αποφασιστικού χαρακτήρα, δ) η απουσία των κατάλληλων «εργαλείων» διευκόλυνσης των συμμετοχικών διαδικασιών, ε) ο
μακρόχρονος προσανατολισμός των Κοινοτικών Συμβουλίων σε δράσεις κυρίως πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού-εκπαιδευτικού, αθλητικού, κοινωνικού χαρακτήρα, στ΄) η αντικειμενική αδυναμία των σχετικών κοινοτικών
υπηρεσιών να στηρίξουν την πολιτική κατεύθυνση της
συμμετοχικότητας, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα της
αποστολής τους (διοικητική υποστήριξη).
▪ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Η διοίκηση του Δήμου, εντοπίζοντας τις αδυναμίες στην
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επίτευξη των στόχων της εξωστρέφειας, σε μια προσπάθεια στήριξης της ενεργού συμμετοχής και της συνέργειας,
επιχείρησε να ενισχύσει τις κοινότητες με εργαλεία και μεθόδους βελτίωσης της λειτουργίας τους και ενθάρρυνσης
της συμμετοχικότητας:
1. Συμμετοχικός σχεδιασμός
Σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας του προγράμματος «Resilient Thessaloniki» σχεδιάστηκε στην Ε ‘ Δημοτική Κοινότητα πιλοτική δράση με
θέμα «Συν-δημιουργώντας ένα δημόσιο χώρο χωρίς αποκλεισμούς». Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν, συζητήθηκαν οι ιδέες που κατατέθηκαν
και, στη συνέχεια, ψηφίστηκαν από τους ενδιαφερόμενους
κατοίκους και φορείς της Ε΄ Δημ. Κοινότητας. Ακολούθως,
έγινε ο σχεδιασμός της πιλοτικής δράσης με τίτλο «Πάρκο
όπως το θες!», η οποία υλοποιήθηκε στο πάρκο Μηνά Πατρικίου (Νοέμβριος 2017). Με βάση τη συμμετοχικότητα,
αναζητήθηκε ο μελλοντικός τρόπος χρήσης του πάρκου,
όπως μπορεί να προκύψει μετά από πρωτοβουλίες των
κατοίκων.
2. Τυποποίηση διαδικασιών οργάνωσης εκδηλώσεων
Στην προσπάθεια τυποποίησης και διευκόλυνσης των διαδικασιών διοργάνωσης εκδηλώσεων αλλά και παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο από ομάδες δημοτών, η ομάδα
του «Resilient Thessaloniki» σε συνεργασία με αιρετούς και
υπηρεσίες του Δήμου ετοίμασε έναν «βήμα προς βήμα»
«Οδηγό Επεξεργασίας της αδειοδότησης συμμετοχικής
δράσης στον δημόσιο χώρο της γειτονιάς με πρωτοβουλία πολιτών». Πρόκειται για ένα εποπτικό σχεδιάγραμμα
και τρία σετ εντύπων που συμπληρώνονται αντίστοιχα από
τον δημότη, τη Δημοτική Κοινότητα και την Υπηρεσία, και
αποτελούν ένα οδικό χάρτη των υποχρεώσεων κάθε πλευράς από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας μιας εκδήλωσης/δράσης. Στόχος είναι το σύστημα αυτό να ενταχθεί στην εργαλειοθήκη του Δήμου και να αποτελεί στο
εξής ένα απαραίτητο εργαλείο.
O «Οδηγός», μετά την πιλοτική εφαρμογή του στην Ε΄ Κοινότητα (Νοέμβριος 2017), προβλέπεται να επεκταθεί και
στις άλλες Κοινότητες εντός του β’ εξαμήνου του 2018.
3. Δωμάτιο της γειτονιάς
Το πρόγραμμα «Δωμάτια της Γειτονιάς» (Απρίλιος 2017) είναι
μια πρόταση για την συγκρότηση ενός δικτύου χώρων κοινωνικής δημιουργικότητας στις Δημοτικές Κοινότητες του
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Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος της δωρεάς του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε «Δωμάτιο», στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση πολίτες της γειτονιάς, θα παρέχεται πρόσβαση στο
διαδίκτυο, χώρος για εργασία και συνεργασία, εργαστήριο
παραγωγής μικρών αντικειμένων, μικρό καφέ και σαλόνι,
καθώς και υπηρεσίες συντονισμού, διαχείρισης και οργάνωσης κοινών δράσεων.
Οι επιλεγμένοι χώροι [ΠΛΑΙΣΙΟ]
Για τη δράση «Δωμάτια της Γειτονιάς», βάσει κριτηρίων καταλληλότητας για τη λειτουργία τους, επιλέχθηκαν αρχικά
οι παρακάτω χώροι:
• Β΄ Δημοτική Κοινότητα, Ισόγειο στις 12ώροφες πολυκατοικίες της οδού Λαγκαδά
• Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, Ισόγειο επί της οδού Θεοφίλου 25
• Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, Χώροι των πρώην στάβλων Παπάφη
Τα τρία πρώτα «Δωμάτια της Γειτονιάς» αναμένεται να
λειτουργήσουν στο τέλος του 2018, ενώ μακροπρόθεσμα
σχεδιάζεται να αποτελέσουν δίκτυο σε όλη την πόλη.
4. Κέντρα Κοινότητας
Τον Νοέμβριο του 2017 ξεκίνησε την λειτουργία του το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή, που με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και
υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν
την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι να
αποτελέσουν ένα «front desk» υποδοχής, καταγραφής,
κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.
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Το Ανατολικό
Κέντρο Κοινότητας
στεγάζεται, εντός
της Δ΄ Δημοτικής
Κοινότητας, επί της
οδού Κλεάνθους 57
και Λαμπράκη, περιοχή Άνω Τούμπα.

Το Δυτικό
Κέντρο Κοινότητας,
με το παράρτημα
ΚΕΜ, λειτουργεί
προσωρινά
επί της οδού
Μοναστηρίου 93Β.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας, είναι πολίτες που
κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του και
κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που
βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ
και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί με ειδικό επιστημονικό
προσωπικό, ένα στην ανατολική πλευρά της πόλης και
ένα στη δυτική πλευρά.
5. Διοικητική Αποκέντρωση και Συμμετοχή
του Πολίτη.
Στον υπό τροποποίηση Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (Ο.Ε.Υ.) [η έναρξη ισχύος του οποίου προβλέπεται για το β’ εξάμηνο του 2018] έχει προβλεφθεί η
σύσταση Τμήματος Διοικητικής Αποκέντρωσης και Συμμετοχής του Πολίτη με στόχο την αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Ειδικότερα: α) την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα, συμμετοχικός σχεδιασμός, συμμετοχικός προϋπολογισμός), β) τον επανασχεδιασμό δράσεων τοπικής
διακυβέρνησης, γ) δράσεις και ενέργειες που αφορούν την
ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ι. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, βάσει του οποίου λειτουργούν οι Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, αν και
ενισχυμένο με τον Κανονισμό Λειτουργίας που ψήφισε το
Δημοτικό Συμβούλιο, εξάντλησε τις δυνατότητές του. Ο
αναμενόμενος νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
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(«Κλεισθένης») φαίνεται να δίνει περισσότερες δυνατότητες στις Δημοτικές Κοινότητες προκειμένου να ενισχυθούν
οι αποφασιστικές αρμοδιότητές τους και να ενθαρρυνθεί η
συμμετοχή των δημοτών στα τοπικά θέματα.
ΙΙ. Εξακολουθεί να ισχύει η εκτίμηση ότι 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 αναβάθμιση 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 βοηθούσε στην ανακατεύθυνση
μέρους των δράσεών τους από το κυρίαρχο μοντέλο των
«πολιτιστικών εκδηλώσεων» σε άλλα πεδία βελτίωσης της
καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην Κοινότητα,
γ) θα βελτίωνε σημαντικά 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 συναλασσόμενων με τις Κοινότητες πολιτών.
ΙΙΙ. Η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης επιχειρεί να ενισχύσει τις Δημοτικές Κοινότητες με εργαλεία, μεθόδους
και υπηρεσίες που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και
ενθαρρύνουν τη συμμετοχικότητα.
▪ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Καθ’ όλο το έτος, οι Κοινότητες πραγματοποίησαν πλήθος
δράσεων και εκδηλώσεων με ευρεία θεματολογία. Ενδεικτικά:
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συμμετοχή σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. στην
εβδομάδα «NOW WE MOVE», πανευρωπαϊκή εκδήλωση
για την προώθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της
καθημερινής κίνησης και φυσικής άσκησης.
Πραγματοποίηση του προγράμματος δωρεάν ξεναγήσεων «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ».
Πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που συνεχίζει
να εμπλουτίζεται και είναι ιδιαιτέρως αγαπητό στους δημότες.
Πραγματοποίηση γιορτής την παραμονή των Χριστουγέννων για τους πωλητές του περιοδικού «ΣΧΕΔΙΑ».
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Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παρουσίαση στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό FM
100,6 σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών με τίτλο «Η ΦΩΝΗ
ΤΗΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και με βασικό αντικείμενο την ενημέρωση, ψυχαγωγία και παροχή χρηστικών
πληροφοριών στους ακροατές.
Πραγματοποίηση επτά δράσεων με τίτλο «ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑ ΠΡΟΣΕΧΕ, ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΣ», σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων και
Γυμνασίων σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή.
Συμμετοχή στην αθλητική δράση «UNDER ARMOUR RUN
THESSALONIKI CITY CHALLENGE», που περιελάμβανε ημιμαραθώνιο 10 χλμ, 5 χλμ και 1 χλμ για παιδιά.
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Διοργάνωση τριήμερης εκδήλωσης με τίτλο «WALL
FESTIVAL». Πρόκειται για ένα φεστιβάλ τεχνών που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και εξελίσσεται στο πάρκο Στεργίου
Πολυδώρου στην Άνω Πόλη, δίπλα στα βυζαντινά τείχη.
Διοργάνωση δράσης σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ για
προσφορά ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων από
ειδικευμένους γιατρούς της κλινικής, από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες της και από εθελοντές φοιτητές
του Α.Π.Θ.
Κοινωνικές παρεμβάσεις με ενίσχυση δομών-υπηρεσιών
Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας (κοινωνικό παντοπωλείο τροφίμων, ένδυσης, υπόδησης, Κέντρο Φροντίδας
Ηλικιωμένων & ΑΜΕΑ, συλλογή φαρμάκων), ευαισθητοποίηση πολιτών για πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης,
αποτύπωση ευπαθών ομάδων και αστέγων κ.ά.
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συνδιοργάνωση με το Παιδικό Μουσείο ενός μουσειοπαιδαγωγικού εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.
Πραγματοποίηση περιβαλλοντικής δράσης στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Μέγας Αλέξανδρος» με τη
συμμετοχή των γονέων και των παιδιών, με σκοπό τον
καλλωπισμό του αύλειου χώρου με τη φύτευση λουλουδιών και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.
Πραγματοποίηση εκδήλωσης σε συνεργασία με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων 8ου Σ.Π. Τούμπας, Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο «ΕΣΥ ΠΟΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΙΣΑΙ;».

		

AΠOΛOΓIΣMOΣ 2017

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πιλοτική δράση του προγράμματος «Resilient
Thessaloniki» με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ».
Πραγματοποίηση εκδήλωσης στο πάρκο Μηνά Πατρικίου
με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΌΠΩΣ ΤΟ ΘΕΣ». Πρόκειται για μια πολυδύναμη εκδήλωση σε συνεργασία με πολίτες και διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στόχος των δύο αυτών δράσεων είναι να δοκιμαστεί η
ανανεωμένη διαδικασία αδειοδότησης του δημοσίου
χώρου που σχεδιάστηκε για τη διευκόλυνση των πολιτών
στην υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων μικρής κλίμακας μέσα στην πόλη και συγχρόνως να ενθαρρυνθεί η
ενεργοποίηση των πολιτών για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα αξιοποίησης των δημόσιων χώρων της
γειτονιάς.
Διοργάνωση του πολυήμερου Φεστιβάλ Μαθητικών και
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, όπου Σχολεία, Δημοτικοί
και Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Πολιτιστικοί, Αθλητικοί και
άλλοι Σύλλογοι παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Πραγματοποίηση μιας πρωτότυπης εκπαιδευτικής, ψυχαγωγικής, μουσικής θεατρικής παράστασης με θέμα την
κυκλοφοριακή αγωγή, απευθυνόμενη σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σε συνεργασία με τη θεατρική
ομάδα «Σχοινί Κορδόνι».
«ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ»: Πραγματοποίηση εκδήλωσης
με αθλητικές, μουσικοκινητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό
Σταθμό Τριανδρίας με αφορμή τη λήξη του σχολικού
έτους.
Πραγματοποίηση της 4ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος και το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».
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Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ
(έως Νοέμβριος 2017)
ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος (1/1/17- 31/12/17)
Πρόεδρος (από Νοέμβριο 2017)

Πρόεδρος: ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΑΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αναπληρώτρια Προέδρου
(από 19/09/2016 έως 31/12/2017)

Σύμβουλοι:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΓΔΙΔΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΑΡΑΣΣΟ (έως 22/09/2017)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΙΜΠΑΣ (από 22/09/2017)

Σύμβουλοι:
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΔΑΝΑΗ
ΚΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΠΑΛΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕΡΨΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΈΙΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ
ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
Αναπληρωτής Προέδρου
(1/1/2017 έως 28/2/2017)
ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρώτρια Προέδρου
(1/3/2017 έως 31/8/2017)
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ
Αναπληρώτρια Προέδρου
(1/9/2017 έως 31/12/2017)
Σύμβουλοι:
ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ–ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ- ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρώτρια Προέδρου
Σύμβουλοι:
ΒΑΡΣΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΡΑΒΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (έως 15/01/2017)
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (από 15/01/2017)
ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΛΛΗ ΣΟΦΙΑ

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Πρόεδρος: ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Αναπληρωτής Προέδρου
(από 01/01/2017 έως 31/12/2017)
Σύμβουλοι:
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (έως 16/10/2017)
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (από 16/10/2017)
ΔΡΙΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΑ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ
Αναπληρωτής Προέδρου
(01/01/2016 έως 31/12/2017)
Σύμβουλοι:
ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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Μουσείο Ολοκαυτώματος
της Ελλάδας

H

δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος
Ελλάδος είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου
Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη
Master Holocaust Museum of Greece logo
της
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2013, με την
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και με διπλό σκοπό:
Αφενός, να αναδειχτεί η μακραίωνη ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα, ως παγκόσμια μαρτυρία του ολέθρου του πολέμου, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και ως δέσμευση
ότι ανάλογα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν θα
επιτραπούν ποτέ ξανά. Αφετέρου, να αποτελέσει κέντρο
έρευνας για το Ολοκαύτωμα, για την προάσπιση και την
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδίωξη είναι
οι σκοποί αυτοί να εξυπηρετηθούν με τη λειτουργία μιας
Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης που θα ακτινοβολεί
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο τις
αρχές του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις
θεμελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου και την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών.
Σύντομο ιστορικό:
Την άνοιξη του 1943 οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής έθεσαν σε εφαρμογή το μεθοδικό σχέδιο εξόντωσης των
50.000 Εβραίων πολιτών της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη του Σεφαραδισμού, έχασε ένα ζωτικό της κομμάτι, την ακμάζουσα
Ισραηλιτική της Κοινότητα. Η απώλεια αυτή δεν συνδέεται
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μόνο με τη μείωση του πληθυσμού της πόλης, αλλά και
με τον αφανισμό όσων είχαν δημιουργήσει οι Εβραίοι της
Θεσσαλονίκης: πνευματικά κέντρα, βιβλιοθήκες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, συναγωγές, αρχεία και το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο δεν γλύτωσαν από τους κατακτητές.
O Δήμος Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας ως επιβεβλημένη τη διατήρηση της μνήμης του «ακρωτηριασμού» που
βίωσε η Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της Γερμανικής
Κατοχής, ενέταξε την πόλη στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, ενώ καθιέρωσε την πλησιέστερη Κυριακή στην 15η Μαρτίου ως ημέρα μνήμης, με
συμβολική πορεία των πολιτών της Θεσσαλονίκης προς
τον τόπο απ’ όπου αναχώρησαν οι 19 συρμοί με τελικό
προορισμό τα στρατόπεδα Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
Η δημιουργία και η λειτουργία Μουσείου της πόλης της
Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει τον φορέα που θα προωθεί
τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου. Το Μουσείο θα συμβάλει
στην προσέγγιση των λαών και στην ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης σε θέματα ρατσισμού, δημιουργώντας
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί σε ακίνητο που ανήκει στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., παρακείμενο στον Παλαιό
Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 98/2017 (συν. 4, ΦΕΚ 293/τ. Α.Α.Π./29-12-2017),
έχει ήδη εγκριθεί η ειδική πολεοδομική μελέτη του ακινήτου για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην
περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης στον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει εκμισθωθεί
από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, δυνάμει σύμβασης μίσθωσης που υπογράφηκε στις
18 Ιουνίου 2014, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, η
οποία μπορεί να παραταθεί για ενενήντα (90) έτη συνολικά.
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Νομικό Σχήμα και έδρα της Ένωσης:
Η ίδρυση και η λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος
Ελλάδος αποτελεί τον κύριο σκοπό της Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, συστάθηκε νομικό πρόσωπο «Association
Internationale Sans But Lucratif» («Διεθνής Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»), ένας συνδυασμός σωματείου
και ιδρύματος, με έδρα το Βέλγιο. Οι δραστηριότητες και
οι σκοποί της Διεθνούς Ένωσης προσδιορίζονται κατά
τρόπο ρητό και συγκεκριμένο στο καταστατικό του φορέα. Το Βέλγιο επιλέχθηκε προκειμένου να τονιστεί ο διεθνής χαρακτήρας του Μουσείου, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ευχερέστερη προσέλκυση και αποδοχή δωρεών
από το εξωτερικό.
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αλλά και τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων βίας και ρατσισμού
> Ανάδειξη του Μουσείου ως παγκόσμιας εμβέλειας κέντρου μελέτης και έρευνας της Σεφαραδίτικης γλώσσας, κουλτούρας και πολιτισμού
> Δυνατότητα συλλογής των αρχείων της Εβραϊκής Κοινότητας που βρίσκονται διασκορπισμένα στον κόσμο
και περαιτέρω μελέτη και αξιοποίησή τους
> Προσέκλυση διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων
που αφορούν το Ολοκαύτωμα και την προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ρόλος του Μουσείου στην πόλη και διεθνώς
> Αποφασιστική συμβολή στην ανάδειξη του πολυπολιτισμικού παρελθόντος της πόλης και των Εβραϊκών
Κοινοτήτων όλης της χώρας
> Συμβολή στην αναβάθμιση της πόλης ως τουριστικού
και εκπαιδευτικού προορισμού
> Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
> Σε συνδυασμό με τη δημιουργία του πάρκου μνήμης
και του μητροπολιτικού πάρκου, η λειτουργία του
μουσείου θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης περιοχής της πόλης
> Συνεργασία με Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς φορείς
> Βιωματικό κέντρο εκπαίδευσης νέων κυρίως ανθρώπων
για τις αξίες της ανεκτικότητας, της διαφορετικότητας
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Σημαντικές Στιγμές
> 2016: η Γερμανική Βουλή ενέκρινε δωρεά ύψους 10
εκατομυρίων ευρώ για την ανέγερση του Μουσείου
Ολοκαυτώματος της Ελλάδος.
> 2017: εγκρίθηκε η ειδική πολεοδομική μελέτη του
οικοπέδου για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης στον Δήμο Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 98/2017 –
ΦΕΚ 293/τ. Α.Α.Π./29-12-2017, βλ και παραπάνω).
> Ιούνιος 2017: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης
Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στη
Θεσσαλονίκη, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους
για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος.
Ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς
Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης:
- Δήμος Θεσσαλονίκης
- Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
- Mémoire de la Shoah-Paris, France
(Μουσείο Ολοκαυτώματος- Παρίσι, Γαλλία),
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- American Jewish Committee
(Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή)
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Πορεία Μνήμης ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!
Στις 19 Μαρτίου 2017, για πέμπτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε η Πορεία Μνήμης «Ποτέ Ξανά!» στη μνήμη
των άδικα δολοφονημένων Εβραίων συμπολιτών μας στα
στρατόπεδα του Άουσβιτς-Μπίρκεναου.
Θεσσαλονικείς αλλά και Εβραίοι της διασποράς συμμετείχαν και αυτήν τη χρονιά στην πορεία μνήμης, κρατώντας
ζωντανή την ανάμνηση των Εβραίων Θεσσαλονικέων που
αφανίστηκαν στα ναζιστικά κρεματόρια.
Η Πορεία Μνήμης πραγματοποιείται την πλησιέστερη Κυριακή στην ημερομηνία της 15ης Μαρτίου, καθώς εκείνη
την ημέρα του 1943 αναχώρησε ο πρώτος συρμός. Οι
συμμετέχοντες αφήνουν λουλούδια στις ράγες ή στα τρένα που επί τούτοις εγκαταστάθηκαν στις ράγες.
Η πορεία πλαισιώνεται από διάφορες εκδηλώσεις, όπως
συναυλίες, ομιλίες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με το Ολοκαύτωμα, προβολές ταινιών κ.ά.
Oι φορείς της πόλης στηρίζουν τον θεσμό: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο, το Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, η χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης καθώς και το Σώμα Προσκόπων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις ή φιλοξενούν κάποιες από αυτές. Τα

σχολεία συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην Πορεία
Μνήμης με σχετικές εργασίες των μαθητών και μαθητριών τους (ζωγραφιές, θεατρικά δρώμενα, ταινίες μικρού
μήκους, επισκέψεις στο Άουσβιτς, επισκέψεις στο Εβραϊκό Μουσείο και ξεναγήσεις στην «εβραϊκή Θεσσαλονίκη»
του σήμερα και του χθες).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης της
Πορείας Μνήμης το 2016 προκηρύχθηκε εθνικός φοιτητικός διαγωνισμός για την αφίσα της πορείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια δείκτη μνήμης έξω
από τον Παλιό Σταθμό. Επίσης, μετά από σεμινάριο για
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε έκθεση έργων των μαθητών (ζωγραφική
και collage) στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Ίδρυμα.
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Τ

ο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» διέθεσε στον Δήμο
Θεσσαλονίκης δωρεά ύψους 10.000.000€ για την ανακούφιση της πόλης από τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
O Δήμος Θεσσαλονίκης έχει επιλέξει τα έργα που θα υλοποιηθούν με το συνολικό ποσό της δωρεάς, τα οποία κατανέμονται σε πέντε θεματικούς άξονες, με βάση τις προτεραιότητες παρεμβάσεων στην κοινωνική και οικονομική ζωή
της πόλης προς όφελος των δημοτών.
Οι άξονες αυτοί είναι:
Α. Κοινωνική Πολιτική – Ενίσχυση Ευπαθών Ομάδων
Β. Πρωτοβουλίες για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα
Γ. Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων Προβολής για τον
Τουρισμό
Δ. Πολιτισμός και Κοινωνία των Πολιτών
Ε. Τεχνικά Έργα – Παρεμβάσεις στην Πόλη.
Με τη δωρεά του Ιδρύματος προστίθεται ένα επιπλέον
χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση δράσεων του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του τρόπου αξιοποίησης
της δωρεάς, είτε ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης
έργων ήδη σχεδιασμένων, είτε ως νέας πηγής χρηματοδότησης που δρα συμπληρωματικά στον προϋπάρχοντα προϋπολογισμό και επιτρέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων
έργων και δράσεων, γίνεται με γνώμονα δύο κριτήρια:
• Την ανακούφιση ευπαθών ομάδων που υποφέρουν
από τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση (άξονας Α)
• Την υλοποίηση της πολιτικής και του οράματος της διοίκησης του Δήμου και αφορά δράσεις για μια εξωστρεφή
πόλη, η οποία αναπτύσσεται ως τουριστικός προορισμός, ανοικτή σε καινοτόμες δράσεις πολιτισμού και
επιχειρηματικότητας, προσιτή στους επισκέπτες και φιλική προς τους νέους (άξονες Β – Ε).
Το 2017 άρχισαν να υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:
Α. Κοινωνική Πολιτική – Ενίσχυση Ευπαθών Ομάδων
1. Δομή με τη μεθοδολογία «street work» για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής υπηρεσίας του Υπνωτηρίου Αστέγων με την ενίσχυση και ανάπτυξη της εμβέλειας και της
λειτουργίας του (σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»).
2. Συνέχιση της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας
Αστέγων (σε συνεργασία με την ΜΚΟ «PRAKSIS”, συμπλη-
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ρωματικά προς τη χρηματοδότηση της δομής από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Β. Πρωτοβουλίες για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα
1. Δημιουργία και λειτουργία της προ-θερμοκοιτίδας
OK!Thess με τη σύμπραξη των: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ).
2. Εξοπλισμός και λειτουργία στα Παλιά Σφαγεία του εργαστηρίου εφαρμοσμένης δημιουργικότητας LABattoir με
στόχο τη δημιουργία πρωτοποριακών projects μέσα από
τομείς όπως design, μουσική, θέατρο, σύγχρονη τέχνη,
performance, ψηφιακά μέσα, κινούμενη εικόνα, επιστήμη, νέες τεχνολογίες με τη σύμπραξη του Σωματείου για
την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση Ατελιέ 3-103 (σε συνεργασία με την ΜΚΟ ArtBox)
3. Εξοπλισμός και λειτουργία του Hellenic Design Centre με
στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής πρακτικών σχεδιασμού στις πολιτικές για την καινοτομία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την προώθηση της χρήσης του
στην ελληνική βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα (σε
συνεργασία με το ΚΕΠΑ).
Γ. Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων Προβολής για
τον Τουρισμό
Κατασκευή και τοποθέτηση Δεικτών Μνήμης για τη σήμανση
μνημείων, ιστορικών κτιρίων, κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων και σημαντικών προσωπικοτήτων που συνδέονται
με την ιστορία της πόλης σε πινακίδες με δίγλωσσα κείμενα,
φωτογραφίες, σχέδια ή γκραβούρες (σε συνεργασία με το
Thessaloniki Convention Bureau).
Παράλληλα, στη διάρκεια του 2017, συνεχίστηκε ο σχεδιασμός των υπολοίπων δράσεων και έργων που εντάχθηκαν
στη δωρεά, η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει το 2018.
Συγκεκριμένα:
1. Αγορά δύο οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης προσωπικού και ωφελουμένων διαφόρων δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
αλλά και άλλων υπηρεσιών.
2. Υλοποίηση της δομής «Επανεκκίνηση» με στόχο την επα-
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3.

4.

5.

6.

7.

		

νένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας
ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα
στέγασης και το εισόδημα τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό ή
βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας. Η δομή προσφέρει
παροχές, όπως χρηματική κάλυψη ενοικίου διαμερίσματος, επιδότηση μισθωτής εργασίας, επιδότηση απόκτησης εφοδίων για την ανεύρεση εργασίας, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, υποστήριξη για
τη δημιουργία επιχείρησης και διασύνδεση με κοινωνικές δομές και υπηρεσίες στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
(σε συνεργασία με την ΜΚΟ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»).
Διαμόρφωση, εξοπλισμός και λειτουργία δύο «Info
Kiosks» (Περίπτερα πληροφόρησης επισκεπτών) (σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau).
Ψηφιοποίηση Αρχείου Εφημερίδων Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το υλικό αυτό θα καταστεί προσιτό σε
έναν μεγάλο αριθμό ερευνητών, συμβάλλοντας στην
αύξηση της παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων και
ιστοριογνωσίας για τη Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με
το Thessaloniki Convention Bureau).
Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά. H ανοιχτή πρόσβαση στις
σχολικές αυλές μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος δίνει διέξοδο στο πρόβλημα έλλειψης ελεύθερου
χώρου για παιχνίδι, καθιστώντας τα σχολεία τόπους
συνάντησης, συνεργασίας, παιχνιδιού, άθλησης και ψυχαγωγίας, ενώ, παράλληλα, ενισχύει την κοινωνικοποίηση των κατοίκων της γειτονιάς (σε συνεργασία με το
Creativity Platform).
Δωμάτιο της Γειτονιάς: Εγκατεστημένα σε δημοτικά κτίρια, τα Δωμάτια θα αποτελέσουν ένα δίκτυο χώρων στην
υπηρεσία αφενός νέων κοινωνικών διασυνδέσεων και
αφετέρου νέων επιχειρηματικών προσπαθειών μικρής
κλίμακας, μέσα από τη προσφορά γνώσεων και ταλέντων των ίδιων των πολιτών προς τους συμπολίτες τους.
(σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «ΠΕΡΑ» και το ΚΕΠΑ)
Κέντρο Αρωγής Εξαρτημένων – Ιανός: Δημιουργία και
Λειτουργία Κέντρου σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (αφορά άτομα εξαρτημένα
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από ψυχοδραστικές ουσίες, που δεν είναι ενταγμένα σε
κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα και αντιμετωπίζουν
έντονα προβλήματα διαβίωσης).
8. Ανάπλαση Τριών Παιδικών Χαρών: Στο πλαίσιο του προγράμματος συνολικής αναβάθμισης και πιστοποίησης
των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναπλάθονται οι παιδικές χαρές πλατείας Μακεδονομάχων (1η
Κοινότητα), πάρκου Νέας Ελβετίας (5η Κοινότητα), της
συμβολής των οδών Θερμοπυλών και Νάστου (5η Κοινότητα).
9. Ανάπλαση περιοχής πλατείας Φαναριωτών: Ανάπλαση
και αναβάθμιση της Πλατείας Φαναριωτών και των οδών
Στρατηγού Καλλάρη και Δημητρίου Γούναρη. Κεντρική
ιδέα είναι η επανένταξη και ενσωμάτωση της πλατείας
στον άξονα της οδού Δημητρίου Γούναρη και η σύνδεση
με το παραλιακό μέτωπο.
10. Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και ανάδειξη κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος: Πρόκειται για ομάδα έργων
που αφορά τα κτίρια του Εβραϊκού Μουσείου (οδός Αγ.
Μηνά), της Συναγωγής Μοναστηριωτών (οδός Συγγρού),
της Συναγωγής Γιαδ Λεζικαρόν (οδός Βασ. Ηρακλείου)
και του Γενί Τζαμί (οδός Αρχ. Μουσείου). Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των
περιοχών γύρω από τα κτίρια και η βελτίωση της προσβασιμότητας.
11. Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και αποτρεπτικών εμποδίων: Με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας
του δημόσιου χώρου ο Δήμος Θεσσαλονίκης επενδύει
σε σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, η εγκατάσταση του
οποίου λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις αστικές
αναπλάσεις του Δήμου. Έτσι, πρόκειται να τοποθετηθούν: αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα εμπόδια, σταθερά
αποτρεπτικά εμπόδια, εύκαμπτοι οριοδείκτες – ελαστικοί
διαχωριστές κυκλοφορίας (κράσπεδα) και παγκάκια.
12. Δημιουργία τουριστικού και πολιτιστικού περιπάτου:
- Ανάπλαση διαδρομής από τη Ροτόντα στην οικία Κεμάλ
Ατατούρκ
- Ανάπλαση οδού Κάστρων
Τα τεχνικά έργα υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ.

ής
Κοινωνικγια
Πρόγραμμα
στο δρόμο
Εργασίαςστήριξη αστέγων
την υπο

Αν ζεις στο δρόμο ή αντιμετωπίζεις προβλήματα με τη
στέγαση και τη διαβίωση σου, η ομάδα των Streetworkers
της ΑΡΣΙΣ και του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορεί να σου δώσει
πληροφορίες και να σε βοηθήσει να καλύψεις τις ανάγκες
σου.
Η ομάδα των Streetworkers πραγματοποιεί εξορμήσεις
σε δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, έχοντας έτσι τη
δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες της από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-22:00.

ΔΩΡΗΤΗΣ:
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ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΚ!THESS

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΚ!THESS

M

ετά το 2016, που αποτέλεσε χρονιά προετοιμασίας
και εκκίνησης της προ-θερμοκοιτίδας OK!Thess, το
2017 ήταν η χρονιά που το Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης έκανε την παρουσία του αισθητή όχι
μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό το πέτυχε με δυο τρόπους, που σχετίζονται με τους δύο
βασικούς στόχους του:
Α. Προετοιμασία Ομάδων για Έξοδο στην Αγορά:
Επιταχυντής Προ-Θερμοκοιτίδας
Ο ρόλος του OK!Thess στην προετοιμασία καινοτόμων ομάδων για την έξοδό τους στην αγορά – τον επιταχυντή της
προ-θερμοκοιτίδας – συνίσταται στην κατάθεση 61 αιτήσεων
συμμετοχής, εκ των οποίων, και μετά από αξιολόγηση, έγιναν
δεκτές οι 18. Επιπλέον, στηρίχτηκαν άλλες δυο ομάδες υπό
μορφή βραβείου σε διαγωνισμούς, τα κριτήρια αξιολόγησης
των οποίων θεωρήθηκαν ισοδύναμα του OK!Thess. Οι παρακάτω ήταν μερικές από αυτές τις ομάδες (τυχαίο δείγμα):
> Cubes Coding: Αναπτύσσει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα αποτελούμενη από ένα ρομπότ και ένα συνδυασμό
απτικής / γραφικής διεπαφής με σκοπό να βοηθήσει τα
παιδιά να μάθουν προγραμματισμό παίζοντας.
> GrekAddict: Είναι μια ψηφιακή αγορά ταξιδιών και δραστηριοτήτων με άμεση κράτηση για τους επισκέπτες της
Ελλάδας.
> Loceye: Αναπτύσσει το πρώτο cross-platform λογισμικό
για την ανάλυση της κίνησης των ματιών.
> Legalpal: Διασύνδεει ιδιώτες (και επιχειρήσεις) με δικηγόρους απλοποιώντας την αναζήτηση νομικών υπηρεσιών και διευκολύνοντας την απευθείας παροχή τους μέσω
της εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του.
> Rhoe: Αναπτύσσει εφαρμογές που βοηθούν τις δημοτικές αρχές να εκδώσουν κλήσεις πιο γρήγορα, αυτοματοποιώντας όλη τη διαδικασία.
> Go Zone: Ηλεκτρονικό βοήθημα για θαλάσσια σπορ
που συλλέγει real-time δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση των πλεύσεων.
> Bio2CHP: Εισαγωγή στην αγορά και εκμετάλλευση
τεχνολογίας αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων για
τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με
κόστος πέντε φορές χαμηλότερο από την τιμή δικτύου
στην Ευρώπη.
> K-Invent: Σχεδιάζει και δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα
ανάλυσης και μέτρησης υψηλής ακρίβειας της ανθρώπινης κίνησης.
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Κάποιες ομάδες εγκατέλειψαν την ιδέα τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο, καθώς είδαν, από την εξειδικευμένη κατάρτιση
που πήραν, πως δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική
– χωρίς αυτό να σημαίνει πως παύουν την προσπάθεια να
βρουν κάτι άλλο. Άλλες ομάδες ολοκλήρωσαν τον κύκλο του
OK!Thess και είτε συνεχίζουν την προσπάθειά τους ανεξάρτητα είτε έχουν ενσωματωθεί σε θερμοκοιτίδες (π.χ. μια ομάδα
που συνεχίζει σε θερμοκοιτίδα στην Αθήνα). Δώδεκα από τις
ομάδες που μπήκαν στο OK!Thess ολοκλήρωσαν τον κύκλο
τους και εννιά από αυτές παραμένουν στους χώρους του ως
φιλοξενούμενοι.
Κατά τη διάρκεια του 2017 αναθεωρήθηκε η αρχική μεθοδολογία της επιτάχυνσης προς μια πολύ αποτελεσματικότερη και
οικονομικότερη. Αυτό επέτρεψε στο OK!Thess να παρατείνει
τον χρόνο λειτουργίας του και να προσλάβει περισσότερους
έμπειρους συνεργάτες. Σημαντική συμβολή στην εφαρμογή
της μεθοδολογίας αυτής είχε και το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας (ΚΕΜΕΛ) με το οποίο υπογράφηκε μνημόνιο
συνεργασίας.
Την διαδικασία επιτάχυνσης στη διάρκεια του 2017 παρακολούθησαν γύρω στα 50 άτομα, ενώ εννιά ομάδες ξεκίνησαν
την επιχειρηματική δραστηριότητά τους – υπολογίζεται ότι
απασχολούνται σε αυτές 42 άτομα (ιδρυτές και εργαζόμενοι).
Β. Δημιουργία ενός Οικοσυστήματος Καινοτομίας
Όσον αφορά τον ρόλο του OK!Thess στη δημιουργία ενός
οικοσυστήματος καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, έγιναν πάνω
από 100 εκδηλώσεις, κάποιες κλειστές για τις ομάδες του
OK!Thess, αλλά η πλειονότητα από αυτές ήταν ανοιχτές σε
οποιονδήποτε θα ήθελε να τις παρακολουθήσει. Αυτές οι εκδηλώσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
> Σεμινάρια: Είναι κατά κανόνα διαδραστικά. Τα περισσότερα αποτελούν απαραίτητη κατάρτιση για τις
ομάδες του OK!Thess και κρατούνται κλειστά, ώστε ο
αριθμός των συμμετεχόντων να είναι διαχειρίσιμος,
πολλά όμως είναι ανοιχτά στο ευρύτερο κοινό.
> Φιλοξενούμενες Εκδηλώσεις: Το OK!Thess προσφέρει δωρεάν φιλοξενία σε εκδηλώσεις που προωθούν
τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους
παίκτες του οικοσυστήματος. Τυπική περίπτωση είναι
τα λεγόμενα «meetups», ή «συνευρέσεις» συγκεκριμένων τεχνολογικών κοινοτήτων που ανταλλάσουν
μεταξύ τους τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το
αντικείμενό τους και ανταλλάσσουν καλές πρακτικές.
Αυτές οι συνευρέσεις αποτελούν πολύτιμο συμπλή-
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ρωμα των ακαδημαϊκών σπουδών, καθώς κρατούν τα
μέλη τους στην αιχμή της τεχνολογίας.
> Συνδιοργανώσεις: Το OK!Thess συνεργάζεται με τα
μέλη του ή και με άλλους φορείς που προωθούν την
καινοτομία στην πόλη. Παραδείγματα είναι η δράση
«Match & Develop a Startup» σε συνεργασία με το
ΑΠΘ και την Εθνική Τράπεζα, όπου αρχικά άγνωστοι
μεταξύ τους νέοι ανταλλάσουν ιδέες και συσπειρώνονται γύρω από τις καλύτερες εξ αυτών προκειμένου
να συγκροτήσουν ομάδες, δυνάμει ικανές να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις. Άλλη τέτοια δράση
είναι το «Start-Up Weekend», όπου ομάδες διαγωνίζονται για την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας
κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου και μέντορες επιχειρήσεων τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και συμβουλευτική.
> Επισκέψεις: Πολλές ομάδες από σχολεία, πανεπιστήμια αλλά και άλλους φορείς επισκέπτονται το OK!Thess
για να ενημερωθούν ως προς τις μεθόδους εργασίας,
αλλά και για τη σημασία της καινοτομίας και του οικοσυστήματος γενικότερα. Παραδείγματα είναι η επίσκεψη του 2ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας, 30
φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής του ΑΠΘ στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, μαθητών Λυκείου
σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο, φοιτητών
του City College και άλλων. Σε προσωπικό επίπεδο, το
OK!Thess επισκέφτηκαν ο Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης, ο Πρέσβης της Γαλλίας και άλλοι.
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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα μέλη που απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή
είναι τα εξής:
• Δήμος Θεσσαλονίκης
• Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)
• Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
• Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
• Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ)
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
• Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α. Αγγέλου
Ν. Αργυρίου
A. Bofinger
Γ. Δημητρίου
Α. Δοξιάδης
Γ. Δουκίδης
Σ. Πλούσσας
Θ. Πολυχρονάκης
Π. Σουρμαΐδου
F. Stojanovic
Π. Τζωρτζάκης
M. Hatsopoulos

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
Πέρα από την πρόοδο στην άμεση εκπλήρωση των στόχων
του, το OK!Thess δέχτηκε δύο επιπλέον μέλη στη διοικούσα
επιτροπή του, πέραν των οκτώ ιδρυτικών – το «Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης» (ΚΕΠΑ) και τον «Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος» (ΣΕΠΒΕ).
Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τον διαγωνισμό της τελευταίας «NBG
Business Seeds». Η συμφωνία προβλέπει τη διοργάνωση
«υπο-διαγωνισμών» στη Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα
καθώς και την ευκαιρία να γνωριστεί με το OK!Thess ένας μεγάλος αριθμός νέων δυνητικά καινοτόμων επιχειρηματιών.
Τέλος, αποφασίστηκε η δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής με εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής, καινοτομικής και
επενδυτικής κοινότητας.
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ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Τ

ο 2017 ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνέχισε να ασκεί
την κοινωνική πολιτική του, μετά τη μετακύλισή της
από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο, ανταποκρινόμενος στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην αντιμετώπιση των
έκτακτων συνθηκών που διαμόρφωσε η κρίση. Η στήριξη αλλά και η ενίσχυση του πλέγματος των κοινωνικών
δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης υπήρξε βασικό μέλημα
της Διοίκησης.
Η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος συνεχίστηκε
το 2017 με την επέκταση του προγράμματος REACT και
την προσπάθεια δικτύωσης προκειμένου να επιτευχθεί
το μεγάλο βήμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην
κοινωνία. Η λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
(ΚΕΜ), που προσφέρει κοινωνική και ψυχολογική στήριξη
άλλα και η συνεχής δικτύωση με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών, βοήθησαν σημαντικά στην καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος σε
τοπικό επίπεδο.
Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της Διοίκησης για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
συνεχίστηκαν με την εγκαινίαση των υπερσύγχρονων Δημοτικών Ιατρείων της Τριανδρίας αλλά και τη στήριξη του
Κοινωνικού Παντοπωλείου με την εξεύρεση πόρων μέσω
χορηγιών.
Το 2017 χορηγήθηκε για πρώτη φορά το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απευθυνόμενο σε
νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,
ενώ παράλληλα λειτούργησαν και τα δύο Κέντρα Κοινότητας με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη ενός τοπικού
σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και την προσφορά υπηρεσιών, που υλοποιούνται με
φορείς, δομές, υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής
προστασίας στην περιοχή παρέμβασης.

Α. Μεταναστευτική και Προσφυγική Πολιτική
Με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων για την ορθή
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει, ήδη από το φθινόπωρο του 2015, τη
συνεργασία με υπερκείμενους κρατικούς φορείς, διεθνείς
οργανισμούς, όμορους δήμους και φορείς της κοινωνίας
των πολιτών. Στόχος ήταν από την αρχή και μέχρι και σή-
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μερα η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος και, ταυτόχρονα, η διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης
μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων.
Η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
(2868/30-5-17), με την οποία ορίστηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος για δράσεις κοινωνικής στήριξης προσφύγων και
μεταναστών, σηματοδοτεί την ιδιαίτερη βαρύτητα που
δίνει η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ενός πλαισίου οργανωτικής δομής, ώστε να αναπτύξει
στρατηγική και δράσεις για την ομαλή ένταξη των προσφύγων.
Καθώς οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης και της αποσυμφόρησης των νησιών βαίνουν προς ολοκλήρωση,
ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εγκαίρως αντιληφθεί ότι η
μεγάλη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
οι πόλεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι η
ομαλή κοινωνική ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού
που θα παραμείνει με χαρακτηριστικά μονιμότερης εγκατάστασης. Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, ο
Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό με ολιστική προσέγγιση και μακροχρόνια προοπτική και έχει ήδη δρομολογήσει τα απαραίτητα πρώτα
βήματα. Πιο αναλυτικά:
REACT
(Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki)
Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών της δημοτικής
Αρχής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου
“REACT” (Refugee Assistance Collaboration, Thessaloniki),
στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος με εταίρους τους δήμους Νεάπολης-Συκεών και Καλαμαριάς,
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΧΑΝΘ, τη ΜΚΟ
PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης
και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες (ΕΣΠ), την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Καταφύγιο Αιτούντων Άσυλο
«Φιλοξενείο».
Το ανθρωπιστικό πρόγραμμα “REACT” συνίσταται στη
βραχυχρόνια φιλοξενία προσφύγων και παρέχει αφενός
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779 θέσεις υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας είτε σε
μισθωμένα διαμερίσματα είτε σε οικογένειες της Θεσσαλονίκης και αφετέρου 28 θέσεις στο Καταφύγιο Αιτούντων
Άσυλο – «Φιλοξενείο».
Κατά το έτος 2017, δημιουργήθηκαν 731 θέσεις υποδοχής
και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα
και φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Για τον σκοπό αυτό εκμισθώθηκαν 142 διαμερίσματα. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν το
2017 συνολικά 597 ωφελούμενοι, ενώ εκείνοι των οποίων
η αίτηση για άσυλο και μετεγκατάσταση σε χώρες της Ε.Ε.
εγκρίθηκε, αποχώρησαν και ανήλθαν σε 711 άτομα.
Η υποδειγματική εφαρμογή του προγράμματος από τις
υπηρεσίες του Δήμου είχε ως αποτέλεσμα συχνά θεσμικοί κρατικοί παράγοντες αλλά και διεθνείς οργανισμοί να
αναφέρονται σ’ αυτό ως παράδειγμα προς μίμηση.
Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο
Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 φιλοξενήθηκαν συνολικά 12 οικογένειες και 48 άτομα. Από τις οικογένειες αυτές
οι εννιά είναι μονονογονεϊκές και οι τρεις πυρηνικές.
Τέσσερις οικογένειες μετακινήθηκαν στη Γερμανία και μια
οικογένεια στην Αυστρία με τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Μια μονογονεϊκή οικογένεια, συριακής
υπηκοότητας, μετακινήθηκε οικειοθελώς στην Αθήνα σε
αυτόνομη κατοικία και μια μονογονεϊκή οικογένεια, Συριακής υπηκοότητας αποχώρησε αιφνιδίως από το Φιλοξενείο προς άγνωστη κατεύθυνση.
Όλα τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στο Φιλοξενείο γράφτηκαν στο σχολείο (24 παιδιά) και τέσσερα παιδιά με
αναπτυξιακές διαταραχές φοίτησαν σε Ειδικά Σχολεία.
Δράσεις:
Ως προς την ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά, εφήβους και σε ενήλικες πραγματοποιήθηκαν 291 μαθήματα εντός Φιλοξενείου. Ως προς την
ένταξη των εθελοντών στο Φιλοξενείο απασχολήθηκαν
συνολικά 20 εθελοντές/τριες σε δράσεις του Φιλοξενείου:
Εργαστήριο Ραπτικής σε Ενήλικες Γυναίκες, Δημιουργική
Απασχόληση σε Παιδιά στον Παιδότοπο του Φιλοξενείου,
Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά, Εφήβους και σε
Ενήλικες, Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας σε Ενήλικες,
Ομάδα Χορού για Γυναίκες.
Ως προς την υποστήριξη των οικογενειών υλοποιήθηκαν
ενέργειες στους ακόλουθους άξονες: Νομική Συνδρομή,
Ψυχολογική Στήριξη, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, Ιατρι-
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κή Στήριξη, Συνοδευτικές Υπηρεσίες εκτός Φιλοξενείου,
Πολιτιστικές – Ψυχαγωγικές Δράσεις εκτός Φιλοξενείου,
Δράσεις Πρόληψης και Ενημέρωσης Ενηλίκων, Παιδιών,
Εφήβων, Ομάδες Ενδυνάμωσης Ενηλίκων, Εργαστήρια
Ενηλίκων.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
URBACT III «ARRIVAL CITIES»
Το URBACT III είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων
προκειμένου να σχεδιάσουν Τοπικά Σχέδια Δράσης που
θα προάγουν βιώσιμες αστικές πολιτικές σε διάφορα πεδία.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εγκεκριμένο δίκτυο πόλεων Arrival Cities με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο
Αμαδόρα της Πορτογαλίας και εταίρους από την Ιταλία,
την Ισπανία, την Φινλανδία και τη Λετονία. Σκοπός του
δικτύου αυτού είναι να σχεδιάσει βιώσιμες αστικές πολιτικές στο πεδίο της διαχείρισης των προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο του δικτύου “Arrival
Cities” Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταρτίζει σε συνεργασία
με όμορους δήμους και τοπικούς φορείς ένα συμμετοχικό
και ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στην πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς
και για την προώθηση μιας ανοικτής κοινωνίας υποδοχής,
παράλληλα με τον σχεδιασμό για την κάλυψη των βασικών συνθηκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση κ..τ.λ.). Με τη
συμμετοχή 10 ευρωπαϊκών κρατών εμπλουτίζει τις εμπειρίες του από τις δράσεις και τις καλές πρακτικές όλων των
Ευρωπαίων εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος Θεσσαλονίκης
οφείλει να ενεργοποιήσει μια Τοπική Ομάδα Δράσης, που
θα αποτελείται από δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα των
μεταναστών και των προσφύγων, με σκοπό να σχεδιάσει
από κοινού με τους φορείς αυτούς ένα βιώσιμο Τοπικό
Σχέδιο Δράσης. Η πρώτη φάση περιλάμβανε τη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης, τον καθορισμό των
προκλήσεων που πραγματεύτηκε η κάθε Τοπική Ομάδα
Δράσης και τη διαδικασία διεύρυνσης του δικτύου με
νέες πόλεις-μέλη. Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει την
εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου
Δράσης και την προσπάθεια ενσωμάτωσης του Σχεδίου
στις εθνικές πολιτικές για αστική ανάπτυξη.
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Στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ Φάσης πραγματοποιήθηκαν δύο διακρατικές συναντήσεις, μια στη Βάντα της
Φιλανδίας και μία στο Όλντεμπουργκ της Γερμανίας,
κατά τη διάρκεια του 2017 με σημαντικές παρουσιάσεις
των μελών της ελληνικής αποστολής στο τομέα της εκπαίδευσης προσφύγων και της κοινωνικής συνοχής των
τοπικών κοινωνιών. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν έξι
συναντήσεις της τοπικής ομάδας συνεργασίας για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου κοινωνικής ένταξης. Τέλος,
τον Μάιο του 2017 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος
και οργανώθηκε ένα πετυχημένο τριήμερο πρόγραμμα
εκπαιδεύσεων και ξεναγήσεων υπό την εποπτεία του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) ως
παράρτημα στο Δυτικό Κέντρο Κοινότητας
του Δήμου Θεσσαλονίκης
Από τον Σεπτέμβριο του 2017 λειτουργεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρτημα
του Δυτικού Κέντρου Κοινότητας που έθεσε σε λειτουργία
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγάζεται προσωρινά
επί της οδού Μοναστηρίου 93Β.
Πρόκειται για μια νέα δομή, για την οποία ο στόχος είναι
να αποτελέσει ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών και των
μεταναστών/προσφύγων/δικαιούχων διεθνούς προστασίας/αιτούντων άσυλο με όλα τα κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ)
Η σύσταση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών αποτελεί πάγια υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου
3852/2010 («Καλλικράτης»).
Η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του ΣΕΜ με
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (1057/247-2017), έδωσε τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Συμβούλιο πρόσφυγες που έφτασαν στη χώρα μας μετά το
2015 (από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν).
Σημαντικό ρόλο για την ένταξη των προσφύγων αυτών
στο Συμβούλιο διαδραμάτισαν οι συνεχείς επαφές με
την προσφυγική κοινότητα της Θεσσαλονίκης αλλά και
οι επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις γύρω από τον ρόλο
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του ΣΕΜ και τη σπουδαιότητα της πολιτικής συμμετοχής
των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στα κοινά.
Έτσι πλέον το Συμβούλιο έχει άμεση επαφή με τη διαδικασία της ένταξης, όπως αυτή λαμβάνει χώρα, και με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η νέα γενιά προσφύγων που φιλοξενείται το τελευταίο χρονικό διάστημα
στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, με βασικό μέλημα την όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην
πόλη, και στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεώρησης, το ΣΕΜ
ξεκίνησε συνεργασίες και συνέργειες με διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις καθώς και με κινήσεις πολιτών. Παράλληλα, άνοιξε με επιτυχία ένα δίαυλο επικοινωνίας με
το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (τόσο σε τοπικό
όσο και σε εθνικό επίπεδο), επισημαίνοντας ζητήματα και
προβλήματα που είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα
των προσφύγων και των μεταναστών.
Κατά το έτος 2017 το ΣΕΜ συνεδρίασε δύο φορές και το
απασχόλησαν τα παρακάτω ζητήματα, ενώ προέβη στις
αντίστοιχες ενέργειες και δράσεις:
›

›

›
›

›

Νομική αδυναμία εγγραφής στα Μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ των άστεγων προσφύγων/μεταναστών,
λόγω της υποχρεωτικής προσκόμισης βεβαίωσης για
την πιστοποίηση της κατοικίας των αιτούντων.
Το ΣΕΜ απέστειλε επιστολή στη διοίκηση του ΟΑΕΔ
στις 28/11/2017 επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης επίλυσης του εν λόγω ζητήματος, προκειμένου
οι άνεργοι πρόσφυγες/μετανάστες να επωφελούνται
των προνομίων, των προγραμμάτων κ.ά. που προϋποθέτουν κατοχή κάρτας ανεργίας.
Βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των προσφύγων/μεταναστών με τα αστικά λεωφορεία.
Το ΣΕΜ απέστειλε επιστολή στις 28/11/2017 προς τον
ΟΑΣΘ, ζητώντας τον εξοπλισμό συγκεκριμένων στάσεων αστικών λεωφορείων με στέγαστρα και παγκάκια.
Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ): Στις 6 Νοεμβρίου η πρόεδρος του ΣΕΜ συμμετείχε σε συνάντηση
που διοργάνωσε ο γ.γ. του ΥΜΕΠΟ, στην οποία συμμετείχαν και άλλοι πέντε Δήμοι που διαθέτουν ΚΕΜ,
προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που
ανέκυψαν στο αρχικό στάδιο λειτουργίας των Κέντρων και να αναζητήσουν από κοινού λύσεις.
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›

›

›
›
›

Σεμινάρια ραδιοφωνικής παραγωγής για επτά εφήβους που διαμένουν στη δομή ανοιχτής φιλοξενίας
Διαβατών
Ενημέρωση των προσφύγων/μεταναστών σε διάφορα
ζητήματα όπως για τις υπάρχουσες δομές, αρμόδιες για
την παροχή υπηρεσιών, για την ισχύουσα νομοθεσία, για
τα δικαιώματα κ.λπ. των προσφύγων/μεταναστών κλπ.
Αστεγία των προσφύγων
Δημιουργία τμημάτων υποδοχής προσφύγων μαθητών-τριών.
Έρευνα προφίλ των προσφύγων και αιτούντων άσυλο: Το 2017 αποτέλεσε αφετηρία για την σημαντική
πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας διεξάχθηκε
λεπτομερέστατη έρευνα για την πληρέστερη αποτύπωση του προφίλ των προσφύγων/μεταναστών
(εκπαιδευτικό προφίλ, εργασιακή εμπειρία, σκοπός
παραμονής ή όχι στη χώρα, ενδιαφέροντα, δυσκολίες
ένταξης κ.λπ.), των προσφύγων και αιτούντων άσυλο
που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Η Έρευνα ξεκίνησε και
συνεχίζει να διεξάγεται σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης, τις οργανώσεις Solidarity
Now, NRC, DRC, το Κέντρο Αλκυόνη κ.ά.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σοφία Ασλανίδου - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Μαρία Πασχαλίδου – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Στέφανος Γωγάκος –ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
4. Αντώνιος Καρούμπης – Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου
5. Hadi Al Khatib – Norwegian Refugee Council /
Επικεφαλής Κέντρου Πληροφόρησης
6. Muhammad Aqeel Akhtar – Εκπρόσωπος
Πολιτιστικού Συνδέσμου Ελλάδος Πακιστάν
(Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Θεσσαλονίκης)
7. Αντώνιος Γαζάκης – Εκπρόσωπος Εθελοντικού
Σχολείου ελληνικής Γλώσσας για τους μετανάστες
«Οδυσσέας»
8. Άδωνις Κουλιούφας – Εκπρόσωπος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
9. Λιούμπισσα Βρέντσεφ – Εκπρόσωπος Σερβικής
Κοινότητας
10. Βαλμπόνα Χιοτούνα – Εκπρόσωπος Κοινότητας
Αλβανών
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11. Δέσποινα Συρρή – Εκπρόσωπος Οργάνωσης
Συμβίωσης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κώστας Αβραμίδης – Εκπρόσωπος Συλλόγου
Κουμπατιωτών»
2. Κεϊρούλα Αράμπ – Εκπρόσωπος Αφγανικής
Κοινότητας
3. Θεμιστοκλής Χαρίσης – Συντονιστής γραμματείας
της παράταξης «Ανοιχτή πόλη»

Άλλες δράσεις
› Σχεδιάζονται δράσεις για την καινούρια σχολική χρονιά 2018-2019 που θα συμπεριλαμβάνουν και τους
πρόσφυγες στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία». Ο χώρος του σχολείου αποτελεί την καλύτερη προϋπόθεση για την συνύπαρξη του ντόπιου με το προσφυγικό
στοιχείο.
› Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για δικτύωση και συνεργασία με εθνικούς
και διεθνείς φορείς και οργανισμούς για να εξασφαλίσει τους απαραίτητους χρηματικούς και άλλους
πόρους που του επιτρέπουν να χρηματοδοτήσει την
υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων.
› Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνυπέγραψε Μνημόνιο
Συνεργασίας για την ένταξη των προσφύγων με τον
Δήμο Αθηναίων, ενώ άλλοι εννέα δήμοι προσχώρησαν επίσης σε αυτό ύστερα από σχετική απόφαση
των δημοτικών συμβουλίων τους.
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Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΕΓΙΑ
Οι δύο δομές αστέγων (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
και Υπνωτήριο Αστέγων) καλύπτουν συμπληρωματικά τις
ανάγκες των δικαιούχων σε στέγαση, παρέχοντάς τους,
σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου
Θεσσαλονίκης, ολοκληρωμένη υποστήριξη. Από την 1η
Μαρτίου 2017 συνεχίζουν τη λειτουργία τους ενταγμένες
πλέον στην Πράξη «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων είναι μια ανοικτή
δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων.
Αριθμός ωφελουμένων: Κατά το έτος 2017 στο Ανοικτό
Κέντρο Ημέρας Αστέγων προσήλθαν 2.017 διαφορετικά
άτομα, τα οποία πραγματοποίησαν συνολικά 32.210 επισκέψεις. Οι νέοι εγγεγραμμένοι ανήλθαν στα 624 άτομα.
Από τους νέους εγγεγραμμένους 519 είναι άνδρες και 105
γυναίκες. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των ωφελουμένων που προσήλθαν στη δομή είναι η Ελλάδα (338 άτομα), το Πακιστάν (123 άτομα), η Βουλγαρία (45 άτομα), η
Γεωργία (25 άτομα) και το Αφγανιστάν (24 άτομα).
ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ
Το Υπνωτήριο Αστέγων είναι δομή άμεσης φιλοξενίας
που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν
στο δρόμο.
Αριθμός ωφελουμένων: Έχουν φιλοξενηθεί και εξυπηρετηθεί από τη δομή του Υπνωτηρίου, συνολικά, 154 άτομα.
Από αυτούς οι 130 είναι άνδρες και οι 24 γυναίκες. Τα αιτήματα φιλοξενίας έφτασαν στο σύνολο τα 232.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
Η παρέμβαση στον δρόμο (streetwork) αποτελεί εργαλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προσέγγιση και
καταγραφή των αστέγων που διαβιούν στον δρόμο.
Σκοπός της παρέμβασης είναι:
› ο εντοπισμός των ατόμων τα οποία χρήζουν άμεσης
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υποστήριξης και η διασύνδεσή τους με τις δομές και
το ευρύτερο δίκτυο των τοπικών υπηρεσιών παροχής
κοινωνικής προστασίας και ένταξης
› η παροχή επιτόπου υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και συμβουλευτικής, εφόσον κρίνεται αναγκαία,
καθώς και η διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
› η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
› η καταγραφή των σημείων και των περιοχών συγκέντρωσης των αστέγων και η καταγραφή τους ανά περιοχή παρέμβασης.
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των δύο Φύλων συνεργάζεται με τα προγράμματα Streetwork που
υλοποιούν οι ΜΚΟ PRAKSIS και ΑΡΣΙΣ, και ανταποκρίνεται
σε προφορικά και γραπτά αιτήματα των πολιτών καθώς
και σε όσα καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή
του Δήμου «Βελτιώνω την πόλη μου» σχετικά με αστέγους
που διαβιούν στη πόλη).
Διαχείριση καύσωνα / ψύχους
Από 4/01/2017 έως 27/01/2017 φιλοξενήθηκαν, λόγω ψύχους, στις δομές αστέγων, 41 ωφελούμενοι.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων
Γυναικών και των παιδιών τους
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την ένταξή του στην Πράξη «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση
της βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,
συνεχίζει να λειτουργεί από 01-12-2015 σε καθημερινή
βάση και όλο το εικοσιτετράωρο.
Εισαγωγές: 15 κυρίες και 12 παιδιά
Αποχωρήσεις: 16 κυρίες και 17 παιδιά
Σύνολο Φιλοξενούμενων: 19 κυρίες και 22 παιδιά
(4 κυρίες με 10 παιδιά από το 2016)
Αιτήματα για φιλοξενία: 46
Αιτήματα για παράταση φιλοξενίας: 17
Υπηκοότητα Γυναικών:
Ελληνική (6), Συριακή (5), Βουλγαρική (2), Αιθιοπική (2),
Αλβανική (1), Λιβανέζικη (1), Γεωργιανή (1), Αιγυπτιακή (1)
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Ηλικίες γυναικών: Από 18 ετών έως και 70 ετών.
Ηλικίες παιδιών: Από 1,5 μηνών έως και 15 ετών.
Χρονικό διάστημα παραμονής στον Ξενώνα:
Από έναν (1) μήνα έως και ένα (1) έτος.

Δ. πολιτικεσ για την αντιμετωπιση
της φτωχειασ
Η δομή Παροχής Βασικών Αγαθών λειτούργησε μέχρι τις
3 Απριλίου 2017 με την παράταση του διοικητικού μηχανισμού της προηγούμενης επιχειρησιακής προγραμματικής περιόδου (2007-2013).
Από τις 4 Απριλίου 2017, η δομή λειτουργεί στο πλαίσιο
υλοποίησης του υποέργου Α/Α1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου Δήμου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί επί της οδού Μοναστηρίου 53-55, στον 5ο όροφο,
σε χώρο εμβαδού 150m2, από Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 8:00-15:00. Διασφαλίζει τη σταθερή τροφοδοσία
150 τουλάχιστον οικογενειών κάθε μήνα, για έξι μήνες και
ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια
των ωφελουμένων.
Σε αυτό το διάστημα έχουν διατεθεί σε 150 οικογένειες
βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ενώ διαρκής είναι ενίσχυση του πακέτου που διανέμεται στους ωφελούμενους.
Επιπλέον από το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχουν διατεθεί
είδη ένδυσης, υπόδησης και ψυχαγωγίας καινούρια ή από
δεύτερο χέρι, τα οποία προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.
Μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλύφθηκαν κατά
μέσο όρο και 50 έκτακτες περιπτώσεις ωφελουμένων και
επιπλέον υποστηρίζονται οι κοινωνικές δομές.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ενισχύθηκε σε σταθερή βάση
από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης καθώς και μέσω
της υλοποίησης δράσεων συγκέντρωσης τροφίμων από
τη ΧΑΝΘ και την Ισραηλιτική Κοινότητα.
Παροχή Συσσιτίου
Η παροχή συσσιτίου έχει σημεία διανομής στις πέντε

Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε χώρους με επαρκείς
κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό, οι οποίοι πληρούν τις
κείμενες υγειονομικές διατάξεις. και συγκεκριμένα:
Η δομή εξασφάλισε για το έτος 2017 την παροχή 600 μερίδων φαγητού, αρχικά πέντε ημέρες την εβδομάδα και
από τις 10/08/2017, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Συνολικά το έτος 2017 στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής
με την έναρξη του νέου επιχειρησιακού προγράμματος
διατέθηκαν 142.800 μερίδες φαγητού.
Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού)
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης διανεμήθηκε κολατσιό σε μαθητές α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης
των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα,
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του σχολικού έτους
2016-2017, διανεμήθηκαν συνολικά 115.000 γεύματα σε
1.200 μαθητές, ενώ από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του σχολικού έτους 2017-2018 διανεμήθηκαν συνολικά 153.146 γεύματα σε 2.000 μαθητές.
Δόθηκε μεγάλη σημασία στον διακριτικό τρόπο καταγραφής των παιδιών όπως και στον τρόπο που λαμβάνουν το
κολατσιό τους μέσω των κυλικείων χωρίς διακρίσεις.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΤΕΒΑ)
Στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 – 2016»,
ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέλαβε ως επικεφαλής εταίρος
τη διαχείριση της πράξης σε συνεργασία με τους εξής
εταίρους: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Δήμος Θερμαϊκού,
Δήμος Θέρμης, Δήμος Καλαμαριάς., ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική
Οργάνωση Νέων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, PRAKSIS
– Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης,
Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, Σύλλογος
Γονέων με τρία παιδιά Νομού Θεσσαλονίκης «Η ΤΡΙΑΙΝΑ»,
Παιδικά Χωριά SOS.
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ε. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική
Περίθαλψη Ανασφάλιστων και Ευάλωτων
Κοινωνικών ομάδων
Κοινωνικό Φαρμακείο
Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας ανέλαβε την υλοποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ με
τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης». Στη
διάρκεια του 2017 οι εξυπηρετούμενοι ανήλθαν σε 249
συνολικά, εκ των οποίων 25 οικογένειες, επωφελήθηκαν
με την κάλυψη των αναγκών τους σε φάρμακα και σε
φαρμακευτικό υλικό.
Το τμήμα συνεχίζει τη συνεργασία:
› με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) mission
«Anthropos», διοργανώνοντας δράσεις εμβολιασμού
άπορων και ανασφάλιστων παιδιών.
› με την ΜΚΟ Thess Checkpoint για την πραγματοποίηση εξετάσεων HIV, Ηπατίτιδας Β και C.
Συνεχίζεται, επίσης, η συνεργασία με εθελοντές γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων.

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Δίκτυο μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ»
Το έτος 2017, το πρόγραμμα «Αινείας» σε πλήρη εξέλιξη πραγματοποίησε 100 δρομολόγια την ημέρα (πρωί
και απόγευμα), εξυπηρετώντας 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 εντάσσονταν στο πρόγραμμα μεταφοράς εμβόλιμα δρομολόγια, ο
αριθμός των οποίων κυμάνθηκε από 10 έως 20 μηνιαίως.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων, το
έτος 2017 συνεχίστηκαν οι αναγκαίες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες με στόχο την προμήθεια ενός οχήματος εντός του 2018 και επιπλέον εξασφαλίστηκε μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020» η χρηματοδότηση για την προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης ΑμεΑ:
Το έτος 2017, στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής του Ειδικού
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Ψυχαγωγικού Κέντρου, συνεχίστηκαν τα προγράμματα και
οι δραστηριότητες με τη συνδρομή οκτώ εθελοντών.
Τα 40 ΑμεΑ, μέλη της δομής, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως μουσική-χορωδία,
χορός μοντέρνος και παραδοσιακός, θεατρική αγωγή,
εικαστικά (Ζωγραφική, Ντεκουπάζ με τη συνεργία των
φοιτητών του ΠΑΜΑΚ του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής), διακόσμηση εποχιακών ειδών (λαμπάδες, ημερολόγια κ.λπ.), αρτοζαχαροπλαστική, Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μας», ενώ συμμετείχαν και σε
σειρά εκδηλώσεων.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο
«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ»
Το κοινωνικό Πνευματικό κέντρο «Πορτοκαλιάν» παρέχει
φροντιστηριακή εκπαίδευση σε μαθητές, των οποίων οι
γονείς είναι οικονομικά αδύναμοι. Στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2017 δημιουργήθηκαν 55 τμήματα
διδασκαλίας, στα οποία συμμετείχαν 130 μαθητές όλων
των σχολικών βαθμίδων και δίδαξαν 55 εθελοντές εκπαιδευτικοί (πτυχιούχοι/φοιτητές). Στο διάστημα Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος του 2017 δημιουργήθηκαν 61 τμήματα
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διδασκαλίας στα οποία συμμετείχαν 140 μαθητές όλων
των σχολικών βαθμίδων και δίδαξαν 48 εθελοντές εκπαιδευτικοί (πτυχιούχοι-φοιτητές). Συνολικά για το έτος 2017
πραγματοποιήθηκαν 4.337 ώρες διδασκαλίας.
Στέγαση και Επανένταξη
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» εξυπηρετούνται 40 ωφελούμενοι. Από αυτούς 23 άτομα συνολικά προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας.
Εφαρμογή προνοιακού προγράμματος
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α).
Από 1/02/2017 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου προγράμματος Κ.Ε.Α., σύμφωνα με τον Ν. 4389/2016Είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής ανέλαβε την εφαρμογή του
νέου προγράμματος σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Π. και τις
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. Ως υπεύθυνο για την
υλοποίησή του, ανέλαβε την εκπαίδευση των συναδέλφων που ορίστηκαν ως χρήστες και τη συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωσή τους για τις νέες εφαρμογές του
προγράμματος, επειδή διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται σε καινούρια δεδομένα.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Μέσα στις γενικότερες δύσκολες συνθήκες της χώρας, το
Δημοτικό Βρεφοκομείο, με τη βοήθεια των εργαζομένων
του και την οικονομική υποστήριξη φορέων, συλλόγων
και μεμονωμένων πολιτών, συνέχισε να επιτελεί απρόσκοπτα το κοινωνικό έργο του, με γνώμονα το συμφέρον των
παιδιών που φιλοξενεί. Ειδικότερα:
Στον χώρο του Βρεφοκομείου, όπου φιλοξενούνται βρέφη έκθετα, γεννημένα εκτός γάμου, ορφανά ή στερούμενα προστασίας από το οικογενειακό τους περιβάλλον,
το 2017 φιλοξενήθηκαν συνολικά 46 παιδιά. Η εισαγωγή
των βρεφών έγινε είτε κατόπιν αιτήσεως των γονέων τους
λόγω αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις έναντι των παιδιών τους, είτε κατόπιν εισαγγελικής
διάταξης, με την οποία οι γονείς κρίθηκαν ακατάλληλοι να
επιμεληθούν των παιδιών τους ή τα εγκατέλειψαν.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του
ενέκρινε τη βραχεία φιλοξενία παιδιών μεταναστών στο
Ίδρυμα λόγω έκτακτης ανάγκης, κατόπιν έκδοσης σχετικής διάταξης από το αρμόδιο δικαστήριο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Συνεργασίες με φορείς
Εντός του 2017 συνεχίστηκαν οι εξής συνεργασίες:
› Με την Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ώστε να παρέχεται στήριξη στο έργο
του προσωπικού, στα νήπια και στους γονείς, οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
› Με το Αναπτυξιολογικό Κέντρο «Απ. Φωκάς» του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου εκτιμάται από τους παιδίατρους – νευρολόγους συνεργάτες του Κέντρου η νευροψυχολογική ανάπτυξη κάθε
φιλοξενούμενου βρέφους και διεξάγονται οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο της υγείας και της ανάπτυξης των βρεφών
και νηπίων, καθώς και τα απαραίτητα προγράμματα
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›

φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας.
Με το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΑΠΘ, ώστε να δέχεται το Βρεφοκομείο δύο φοιτητές ανά εξάμηνο για την πρακτική άσκησή τους.

Αυτοτελές τμήμα παιδιάτρου
Ο παιδίατρος του ιδρύματος, ο οποίος προσλαμβάνεται
κάθε έτος με μίσθωση έργου, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για:
› Την παρακολούθηση της υγείας των βρεφών
› Τη φροντίδα για τον απαραίτητο εμβολιασμό.
› Την παρακολούθηση και τον έλεγχο του βιβλιαρίου
υγείας των παιδιών που φοιτούν στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό
› Την παραπομπή και νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία βρεφών, όταν παρέστη ανάγκη.
› Την ενημέρωση των θετών γονέων για την υγεία των
βρεφών που επρόκειτο να υιοθετήσουν.
› Τη δημιουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού ιατρικού αρχείου των παιδιών του Βρεφοκομείου.
Επίσης, έπειτα από εισαγωγή βρέφους με καρδιακό νόσημα, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με το
ΑΧΕΠΑ, ώστε το παιδί να διακομιστεί στο «Ωνάσειο» για
καρδιολογική επέμβαση και επέστρεψε στο ίδρυμα μετά
από επιτυχή έκβαση
Κοινωνική υπηρεσία
Κατά το έτος 2017
› Υποβλήθηκαν 101 αιτήσεις υιοθεσίας από όλη την Ελλάδα.
› Συνεχίστηκε η ενημέρωση των υποψηφίων θετών γονέων κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.
› Έγιναν 20 εισαγωγές παιδιών.
› Ολοκληρώθηκαν 15 υιοθεσίες
› Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μίας αναδοχής.
› Πέντε βρέφη αποδόθηκαν στις βιολογικές τους οικογένειες.
› Υπεβλήθησαν 11 αιτήσεις προκειμένου να αναζητηθούν οι βιολογικοί γονείς. Οι ανωτέρω αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν όλες.
› Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του αρχείου με τα ιατρικά, κοινωνικά και νομικά δεδομένα των παιδιών.
Επίσης, το Ίδρυμα προχώρησε στην οργάνωση και λειτουργία ξεχωριστού μητρώου Αναδόχων Οικογενειών.
Υποβλήθηκαν οκτώ (8) αιτήσεις αναδοχής το 2017.
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Θεσμός εθελοντισμού
Διευρύνθηκε και οργανώθηκε το Μητρώο Εθελοντών του
Ιδρύματος, το οποίο ξεκίνησε το 2012. Εντός του 2017
το Μητρώο εθελοντών του Ιδρύματος απέκτησε 11 νέα
μέλη καθώς επίσης και έξι επιπλέον μέλη, που διανύουν
τη δοκιμαστική περίοδο. Η συνολική δυναμικότητά του
έφτασε τα 142 μέλη, εκ των οποίων τα 55 ήταν ενεργά, δηλαδή παρίσταντο σε εβδομαδιαία βάση, προσφέροντας
υπηρεσίες οργανωμένα και σύμφωνα με τις ανάγκες των
παιδιών, ενώ οι υπόλοιποι παρίσταντο ευκαιριακά, όποτε
παρέστη ανάγκη.
Επίσης, συνεχίστηκε η συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων
Εθελοντών και Αναδόχων Οικογενειών του Αγίου Στυλιανού.
Βρεφονηπιακός σταθμός
Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό λειτούργησαν καθημερινά
(από 07.00 έως 16.00) πέντε τμήματα σε άριστα εξοπλισμένες αίθουσες. Για το σχολικό έτος 2017 -2018 εγγράφηκαν συνολικά 110 βρέφη και νήπια ηλικίας 8 μηνών έως
5 ετών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 58 παιδιά
που φοιτούσαν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης - Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Επίσης, προσβλέποντας στη δημιουργική απασχόληση,
στην αποφυγή ιδρυματοποίησης, στην κοινωνικοποίηση
και στην εξέλιξή τους, όλα τα παιδιά του Βρεφοκομείου
από 18 μηνών και άνω παρακολούθησαν το πρόγραμμα
του Βρεφονηπιακού σταθμού τις πρωινές ώρες, ενώ καταβλήθηκαν προσπάθειες να ενταχθούν περισσότερα και
μικρότερης ηλικίας παιδιά.
Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η συνεργασία με το Τμήμα
Προσχολικής Αγωγής - Βρεφονηπιοκομίας του Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης προκειμένου, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, να μελετηθούν και να εφαρμοστούν νέα προγράμματα προσχολικής αγωγής στα τμήματα του Παιδικού
Σταθμού του Ιδρύματος.
Δράσεις και εκδηλώσεις
Κατά τη διάρκεια του 2017 :
1. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σχολείων τόσο από τη
Θεσσαλονίκη, όσο και από άλλες πόλεις καθώς και από
διάφορους συλλόγους της Θεσσαλονίκης.
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2. Παρουσιάστηκαν θεατρικές παραστάσεις και πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές δραστηριότητες δωρεάν από
φορείς της πόλεις στον χώρο του Ιδρύματος.
3. Οργανώθηκαν από το προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθμού εορτές και παραστάσεις στους χώρους του
Ιδρύματος.
4. Παρουσιάστηκαν θεατρικές παραστάσεις και κουκλοθέατρο εκτός ιδρύματος.
5. Πραγματοποιήθηκε στη λήξη της σχολικής χρονιάς καλοκαιρινή γιορτή στο προαύλιο του Ιδρύματος.
6. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε γιορτή προς τιμήν
των εθελοντών στον χώρο του Ιδρύματος.
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
Πραγματοποιήθηκε διαχειριστικός έλεγχος για το έτος
2017 από το σώμα Ορκωτών Λογιστών, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,
με άριστη έκβαση.
Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος και την
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς
τα βρέφη, τα νήπια και τους πολίτες, προσελήφθη έκτακτο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (βρεφονηπιοκόμων, βοηθών βρεφοκόμων, κοινωνικών λειτουργών, φυλάκων, καθαριστών και βοηθών μαγείρου με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συνολικά
προσελήφθησαν δεκαέξι άτομα με δίμηνες και οκτώ άτομα με οκτάμηνες συμβάσεις. Επίσης, απασχολήθηκε με
σύμβαση μίσθωσης έργου ένα άτομο ειδικότητας Ιατρού
Παιδιάτρου.
Παράλληλα, αξιοποιώντας το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών)
του ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών», το Ίδρυμα προέβη στην
πρόσληψη εννέα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.
Το προσωπικό παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια
και ημερίδες προκειμένου να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.
Μαγειρείο
Συνεχίστηκε η λειτουργία του μαγειρείου του Ιδρύματος με βάση τις αρχές HACCP (Hasard Analysis Critical
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Β. Οργανισμός
Βρεφονηπιακής, Παιδικής
& Οικογενειακής Μέριμνας
(ΟΒΡΕΠΟΜ)

Control Points/Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων
Ελέγχου) και εκδόθηκε νέο πιστοποιητικό Διαχείρισης και
Ασφάλειας Τροφίμων με βάση το παγκόσμιο πρότυπο
ISO22000:2005.
Το μαγειρείο παρασκεύαζε καθημερινά κατά μέσο όρο
320 γεύματα, για την κάλυψη της διατροφής των παιδιών
του Βρεφοκομείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενώ
φρόντιζε για τη σίτιση άπορων πολιτών.
Τεχνικές εργασίες
Συνεχίστηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης όπως κάθε
έτος, ενώ έγινε η παράδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης το Ίδρυμα
μέσω χορηγιών αντικατέστησε τα κρεβάτια από τη μία αίθουσα των παιδιών, επισκεύασε τους καναπέδες του Βρεφοκομείου και το εμπλούτισε με νέα σεντόνια, φανελάκια
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης .
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Μελπομένη Γναρδέλη, λαϊκό μέλος, πρόεδρος
2. Αλέξανδρος Άγιος, Δημοτικός σύμβουλος
πλειοψηφίας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
3. Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, Δ.Σ. πλειοψηφίας
4. Δημήτριος Ράπτης Δ.Σ. μειοψηφίας
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ΄ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
5. Σοφία Σαμαρά σύμβουλος,
Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
6. Πασσάδης Σπυρίδων
ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
7. Αθηνά Μαυρίδου, λαϊκό μέλος
8. Έλζα Γυιόκα, λαϊκό μέλος
9. Γεωργία Ορφανουδάκη, λαϊκό μέλος
10. Σολομών Παρέντε αντικατ. Λάζαρος Σεφιχά,
λαϊκό μέλος (εκπρόσωπος Ισραηλιτικής Κοινότητας)
11. Αναστασία Καρυδέλη, συνταξιούχος εφέτης,
λαϊκό μέλος
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Κατά το 2017 καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια να
αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΒΡΕΠΟΜ, στον οποίο λειτούργησαν δέκα παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπου
φιλοξενήθηκαν 612 νήπια και βρέφη.
Για μια ακόμη χρονιά το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες με γνώμονα την υγιή
σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων. Το πρόγραμμα προσαρμοζόταν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών του τμήματος, την εποχή
αλλά και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, με σκοπό την αρμονική και πολύπλευρη ανάπτυξή τους.
Ο οργανισμός συμμετείχε για έβδομη συνεχή χρονιά στην
υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», μέσω της οποίας για το σχολικό
έτος 2017-2018 φιλοξενήθηκαν δωρεάν 399 νήπια και
βρέφη. Εκτός ΕΣΠΑ επιλέχθηκαν 213 νήπια, στα 17 από
τα οποία δόθηκαν απαλλαγές και στα τέσσερα μειώσεις,
λόγω οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των
οικογενειών τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σειρά
έργων και δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
› Αποπερατώθηκε η ανακατασκευή του ιδιόκτητου
παιδικού σταθμού της Ξηροκρήνης με ίδιους πόρους.
Ο παιδικός σταθμός εξοπλίστηκε πλήρως με έπιπλα,
ηλεκτρικές συσκευές και παιδαγωγικό υλικό. Επαναλειτουργεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου, φιλοξενεί μέχρι
στιγμής 20 παιδιά και αναμένεται τη νέα χρονιά να
εξυπηρετήσει την περιοχή που έχει άμεση ανάγκη,
αφού πολλά παιδιά φοιτούν σε γειτονικούς σταθμούς.
› Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του ιδιόκτητου χώρου επί της οδού Μιαούλη 4 κι έτσι εντός
του έτους θα λειτουργήσει δεύτερος παιδικός σταθμός στη Δημοτική Ενότητα της Τριανδρίας με τρεις
αίθουσες απασχόλησης, ένα υπνοδωμάτιο και μία
μεγάλη τραπεζαρία.
› Λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη για τους μικρούς
μαθητές σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς.
› Το προσωπικό του ΟΒΡΕΠΟΜ παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή βελτίωση
των γνώσεών του, ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα παιδιά.
› Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις γονέων και συζητήσεις
με το παιδαγωγικό προσωπικό, την ψυχολόγο και τις
κοινωνικές λειτουργούς. Αναπτύχθηκαν θέματα που
απασχολούν ιδιαίτερα τους γονείς μικρών παιδιών
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μαρία Ακριτίδου
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα
Μέλη:
Βασίλειος Φασούλας
Σωκράτης Δημητριάδης
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
Ανθούλα Κατσιάφα
Βασιλική Σταμούλη
Όλγα Πάππα
Μαρία Χατζηγεωργίου
Ελένη Τζιούτζια
Φίλιππος Μπαντής
Πελαγία Δουλκερίδου
Σοφία Παύλου
Γεωργία Καλατούδη
Άννα – Μαρία Καραθάνου,
εκπρόσωπος εργαζομένων

›

›

›

›

›

›

σχετικά με το άγχος του αποχωρισμού, τις δυσκολίες
λόγου, τις κρίσεις θυμού κ.ά.
Υλοποιήθηκε δωρεάν πρόγραμμα πρόληψης και
προαγωγής στοματικής υγείας σε συνεργασία με ιδιώτες παιδοδοντιάτρους και ορθοδοντικούς.
Στους χώρους των Παιδικών Σταθμών πραγματοποιήθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με θεατρικές ομάδες και ομάδες κουκλοθεάτρου.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα με θέμα
«Σύγχρονες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση των
παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα ή ακουστικά βαρηκοΐας» (7/12/2017) σε συνεργασία με το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις όλων των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών, εμπνευσμένες από το
πνεύμα των Χριστουγέννων. Τα παιδιά παρουσίασαν
μικρά θεατρικά και δημιούργησαν κατασκευές σε συνεργασία με τους γονείς τους στα πολύχρωμα εργαστήρια που στήθηκαν.
Συνεχίστηκε η συνεργασία με την Υπηρεσία Παιδιού
και Εφήβου της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α., με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του
Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
του Γ.Ν «Ιπποκράτειο» και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
του Κεντρικού Τομέα του Ψυχιατρείου Θεσσαλονίκης.
Στόχος της συνεργασίας είναι 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.
Για μια ακόμη χρονιά ο ΟΒΡΕΠΟΜ συνεργάστηκε με
τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ και με τα
αντίστοιχα τμήματα των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ.
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Γ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕΔΗΘ)
Στη διάρκεια του έτους αυξήθηκαν οι δομές, εξασφαλίστηκαν νέες θέσεις εργασίας, πραγματοποιήθηκαν
ευρωπαϊκές συνεργασίες και ανταλλαγές νέων, αναβαθμίστηκαν τα προγράμματα και αυξήθηκαν τα έσοδα, με
αποτέλεσμα η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να είναι οικονομικά αυτάρκης και να μην επιβαρύνει με επιχορήγηση τον προϋπολογισμό του Δήμου.
1. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ Α
ΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)
Η ΚΕΔΗΘ λειτουργούσε έως τον Σεπτέμβριο του 2017
με τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) ηλικίας 5 μέχρι 12 ετών και ένα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ για
παιδιά και νέους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., εξυπηρετώντας έτσι 350 παιδιά τυπικής εκπαίδευσης και 50 άτομα
με ειδικές ανάγκες. Στόχος των κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης ήταν η υποστήριξη των γυναικών για τη
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, μέσα από την ελάφρυνσή τους από οικογενειακές
υποχρεώσεις, όπως είναι η φύλαξη και η φροντίδα των
παιδιών. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά των
εργαζόμενων μητέρων να απασχοληθούν δημιουργικά,
να συνδυάσουν τη διασκέδαση και το παιχνίδι με τη δημιουργία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ειδικότερα, στο
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ επιδιώχθηκε η απασχόληση παιδιών ή νέων
με κινητικά ή άλλα προβλήματα και η κοινωνική τους
ένταξη, καθώς επίσης η ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόμων και των οικογενειών τους και η αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας τους.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι
ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών των δημοτών, η επιχείρηση διέκοψε τη λειτουργία δύο Κέντρων
ΚΔΑΠ, τα οποία είχαν δυναμικότητα μόνο 78 παιδιών συνολικά, ενώ αδειοδότησε και λειτούργησε τρία νέα Κέντρα
ΚΔΑΠ συνολικής δυναμικότητας 322 παιδιών σε δύο βάρδιες, τηρώντας τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας.
Συνολικά η ΚΕΔΗΘ επέβλεψε και λειτούργησε πέντε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ένα Κέντρο
για παιδιά με ειδικές ανάγκες εξυπηρετώντας συνολικά
644 παιδιά και νέους. Για τη λειτουργία των Κέντρων απασχόλησε 25 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων,
ενώ για τη στελέχωση των νέων δομών, προχώρησε σε
16 νέες προσλήψεις.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για τις ανάγκες ίδρυσης και αδειοδότησης των δομών η
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επιχείρηση δημιούργησε και εξόπλισε τρείς καινούριους
χώρους, ενώ ανακαίνισε εξ ολοκλήρου και εξόπλισε εκ
νέου τους τρεις προϋπάρχοντες. Πραγματοποιήθηκαν
συντηρήσεις και επισκευές σε όλες τις δομές, ενώ έγιναν
προμήθειες σε εκπαιδευτικό υλικό, ψυχαγωγικό υλικό,
υλικό γραφικής ύλης, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό,
αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων, παιχνίδια, έπιπλα
(για εξοπλισμό των νέων δομών και αντικατάσταση των
παλιών), ηλεκτρικές συσκευές, συστήματα ασφαλείας.
Επιπλέον, έγιναν συντηρήσεις κτιρίων, ενώ εκδόθηκαν
πιστοποιητικά πυρασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις.
ΤΜΗΜΑΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στα Κέντρα λειτούργησαν δωρεάν όλο τον χρόνο τμήματα Προετοιμασίας για το σχολείο, Μουσικής, Παιδικής
χορωδίας, Θεάτρου, Σκακιού, Hιp Ηop, Πληροφορικής,
Εικαστικών με κατασκευές από πηλό, μαλλί και κόσμημα,
Χορού, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής Φροντίδας, Ψυχολογικής Υποστήριξης,
Ομάδων γονέων, καθώς και Προγράμματα συμβουλευτικής.
2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Έως τον Σεπτέμβριο του 2017 η ΚΕΔΗΘ εξυπηρέτησε 320
ωφελούμενους και παρείχε υπηρεσίες, όπως κοινωνική
ημερήσια φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή σε τέσσερις δομές. Επιπλέον, πραγματοποιούσε καθημερινά διανομή συσσιτίου σε
70 δημότες χαμηλού εισοδήματος, που αντιμετώπιζαν
προβλήματα σίτισης και μετακίνησης. Μετά τον Σεπτέμβριο, η δομή μεταφέρθηκε στα ΚΑΠΗ.
3. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)
Αντίστοιχα, μέχρι τη μεταφορά του στα ΚΑΠΗ η ΚΕΔΗΘ
λειτούργησε και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ, εξυπηρετώντας 17 ωφελούμενους με
προσωπικό έξι ατόμων και συγκεκριμένα δύο νοσηλευτές, τρεις κοινωνικούς λειτουργούς και ένα άτομο γενικών
καθηκόντων.
4. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δυναμική ήταν η συμμετοχή της ΚΕΔΗΘ και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με σκοπό την προώθηση του έργου της
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σε συνεργασία με αντίστοιχες δομές του εξωτερικού, με
άλλους ευρωπαϊκούς δήμους και με επισκέψεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας. Η επιχείρηση
συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα νεολαίας, σε προγράμματα Erasmus και σε προγράμματα ανταλλαγής νέων με
άλλες χώρες.
ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 16-18/2/2017 Αμβέρσα, Βέλγιο, Διοικητικό συμβούλιο
του δικτύου Intercity Youth
Το Διοικητικό Συμβούλιο του δικτύου ήταν για το έτος
2017 το πρώτο από τα τρία που πραγματοποιούνται
κάθε χρόνο και στα οποία η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε βάσει
του καταστατικού που έχει υπογράψει. Στο ΔΣ συζητούνται θέματα οργάνωσης του δικτύου, οικονομικά,
διαχειριστικά, δικτύωσης, θέματα σχετικά με το ετήσιο συνέδριο καθώς και σχετικά με το πρόγραμμα
που εγκρίθηκε από τη Σουηδική εθνική υπηρεσία
Erasmus+ με τίτλο «Ανάπτυξη κοινών ποιοτικών δεικτών για την ισότητα και την ανεπίσημη εκπαίδευση
των νέων».
 5-8/3/2017 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ νεολαίας
Σε συνέχεια του 1ου Φόρουμ, το οποίο υλοποιήθηκε
στη Γερμανία το 2014, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας
που είχε ως στόχο την επαφή ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (youth workers)
στις δύο χώρες, να προωθήσουν δραστηριότητες
στον τομέα της Νεολαίας και να μοιραστούν μεταξύ
τους καλές πρακτικές.
 26/30-1/4-2017 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, TrainYouth :
Training for developing youth policy capacities (Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ για την ανάπτυξη
πολιτικών νεολαίας)
Η ΚΕΔΗΘ εκπροσωπήθηκε σε αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που είχε ως στόχο την εκπαίδευση αιρετών και υπαλλήλων δήμων σε θέματα που αφορούν
τις πολιτικές νεολαίας. Παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική η «Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014».
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 19-21/4/2017 Βρυξέλλες, Βέλγιο: Committee of
Regions (Επιτροπή Περιφερειών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) Youth Up Gala
Υπογραφή Youth Capitals Pledge, με την οποία ο Δήμος δεσμεύεται ότι η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να
έχει τους νέους και τις πολιτικές νεολαίας ως προτεραιότητα.
 9-11/6/2017 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Επίσκεψη μελέτης μελών του δικτύου Intercity Youth
Η ΚΕΔΗΘ φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη μέλη του
δικτύου «Intercity Youth», το οποίο αποτελείται από
πολλούς ευρωπαϊκούς δήμους που συνεργάζονται σε
θέματα νεολαίας.
 13-15/6/2017 Αμβέρσα, Βέλγιο: Διοικητικό συμβούλιο
του δικτύου Intercity Youth
Στο δεύτερο διοικητικό συμβούλιο του δικτύου για το
2017 συζητήθηκε το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς,
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και άλλων Ελλήνων
Δημάρχων, με σκοπό τη δημιουργία εθνικού δικτύου
δήμων που θα συνεργάζονται σε θέματα νεολαίας.
Επιπλέον, εγκρίθηκε και ξεκίνησε ο προγραμματισμός
του προγράμματος Erasmus+ με θέμα ανταλλαγές
καλών πρακτικών, επισκέψεις μελέτης υπαλλήλων και
ομότιμης μάθησης (job shadowing.
 24-29/6/2017 Βερολίνο, Γερμανία: Δήμος Βερολίνου,
διαμέρισμα Mitte, Επίσκεψη μελέτης, Ανταλλαγή καλών πρακτικών
Η Κοινωφελής ΚΕΔΗΘ, μαζί με την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών, τον Δήμο Μπίτολα και το Δίκτυο για τα Κοινωνικά Δικαιώματα των
Νέων μετέβησαν στο Βερολίνο κατόπιν πρόσκλησης
του Δήμου Mitte-Berlin και πραγματοποίησαν επισκέψεις μελέτης σε κέντρα νεολαίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και σε άλλες δομές για
νέους.
 7-12/8/2017 Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία: Com’ on
Europe project, participatory budgeting Erasmus +
(Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus + σχετικά με την
υλοποίηση συμμετοχικού προϋπολογισμού για τη νεολαία, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας)
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Η ΚΕΔΗΘ εκπροσωπήθηκε στην πόλη Κλουζ-Ναπόκα
της Ρουμανίας στην ετήσια συνάντηση του δικτύου
των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας. Η επιχείρηση συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα «Com’
on Europe», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει
ως στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας και των
αντίστοιχων εργαλείων για την κατάρτιση ενός τοπικού συμμετοχικού προϋπολογισμού που θα απευθύνεται στους νέους, όχι μόνον ως δημιουργούς αλλά
και ως υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
 5/10/2017 - 7/10/2017 Αμβέρσα, Βέλγιο: Διοικητικό
συμβούλιο του δικτύου Intercity Youth
Στο τρίτο διοικητικό συμβούλιο του δικτύου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα προγράμματα και εγκρίθηκαν από τη Σουηδική εθνική υπηρεσία Erasmus+
και συγκεκριμένα η «Ανάπτυξη κοινών ποιοτικών δεικτών για την ισότητα και την ανεπίσημη εκπαίδευση
των νέων» και «Job shadowing – Ομότιμη μάθηση».
Επίσης, εξετάστηκαν οι αποφάσεις για τη δημιουργία
του Ελληνογερμανικού Γραφείου Νεολαίας που θα
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και για τη συγκρότηση ελληνικού σωματείου συμβούλων νέων (youth workers).
 20-22/10/2017 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Πανελλήνια
Γενική Συνέλευση σωματείου Ελλήνων συμβούλων
νέων (youth workers)
Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε στην πανελλήνια γενική συνέλευση του σωματείου Ελλήνων συμβούλων νέων, που
είχε ως θέματα, μεταξύ άλλων, την περιγραφή του
επαγγέλματος, την εγγραφή νέων μελών και τον καθορισμό ενός επαγγελματικού περιγράμματος.
 7-9/11/2017 Ζιντελφίνγκεν, Γερμανία: 7η Ετήσια Ελληνογερμανική Συνέλευση Δήμων
Στην πόλη Sindelfingen της Γερμανίας η ΚΕΔΗΘ εκπροσώπησε τον Δήμο στην 7η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής συνέλευσης με θέμα «Δύναμή μας
η τοπική αυτοδιοίκηση», στην οποία από ελληνικής
πλευράς συμμετείχαν 184 Δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί
και εκπρόσωποι περιφερειών. Η συνδιάσκεψη βασιζόταν στη συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη δημιουργία μιας
αποτελεσματικής αυτοδιοίκησης, που θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα αιτήματα των τοπικών
πληθυσμών.
 15-18/11/2017 Λέβεν, Βέλγιο: 6ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο του δικτύου Intercity Youth με θέμα Urban
youth work
Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε στο 6ο ετήσιο συνέδριο του
δικτύου Intercity Youth που είχε ως θέμα το “Urban
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Youth Work” και περιλάμβανε συζητήσεις, εργαστήρια, ομιλίες και επισκέψεις μελέτης. Συμμετείχαν 150
ειδικοί σε θέματα νεολαίας, εκπρόσωποι δήμων και
οργανώσεων νεολαίας από 20 χώρες και 72 ευρωπαϊκούς δήμους.
 14-19/11/2017 Βερολίνο, Γερμανία: Ανταλλαγή νέων
Η ΚΕΔΗΘ μαζί με την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών πραγματοποίησαν ανταλλαγή
νέων με τον Δήμο Βερολίνου στο πλαίσιο συνεργασίας τους σε θέματα νεολαίας.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, πρόεδρος
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ, αντιπρόεδρος
(έως 12/06/2017) – αντικαταστάθηκε
από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ
3. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΟΥΜ, εκπρόσωπος ΑΠΘ
5. ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ (έως 13/11/2017) –
αντικαταστάθηκε από τον ΧΑΡΙΛΑΟ ΚΩΤΙΔΗ
7. ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
9. ΚΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΒΙΚΕΝ ΔΕΡΕΓΙΑΝ
11. ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
εκπρόσωπος εργαζομένων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
2. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
4. ΜΑΡΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΖΑΚΑ
6. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΤΙΔΗΣ (έως 13/11/2017) –
αντικαταστάθηκε από τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΟΛΙΔΗ
7. ΦΩΤΗΣ ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ
8. ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
9. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ
10. ΧΑΪΣΤΑΝ ΒΑΡΤΑΠΕΤΙΑΝ
11. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΝΗΣ
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Δ. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΑΠΗ
Εντός του 2017 διευρύνθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες
του νομικού προσώπου με τη μεταφορά σ’ αυτό δύο νέων
προγραμμάτων, του «Βοήθεια στο σπίτι» και του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Σκοπός της διεύρυνσης
αυτής ήταν να μπορούν τα ΚΑΠΗ να ανταποκριθούν στις
διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Για την καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου, τα
γραφεία διοίκησης μεταφέρθηκαν σε νέο μεγαλύτερο
χώρο στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 148, όπου εξασφαλίζουν κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και κυρίως ευκολότερη πρόσβαση τόσο στα μέλη του ΚΑΠΗ, όσο και
στους υπαλλήλους των 14 παραρτημάτων του.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα
κοινωνικής προστασίας, που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες με χαμηλό εισόδημα. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής τους. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από
καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγο, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους και οικογενειακούς βοηθούς. Ο συνολικός
αριθμός των ωφελουμένων που εξυπηρετεί το πρόγραμμα
ανέρχεται στα 320-340 άτομα. Επίσης διανέμεται συσσίτιο σε
79 άτομα κατ’ οίκον σε καθημερινή βάση.
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Το πρόγραμμα «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας - κατοίκους του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, που πάσχουν από προβλήματα υγείας (κινητικά
προβλήματα, καρδιακές παθήσεις, άνοια κ.ά.) και χρήζουν
πρόσκαιρης ή μόνιμης βοήθειας. Σκοπός της λειτουργίας
του είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων, η αποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης, η παραμονή
τους στο φυσικό οικογενειακό περιβάλλον, καθώς επίσης
και η διατήρηση φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής
ζωής των μελών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Το
Κέντρο εξυπηρετεί 17 ηλικιωμένα άτομα και στελεχώνεται
από τέσσερα άτομα προσωπικό, μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικούς φροντιστές, ένα άτομο γενικών καθηκόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
› Συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Mobile-Age», που
εντάσσεται στο πρόγραμμα HORIZON 2020, με σκοπό
την κατασκευή, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, μιας
εφαρμογής για ηλεκτρονικές ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα με προσωποποιημένες πληροφορίες υγείας που
θα απευθύνονται στα άτομα τρίτης ηλικίας.
› Συνέχιση συμμετοχής στη μελέτη σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη του Ενδοκρινολογικού Τμήματος
της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ του Γενικού
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
› Οργάνωση στα 14 παραρτήματα του ΚΑΠΗ ομιλιών
με θέματα υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Θεσσαλονίκης.
› Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Πρόληψη της
άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της»,
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer &
Συγγενών Διαταραχών.
› Πραγματοποίηση σπιρομέτρησης, από την Εταιρεία
Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
› Το ΚΑΠΗ έχει συνάψει εθελοντική συνεργασία με
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων Οι ειδικότητες που
εξυπηρετούν τα μέλη είναι: Καρδιολόγος, Παθολόγος
-Υπερτασιολόγος, Παθολόγος - Διαβητολόγος, ΩΡΛ
και ουρολόγος.
› Η συνταγογράφηση και η παραπομπή για εξετάσεις
είναι δωρεάν για τα μέλη και παρέχεται στους χώρους
του ΚΑΠΗ.
› Παρέχεται επιπλέον και ψυχολογική υποστήριξη.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
› Διημέρευση και επιφυλακή δυο παραρτημάτων του
ΚΑΠΗ σε περιόδους ψύχους και καύσωνα για τη φιλοξενία ευπαθών ομάδων.
› Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς, σχολεία και
ΑμΕΑ για υποστήριξη του έργου τους και προώθηση
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›

της διαγενεακής σύνδεσης. Ενδεικτικά, από το τμήμα
Εργοθεραπείας κατασκευάστηκαν και δωρίστηκαν
λαμπάδες στο Άσυλο του Παιδιού.
Δωρεά 900 κόκκινων αυγών από το ΚΑΠΗ στους
ωφελούμενους του συσσιτίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ
› Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις κατά τις Παγκόσμιες Ημέρες της Γυναίκας, της Μητέρας, κατά της Κακοποίησης Ηλικιωμένων, της Τρίτης Ηλικίας, του Εθελοντισμού, των Εθνικών Επετείων, των Χριστούγεννων,
του Πάσχα και της Πρωτοχρονιάς.
› Επίσκεψη μελών του ΚΑΠΗ στο 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο
περίπτερο 8 της Δ.Ε.Θ.
› Παράλληλες εκδηλώσεις χορωδιών, χορευτικών του
ΚΑΠΗ, έπειτα από πρόσκληση φορέων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων πόλεων.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
› Σε εννέα παραρτήματα παρουσιάστηκε το θεατρικό
έργο το «Δώρο» από το ΚΘΒΕ. , το οποίο παρακολούθησαν συνολικά 900 άτομα.
› -Σε πέντε παραρτήματα συνέχισαν να λειτουργούν οι
ομάδες λογοτεχνικής ανάγνωσης, σε συνεργασία με
την ομάδα φωναχτών εθελοντικών αναγνώσεων των
μελών της Λέσχης Ανάγνωσης του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια «Διάβασέ μου».
› Σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ, το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης και άλλες θεατρικές αίθουσες της πόλης μας, μέλη του ΚΑΠΗ παρακολούθησαν αξιόλογες
παραστάσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους καθώς
και επιλεγμένες ταινίες που τους προτάθηκαν.
› Μέλη των ΚΑΠΗ έλαβαν μέρος στο «Δρόμο Υγείας
και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ.», στον 12ο Διεθνή
Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος», όπως και στον 6ο
Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο.
› Επισκέψεις - ξεναγήσεις μελών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
› Προσφορά εθελοντικής εκπαίδευσης από μέλη του
ΚΑΠΗ με συγκεκριμένες ειδικότητες προς άλλα μέλη
του, πάνω στο αντικείμενό τους (διδασκαλία αγγλικών, ζωγραφικής, χορού, κ.ά.).
› Σεμινάριο ανθοκομικής σε μέλη από εθελοντή γεωπόνο καθώς και παραχώρηση φυτών από το φυτώριο
του Δήμου.
› Επισκέψεις εθελοντών μελών του ΚΑΠΗ σε φορείς
παιδικής προστασίας, σε γηροκομεία και σε άλλους
χώρους. Ενδεικτικά αναφέρονται, το «Παιδικό Χωριό
SOS» Πλαγιαρίου, το «Άσυλο του Παιδιού», το Εβραϊκό
Γηροκομείο και η Συναγωγή, η «Βασιλειάδα», παιδικοί
σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κ.ά.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν εννέα ημερήσιες και επτά πολυήμερες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εξορμήσεις.
› Πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Καλοκαίρι και
Θάλασσα», μέσω του οποίου 640 μέλη έκαναν τα
μπάνια τους σε παραλίες της Χαλκιδικής
› Μέλη του ΚΑΠΗ έκαναν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην κατασκήνωση του Σταυρού, του Δήμου Βόλβης.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Στυλιανός Λιακόπουλος, πρόεδρος
2. Στυλιανός Κανάκης
3. Αθανάσιος Παπαναστασίου
4. Στέφανος Γωγάκος
5. Μαρία Αγαθαγγελίδου
6. Εμμανουήλ Σύλλης
7. Ιορδάνης Μεταξόπουλος
8. Αναστασία Κουλουκούρη
9. Αγαπητός Σαμαράς
10. Στέλλα Βαρσάμη
11. Στέλιος Τσούλιας
12. Κωνσταντίνος Ζέρβας
13. Γεωργία Καλατούδη
14. Γιώργος Βούλγαρης
15. Μάρθα Ψωμά
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αλέξανδρος - Αθανάσιος Μπαρμπουνάκης
2. Γεώργιος Δημαρέλος
3. Σοφία Ασλανίδου
4. Σωτηρία Αδαμίδου - Γκιουλέκα
5. Θρασύβουλος Αμαξόπουλος
6. Χρήστος Ιωαννίδης
7. Διονυσία Νικολάου
8. Ρεβέκκα Καράσσο
9. Γεώργιος Αγορούδης
10. Σμάρω Γιαννακοπούλου
11. Φίλιππος Μπαντής
12. Βασίλειος Φασούλας
13. Σοφία Παύλου
14. Αναστάσιος Καρπούζης
15. Σοφία Μιχαηλίδου
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η

δυναμική εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης είναι
πια ένα γεγονός που και εμπειρικά επιβεβαιώνεται αλλά και στατιστικά τεκμηριώνεται. Η πόλη
είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γεμάτη επισκέπτες
που έρχονται από ποικίλους προορισμούς και για πολλούς διαφορετικούς λόγους.
Η αναψυχή, τα συνέδρια, η γαστρονομία και ο πολιτισμός
της, η εκπαίδευση, το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και η
καινοτομία και το αντίστοιχο οικοσύστημα που δημιουργείται στην πόλη είναι οι βασικοί λόγοι που προσελκύουν
επισκέπτες, επενδυτές, σπουδαστές, συνέδρους και τουρίστες.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
Η βραβευμένη πολιτική της «Διπλωματίας Πόλεων» του δήμου Θεσσαλονίκης συνέχισε το ταξίδι της το 2017, ξεκινώντας
από την παρουσίαση της πόλης στο Τελ Αβίβ. Η ανταπόκριση
και η επικοινωνιακή απήχηση ήταν θετικότατη. Καταγράφηκε για άλλη μια φορά η αναγνώριση προς τη διοίκηση του
Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συστηματική προσπάθεια που
κατέβαλε τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αναδειχθεί η
εβραϊκή πολιτισμική κληρονομιά της πόλης αλλά και η ολόπλευρη στήριξη προς το έργο του Μουσείου Ολοκαυτώματος
Ελλάδας, που θα αλλάξει και θα διαμορφώσει ακόμα πιο δυναμικά το διεθνές προφίλ της Θεσσαλονίκης.
Η συνέχεια για τη «Διπλωματία Πόλεων» ήταν αρκετά πιο δύσκολη αυτή τη χρονιά, καθώς επιχειρήθηκε η είσοδος σε αγορές που έχουν ως πρωταρχική επιθυμία το γνωστό τρίπτυχο
«ήλιος-θάλασσα-παραλία» και δευτερευόντως τους αστικούς
(city-break) προορισμούς. Έτσι, οι αγορές της Βαρσοβίας, του
Άμστερνταμ και της Βιένης είχαν περιορισμένη ανταπόκριση
στο κάλεσμα της Θεσσαλονίκης και των επαγγελματιών της.

Η δυσκολία αυτή αποτέλεσε για τη διοίκηση του δήμου αφορμή για να αναστοχαστεί, να επαναπροσδιορίσει και, τελικά, να
ανανεώσει τη στόχευση της «Διπλωματίας των Πόλεων» για
τις επόμενες χρονιές. Η πληθώρα εθνικοτήτων που διαμορφώνει το τουριστικό μίγμα της πόλης μας, με εναλλαγές στις
πρώτες θέσεις ανάμεσα σε Κύπριους, Τούρκους, Γερμανούς,
Αμερικάνους, Βαλκάνιους και Ισραηλινούς, δίνει σημαντικά
διευρυμένες δυνατότητες για την τουριστική ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, ήδη από τα μέσα του 2017 η παρουσίαση της
Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό άλλαξε δραστικά. Η πόλη δεν
προβάλλεται απλώς ως προορισμός αναψυχής και ευζωίας
για τους επισκέπτες, αλλά ως ώριμος τουριστικός προορισμός που είναι δεκτικός στις επενδύσεις. Η αλλαγή αυτή έγινε
εμφανής στην παρουσίαση του δήμου προς τους Κινέζους
επενδυτές στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
(15 Σεπτεμβρίου), όπως και στην αμέσως επόμενη παρουσίαση της πόλης στο ετήσιο συνέδριο του «World Tourism Cities
Federation» που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών (18-20 Σεπτεμβρίου).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Επιπλέον, μια από τις βασικές προτεραιότητες του δήμου
Θεσσαλονίκης είναι η προβολή της Θεσσαλονίκης ως
προορισμού φιλικού στην καινοτομία. Σε στενή συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), ο Δήμος
Θεσσαλονίκης υιοθέτησε το σλόγκαν της πρωτοβουλίας
της ΑΖΚ («Thessaloniki Innovation Friendly Destination»)
και πήρε μέρος σε πολλά συνέδρια της λεγόμενης Νέας
Οικονομίας, με στόχο την προβολή της πόλης ως ιδανικού
προορισμού για μόνιμη καινοτόμο επιχειρηματικότητα,
παρουσιάζοντας το οικοσύστημα των πανεπιστημίων και
των λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών,
των ερευνητικών κέντρων και των δομών υποστήριξης της
νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και την πολυπληθή και
ζωντανή κοινότητα τω start-uppers της πόλης, όπως και το
ανταγωνιστικό κλίμα για επενδύσεις στον τομέα των νέων
τεχνολογιών. Έτσι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε στο «Φόρουμ των Πολιτικών» της έκθεσης ΙΜΕΧ για τον
συνεδριακό τουρισμό στη Φραγκφούρτη, στην Οδησό και
στο Freiburg, στο μεγαλύτερο συνέδριο για τα νέα μέσα,
το «RE:PUBLICA» στο Βερολίνο, αλλά και στο μεγαλύτερο
συνέδριο για την ψηφιακή εποχή «webit» στη Σόφια.
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ανάδειξη της μοναδικής γαστρονομικής κουλτούρας
της πόλης αποτελεί άλλη μια βασική κατεύθυνση της πολιτικής εξωστρέφειας του δήμου Θεσσαλονίκης. Με τα λεγόμενα street food γεγονότα, τα οποία ο δήμος ενισχύει
και στηρίζει, η Θεσσαλονίκη κατάφερε να προσελκύσει
μεγάλα μερίδια του γαστρονομικού τουρισμού από την
ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχες ενέργειες έγιναν φέτος
στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής
τουριστικής έκθεσης (ΙΒΤΜ), και στην Αθήνα, όπου με τη
βοήθεια των τριών chef ambassadors της πόλης και το
«καλάθι τοπικών προϊόντων» – δύο ακόμα πρωτοβουλίες
για την ανάδειξη του τοπικού ταλέντου και της τοπικής
παραγωγής – παρουσιάστηκε η θεσσαλονικιώτικη κουζίνα. Στην Κοπεγχάγη, τέλος, στο παγκόσμιο World Food
Summit, η Θεσσαλονίκη εντυπωσίασε με την πρωτοβουλία του αστικού αμπελώνα της.
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STUDY IN THESSALONIKI
Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και των ακαδημαϊκών εταίρων που συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία του δήμου «Study in Thessaloniki» υπογράφηκε στις 2 Νοεμβρίου 2017, κατοχυρώνοντας έτσι και
θεσμικά την πρωτοβουλία που γεννήθηκε στο πλαίσιο
της «Διπλωματίας των Πόλεων». Τον Οκτώβριο του 2017
είχε προηγηθεί παρουσίαση και σχετική συνέντευξη τύπου στο δημαρχείο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, εξάλλου, ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε
σημαντική ημερίδα για τα διεθνή σχολεία της πόλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ένας τρίτος ειδικός πυλώνας τουριστικής εξέλιξης, στον
οποίο θα επενδύσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, είναι ο οικογενειακός τουρισμός. Στη Philoxenia του 2017 αναπτύχθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης δράσεις εξοικείωσης
του τοπικού δυναμικού αλλά και των διεθνών επισκεπτών
στην κουλτούρα του φιλικού προς την οικογένεια προορισμού («family friendly destination») με τη δημιουργία ενός
αισθητικά και επικοινωνιακά άρτιου περιπτέρου αλλά και
μέσω του έντυπου και ψηφιακού υλικού που ετοιμάστηκε
και προσφέρθηκε από τον δήμο σε συνεργασία με την τοπική ψηφιακή πλατφόρμα «pigolampides».
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Σ’ ένα δυσχερές για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις περιβάλλον, ο δήμος Θεσσαλονίκης φροντίζει να
ενημερώνει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για τις
δυνατότητες μικρών (microfinance) αλλά και μεγαλύτερων ευκαιριών χρηματοδότησης.
Με ημερίδες και συνέδρια, όπως αυτό της Παγκόσμιας
Ημέρας Τουρισμού τον Σεπτέμβριο ή την ημερίδα στο
πλαίσιο του ετήσιου «Money Show» τον Μάιο, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και ενημέρωσης.
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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ «EUROPRIDE 2020»
Η Διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης με ενέργειές της
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιλογή της Θεσσαλονίκης
ως έδρας εoρτασμού και τέλεσης του Europride 2020. Πρόκειται για επιτυχία, που επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δημοτικής Αρχής να εξελίσσει και να κορυφώνει πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο την αναπτυξιακή και δυναμικά
εξωστρεφή προοπτική της πόλης σε όλα τα επίπεδα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, σημαντικός ήταν και ο ρόλος
της στην εγκατάσταση της κοινοπραξίας «Fraport Greece»
στα δεκατέσσερα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια,
στην εγκατάσταση της αεροπορικής εταιρείας «Qatar
Airways» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» (χάρη στην οποία
για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη συνδέεται με την αραβική χερσόνησο κι από εκεί με ολόκληρο τον κόσμο), στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες,
στην προεργασία για τον παγκόσμιο εορτασμό της εκατονταετηρίδας από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του «Μακεδονικού Μετώπου».
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΣ ΠΡΟΣΗΜΟ
Τα τμήματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων ανέλαβαν
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του εορταστικού κλίματος
και των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της πόλης, οι
οποίες έτυχαν της θετικής υποδοχής και επιδοκιμασίας από
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η δημοτική Αρχή διαμορφώνει την πολιτική εξωστρέφειας της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία
που αποδίδουν την εικόνα του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη.
Έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι το 2017 ήταν η
πρώτη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης,
όπου οι καταγεγραμμένες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών
επισκεπτών ήταν περισσότερες από αυτές των Ελλήνων.
Οι διανυκτερεύσεις αυτές αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια
ετησίως. Ο ανεπίσημος, μη καταγεγραμμένος, αριθμός,
αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει τα περίπου 25-30 νέα μικρά ξενοδοχεία (με περισσότερα από πέντε δωμάτια) που δημιουργήθηκαν τα
τελευταία τρία χρόνια, καθώς και τα ιδιωτικά καταλύματα
που διατίθενται στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης,. Ο βασικός ποιοτικός δείκτης, δηλαδή το κέρδος των
ιδιοκτητών καταλυμάτων ανά διαθέσιμο δωμάτιο στη
Θεσσαλονίκη, μεταβλήθηκε θετικά κατά 9,2%. Άλλο ένα
ποσοστό ρεκόρ, που καταδεικνύει την αύξηση του εισερχόμενου εισοδήματος.
Αντίστοιχα, σε καλό επίπεδο έφτασαν και τα συνέδρια,
κατατάσσοντας τη Θεσσαλονίκη στην 59η θέση στην
Ευρώπη. Στην πόλη μας έλαβαν χώρα 272 συνέδρια, που
έφεραν πάνω από 54 χιλιάδες συνέδρους από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ
Οι διεθνείς αναφορές σε περιοδικά, εφημερίδες, εκπομπές
και ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές και μη πλατφόρμες
συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό και η Θεσσαλονίκη βρέθηκε από τις σελίδες των παγκοσμίως γνωστών «Financial
Times», μέσω του ειδικευμένου πολιτιστικού γερμανικού
περιοδικού «Theater Heute», στην εκπομπή του ψυχαγωγικού γαλικού «Masterchef».
Όλες αυτές οι αναφορές και οι δημοσιεύσεις έγιναν χωρίς κόστος για τον δήμο και τους δημότες, αποκλειστικά
χάρη στη δυναμική που έχει αποκτήσει πια παγκοσμίως ο
«προορισμός Θεσσαλονίκη». Δυο στελέχη του τμήματος
τουρισμού ασχολούνται αποκλειστικά με τα πολλά αιτήματα που έρχονται από το εξωτερικό για επισκέψεις δημοσιογράφων ή τουριστικών πρακτόρων στην πόλη μας
(fam & press trips).
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΡΑΣΙΝΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

H

Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι παρεμβάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017
εστίασαν στη λειτουργική αναβάθμιση και στη
συντήρηση των κτιριακών υποδομών και κοινοχρήστων
χώρων, στη διαρκή συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων, στην ανάπτυξη των έργων αναπλάσεων, στην ανάπτυξη πράσινων υποδομών προς όφελος των δημοτών,
στην προστασία και στην αναβάθμιση του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.
Για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 οι τιμολογηθείσες δαπάνες ανέρχονται στο 23,66% του προϋπολογισμού.

1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
Ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν τα δύο πρώτα στάδια της μελέτης με αντικείμενο το σύνολο των υποστηρικτικών μελετών και διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους
φορείς για έγκριση. Η υδρογεωτεχνική και η γεωλογική
μελέτη εγκρίθηκαν εντός του 2017 από τους αρμόδιους
φορείς, ενώ εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), μετά την προαπαιτούμενη
γνωμοδότηση των φορέων. Παράλληλα, η υπηρεσία προέβη στη σύνταξη προσχεδίου τοπικού ρυμοτομικού για
την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης προκειμένου
να ξεκινήσει και η εκπόνηση των λοιπών υποστηρικτικών
μελετών.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΤΥΠΑ και ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ
Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τις υποβληθείσες από τον Δήμο μελέτες
ως προς το υδραυλικό τους σκέλος και τις διαβίβασε για
τελική έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, όπου και εκκρεμούν.
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
Σε συνέχεια του υπογεγραμμένου Μνημονίου με την
ΕΤΑΔ ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για την παραχώρηση δημοσίων ακινήτων της παραλιακής ζώνης Θεσσαλονίκης στον
Δήμο Θεσσαλονίκης, το 2017 συντάχθηκαν τα τρία πρώτα
κεφάλαια του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Δήμου
Θεσσαλονίκης για το Θαλάσσιο Μέτωπο και διαβιβάστηκαν στις υπόλοιπες υπηρεσίες για συμπλήρωση και ολοκλήρωση.
Επίσης ολοκληρώθηκε η διατύπωση της Στρατηγικής του
Δήμου Θεσσαλονίκης για το θαλάσσιο μέτωπο, στο πλαίσιο των προβλέψεων της μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), και προωθήθηκε όλο
το υποστηρικτικό υλικό προς την υπηρεσία της Αστικής
Ανθεκτικότητας για την επικείμενη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα που αφορούσε την εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου για την περιοχή.
Τον Δεκέμβριο παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας το σύνολο των πολεοδομικών προτάσεων που σχετίζονται με την ανάδειξη/αξιοποίηση/
ανάπτυξη του θαλασσίου μετώπου και συγκροτούν μιαν
ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία έχει ενσωματωθεί
στις προβλέψεις της μελέτης Αναθεώρησης του ΓΠΣ.
Τέλος, επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια για την εκμίσθωση
των αναψυκτηρίων της Νέας Παραλίας και απεστάλησαν
προς το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για τη 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης για τη
2η Δημοτική Κοινότητα πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Ecole Urbaine του Παρισιού τον
περασμένο Μάιο, όταν φιλοξενήθηκαν για 6 ημέρες στο
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και στο Γαλλικό Ινστιτούτο
οι εργασίες 40 φοιτητών υπό την εποπτεία του καθηγητή Marco Cremaschi. Οι φοιτητές, αξιοποιώντας όλες τις
πληροφορίες που τους χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες
του Δήμου, συνέταξαν πρόταση για την πολεοδομική
αναβάθμιση της εντός σχεδίου περιοχής της 2ης Δημοτικής Κοινότητας μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και 26ης
Οκτωβρίου, η οποία και θα αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό
για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης εντός του 2018.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συγκροτήθηκε σχέδιο Τεχνικού Φακέλου για την προκήρυξη
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αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, το οποίο έλαβε
έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και απαλλακτικό περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τους αρμόδιους φορείς,
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του
ρυμοτομικού σχεδίου (είχε ξεκινήσει το 2015), με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της έγκρισης κοινωφελών χρήσεων για το
δημοτικό ακίνητο των πρώην Στάβλων ΠΑΠΑΦΗ.
ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ
Ξεκίνησε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μικροβιολογικών αναλύσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση
του ιαματικού πόρου, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε,
καθώς αναμένεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η παλαιά γεώτρηση.
ΑΡΣΕΙΣ –ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Το 2017 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το κείμενο της
συνολικής παρουσίασης των υποχρεώσεων του Δήμου
Θεσσαλονίκης λόγω απαλλοτριώσεων/άρσεων τόσο για το
έτος 2016 (30-1-2017) όσο και για το έτος 2017 (4-9-2017),
ενώ τα τηρούμενα αρχεία επικαιροποιούνται διαρκώς.
Εντός του 2017 κινήθηκαν/εξελίχθηκαν 42 υποθέσεις
επανεπιβολής της ρυμοτομίας.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι)
Εντός του 2017, οι συνεχίστηκαν οι προσπάθειες της υπηρεσίας για την υλοποίηση των προβλέψεων του πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή για την απόκτηση και αξιοποίηση των θεσμοθετημένων κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την
κάλυψη των αναγκών των πολιτών.
ΡΕΜΑΤΑ
› ΡΕΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ: Αναμένεται η έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ), κατόπιν
της έγκρισης της εν λόγω μελέτης από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και της αποστολής των
συμπληρωματικών στοιχείων που ζήτησε η ΑΔΜΘ για
τη θέση της ιστορικής κοίτης.
› ΡΕΜΑ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις στα γραφεία της ΠΚΜ, μεταξύ της υπηρεσίας, του αναδόχου μελετητή και των αρμόδιων

		

›

›
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υπαλλήλων της ΠΚΜ, καθώς και νέες αυτοψίες στην
περιοχή μελέτης, χωρίς ωστόσο να βρεθεί μια κοινά
αποδεκτή προσέγγιση στο ζήτημα οριοθέτησης του
ρέματος στο πλαίσιο της σύμβασης με τον ανάδοχο
μελετητή.
ΡΕΜΑ οδού ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΥΠΑ και ΡΕΜΑ οδού ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ: Αναμένεται η τελική έγκριση της ΑΔΜΘ
της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος, κατόπιν της
έγκρισης της εν λόγω μελέτης από την ΠΚΜ.
Τμήμα παλαιού ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ μεταξύ των
οδών Αναξιμάνδρου και Σπευσίππου: Εντός του
2017 ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για την οριοθέτηση τμήματος του παλαιού ρέματος Κυβερνείου. Εκκρεμεί η έγκριση της υδραυλικής
μελέτης από την ΑΔΜΘ.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για τραπεζοκαθίσματα
Διατυπώθηκε πλήρης πρόταση για την έκδοση νέας Κωδικοποιημένης Γενικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Αναμένονται οι απόψεις της συναρμόδιας Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία. Επίσης εγκρίθηκαν Κανονιστικές
Αποφάσεις για τις κάτωθι περιοχές:
›
›
›
›
›

Περιοχή Χρηματιστηρίου
Πεζόδρομος Ικτίνου
Πεζόδρομοι Αγ.Σοφίας – Αγ.Θεοδώρας – Γ.Σταύρου
Πεζόδρομοι Νικηφόρου Φωκά και Τσιρογιάννη
Πλατεία Σταμάτη Καραμανλή (Χαριλάου).

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Συντάχθηκαν Τεχνικές Προδιαγραφές για την αντικατάσταση των στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων
και ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης Κανονιστικής απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων διαφημιστικών πινακίδων
στις στάσεις των αστικών λεωφορείων.
Η διαδικασία έκδοσης Κανονιστικής απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων στάσιμου εμπορίου δεν ολοκληρώθηκε λόγω τροποποίησης του σχετικού θεσμικού πλαισίου
(έκδοση Ν.4497/ 2017).
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία γνωμοδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των Λαϊκών Αγορών Αρτάκης και Γιάννη
Αγγέλου.
Επίσης συντάχθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του δήμου επικαιροποιημένος χάρτης και πίνακας των
Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται εντός Δήμου
Θεσσαλονίκης.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Από ένα σύνολο 22 αιτημάτων που κατατέθηκαν εντός
του 2017 για μετατόπιση ενεργών περιπτέρων, τα 16 αφορούσαν αιτήματα δικαιούχων που ζήτησαν ενημέρωση
για τις κατάλληλες θέσεις και μόνον 2 από αυτούς υπέβαλαν αίτημα μετατόπισης. Τα υπόλοιπα 6 αιτήματα αφορούσαν τρίτους, που ενοχλούνται από την υφιστάμενη
θέση ενεργών περιπτέρων και οι οποίοι ενημερώθηκαν
για τη σχετική διαδικασία.
Τέλος, εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η πρόταση για την
έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισμό του
τύπου και των διαστάσεων περιπτέρων. Εκκρεμεί η αναλυτική συζήτηση της πρότασης με όλους του εμπλεκόμενους προκειμένου η υπηρεσία να εισηγηθεί το θέμα προς
το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΥ
Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των σχεδίων που
υπάρχουν στους φακέλους του αρχείου. Απομένει η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των εγγράφων.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Παρακολούθηση του «Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του
«Συμφώνου των Δημάρχων», καθώς είναι απαραίτητο να
αναθεωρείται σε τακτική βάση.
Επιπλέον, το «Σύμφωνο των Δημάρχων» από τον Ιανουάριο του 2017 συνενώθηκε με τον «Συνασπισμό των
Δημάρχων» και προέκυψε το «Παγκόσμιο Σύμφωνο των
Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», στο οποίο συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
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Ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση
νέων πιστοποιητικών – ΠΕΑ
Πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές επιθεωρήσεις, κατόπιν ανάθεσης και εκδόθηκαν Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια της Αρχιτεκτονικής και της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
εφαρμογή συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης
Συντάχθηκε πρόταση για την εγκατάσταση συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001 για ένα μέρος
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, π.δ. 30.000
Ευρώ.
φωτοβολταϊκο ΣΥΣΤΗΜΑ net-metering
Πραγματοποιήθηκε η αποδοχή δωρεάς φωτοβολταϊκού συστήματος εκ μέρους του Ελληνικού Γραφείου της
Greenpeace. Το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 kW τοποθετήθηκε στην οροφή του 18ου ΓΕΛ Κ. Τούμπας και η
παραγόμενη ενέργεια μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού διατίθεται στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών
Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ Χρηματοδοτικά
Προγράμματα
› Υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το ΑΠΘ/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο «Demonstration
for urban reinvention, opportunities enhancement
and citizens mobilization» - DREAM. Το αντικείμενο
του προγράμματος είναι η αναζήτηση και εφαρμογή
ενεργειακών πρακτικών.
› Υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος
HORIZON 2020 με τίτλο «Natural Based Solutions for
inclusive metropolitan urban regeneration» - SCUBA.
Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων εντός των υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών των πόλεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που συνδέονται με την
αστικοποίηση.
› Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 2014-2020 με τίτλο «Implementation of a
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›

›

forecAsting System for urban heaT Island effect for
the development of urban adaptation strategies» LIFE ASTI και αντικείμενο τον σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή και την πρόβλεψη της επίδρασης του
φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας κατά τη
διάρκεια θερμικών επεισοδίων και τις επιπτώσεις τους
στην υγεία σε δυο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη.
Υποβολή 10 προτάσεων στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 20142020, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και Συστημάτων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Διερεύνηση πρότασης συνεργασίας με το Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την
υποβολή πρότασης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία
σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

4. ΜελετΕΣ Δημοτικών Κτιρίων
και Κοινόχρηστων χώρων
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ
ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ31ο ΓΕΛ ΚΑΙ ΣΤΟ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι μελέτες αφορούν τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση
της σχολικής αυλής του 2ου Γυμνασίου – 31ου ΓΕΛ στην
οδό Αναξιμάνδρου καθώς και της σχολικής αυλής του
27ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Καισαρείας 15, με
επεμβάσεις αειφορικού χαρακτήρα.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΓΚΛΗ-ΔΙΑΛΕΤΤΗ-ΔΕΣΠΕΡΑΙ
Πρόκειται για μελέτη ανάπλασης των πεζοδρομίων των
οδών που περικλείονται από τις οδούς Αγγελάκη, Τσιμισκή και Εθνικής Αμύνης.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου.
Η αρχιτεκτονική μελέτη αφορά την ανάπλαση της πλατείας Μαβίλη και των παρακείμενων οδών με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού και βασίζεται στην πρόταση που
βραβεύτηκε το 2012 στο πλαίσιο Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Ιδεών της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεων (ΕΑΧΑ ΑΕ) «Θεσσαλονίκηx4».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ολοκληρώθηκε η μελέτη με αντικείμενο την κατασκευή
δύο νέων παιδικών χαρών 1) στην οδό Ευαγόρα 32 στην
Άνω Τούμπα και 2) μεταξύ των οδών Κορίνθου, Παπάφη
και Στρ. Γενναδίου στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, με στόχο
την αισθητική αναβάθμισή τους.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου. Αντικείμενο
της μελέτης είναι ο ανασχεδιασμός της πλατείας Αγίου
Σπυρίδωνα της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας και των
περιμετρικών οδών. Οι επεμβάσεις θα έχουν ως στόχο την
αποκατάσταση της λειτουργίας της ως χώρου πρασίνου,
στάσης και ανάπαυσης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ)
Ολοκληρώθηκε η μελέτη ανάπλασης του πρώην πάρκου
Αγίου Θεράποντα και των πεζοδρομίων που το περιβάλλουν μετά την μετονομασία του χώρου σε «πάρκο Νίκου
Παπάζογλου», με στόχο να αποτυπωθεί ο νέος χαρακτήρας του.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Η αρχική μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2009 και εγκρίθηκε από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
προέβλεπε την ανάπλαση μόνο του υπαίθριου χώρου.
Το 2013 υλοποιήθηκε μικρό τμήμα της,. Στο μεταξύ, τα
δεδομένα της περιοχής διαφοροποιήθηκαν, επομένως η
τροποποίηση της αρχικής μελέτης κατέστη αναγκαία. Εκπονήθηκαν η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη για την
ανακατασκευή των διατηρητέων κτισμάτων, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στη συνολική μελέτη, ενώ ολοκληρώθηκε ο προϋπολογισμός του έργου και υποβλήθηκαν προς
έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Ξεκίνησε η μελέτη ανάπλασης του χώρου με στόχο την
ενοποίησή του χωρικά και λειτουργικά με το άλσος της
Νέας Ελβετίας ως χώρου υπαίθριας άθλησης και αναψυχής.
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5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
Μελέτη ανέγερσης νηπιαγωγείου με βιοκλιματικά κριτήρια στην οδό Λάχανα 13
Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη.
Στο οικόπεδο έχει πραγματοποιηθεί γεωτεχνική έρευνα.
Η μελέτη προβλέπει την ανέγερση κτιρίου ενός 3θέσιου
νηπιαγωγείου στο δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Λάχανα 13.
Μελέτη ανέγερσης νηπιαγωγείου με βιοκλιματικά κριτήρια στην οδό Κ. ΑΓΡΑ 49
Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, η μελέτη εφαρμογής, τα τεύχη δημοπράτησης και εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις,
ενώ εκδόθηκε και η άδεια δόμησης.
Η μελέτη προβλέπει την ανέγερση κτιρίου ενός 2θέσιου
νηπιαγωγείου στο δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Καπετάν Άγρα.
Ανάθεση Γεωτεχνικής μελέτης για την ανέγερση εκπαιδευτικών κτιρίων
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προγραμματίζει την εκπόνηση
μελετών για την κατασκευή τεσσάρων σχολικών κτιρίων
σε ισάριθμα δημοτικά οικόπεδα, στις οδούς Δημάρχου Σ.
Πάσχου 8, Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8, Ε. Αλεξίου 1, Βιζύης
και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο Τεχνικός
Φάκελος του έργου ολοκληρώθηκε και εντός του 2017
προχώρησε η διαδικασία διαγωνισμού για την ανάθεση
της μελέτης. Έγινε η προετοιμασία Τεχνικού Φακέλου για
την ανάθεση μελέτης για ανέγερση Λυκείου επί των οδών
Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 - Ν.Ζαρντινίδη στο ΟΤ Γ14 στα
Τροχιοδρομικά.
Ανάθεση μελέτης για ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Εκκρεμούν οι διαδικασίες δημοπράτησης για την ανάθεση μελέτης σχετικής με την ανέγερση Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου επί των οδών Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου στην Κάτω Τούμπα.
Συμφωνία – Πλαίσιο για τον Πρωτοβάθμιο
Προσεισμικό έλεγχο σχολικών κτιρίων
Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε εντός του 2016, αλλά η
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υπογραφή της σύμβασης δεν στάθηκε δυνατή εντός του
2016 εξαιτίας καθυστερήσεων από προσφυγές του προσωρινού αναδόχου. Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες για την αλλαγή αναδόχου και προχώρησε η
υπογραφή της αρχικής σύμβασης.
- 	μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου
	σχολείου (Κριεζώτου)
- Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής
αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος
στην οδό Συγγρού 31
- Μελέτη στατικής αποκατάστασης και
	ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού
	συγκροτήματος Ικτίνου
Και για τα τρία έργα, η διαδικασία δημοπράτησης είχε ξεκινήσει το 2016 αλλά επαναλήφθηκε λόγω αλλαγής του
θεσμικού πλαισίου και συμβασιοποιήθηκε το 2017, οπότε
ξεκίνησε και η επίβλεψη τόσο των ερευνητικών εργασιών
επί τόπου όσο και της ανατεθείσας μελέτης.

6. ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στον τομέα των κατασκευών και συντηρήσεων περιλαμβάνεται η κατασκευή δημοτικών κτιρίων, η ανάπλαση
κοινοχρήστων χώρων, η συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων
καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Με γνώμονα το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό έτους 2017 υλοποιήθηκαν έργα που στόχο είχαν τη βελτίωση των υποδομών της πόλης καθώς και
των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Συνεχιζόμενα Έργα:
› Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο
Αρχιτεκτονικής και στο κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 1.680.000,000€
› Ανέγερση – Εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας
για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ.
1.510.000,00€
› Ανακαίνιση όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ενίσχυση
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του φέροντα οργανισμού και αντικατάσταση στέγης
του Παιδικού σταθμού Ξηροκρήνης (ΟΒΡΕΠΟΜ) στη
συμβολή των οδών Βερατίου και Ρεγκούκου, π.δ.
1.100.000,00€
› Επέκταση του Συστήματος Συμπίεσης Απορριμμάτων
και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του ΣΜΑ Πυλαίας, π.δ. 3.100.000,00€
Νέα Έργα:
› Ανάπλαση παιδικών χαρών ΧΑΝΘ, Καππαδοκίας, Γιαννιτσών και Βοσπόρου, π.δ. 898.243,90€
› Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα, π.δ.
591.000,00€
› Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας & ανακαίνιση
υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημοτικού Σχολείου
και 97ου Νηπιαγωγείου, π.δ. 2.740.000,00€
› Θεμελίωση των γλυπτών «ΦΙΛΙΑ» και «ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ».
Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Συνεχιζόμενα Έργα:
› Συντήρηση και επισκευή δημοτικών υπαιθρίων χώρων, π.δ. 922.000,00
› Συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και
δομικών κατασκευών των Κοιμητηρίων, π.δ. 950.000,00€
Νέα Έργα:
› Κατεδάφιση επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων, π.δ. 830.000,00€
› Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών, π.δ.
800.000,00€
› Συντήρηση λειτουργούντων αφοδευτηρίων, π.δ.
60.000,00.
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› Διαμόρφωση πεζόδρομου μεταξύ των οδών Αρτάκης – Βοσπόρου
› Διαμόρφωση πεζόδρομου δίπλα στο 92ο Δημοτικό
Σχολείο (πάροδος Διστόμου)
› Διαμόρφωση πεζόδρομου Κ. Γαρέφη
› Ολοκλήρωση σχολικού δακτυλίου 1ου Γυμνάσιου –
30ού Λυκείου (Κορίνθου)
› Διαμόρφωση πεζοδρόμων μεταξύ των οδών Βοσπόρου, Καλλιπόλεως, Βιζύης και Δαρδανελίων
Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και οριζόντιας διαγράμμισης (π.δ. 922.000,00€)
Ανάπλαση οδού Νέστορος Τύπα (π.δ. 385.000,00 €)
Διαμόρφωση πεζοδρομίου νέου κτιρίου ΠΚΜ (π.δ.
665.500,00 €)
Ανακατασκευή γηπέδων και διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στα δημοτικά οικόπεδα Δελφών και 25ης
Μαρτίου, π.δ. 490.000,00€
Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην οδό Κασσάνδρου
Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την ευρύτερη
περιοχή του κέντρου
Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ.

Στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας περιλαμβάνεται
ιδίως η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των οδοστρωμάτων, των πεζοδρομίων, των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
κοινοχρήστων χώρων και η διαχείριση κυκλοφοριακών
θεμάτων, αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Έργα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν
εντός του 2017:
› Ανάπλαση και Ηλεκτροφωτισμός οδών Ιστορικού Κέντρου, π.δ. 1.385.000,00€
› Κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης, π.δ. 500.000,00€
› Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραμμένα σημεία, π.δ 1.150.000,00€
› Διαμόρφωση ενιαίας όδευσης πεζών στις οδούς Μαζαράκη και Δεμέστιχα, π.δ 65.000,00€
› Άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων (φθορές, δενδροδόχοι), π.δ 500.00,00€
› Συντήρηση πεζοδρομίων βασικών οδών (Αριστοτέλους, Ι. Δραγούμη, Ολύμπου, Βασ. Όλγας, Τσιμισκή,
Αγγελάκη κ.λπ.), π.δ. 550.000,00€
› Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργοταξίων Καθαριότητας (ΣΜΑ), π.δ. 244.00,00 €.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Συνεχιζόμενα έργα και μελέτες υπό εκτέλεση:
1. Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή
πρόσβαση μαθητών (π.δ. 1.290.000,00€)

Έργα υπό δημοπράτηση ή συμβασιοποίηση κατόπιν
ολοκλήρωσης των αντίστοιχων μελετών εντός του 2017:
› Ανακατασκευή κόμβου Εγνατίας - 3ης Σεπτεμβρίου,
π.δ.126.000,00

7. ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
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›
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›
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›

Αναβάθμιση χώρων πρασίνου-οδικού δικτύου και
Η/Μ εγκαταστάσεων των υπαίθριων χώρων στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, π.δ. 6.188.000,00€
Ανάπλαση πεζοδρόμων Ικτίνου – Ζεύξιδος, π.δ.
528.000,00€
Εκσυγχρονισμός φωτισμού και αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης σε οδούς του ιστορικού κέντρου με
παλαιωμένο δίκτυο φωτισμού, π.δ. 715.000,00€
Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων Άνω Πόλης 670.000,00€
Συντήρηση πεζοδρομίων και πεζόδρομων, π.δ.
1.955.000,00€
Ανακατασκευή πεζοδρόμων Δημ. Ενότητας Τριανδρίας, π.δ. 1.093.000,00€
Εκπόνηση μελέτης βελτίωσης και επέκτασης ποδηλατόδρομου, π.δ. 30.443,12€.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η βελτίωση του δημοτικού φωτισμού στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη ποιότητα φωτισμού.
Η ορθή ενεργειακή διαχείριση του δικτύου επιτυγχάνεται
με την αντικατάσταση των φωτιστικών παλιάς τεχνολογίας με φωτιστικά LED και την τροποποίηση του δικτύου
φωτισμού μέσα από τη διαδικασία της συντήρησης και τη
βέλτιστη κατανομή των φορτίων.
Η υπηρεσία συντηρεί και εποπτεύει ένα εκτεταμένο δίκτυο δημοτικού φωτισμού 21 χιλιάδων φωτιστικών, 350
χιλιάδων μέτρων εναερίου και υπογείου δικτύου και 380
ηλεκτρολογικών πινάκων (πίλαρ). Επίσης, εποπτεύει τους
φωτεινούς σηματοδότες 34 κόμβων μέσα στα διοικητικά
όρια του Δήμου.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η ολοκλήρωση του έργου και η χρήση του από τα μέσα
του 2017 αποτελεί κομβικό σημείο για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν τον
δημοτικό φωτισμό και βασικό εργαλείο σχεδιασμού και
προγραμματισμού των παρεμβάσεων που είναι απαραίτητες στο δίκτυο για τον εκσυγχρονισμό του.
Η ηλεκτρονική διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού,
με τις διευρυμένες δυνατότητες που παρέχει το σύστημα
GIS αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων, στην αντίστοιχη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης,
στην εύκολη καταγραφή βλαβών του συστήματος, στη
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βελτίωση διαδικασιών διαχείρισης του δημοτικού φωτισμού με στόχο μιαν ολοκληρωμένη, υπεύθυνη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών δημοτικού φωτισμού προς τους
δημότες.
Συνεχιζόμενα Έργα:
› Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα (συμβατική δαπάνη 1.824.277 €)
› Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στα πάρκα της
πόλης και ειδικότερα στα πάρκα Δικαστηρίων, ΧΑΝΘ,
Πεδίου του Άρεως, στην Λεωφόρο ΌΧΙ (συμβατική
δαπάνη 177.430,89 €)
› Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στις περιοχές Λαδάδικα και Καπάνι (συμβατική δαπάνη 289.427,14 €).
› Εργασίες Επισκευής Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού (συμβατική δαπάνη 152.869,92 €).
› Ηλεκτροφωτισμός της οδού Αλ. Παπαναστασίου και
της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση μικροκλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή (συμβατική δαπάνη 457.509,68 €).
Μελέτες
Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν
οι κάτωθι μελέτες:
› Ανάθεση μελέτης ειδικού φωτισμού για την ανάδειξη
Μνημείων UNESCO
› Περιφερειακός φωτισμός κοιμητηρίων Θέρμης
› Εργασίες τοποθέτησης – εκτοποθέτησης και μεταφοράς εορταστικού διάκοσμου και προμήθεια συμπληρωματικών ειδών
› Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 2017
Κατά το έτος 2017 προχώρησε η επέκταση του εορταστικού διακόσμου, σε σημαντικές πλατείες και οδούς του
ιστορικού-εμπορικού κέντρου, αλλά και στις γειτονιές, με
προμήθεια νέου εξοπλισμού σύγχρονης αισθητικής και
συντήρηση-επανάχρηση όλου του παλαιού διακόσμου
που ήταν αξιοποιήσιμος.
ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ)
Η υπηρεσία υποστήριξε το πρόγραμμα τεχνικών έργων
που εντάχθηκαν στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, συντάσσοντας προκαταρκτικές μελέτες ανα-
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πλάσεων για τις οδούς Αγίου Μηνά, Βασ. Ηρακλείου,
Συγγρού και Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως και μελέτης προμήθειας αστικού εξοπλισμού (αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα εμπόδια, σταθερά εμπόδια, διαχωριστές
κυκλοφορίας κ.ά.) (βλ. στο σχετικό Κεφάλαιο «Δωρεά
ΙΣΝ»)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «RESILIENT
EUROPE”, στο πλαίσιο του URBACT III, με θέμα την ανάπτυξη του μητροπολιτικού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Το τελικό παραδοτέο του προγράμματος, το οποίο εκπονήθηκε κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τη συνεργασία των πολιτών, αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης του Δήμου μας για την προώθηση της ποδηλατοκίνησης.
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Εκπόνηση τεχνικών μελετών/έργων:
› Κατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης (της Β΄ και Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας), π.δ. 130.000,00€
› Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς (στη συμβολή των
οδών Βαρώνου Χιρς-Γαμβέτα και Ορέστου-Μακεδονίας-Δελφών), π.δ. 323.000,00€.
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συνολικά έχουν γίνει αναπλάσεις χώρων πρασίνου σε έκταση περίπου 5,7 στρεμμάτων. Επίσης έγινε εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου σε έκταση 2,5 στρεμμάτων,
εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα σε έκταση 3 στρεμμάτων και σπορά γκαζόν σε έκταση 1,4 στρεμμάτων. Φυτεύτηκαν 23 δένδρα, 488 θάμνοι και 280 εποχικά
φυτά σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι εργασίες διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Περιλαμβάνουν:
Καθοριστικής σημασίας είναι η εφαρμογή του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει κανόνες για την προστασία, την ορθή χρήση και τη
λειτουργία των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου,
όπως επίσης και κυρώσεις στους τυχόν παραβάτες.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναπλάσεις Πάρκων και Νησίδων, π.δ. 191.700,00 €:
Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τον χώρο πρασίνου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρ. Λαμπράκη – Αδαμίδη
Χρήστου – περίφραξη Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας και τον χώρο
πρασίνου μεταξύ των οδών Ιωαννίνων 76-78 – Λεωφόρου Κων. Καραμανλή – Αρχιμήδους.
Το έργο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2017 και
οι δύο χώροι πρασίνου παραδόθηκαν στους πολίτες της
Θεσσαλονίκης με βελτιωμένες τις υπάρχουσες υποδομές
και τον εξοπλισμό, ασφαλείς, με αυξημένο πράσινο, αναβαθμίζοντας αισθητικά τις περιοχές.

Δημιουργία Κάθετου Κήπου
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης
με την Global Water Partnership – Mediterranean / Μεσογειακό γραφείο πληροφόρησης για το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για
την «Εφαρμογή συστήματος συλλογής βρόχινου νερού
και δημιουργία κάθετου κήπου στο κτίριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος» επί της οδού
Κλεάνθους 18.
Δωρεά από την εταιρεία «Παπαστράτος α.β.ε.σ.»
Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 υλοποιήθηκε η δωρεά 6
μίνι φορητών κήπων (green spots) στον Δήμο Θεσσαλονίκης από την εταιρεία «Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.».
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
Ανάπτυξη – Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση των
χώρων πρασίνου
› Πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση του υφιστάμενου φυτικού
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›

›

υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή ποώδη, ετήσια ανθοφόρα, χλοοτάπητας) σε 544 χώρους πρασίνου συνολικής έκτασης 1.265.096 τ.μ. (πάρκα, νησίδες πρασίνου, κοιμητήρια, ζωολογικός κήπος).
Νέες φυτεύσεις, 54.800 ετησίων ανθοφόρων εποχιακών φυτών και 530 δένδρων και θάμνων σε πάρκα και
νησίδες με επιλογή ενδημικών ειδών της ελληνικής
χλωρίδας.
Εργασίες φυτοπροστασίας με βιολογικά σκευάσματα
και μέσα, τα οποία δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον
και τους εδαφικούς πόρους της πόλης.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του
αστικού πρασίνου
› Καταχώρηση των χώρων πρασίνου στο GIS του Δήμου Θεσσαλονίκης
› Eπικαιροποίηση στοιχείων ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«GREENTREE.gr».
› Καταγραφή του αστικού πρασίνου στην 2η & 4η Δημοτική Κοινότητα, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας,
στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, σε 15 χώρους πρασίνου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στα
παραλιακά πάρκα στην 5η Δημοτική Κοινότητα και
στα πάρκα της περιοχής 40 Εκκλησιών. Επίσης, στην
1η Δημοτική Κοινότητα έγινε επικαιροποίηση στοιχείων φυτικού υλικού στο αρχείο πάρκων.
› Συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF
στο πλαίσιο διερεύνησης της δυνατότητας και του
τρόπου χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
greenspaces, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή των δημοτών στην προσπάθεια της υπηρεσίας να βελτιώσει
την εικόνα των χώρων πρασίνου της πόλης
Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών αστικού πρασίνου
› Διαχείριση του Αστικού Αμπελώνα. Το έτος 2017 ήταν
η δεύτερη χρονιά παραγωγής κρασιού.
› Επέκταση του μικρού αστικού λαχανόκηπου και διαχείριση του αστικού οπωρώνα στην ίδια περιοχή με
τον αστικό αμπελώνα.
› Καλλιέργεια αστικού ελαιώνα στην περιοχή Επταπυργίου.
Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα
αστικού πρασίνου
› Διαχείριση μητρώου 225 εθελοντών πρασίνου, οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες της υπηρεσίας.
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›

›
›

Συμμετοχή σε περισσότερες από 15 σχολικές εκδηλώσεις για το περιβάλλον (διάθεση φυτευτικού υλικού
και εργαλείων)
Υιοθεσία και καλλιέργεια των παρτεριών του αστικού
λαχανόκηπου από τους κατοίκους της γειτονιάς
Συνεργασία με περιβαλλοντικές εθελοντικές ομάδες,
όπως αυτές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας («Περιβαλλοντική ομάδα ΠΑΜΑΚ»), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης («ΙΑΝΟΣ»), της ΧΑΝΘ, ομάδας
σπουδαστών κολεγίου από τη Βοστόνη, WWF, κ.ά.
καθώς και με φορείς και οργανώσεις (ΑΠΘ, ΔΕΛΑΣΑΛ,
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΜΚΟ Ecocity, TEE/TKM, ομάδα φοιτητών
Πολυτεχνικής Σχολής).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
Το Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων διαχειρίζεται 45.000 δένδρα, τα οποία αναπτύσσονται σε δενδροστοιχίες της πόλης. Επίσης, λειτουργεί δύο φυτώρια
για την κάλυψη μέρους των αναγκών σε φυτευτικό υλικό κυρίως με ετήσια ανθοφόρα φυτά, θάμνους και πόες.
Συντηρεί το άλσος τραχείας πεύκης έκτασης 500 περίπου
στρεμμάτων στην περιοχή των Λουτρών Θέρμης.
Ανάπτυξη – Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση
δενδροστοιχιών και Αλσών
› Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των δενδροστοιχιών και των αλσών της πόλης πραγματοποιήθηκαν κλαδεύσεις σε 13.207 δένδρα, φυτεύσεις
1069 νέων δένδρων, κοπή και απομάκρυνση 815 νεκρών και επικίνδυνων δένδρων, ενώ απομακρύνθηκαν 870 πρέμνα. Ολοκληρώθηκαν επεμβάσεις φυτοπροστασίας σε 1654 δένδρα.
› Συγχρόνως υλοποιήθηκαν δεκατέσσερις κύκλοι άρδευσης σε νέες φυτεύσεις δένδρων.
› Διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου αυτόματης άρδευσης σε 17 νέες δενδροστοιχίες της πόλης.
Ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη
διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος
› Αξιοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής «Χρήση
πλατφόρμας GREENTREE» για τη διαχείριση των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
› Σύνταξη μελέτης για κατασκευή ψηφιακής γεωβάσης,
χαρτογράφηση της κόμης των δένδρων, ανάπτυξη
αλγόριθμου ταυτοποίησης ασθενειών σε κλίμακα
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›

›

δένδρου, κατάρτιση εδαφολογικού χάρτη (χρήση τεχνολογίας drones)
Παρακολούθηση μέσω μετρήσεων της πιλοτικής καινοτόμας εφαρμογής της ανάπλασης της οδού 28ης
Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης
Όμβριων Υδάτων
Πιλοτική εφαρμογή φυτεύσεων του πολυετούς φυτού
οινοθήρα για την καταπολέμηση ζιζανίων σε δενδροδόχους χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων ή μηχανικών μέσων.

Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα
αστικού πρασίνου
› Ανάπτυξη Συνεργασιών με φορείς, οργανώσεις και
σχολεία (ΑΠΘ, Περιβαλλοντική ομάδα ΠΑΜΑΚ, Πρωτοβουλία Γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου κ.λπ.)
› Συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών για
την πιλοτική και ερευνητική εφαρμογή μεθόδων βιολογικής καταπολέμησης σε δενδροστοιχίες της πόλης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έλεγχος του ατμοσφαιρικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος
› Παρακολούθηση, έλεγχος και συντήρηση του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και
Μετεωρολογικών Παραμέτρων
› Σύνταξη ημερήσιου Δελτίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τις καθημερινές μετρήσεις του Δημοτικού
Δικτύου
› Συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
& Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) για την εγκατάσταση
φορητών συσκευών μέτρησης αερίων ρύπων του
ΙΜΕΤ σε Σταθμούς του Δημοτικού Δικτύου με σκοπό
τη συσχέτιση των μετρήσεων και τη βαθμονόμηση
των φορητών συσκευών
› Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Όρμου της Θεσσαλονίκης για βασικές φυσικοχημικές και
βιολογικές παραμέτρους - Προγραμματική σύμβαση
με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
Ανάρτηση μετρήσεων σε ανοικτή βάση δεδομένων
(www.envdimosthes.gr)
› Μετρήσεις και παρακολούθηση των συγκεντρώσεων
φυσικών αεροαλλεργιογόνων ουσιών – Προγραμματική σύμβαση με το Τμήμα Βιολογίας/Τομέας Οικολογίας του ΑΠΘ

		

›

›

›

›

›

›

›

›

AΠOΛOΓIΣMOΣ 2017

Διαμόρφωση και ανάρτηση εβδομαδιαίου Δελτίου
Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Γύρης και Σπορίων Μυκήτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης,
www.thessaloniki.gr
Καταγραφή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε 12
Σταθμούς-σημεία του Δήμου, σε συνεργασία με το
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του ΑΠΘ στο
πλαίσιο του προγράμματος ΠΕΔΙΟΝ-24
Μετρήσεις στάθμης κυκλοφοριακού θορύβου με
σταθερό ηχόμετρο. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
Μέτρηση στάθμης κυκλοφοριακού θορύβου με κινητό ηχόμετρο σε επιλεγμένα σημεία, σε συνεργασία
με το Φυσικό Τμήμα του ΑΠΘ και τη Μητροπολιτική
Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ).
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
- Integrated Coastal Monitoring of Environmental
Problems in Sea Region and the Ways of their
Solution_ICME» - «Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση
των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε
θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους»,
με συντονιστή τον Δήμο Θεσσαλονίκης
«Fostering resource efficiency and climate change
resilience through community based Air Quality
Internet of Things» (Ambient Air IoT)/AIRTHINGS –
«Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων ΙοΤ», στο
πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B»
(BalkanMed).
«Coastal Urban developmenT through the LEnses of
Resiliency – CUTLER» - «Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας», που υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020».
«REgenerating mixed – use MED urban communities
congested by traffic through Innovative low carbon
mobility sOlutions» (REMEDIO) - «Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού
αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου», σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) και το ΑΠΘ/Εργαστήριο Φυσικής
της Ατμόσφαιρας.
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›

«Implementation of a forecAsting System for urban
heaT Island effect for the development of urban
adaptation strategies – LIFE ASTI» - «Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής
Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής», στο πλαίσιο του Προγράμματος «LIFE 2014 – 2020», Πρόσκληση «LIFE
2017». Το έργο εγκρίθηκε και θα αρχίσει το 2018.
«Smart indoor air monitoring network to reduce the
impacts of pollutants on environment and health
– SMART AIR» - «Έξυπνο δίκτυο παρακολούθησης
εσωτερικού αέρα για τη μείωση των επιπτώσεων
των ρύπων στο περιβάλλον και στην υγεία», στο
πλαίσιο του Προγράμματος «LIFE 2014 – 2020), Πρόσκληση «LIFE 2017». Το έργο εγκρίθηκε και θα αρχίσει το 2018.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα των 100 Ανθεκτικών
Πόλεων «100 Resilient Cities», που χρηματοδοτείται από το «Rockefeller Foundation», με στόχο την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών.

Δράσεις περιβαλλοντικής αγωγής
& ευαισθητοποίησης πολιτών
› Συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
› Διοργάνωση ημερίδας «Θάλασσα & πράσινο, οι δύο
πνεύμονες της πόλης»
› Υλοποίηση δράσεων για παιδιά & μεγάλους με θέμα
το πλαστικό στη θάλασσα, σε συνεργασία με την οργάνωση i-Sea
› Συμμετοχή στο Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»
› Υλοποίηση του 5ου Μαθητικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου.
› Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης
› Συμμετοχή στο Συνεργείο Τεχνολογικού Ατυχήματος.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
› Ενέργειες για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με
το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) με
σκοπό τη κατασκευή έργων αναβάθμισης στον Ζωολογικό Κήπο.
› Λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με πάνω από
5.000 επισκέπτες τον χρόνο.
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Δράσεις που αφορούν το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Στο πλαίσιο του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων
ζώων η υπηρεσία κατέγραψε 691 τηλεφωνικά αιτήματα.
Κατά το έτος 2017 εμβολιάστηκαν 110 σκύλοι και 150
γάτες, στειρώθηκαν 81 σκύλοι και 149 γάτες, θεραπεύτηκαν 45 σκύλοι και 28 γάτες, υιοθετήθηκαν 12 σκύλοι και 1
γάτα και τοποθετήθηκαν ηλεκτρονικές σημάνσεις (chip)
98 σε σκύλους και 132 σε γάτες.
Επίσης:
› Τοποθετήθηκαν ειδικές ποτίστρες πίσω από το Βασιλικό Θέατρο και στον Κήπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
› Έγινε αποδεκτή η πρόταση συνεργασίας με την εταιρεία
«Forum Training & consulting» για την ίδρυση και λειτουργία κυνοστασίου με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
2014−2020», τοποθετήθηκαν
• Στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων συνολικά 126 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, εκ
των οποίων 103 ωφελούμενοι απασχολήθηκαν στα
παρακάτω 3 έργα βελτίωσης και συντήρησης οδοποιίας.
› Συντήρηση αστικού εξοπλισμού σημαντικών οδικών αξόνων
› Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων και πεζοδρομίων
› Επισκευή-Συντήρηση-Άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων.
Οι υπόλοιποι 23 ωφελούμενοι απασχολήθηκαν στα
γραφεία της Διεύθυνσης με αντικείμενο:
› Την έκδοση περιοριστικών μέτρων για την εκτέλεση των εργασιών
› Τη σύνταξη μελετών για τις προμήθειες των υλικών
› Τη διεξαγωγή αυτοψιών
› Τη γραμματειακή υποστήριξη.
• Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος απασχολήθηκαν για οκτώ μήνες, 69 ωφελούμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικών, Εργοδηγών,
Τεχνιτών κ.ά.) ως εξής:
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›

›
›
›

Σε εργασίες επισκευής, συντήρησης, χρωματισμού υποδομών χώρων πρασίνου και υποδομών
της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος
Στην εκτέλεση μικρής έκτασης δομικών κατασκευών
Στον σχεδιασμό νέων χώρων πρασίνου
Σε εργασίες συντήρησης των αναλυτών και των
αισθητηρίων στους Σταθμούς του Δικτύου Μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

• Στη Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων τοποθετήθηκαν συνολικά 131 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, που απασχολήθηκαν στις παρακάτω δράσεις:
› Επισκευή – χρωματισμοί 17 Παιδικών Σταθμών
και 14 ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης
› Επισκευή και συντήρηση 1000 ξύλινων καθιστικών και του deck της Νέας Παραλίας
› Φύλαξη παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης
› Επισκευή- χρωματισμοί 60 σχολείων του Δήμου
Θεσσαλονίκης
› Συντήρηση ΗΛΜ εγκαταστάσεων σχολικών -δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων εγκαταστάσεων
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας των
ωφελουμένων από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
• Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκαν
13 άτομα, που απασχολήθηκαν με τη διαδικασία εκκαθάρισης υπηρεσιακών αρχείων των τμημάτων Σχολικής Μέριμνας και Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου.

9. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΑΔΑ) 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.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στοχεύει να υιοθετήσει μια Στρατηγική Διαχείρισης 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

		

›
›
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πηγή και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών αξιοποίησής του,
την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης,
τη λειτουργία πράσινων σημείων και τη δημοσιότητα
και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ανακύκλωση Συσκευασιών (Μπλε Κάδος)
Από το 2011 μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η συνεργασία,
μετά από σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Α.Ε. (ΕΕΑΑ ΑΕ) για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών
Αποβλήτων Συσκευασίας, με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού κάδων και οχημάτων και με την οργάνωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για την έγκαιρη αποκομιδή συσκευασιών από τον μπλε κάδο. Οι συλλεγόμενες
ποσότητες παραδίδονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Σίνδου. Ενδεικτικά, αναφέρεται:
› Ετήσιο τονάζ αποβλήτων περί τους 17.000 τόνους.
› Σύνολο των μπλε κάδων περί τους 3.800.
› Σύνολο κωδώνων γυαλιού περί τους 440 (με προοπτική αύξησης των ως άνω αριθμών).
Ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)
Η εταιρεία «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-CYTOP Α.Ε.», συμβεβλημένη με το Δήμο, αδειοδοτημένη για συλλογή - μεταφορά Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), έχει αναλάβει τη διαχείριση των ΑΛΕ που προκύπτουν από τον
στόλο των Δημοτικών οχημάτων. Τα έλαια συγκεντρώνονται σε ειδική δεξαμενή στο Αμαξοστάσιο του Δήμου και
αποδίδονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Υπολογιζόμενη ετήσια παραλαβή, περί τα 600 λίτρα.
Ανακύκλωση Ελαστικών
Η «ECOELASTIKA Α.Ε.», εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχημάτων,
κατόπιν σύμβασης με τον Δήμο, παραλαμβάνει αδαπάνως
τα μεταχειρισμένα ελαστικά του στόλου των οχημάτων.
Παραδίδεται ποσότητα άνω των 250 τεμαχίων ετησίως
και σε έκτακτες περιπτώσεις πολύ περισσότερα.
Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και μικρών μπαταριών
› Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού συγκεντρώνονται από το Τμήμα Ανακύκλωσης,
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›

κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης των δημοτών, και στη
συνέχεια προωθούνται στο συμβεβλημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.), έναντι αντιτίμου, ενώ από εκεί
μεταφέρονται σε κέντρα διαλογής/επεξεργασίας ή
σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί πρωτοπόρο συλλέκτη ΑΗΗΕ, με ετήσιο τονάζ περί τους 123
τόνους.
Μέσω του Δικτύου «ΑΦΗΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», συγκεντρώνονται μικρές
(φορητές) μπαταρίες προς ανακύκλωση από την αδειοδοτημένη εταιρεία σε επιλεγμένα σημεία δημοτικών
κτιρίων και σε άλλα σημεία της πόλης.

Διαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών
(ΗΣ&Σ)
Κατά το έτος 2017 έγινε η προετοιμασία για να ακολουθήσει η εκποίηση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
(τύπου Μολύβδου - Οξέος) του στόλου των δημοτικών
οχημάτων, μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας, έναντι αντιτίμου (περίπου 600 ευρώ/τόνο) προς ανακύκλωση σε
νόμιμες εγκαταστάσεις τελικής διαχείρισης (η εκτιμώμενη
ετήσια ποσότητα θα είναι περί τα 85 τεμάχια - 2,5 τόνοι).
Μέσω της ορθής διαχείρισης των ΗΣ&Σ ανακτώνται μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, που ανακυκλώνεται εύκολα και
επαναχρησιμοποιείται, με ταυτόχρονη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών – Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ο Δήμος, σε συνεργασία με αναδόχους, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, προέβη σε Διαχείριση των ΑΕΚΚ,
Ογκωδών και Αμιαντούχων των κοινόχρηστων χώρων,
καθότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτά δεν επιτρέπεται
να μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ. Ακολουθεί εντός του 2018
νέα διαγωνιστική διαδικασία.
Ενδεικτικές ποσότητες για το 2017: 406 τόνοι AEKK και 4,2
τόνοι αμιαντούχα υλικά.
Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
Η δράση αφορά τα εγκαταλειμμένα οχήματα, που μέχρι
το τέλος του 2017 περισυλλέγονταν αδαπάνως για τον
Δήμο και οδηγούνταν προς ανακύκλωση από εταιρείες
αδειοδοτημένες από την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημά-
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των Ελλάδος. Έγιναν 1154 καταγγελίες, 779 επικολλήσεις,
126 αποσύρσεις, 45 κατεστραμμένες πινακίδες.
Προς το τέλος του 2017 ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για να γίνει εκποίηση των ΟΤΚΖ, με οικονομικό όφελος
για τον Δήμο (εκτιμώμενες ετήσιες ποσότητες: 300 Επιβατικά ΙΧ και 100 Φορτηγά ΙΧ).
Διαχείριση Μεταχειρισμένων τόνερ
Ο Δήμος προέβη σε εκποίηση προς ανακύκλωση παλαιών ανταλλακτικών εκτυπωτών (τόνερ) διαφόρων τύπων
από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας και σε σύναψη σύμβασης με αδειοδοτημένη
εταιρεία, έναντι αντιτίμου υπέρ του Δήμου.
Εκτιμώμενη εκποιούμενη ποσότητα ετησίως, άνω των
5.000 τεμαχίων.
Διαχείριση Ειδών Ιματισμού (ρούχα-υποδήματα)
Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ξεκίνησε η δράση Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ιματισμού από ιδιωτική εταιρεία (EAST-WEST GREECE Μ ΕΠΕ) και μέσα στο
2017 τοποθετήθηκαν 100 κάδοι στα όρια του Δήμου. Το
δίκτυο συνεχώς αναπτύσσεται, μέχρι να τοποθετηθούν
συνολικά 380 κάδοι.
Η εταιρεία παραδίδει στον Δήμο τα κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση είδη ένδυσης-υπόδησης για δωρεάν
διανομή σε οικονομικά αδύναμους δημότες. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται αδαπάνως, με κοινωνικά,
περιβαλλοντικά, αντισταθμιστικά οφέλη (1220 ευρώ σε
ανταλλακτικά για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης),
μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, με ικανοποιητική έως τώρα ανταπόκριση των δημοτών.
Διαχείριση Πλαστικού & Μετάλλου
Ο Δήμος εκποίησε έναντι αντιτίμου άχρηστα υλικά από τις
υπηρεσίες του, όπως σίδηρο, πλαστικό, χαλκό & ορείχαλκο, σύμμικτο πλαστικό (π.χ. κατεστραμμένα κοντέινερς,
κάδους κ.λπ.), που μεταφέρονται από τους αναδόχους σε
μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης. Μέσα στο 2018
θα γίνει η νέα δημοπρασία.
Διαχείριση Πλαστικών Καπακιών
Ο Δήμος ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής και εκποίησης των πλαστικών καπακιών (με 180 ευρώ/τόνο) για την
προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων προκειμένου να τα
διαθέσει σε δημότες που χρήζουν σχετικής υποστήριξης,
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στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής. Η δράση αποτελεί συνέχεια της εθελοντικής προσπάθειας συμπολιτών
μας «Keep on Mooving». Μέσω της δράσης αυτής η ανακύκλωση εντάσσεται στην καθημερινότητα των δημοτών,
εντείνοντας την κοινωνική τους ευαισθητοποίηση.
Εκτιμώμενη συγκέντρωση καπακιών, άνω του ενός τόνου
ανά μήνα.
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Χαρτιού
Ο Δήμος συμμετέχει στο Πανελλαδικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού στα σχολεία «Το χαρτί του μέλλοντός
μας», που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο ΠαιδείαςΈρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Στόχος
είναι τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά κυρίως η
ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών
μέσω ανάπτυξης συλλογικών δράσεων ανακύκλωσης
των χρησιμοποιημένων σχολικών βιβλίων και χαρτιού
Α4. Η ποσότητα του συλλεγόμενου χαρτιού θα εκτιμάται
οικονομικά στο τέλος της δράσης και, ως ανταποδοτικό
όφελος, θα διανεμηθεί χαρτί και άλλα αναλώσιμα υλικά
στα συμμετέχοντα σχολεία.
Διαχείριση Φελιζόλ
Ο Δήμος αναθέτει σε ανάδοχο την εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), αδαπάνως. Οι συσκευασίες προέρχονται από τις λαϊκές αγορές
(συσκευασίες ψαριών), τις δύο Κεντρικές Ψαραγορές της
πόλης, καθώς και τα γήπεδα και ανοιχτά θέατρα. Ο ανάδοχος συνεργάτης θα παραλαμβάνει τις συσκευασίες φελιζόλ στις εγκαταστάσεις του προς διαλογή, ταξινόμηση
και διαχείριση με ειδικά μηχανήματα συμπίεσης. Το συγκεκριμένο ρεύμα ανακύκλωσης αποτελεί πανελλαδική
πρωτοπορία του Δήμου μας.
Δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημερωτικές Εκδηλώσεις
Ο Δήμος διοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία με την
ΕΕΑΑ ΑΕ δράσεις ενημέρωσης στο εργοτάξιο ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και εκπαιδευτικές συναντήσεις σε
μαθητές σχολείων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ετήσια συμμετοχή 1.600 μαθητών και 80 παρουσιάσεις σε 17 σχολεία. Επίσης, διοργανώθηκαν:
› Φεστιβάλ Ανακύκλωσης, με πλούσιο εκπαιδευτικό
αλλά και επιστημονικό αντικείμενο

›
›
›

Περίπτερο στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
με κύρια θεματική την Ανακύκλωση
Δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Μείωσης Αποβλήτων
Συνεργασία με φορείς για άλλες δράσεις ανακύκλωσης, όπως με την εθελοντική ομάδα «Let΄s Do It
Greece», την ΚΟΙΝΣΕΠ «Eco – Greece», το Σωματείο
Τέχνης «Μορφογένεσις», κ.ά.

Διαχείριση Βιοαποβλήτων (COMPOST)
Ο Δήμος υλοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης
βιοαποβλήτων από μια πρότυπη Λαϊκή αγορά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός
που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη δικτύου
χωριστής συλλογής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Διαλογή στην πηγή
Στο πλαίσιο του νέου νόμου για την ανακύκλωση
(Ν.4496/2017) με έμφαση στην κυκλική οικονομία, ο Δήμος σχεδιάζει την εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην
πηγή (διαχωρισμός των υλικών σε χωριστά ρεύματα με
τελικό στόχο την επανάχρηση).
Ειδικότερα ξεκίνησε η προετοιμασία και σχεδιάζεται η
δημιουργία:
› Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην
Πηγή, (ΚΑΕΔΙσΠ), με συνδρομή φορέων Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας
› Πράσινου Σημείου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
› Γωνιών Ανακύκλωσης σε 25 Δημοτικά Πάρκα.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
δράσεις (ενδεικτικά):
1. 100 δράσεις για την απομάκρυνση αεροπανό και
banners
2. 450 δράσεις για τον καθαρισμό εξωτερικών χώρων
γηπέδων και μεγάλων εκδηλώσεων (διαδηλώσεις, πορείες, συναυλίες, κ.λπ.)
3. 675 οριοθετήσεις θέσεων κάδων και τοποθετήσεις
κάδων αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών
4. 4.300 επισκευές κάδων και κάδων μικροαντικειμένων
(καλαθάκια)
5. 26 επεμβάσεις σε ιδιωτικές οικίες – οικόπεδα μετά
από Εισαγγελικές Εντολές
6. 77 δράσεις προληπτικού χαρακτήρα για την προστασία κοινοχρήστων χώρων, οικοπέδων και ακάλυπτων
χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς
7. 5 δράσεις κατόπιν σχετικών αιτημάτων για τον καθαρισμό του περιαστικού δάσους από απορρίμματα
8. 350 αιτήματα άλλων Διευθύνσεων του Δήμου εξυπηρετήθηκαν με διάθεση προσωπικού
9. Για το άνοιγμα – κλείσιμο παιδικών χαρών, η υπηρεσία ανέλαβε το κλείδωμα και ξεκλείδωμα των παιδικών χαρών τέσσερις φορές την ημέρα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους
10. Βεβαιώθηκαν 134 παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα

Μελέτες και Σχεδιασμός Συστημάτων Καθαριότητας
Κατά τη διάρκεια του 2017 εκπονήθηκαν συνολικά
από το Τμήμα 20 μελέτες, προϋπολογισμού περίπου
16.102.889,00 € και αφορούν τα συστήματα, τις εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την προμήθεια
υλικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων
Το 2017 συνεχίστηκε η προσπάθεια αποτελεσματικής
επισκευής των βλαβών όλου του κινητού εξοπλισμού του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Καταγράφηκαν οι εισερχόμενες
βλάβες ανά μήνα (Διάγραμμα 1). Ένα μέρος από αυτές
επισκευάζονται από εξωτερικούς συνεργάτες (Διάγραμμα 2).

Απαλλοτριώσεισ, Κτηματολογίο
και Δημοτική Περιουσία
Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
› Μελέτη για την υπόδειξη των ορίων της περιοχής,
όπου μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί η μελέτη για τη «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού
συνόλου Επταπυργίου». Η εργασία είναι σε εξέλιξη.
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10. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
›

›

›

›

Ανάρτηση των έντυπων αιτήσεων που κατατίθενται
στην υπηρεσία σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή και
των σχετικών πληροφοριών/οδηγιών που αφορούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν κατά
περίπτωση τα αιτήματα, με θεματική οργάνωση για τον
ευκολότερο εντοπισμό κατά την αναζήτησή τους από
τους πολίτες στον διαδικτυακό χώρο του Τμήματος.
Συμμετοχή στην πιλοτική λειτουργία του κεντρικού
πληροφοριακού συστήματος της χώρας για τα πολεοδομικά δεδομένα (e-Πολεοδομία)», που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας για τη χορήγηση
υλικού από το Αρχείο Πολεοδομικών Διαταγμάτων
της υπηρεσίας για τη διοργάνωση εκθέσεων στο
πλαίσιο των 100 χρόνων από την πυρκαγιά της πόλης
Εντοπισμός των οικοπέδων του Δήμου που πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τη χωροθέτηση
μικρών πράσινων σημείων.
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›

		

Συμμετοχή στις ενέργειες του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδιασμού για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Πύλης.

Απαλλοτριωσεις Κοινόχρηστων χώρων
Αποζημιώθηκε το σύνολο των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για τις οποίες είχαν εκδοθεί οι απαιτούμενες
εκ του νόμου δικαστικές αποφάσεις καθορισμού τιμής
μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων. Επομένως η συντέλεση της απαλλοτρίωσης δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα εφαρμογής του σχεδίου πόλης, δεδομένου ότι
αποζημιώθηκε η συνολική απαλλοτριούμενη έκταση,
δηλαδή όχι μόνον οι υποχρεώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και οι υποχρεώσεις των τρίτων παρόδιων
ιδιοκτητών.
Σχολική Περιουσία
› Εξασφαλίστηκε από την «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.»
(ΚΤΥΠ ΑΕ) η χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης του
χώρου του σχολείου στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Βουτυρά - Σαπφούς - Καβακίων - Νέας Δυτικής Εισόδου
από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
› Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακατέθεσε εντός του
2017 το απαιτούμενο ποσό, 1.008.855,75€, προκειμένου να διατηρηθεί ο κοινωφελής χαρακτηρισμός του
πολεοδομικά αναγκαίου χώρου σχολείου σχολείου
στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Μακεδονίας – Κονδυλάκη
– Καρακάση – Μαλακάση.
ΓΕΩΧΩΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
› Επεξεργασία Τοπογραφικού Υποβάθρου: Το συνολικό τοπογραφικό υπόβαθρο του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από μετρήσεις του Τμήματος Τοπογραφίας
έτυχε επεξεργασίας σε AutoCAD και μεταφέρθηκε
στο GIS
› Επεξεργασία Αδειών Δόμησης: Έχουν γεωκωδικοποιηθεί 3878 οικοδομικές άδειες σε όλη την περιοχή του
Δήμου, όπως και στη περιοχή του ιστορικού κέντρουεσωτερική εφαρμογή GIS
› Επεξεργασία Εγκρίσεων Μικρής Κλίμακας & Ετοιμόρροπα/Επικίνδυνα: Έχουν εισαχθεί 1728 εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) στην εσωτερική εφαρμογή του GIS (που καλύπτουν τη χρονική
περίοδο από το 2013 μέχρι σήμερα), καθώς και

›

›

›
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142 περιπτώσεις επικινδύνων (2016) και 46 ετοιμόρροπων κτισμάτων (2016), έπειτα από τη δόμηση μιας
νέας εφαρμογής ψηφιακής καταγραφής αυτών, σε GIS
περιβάλλον
Επικαιροποίηση Δεδομένων (data sets):
• Σημεία χωροθέτησης: περιπτέρων, τραπεζοκαθισμάτων, εκκλησιών, χώρων στάθμευσης των ΑμεΑ,
διατηρητέων, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών της
Άνω Πόλης.
• GeoPortal (Γεωπύλη του Δήμου) για τον έλεγχο και
την έκδοση διοικητικών πράξεων της περιοχής του
Ιστορικού Κέντρου
• Λίστα των Σημείων Ενδιαφέροντος (POIs) με τα δημοτικά οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως χώροι
ελεύθερου παρκαρίσματος
• Οδικό Δίκτυο
• Ευρετήριο ονομάτων οδών
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής των Μνημείων
της Θεσσαλονίκης και διαδρομών περιήγησης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος
• Σχολικές Μονάδες: εισήχθησαν 230 Σχολικές Μονάδες.
Συνεργασία με «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για ανταλλαγή των χωρικών δεδομένων που κάθε φορέας διαθέτει προκειμένου ο πολίτης να λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται από ένα μόνο σημείο κάθε φορά.
Με δωρεά του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»: ανάπτυξη ενός καινοτόμου Συστήματος Ηλεκτρονικής
Προβολής και Διαχείρισης Πολιτιστικών & Τουριστικών Πόρων, Υπηρεσιών, Εκδηλώσεων και Ροών
Επισκεπτών – eDestination & Cultural Management
System (eDCMS), που έχει στόχο να προσφέρει στην
πόλη της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να προβάλει
τους τουριστικούς και πολιτιστικούς της πόρους (βλ.
σχετικό Κεφάλαιο «Δωρεά ΙΣΝ»)
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11. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
O Δήμος Θεσσαλονίκης από το 2014 είναι μέλος του
«Δικτύου των 100 Ανθεκτικών Πόλεων», ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα “Rockefeller
Philanthropy Advisors, Inc.”. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης
Α.Ε.Ε./ΟΤΑ, η δημοτική Αρχή αξιοποίησε την ευκαιρία για να
διαμορφώσει έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό
με συμμετοχική προσέγγιση, δηλαδή με τη συμμετοχή των
όμορων δήμων, της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας και
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να συνδιαλέγεται και να δικτυώνεται με άλλες
πόλεις του κόσμου και διεθνείς οργανισμούς.
Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας
«Θεσσαλονίκη 2030»
Τον Μάρτιο του 2017 παρουσιάστηκε η Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας «Θεσσαλονίκη 2030», με τη συμμετοχή φορέων, επιχειρηματιών, ομάδων της κοινωνίας των
πολιτών. Στην εκδήλωση έστειλε χαιρετισμό, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος η Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής Corina Cretu, και παρευρέθηκε ο Έλληνας Αν.
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
Η Στρατηγική «Θεσσαλονίκη 2030», όπως και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο τον Μάιο του 2017. Το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας θεσμοθετήθηκε εντός του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών
προγραμμάτων.

Η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής για
την πόλη σε αριθμούς:
› 30 Εκδηλώσεις & Δράσεις στην πόλη
› 11 Παρουσιάσεις σε Διεθνείς Διοργανώσεις
› 14 Διεθνείς Συνεργασίες
› 48 Τοπικές Συνεργασίες
Χρηματοδοτική Σύμβαση με την ΕΤΕπ
Στο πλαίσιο υλοποίησης τόσο της Στρατηγικής «Θεσσαλονίκη 2030» όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
τον Σεπτέμβριο του 2017 υπογράφεται Χρηματοδοτική
Σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 20 εκ.
ευρώ, για έργα υποδομών που θα συμβάλουν στην αστική ανάπτυξη.
20 Ιουνίου - Ημέρα Αστικής Ανθεκτικότητας
Με αφορμή τη συμπλήρωση 39 ετών από τον σεισμό του
1978 διοργανώθηκε εκδήλωση ενημέρωσης και ετοιμότητας για ζητήματα φυσικών καταστροφών. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, που υλοποιήθηκε στη Νέα Παραλία
(Κήπος της Άμμου), περιλάμβανε εξιστόρηση περιστατικών από τη νύχτα της 20ής Ιουνίου από πολίτες, ομιλίες,
εργαστήρια διάσωσης και πρώτων βοηθειών, καθώς και
παιχνίδια ετοιμότητας για μικρούς και μεγάλους.
Innovation Camp on Resilience
Το πρώτο «Innovation Camp on Resilience» (Σεπτέμβριος
2017), συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission’s Joint Research Centre) και
η Επιτροπή των Περιφερειών (European Committee of
the Regions) με στόχο την ανάπτυξη ιδεών και projects
στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της
αντιμετώπισης των προκλήσεων που σχετίζονται με την
ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.
«Πάρκο όπως το θες»: Πιλοτική Συμμετοχική
Δράση Γειτονιάς στο Πάρκο Μηνά Πατρικίου
Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού της 5ης Δημοτικής Κοινότητας σε συνεργασία με
πολίτες και υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 μια πολυδύναμη
εκδήλωση στο Πάρκο Μηνά Πατρικίου. Στόχος, να δοκιμαστεί σε πιλοτικό επίπεδο η ανανεωμένη διαδικασία
αδειοδότησης χρήσης του δημόσιου χώρου που είχε
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σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση των πολιτών στην υλοποίηση πολιτιστικών, αθλητικών δράσεων και παρεμβάσεων
μικρής κλίμακας στην πόλη, καθώς και η ενεργοποίηση
των πολιτών για εναλλακτικές χρήσεις του πάρκου.
Ημερίδα «Το μέλλον της εργασίας
και της εκπαίδευσης»
Τον Δεκέμβριο του 2017 το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας (Resilient Thessaloniki) διοργάνωσε Ημερίδα με
θέμα “The Future of Work and Education” -Το μέλλον της
εργασίας και της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Δίκτυο «100 Ανθεκτικές Πόλεις» (“100 Resilient Cities”) και
υπό την αιγίδα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε.,
στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος εκδηλώσεων
«European Week of Regions and Cities» (EWRC).
Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα
Τον Δεκέμβριο του 2017 επισκέφτηκε τον Δήμο Θεσσαλονίκης κλιμάκιο στελεχών της Παγκόσμιας Τράπεζας με
στόχο την ολοκλήρωση των προγραμμάτων που ξεκίνησαν το 2016 με τη σύναψη του μνημονίου συνεργασίας
ανάμεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Παγκόσμια
Τράπεζα, ως ειδικού συνεργάτη των «100 Ανθεκτικών Πόλεων». Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε η Πλατφόρμα
Δεδομένων Διακινδύνευσης σε συνεργασία με φορείς της
πόλης. Ολοκληρώθηκε και το Δημοτικό Σχέδιο Συνεχούς
Λειτουργίας, για την Εσωτερική Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο συντάχθηκε από υπηρεσιακά στελέχη και
εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας και της «Global
Facility for Disaster Reduction and Recovery» (GFDRR)
μετά από συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια με υπηρεσίες του Δήμου.

12. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Στη διάρκεια του 2017 η Δημοτική Αστυνομία, αν και με μειωμένο προσωπικό σε σχέση με το διάστημα προ της κατάργησης (και εν συνεχεία της επανασύστασής της), συνέχισε σε
εντατικούς ρυθμούς το έργο της, προκειμένου να διασφαλίσει την ευταξία στην πόλη και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών.
Στη διάρκεια του έτους, η υπηρεσία:
• Βεβαίωσε 98.987 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Δέχτηκε 3.443 καταγγελίες για παραβάσεις ΚΟΚ και ανταποκρίθηκε θετικά στις 3.250 από αυτές εντός 28’ – κατά
μέσο όρο.
• Διενήργησε 1.912 ελέγχους σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εντοπίζοντας 720 παραβατικά
καταστήματα που προέβησαν σε 941 παραβάσεις της
κείμενης νομοθεσίας.
• Πραγματοποίησε 2.154 επισκέψεις και διεκπεραίωσε συνολικά 4.275 υποθέσεις θεώρησης γνησίου υπογραφής
κατ’ οίκον, εξυπηρετώντας πολίτες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα μετακίνησης.
• Υλοποίησε για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο παρακολούθησαν 1.844 μαθητές από 29 σχολεία.

Ασφαλείς Διαδρομές μαθητών
από και προς το σχολείο
Στο πλαίσιο της μελέτης ενός έργου κατασκευής Σχολικού
Δακτυλίου για την ασφαλή πρόσβαση μαθητών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
σχεδίασε και συντόνισε ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Στόχος
του προγράμματος ήταν η ενεργός συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων, στα σχολεία 29ο Δημοτικό & 25ο Νηπιαγωγείο (Αναξιμάνδρου 77) καθώς και στα 31ο Γενικό
Λύκειο & 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου (Αναξιμάνδρου 79). Από
γονείς και μαθητές ζητήθηκε να συμμετέχουν σε δραστηριότητα χαρτογράφησης
διαδρομών και απάντησης ερωτηματολογίου, με
τη φυσική παρουσία γονέων και μαθητών και σε συνεργασία με τη Δημοτική
Αστυνομία.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

H

δημοτική Αρχή και ο Δήμος Θεσσαλονίκης
αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό και τις τέχνες ως
δημιουργική ενέργεια που παράγεται και σε περιόδους κρίσης, ως αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης
εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας, αλλά και ως μέσον
για την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής, ως εν δυνάμει οικονομική επένδυση, ως μοχλό για την ανάπτυξη
δεσμών και συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
καθώς και ως όχημα για εξωστρέφεια.
Για το έτος 2017 τέθηκαν οι εξής βασικές αρχές του προγράμματος δράσεων και παρεμβάσεων: Διάχυση/εξωστρέφεια του πολιτιστικού προϊόντος, στήριξη της κοινωνικής συνοχής, αξιοποίηση του πολιτισμικού δυναμικού
μέσα από τη συμμετοχικότητα. Στόχοι του προγράμματος
ήταν η πολιτισμική/κοινωνική/οικονομική ανάπτυξη, η
εξασφάλιση προϋποθέσεων δημιουργίας και έκφρασης, η
ανάδειξη ενός σύγχρονου μοντέλου σύνδεσης της μνήμης και της πόλης. Βασική προϋπόθεση, η συμμετοχή των
πολιτών και των κατοίκων της πόλης χωρίς αποκλεισμούς.

Εξωστρέφεια και συμμετοχή
σε διεθνείς διοργανώσεις
›

›
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Η Documenta, η κορυφαία διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της και στην Αθήνα. Με αυτή
την αφορμή προγραμματίστηκε στη Θεσσαλονίκη η
παράσταση – συναυλία και ηχητική εγκατάσταση του
διεθνούς φήμης καλλιτεχνικού σχήματος «Ο+Α» των
μουσικοσυνθετών Bruce Odland και Sam Auinger.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία
του ΚΜΣΤ, του προγράμματος Artecitya του Goethe
Institut Θεσσαλονίκης, της Artbox και της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Βiennale des jeunes createurs de I’ Europe et de la

Mediterrannee (Bjcem), ένας θεσμός φιλοξενείται
κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική πόλη, εστιάζοντας
στους νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Η 18η
biennale (3-9/05/2017) πραγματοποιήθηκε με τη
στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Αλβανίας
στα Τίρανα και στο Δυρράχιο φέρνοντας σε επαφή
230 καλλιτέχνες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε
με τρεις καλλιτέχνες από τους τομείς των εικαστικών
τεχνών, της μουσικής και του κινηματογράφου. Οι
καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους και να έρθουν σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες και επιμελητές εκδηλώσεων, παραγωγούς και
διευθυντές καλλιτεχνικών πολιτιστικών χώρων.

Ανάπτυξη συνεργειών
Με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός είναι υπόθεση όλων
των φορέων και των ομάδων της πόλης, συνεχίστηκε η
ουσιαστική συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς της
πόλης.
›

›

Με το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (ΚΜΣΤ), το
Goethe Institut και τη Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ διοργανώθηκε η έκθεση «Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος», με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως και η ημερίδα «Human Rights» με θέμα τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Artecitya «Οραματιζόμενοι την πόλη του Αύριο», πραγματοποιήθηκε σε
συνδιοργάνωση με το Goethe Institut Θεσσαλονίκης
συνέδριο με θέμα: «Η εργασία ως επινόηση – Τέχνη
για την Κοινωνική αλλαγή» με γνωστούς Έλληνες και
ξένους εισηγητές τόσο από τον χώρο του πολιτισμού
όσο και από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, παρουσιάζοντας καινοτόμα παραδείγματα.
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›

›

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε επίσης στη διοργάνωση «The New, New festival» της Hellexpo και του
προγράμματος Artecitya, ενός φεστιβάλ το οποίο παρουσιάζει τις προτάσεις καλλιτεχνών και δημιουργών
που πειραματίζονται με τις δυνατότητες της τεχνολογίας ως προς τη φόρμα και το περιεχόμενο, πάντα με
κέντρο τον άνθρωπο.
Διοργανώθηκε ημερίδα «Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα», στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο πλαίσιο της «Ανοιχτής Σκηνής Θεάτρου»
σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών και το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ.

Στήριξη ομάδων και φορέων
Ο Δήμος λειτουργεί ως πλατφόρμα υλοποίησης και υποστήριξης προτάσεων και δράσεων σύγχρονων και καινοτόμων δημιουργικών ομάδων, φορέων και καλλιτεχνών
με σκοπό την ενίσχυση, την προβολή και την ενδυνάμωση της πολιτιστικής παραγωγής των ίδιων των δημιουργών της πόλης.
›

›

Stamp festival/εντός στοάς: σε συνεργασία με το
«MAKE creative space». Είναι μια διοργάνωση που
σκοπό έχει τη δημιουργική χρήση ανεκμετάλλευτων
χώρων και την ανάδειξη περιοχών, μέσα από την προσωρινή στέγαση και την προβολή των δημιουργικών
ομάδων και καλλιτεχνών της πόλης. Στη στοά Αγίου
Μηνά το φεστιβάλ παρεμβαίνει με ένα πρόγραμμα
δράσεων, video, image-picture, ημερίδων, workshop,
εικαστικών παρεμβάσεων, συναυλιών.
Project Labattoir: είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου
βασισμένη σ’ ένα concept της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Artbox και με έδρα το πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο των Παλαιών Σφαγείων. Το
πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια, υποστηρίζεται από
το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) και λειτουργεί ως
ένα εργαστήριο εφαρμοσμένης δημιουργικότητας
που απαντά στις ανάγκες και στα προβλήματα της
κοινωνίας, προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις
και εναλλακτικές στρατηγικές για το μέλλον. Το 2017
εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσεων και στην περίοδο
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια:
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- Construction LAB 1: εργαστήριο για τον σχεδιασμό
και τη διαμόρφωση του χώρου. Υπεύθυνος ο Christof
Mayer, αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος του Raumlabor
Berlin (δικτύου αρχιτεκτόνων που ιδρύθηκε το 1999
στο Βερολίνο).
- Research LAB 2: με αντικείμενο τη χαρτογράφηση
πόρων και δυνατοτήτων της πόλης (σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, γεωγραφικό, επαγγελματικό), την
αναζήτηση και τον προσδιορισμό του δυναμικού και
των περιοχών ενδιαφέροντος, την πραγματοποίηση
κοινωνικοχωρικών αναλύσεων με κέντρο το κτίριο
των Παλαιών Σφαγείων και τον προσδιορισμό της
μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση
του project Labattoir κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του.
Αριθμός συμμετεχόντων στα εργαστήρια: 52 φοιτητές και
νέοι επαγγελματίες από Θεσσαλονίκη και 18 φοιτητές από
τη Βασιλεία της Ελβετίας.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστήριξε επίσης:
› Τη Λογοτεχνική Σκηνή»: μια δράση που έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους του λόγου και της γραφής να
παρουσιάσουν τη δουλειά τους, το «TISFF-Thessaloniki
international short film festival», το πρωτοποριακό μουσικό φεστιβάλ REWORKS, το φεστιβάλ IN-EDIT μουσικό
ντοκιμαντέρ, το φεστιβάλ COMIC CON για μικρούς και
μεγάλους λάτρεις της 9ης τέχνης, το Street Art Festival,
το φεστιβάλ Anima Syros, το taratsa film festival, το Thess
Puppet Festival, το TISFF-Thessaloniki Inter Short Film
Festival, τον εικαστικό περίπατο Gallery Walk σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αιθουσών Τέχνης Ελλάδας, την πραγματοποίηση της επετειακής συναυλίας «12ος πίθηκος»,
καθώς και τη συμμετοχή του θεατρικού σχήματος Push
your Art Company στο φεστιβάλ Almagro στη Μαδρίτη.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
›

›

«Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου», στο θέατρο Κήπου:
Πραγματοποιήθηκε κύκλος παραστάσεων επιλεγμένων για την ποιοτική και σύγχρονη πρότασή τους
«Ανοιχτή Σκηνή – Φωνές της πόλης», στο θέατρο
ΑΝΕΤΟΝ: ο θεσμός έδωσε τη δυνατότητα σε σχήματα
της πόλης να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Για
πρώτη φορά εντάχθηκαν στον πρόγραμμα εργαστήρια και σεμινάρια.
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Φεστιβάλ Δημητρίων
›

Για 3η χρονιά σχεδιάστηκε στο Θέατρο Κήπου το
μουσικό φεστιβάλ «Keepon-jazz and Beyond», ανοίγοντας στις τάσεις της σύγχρονης jazz, ethnic και folk
μουσικής. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης επιχείρησε να συμβάλει στην οικοδόμηση ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των ξένων και των ελληνικών σχημάτων
που πήραν μέρος.

Πολιτισμός και Παιδί
Επειδή ο πολιτισμός είναι και παιδεία, σχεδιάστηκε και
προωθήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων, εργαστηρίων σχετικά με το παιδί και την οικογένεια.
› Κυριακές στα Σφαγεία για παιδιά και γονείς: Ένα διαδραστικό συμμετοχικό πρόγραμμα στον χώρο των
ανακαινισμένων Παλαιών Σφαγείων, με στόχο την
ψυχαγωγία, την έκφραση μέσω της τέχνης, τη διαπαιδαγώγηση μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και βιωματικών πράξεων, την ενδυνάμωση της σχέσης γονέαπαιδιού (5/3-9/4/2017, 100 παιδιά).
› “Sleep Over στα μουσεία – για παιδιά»: Συνεχίζει να
προσφέρει την εμπειρία διανυκτέρευσης σε μουσεία
μέσω και των σύγχρονων μουσειολογικών πρακτικών.
Είναι μια δράση που συνεχώς διευρύνεται τόσο ως
προς τον αριθμό της συμμετοχής των παιδιών, όσο
και ως προς την ένταξη νέων χώρων στο πρόγραμμα
(247 παιδιά, 12 μουσεία).
› Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ «elephantastico»:
Προσφέρει στα παιδιά δημιουργική εκπαίδευση,
ψυχαγωγία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνει τη
συμμετοχικότητα και τη συλλογικότητα μεταξύ τους
αλλά και την ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών και
συνεργειών ανάμεσα στους συμμετέχοντες – καλλιτέχνες και σχήματα. Το Φεστιβάλ αναπτύχθηκε σ’ όλη
την πόλη με ελεύθερη είσοδο στις εκδηλώσεις (60
εκδηλώσεις, 36 συνεργαζόμενοι φορείς, το παρακολούθησαν περίπου 4.500 παιδιά).
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Τα «Δημήτρια» έχουν αποκτήσει φεστιβαλική ταυτότητα
ανοιχτή στις σύγχρονες και πρωτοποριακές τάσεις του
χώρου των τεχνών. Απαντούν πλέον στις σύγχρονες αναζητήσεις, διατηρούν συνεργασίες με όλους τους φορείς
του πολιτισμού, προσελκύουν το ενδιαφέρον καλλιτεχνών
και ομάδων και βρίσκουν απήχηση στο εξωτερικό, ενώ
διασυνδέονται με αντίστοιχα φεστιβάλ του εξωτερικού.
Τα «52α Δημήτρια» ανέδειξαν τη σημασία μεγάλων ιστορικών γεγονότων που καθόρισαν την πορεία της Θεσσαλονίκης, όπως:
› Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την
πυρκαγιά της πόλης (1917), και σε συνεργασία με το
περιοδικό Parallaxi (ιδέα/υλοποίηση) και άλλους τοπικούς φορείς, οργανώθηκε η δράση «Κι έγινε η σπίθα
πυρκαγιά». Η εκδήλωση έλαβε χώρα ταυτόχρονα σε
πολλά σημεία της πόλης και περιελάμβανε δράσεις
και παρεμβάσεις που στόχο είχαν την αναπαράσταση της καταστροφικής πυρκαγιάς, αναδεικνύοντας
τη σημασία του γεγονότος καθώς και τις αλλαγές που
αυτό επέφερε τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην
ιστορική πορεία της πόλης.
› Η σημασία και ο ρόλος της Οκτωβριανής Επανάστασης (1917) ως προς τις τέχνες και την επίδρασή της
στα καλλιτεχνικά κινήματα. Πραγματοποιήθηκε η
μεγάλη πολυμεσική ψηφιακή έκθεση «Revolution in
Art», με κεντρικό άξονα τα έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας, σε χώρο 2000 τ.μ., αποσκοπώντας στη βιωματική προσέγγιση του θεατή.
› Με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της συνύπαρξης
της θρησκευτικής ποικιλομορφίας και την προβολή
της κουλτούρας της ανοχής και της διαπολιτισμικότητας της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η έκθεση
«Κοινοί ιεροί τόποι» σε συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης (ΜΜΣΤ) και του Μουσείου Φωτογραφίας.
Το φεστιβάλ παρουσίασε επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα
δράσεων από σύγχρονα αλλά και πρωτοεμφανιζόμενα
σχήματα στην Ελλάδα.
Για την πραγματοποίηση του φιλόδοξου προγράμματός
του υποστηρίχθηκε από πολλούς χορηγούς, ενώ οι δημοσιεύσεις τόσο σε μέσα επικοινωνίας της χώρας αλλά και
του εξωτερικού ήταν περισσότερες και πιο υποστηρικτές
από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ανοίγοντας πλέον τις
προοπτικές για μια ουσιαστική συνεργασία με φεστιβάλ
του εξωτερικού.
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Η Συμφωνική και η Φιλαρμονική Ορχήστρα αποτελούν
τους κύριους μουσικούς εκφραστές του Δήμου Θεσσαλονίκης σε όλα τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της
πόλης μας, άλλοτε παρουσιάζοντας αξιόλογες συναυλίες στις μεγάλες μουσικές σκηνές (Μέγαρο Μουσικής) σε
συνεργασία με σημαντικούς καλλιτέχνες και άλλοτε επενδύοντας μουσικά τα κοινωνικά, εθνικά και θρησκευτικά
συμβάντα της πόλης μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, μετά την ανακαίνισή
της, άρχισε και πάλι να λειτουργεί πλήρως στις 3 Μαΐου
2017. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν:
Συνέδρια με ευρύ φάσμα θεμάτων, βιβλιοπαρουσιάσεις,
διαλέξεις, παιδικές εκδηλώσεις κ.ά.

Φιλαρμονική Ορχήστρα
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η οποία έχει καθιερωθεί
πλέον στη συνείδηση του κόσμου, το 2017 συνέχισε
την καλλιτεχνική της αναβάθμιση, πραγματοποιώντας 120 παρουσίες – συναυλίες, με κορωνίδα των
εκδηλώσεων σειρά συναυλιών – σεμιναρίων στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στην Αίθουσα
Τελετών του ΑΠΘ (Μάρτιος και Οκτώβριος του 2017).
Αναδεικνύοντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα, πραγματοποίησε συναυλίες σε διάφορα ιδρύματα αλλά και
στις γειτονιές της πόλης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες.
Στήριξε δράσεις για την τουριστική προβολή της
Θεσσαλονίκης και δράσεις διαφόρων φορέων.
Συνεχίζοντας την προσπάθεια γνωριμίας και αφομοίωσης της μουσικής από τα παιδιά, πραγματοποίησε
25 εκπαιδευτικές συναυλίες στα σχολεία της πόλης
και συμμετείχε για ακόμη μια φορά στο 4ο Διεθνές
Παιδικό Φεστιβάλ «elephantastico». Επίσης, συμμετείχε στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής
με μια συναυλία στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Συμφωνική Ορχήστρα
Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης
συνέχισε τις επιτυχημένες συνεργασίες της τόσο με το
Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, όσο και
με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Κρατικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του ΑΠΘ, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του
ΠΑΜΑΚ, το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης κ.ά.
Συμμετείχε στη μουσική κίνηση της πόλης με ένα
πρόγραμμα 30 και πλέον συναυλιών, καλύπτοντας
όλα τα είδη μουσικών προτιμήσεων και προβάλλοντας το έργο τόσο των καταξιωμένων όσο και των
νεότερων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

›

Ξενόγλωσσο Τμήμα
Στον 1ο όροφο της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
στεγάζεται η Διεθνής Συλλογή, ενώ ο χώρος λειτουργεί και για συναντήσεις και συνεργασία ξένων φορέων της πόλης μας με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών
δεσμών και σταθερών συνεργασιών μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και πολιτισμών. Ο χώρος είναι
εμπλουτισμένος με δωρεές βιβλίων από τις προξενικές αρχές της πόλης μας, κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη, καθώς και με ξενόγλωσσα
βιβλία από επώνυμους και ανώνυμους δωρητές, ενώ
διατίθεται και για συναντήσεις των ξένων κοινοτήτων
και διοργάνωση εκδηλώσεων.

›

Παιδική Βιβλιοθήκη
Από τον Μάιο του 2017 δημιουργήθηκε ένα νέο
τμήμα, παιδικό, κατάλληλα διαμορφωμένο για την
υποστήριξη της παιδικής βιβλιοθήκης αλλά και της
διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ψυχαγωγίας.
Καθημερινά προγραμματίζονται θεματικές εκπαιδευτικές δράσεις για οργανωμένες μαθητικές σχολικές
ομάδες. Επίσης λειτουργούν παιδική λέσχη ανάγνωσης, εργαστήρια θεάτρου, μουσικής και εικαστικών
αλλά και εκμάθησης αγγλικής γλώσσας σε νήπια καθώς και τμήμα λογοθεραπείας. Για παιδιά της προσχολικής ηλικίας λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση η
ώρα του παραμυθιού με αφήγηση, δραματοποίηση,
χειροτεχνία.
Η Κεντρική Παιδική Βιβλιοθήκη συμμετέχει με δράσεις
στο Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ «elephantastico»,
στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όπως και στην καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Σημαντική είναι η καθημερινή προσέλευση γονέων και παιδιών που προσέρχονται για να δανειστούν βιβλία από μια συλλογή 9.649
τίτλων βιβλίων, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα δίκτυο 15 Περιφερειακών Βιβλιοθηκών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και
η Κινητή Παιδική Βιβλιοθήκη, προσφέρει δε τις υπηρεσίες
του στο σύνολο των κατοίκων της πόλης.
Κατά το έτος 2017 οι βιβλιοθήκες συμμετείχαν σε έξι
project διεθνούς κύρους:
›

›
›
›

›
›
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Στην 6η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας με τίτλο «Περιπέτειες από σημείο σε
σημείο» με 160 δράσεις, η οποία για τρίτη χρονιά υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος.
Στην 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
Στο 4ο ευρωπαϊκό παιδικό φεστιβάλ «elephantastico».
Στις εκδηλώσεις της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, με
τη συνεργασία της Εταιρείας Συγγραφέων και του
Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου, με κεντρικό μήνυμα «διαβάζω & αλλάζω», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας βιβλίου
(23 Απριλίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού
βιβλίου (2 Απριλίου).
Στο πρόγραμμα «Open House», όπου συμμετείχε η
Βιβλιοθήκη της Άνω Πόλης.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Ποίησης (21 Μαρτίου) το τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών προκήρυξε για 11η χρονιά) τον Μαθητικό
Διαγωνισμό Ποίησης με θέμα: «Οι μαθητές γράφουν
ποίηση».

Το 2017 η Δημοτική Πινακοθήκη συνέχισε τη δράση της
με κύριες προτεραιότητες την υποστήριξη της εικαστικής
δημιουργίας, την ενίσχυση των συνεργασιών και τον εκπαιδευτικό ρόλο της.
Η σύγχρονη εικαστική δραστηριότητα υποστηρίχθηκε με
μια σειρά εκθέσεων, οι οποίες έδωσαν το βήμα σε εικαστικούς καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους και
να συνομιλήσουν με το κοινό.
Οι συνεργασίες με εικαστικούς, επιμελητές, πολιτιστικούς
φορείς, πρεσβείες και προξενεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
μουσεία και γκαλερί της πόλης αλλά και με άλλες δημοτικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν.
Ο εκπαιδευτικός ρόλος της Πινακοθήκης υποστηρίχθηκε
συστηματικά, με οργανωμένες ξεναγήσεις σχολικών και
άλλων ομάδων στη μόνιμη έκθεση, στις περιοδικές εκθέσεις και στο ίδιο το κτίριο της Casa Bianca, ενώ παράλληλα
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εικαστικά προγράμματα
και σεμινάρια που απευθυνόταν σε παιδιά ή ενήλικες.
Συνοψίζοντας τις δράσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης
σε μια ποσοτική καταγραφή, το 2017 υλοποιήθηκαν 18
εικαστικές εκθέσεις, 5 εικαστικά εργαστήρια και σεμινάρια για παιδιά ή ενήλικες, φιλοξενήθηκαν 4 συναυλίες και
16 εκδηλώσεις – λόγου, χορού, θεάτρου κ.ά. –, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 35 συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς πολιτισμού, παρουσιάστηκε
και υποστηρίχτηκε το έργο 254 εικαστικών καλλιτεχνών
καθώς και το έργο περισσότερων από 70 άλλων καλλιτεχνών – μουσικών, χορευτών, σκηνοθετών, ηθοποιών κ.ά.
Συνολικά, το 2017, οι επισκέπτες της Δημοτικής Πινακοθήκης ανήλθαν σε 18.274, (3.778 στην Casa Bianca, 7.375
στο Γενί Τζαμί και 7.121 στο Αλατζά Ιμαρέτ), ενώ 4.877
επισκέπτες συμμετείχαν στις 169 οργανωμένες ομαδικές
ξεναγήσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης.
Σε ό,τι αφορά τη συλλογή έργων τέχνης, περισσότερα
από 900 έργα εκτέθηκαν, συντηρήθηκαν, δανείστηκαν,
ψηφιοποιήθηκαν ή και μεταφέρθηκαν προς φύλαξη σε
κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους.
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ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΙΘ)
Το ΚΙΘ, ως ο χώρος συγκέντρωσης αρχείων, τεκμηρίων,
συλλογών ιστορικής μνήμης, υποδέχθηκε και το 2017
και εξυπηρέτησε ερευνητές, ιστορικούς, συγγραφείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, δημοσιογράφους, παραγωγούς
ντοκιμαντέρ και επιμελητές εκθέσεων παρέχοντάς τους
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του.
Το 2017, το ΚΙΘ εμπλούτισε το υλικό του με τη δωρεά δύο
μικρών συλλογών τεκμηρίων, του μακεδονομάχου Ζ. Διάφα και του γεωπόνου Γ. Παράσχου.
Πραγματοποιήθηκε η έκδοση του 9ου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας «Θεσσαλονίκη» (500 σελίδες), που
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά τοπικής
ιστορίας. Στον 9ο τόμο περιλαμβάνονται δεκαπέντε πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για τη Θεσσαλονίκη.
Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνέχισε να υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Ιστορικής Μνήμης, την
προετοιμασία για την καθιέρωση θεσμού προς τιμήν
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου μετά από πρόταση
της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων και συνέδραμε στην
προσπάθεια δημιουργίας Χώρου Μνήμης για την αντιδικτατορική αντίσταση 1967–1974 στο Πολεμικό Μουσείο,
με τη συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση
περισσότερων από 5.000 ιστορικών τεκμηρίων αλλά και
στην καθιέρωση θεσμού προς τιμήν του ευεργέτη-δωρητή του ΚΙΘ, Αναστασίου Μπίλλη, που θα αφορά σχολεία
και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

εκδηλώσεις και λειτούργησαν τρία τμήματα του «Ανοιχτού Πανεπιστημίου».
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΘ (ΜΕΛΗ)
1. Ιωάννης Μπουτάρης, Πρόεδρος (Τον Δήμαρχο
αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τεχνών, Έλλη Χρυσίδου)
2. Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Προϊστάμενος Δ/νσης Βαφοπουλείου (Ελένη Ναθαναηλίδου)
4. Δαρδαβέσης Θεόδωρος, εκ μέρους του Δωρητή
5. Γεώργιος Αντωνίου, Δημότης
6. Τατιάνα Βαφειάδου, Δημότις
7. Σάββας Δεμερτζής, Δημότης
8. Δημοσθένης Δώδος, Δημότης
9. Βασίλης Κονιόρδος, Δημότης
10. Χρυσούλα Παλιαδέλη, Δημότις
11. Άγγελος Παπαϊωάννου, Δημότης (έως 2/10/2017
– αντικαταστάθηκε από Καλυψώ Γούλα, Δημοτική
Σύμβουλο/Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)
12. Αναστασία Τούρτα, Δημότις
13. Ευάγγελος Χεκίμογλου, Δημότης

Πραγματοποιήθηκαν οι ιστορικές εκθέσεις:
1. «Πορτρέτα Αστών της Τραπεζούντας», συλλογές Α.
Θεοφυλάκτου, ΚΙΘ και ιδιωτών.
2. Φωτογραφικό και αρχειακό υλικό “Σκοτεινή Επταετία
1967-1974: η δικτατορία των συνταγματαρχών” σε
συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής.
3. “100 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, 1917-2017. Η ευκαιρία που δε χάθηκε…»” με
επιστημονική καθοδήγηση της καθηγήτριας ΑΠΘ
Αλ. Γερόλυμπου και μουσειολογική επιμέλεια των Θ.
Τσουκαλά και Ζωής Πετρίδου στο ΚΙΘ, ενώ στον χώρο
του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτήθηκαν δύο επετειακά πάνελ.
Τις εκθέσεις, αλλά και τη βιβλιοθήκη επισκέφτηκαν πολίτες και μαθητές από 30 σχολεία, πραγματοποιήθηκαν
ξεναγήσεις και συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στη λέσχη ανάγνωσης, ενώ φιλοξενήθηκαν 60
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ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά το έτος 2017 φιλοξενήθηκαν συνολικά οκτώ εκθέσεις εικαστικών τεχνών στους εκθεσιακούς χώρους του
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου. Η εικαστική δραστηριότητα του 2017 περιελάμβανε εκθέσεις ζωγραφικής
και φωτογραφίας, οι οποίες συνδιοργανώθηκαν με τη
Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ, καλλιτέχνες, φορείς κ.ά. στους
οποίους παραχωρήθηκαν δωρεάν οι αίθουσες του Κέντρου.
Η επισκεψιμότητα των εκθέσεων συνολικά υπολογίζεται
στα 7.650 άτομα.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά το έτος 2017 στους χώρους του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 134
εκδηλώσεις (λόγου, μουσικές, θεατρικές, παιδικές, σχολικές & κοινωνικές/bazaar). Η επισκεψιμότητα συνολικά
υπολογίζεται στα 16.858 άτομα.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Αρχεία Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου:
› Αρχείο Πέτρου Χάρη: Συνεχίστηκε και το 2017 η καταλογογράφηση, ταξινόμηση και εισαγωγή των στοιχείων των βιβλίων της προσωπικής βιβλιοθήκης του λογοτέχνη Πέτρου Χάρη στο βιβλιογραφικό πρόγραμμα
Horizon. Μέχρι τις 31/12/2017 ταξινομήθηκαν επιπλέον 480 βιβλία, με αποτέλεσμα η συλλογή να αριθμεί
συνολικά 4.702 τίτλους ταξινομημένων βιβλίων.
Κίνηση Βιβλιοθηκών:
› Πληροφοριακή Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο: Την
αίθουσα του Αναγνωστηρίου χρησιμοποιήσαν 15.342
άτομα και δανείστηκαν 3.691 τόμους. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon (πρόγραμμα λειτουργίας
των βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης) για το
2017 ήταν 279.
› Δανειστική Βιβλιοθήκη: Οι δανεισμοί ανήλθαν
συνολικά σε 22.400 τόμους βιβλίων. Το σύνολο των
αναγνωστών που χρησιμοποίησαν τη δανειστική βιβλιοθήκη ανέρχεται στον αριθμό των 5.908 ατόμων.
Οι νέες εγγραφές αναγνωστών για το έτος 2017 ήταν
333. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon για το
2017 ήταν 459.
› Παιδική Βιβλιοθήκη: Οι δανεισμοί ανήλθαν συνολικά
σε 9.469 τόμους βιβλίων. Το σύνολο των αναγνωστών
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που χρησιμοποίησαν την Παιδική Βιβλιοθήκη ανέρχεται στον αριθμό των 2.733 ατόμων. Οι νέες εγγραφές
αναγνωστών για το έτος 2017 ήταν 159. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon για το 2017 ήταν 148.
Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών:
Το 2017 δεν πραγματοποιήθηκε αγορά βιβλίων.
Από δωρεές αναγνωστών προστέθηκαν στην Παιδική
Βιβλιοθήκη 148 τόμοι βιβλίων (σύνολο, 16.958 τόμοι βιβλίων), στη Δανειστική Βιβλιοθήκη 459 τόμοι βιβλίων
(σύνολο, 28.586 τόμοι βιβλίων) και στην Πληροφοριακή
Βιβλιοθήκη 279 τόμοι βιβλίων (σύνολο, 15.143 τόμοι βιβλίων).
Η διαδικασία εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών του Κέντρου με βιβλία κινήθηκε πάνω στους εξής άξονες:
› Επιλογή νέων εκδόσεων.
› Αναδρομική κάλυψη σε βιβλία, με παλαιότερες εκδόσεις που επανακυκλοφορούν.
› Προτάσεις αναγνωστών.
Εξυπηρέτηση κατ’ οίκον
Το 2013 δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα σε άτομα
τρίτης ηλικίας και σε άτομα με κινητικά προβλήματα να
επιλέξουν τα βιβλία της αρεσκείας τους, τα οποία οι βιβλιοθηκονόμοι θα μετέφεραν προς και από το σπίτι των ενδιαφερομένων, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτησή τους.
Η δράση αυτή συνεχίστηκε και κατά το έτος 2017.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017
Το 2017 στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου υλοποιήθηκαν συνολικά 30 εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με φορείς και
φυσικά πρόσωπα, με επιστημονική εξειδίκευση, τα οποία
παρακολούθησαν συνολικά 3.307 μαθητές.
›

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη. Η Θεσσαλονίκη μέσα από το βλέμμα
του Γ. Θ. Βαφόπουλου»: Το Βαφοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), παρουσίασε και
το 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη. Η Θεσσαλονίκη μέσα
από το βλέμμα του Γ. Θ. Βαφόπουλου», αποκλειστικά
για σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Πέτρος Δημητρακόπουλος – Πρόεδρος/Συμβουλος
Α’ Δημοτικής Κοινότητας
2. Κωνσταντινίδης Μιχάλης, δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δημήτριος Κούβελας, δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Νόρα Σκουτέρη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος , τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
5. Νανά Δρίζη, Ψυχολόγος, Σύμβουλος Ε΄ Κοινότητας
6. Ελένη Χοντολίδου, Αν. Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Πρόεδρος/Σύμβουλος Α’ Δημοτικής Κοινότητας
7. Γιάννα Τσώκου, Θεατρολόγος Διδάσκουσα Σχολής
Βουτσινά
8. Γεώργιος Κατσάγγελος, Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Τμήμα Φωτογραφίας
9. Αναστάσιος Ρέτζιος, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού
Συμβουλίου Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜΘ

Το «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει το Δημοτικό Ωδείο και την Ερασιτεχνική και Ανωτέρα
Επαγγελματική Σχολή Χορού
Κατά το έτος 2017, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
δράσεις:
Δημοτικό Ωδείο
Προγράμματα:
› Υλοποίηση του προγράμματος «Vers un monde
meilleur a travers les chemins musicaux” – “Προς έναν
καλύτερο κόσμο μέσα από μουσικά μονοπάτια”, σε
συνεργασία με το ίδρυμα “Nina & Daniel Carasso”. Το
πρόγραμμα αφορά τη διδασκαλία μουσικής σε παιδιά
προσφύγων και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό
μέσω της μουσικής, Ιανουάριος 2017
› Υλοποίηση του προγράμματος διδασκαλίας μουσικής
σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης από καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΔΩΘ),
Σεπτέμβριος 2017
› Συνεργασία με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης
– δωρεάν παρακολούθηση όλων των ατομικών ρεσιτάλ στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Νοέμβριος 2017.
Σεμινάρια:
› Σεμινάριο φλάουτου, Δεκέμβριος 2017.
› Σεμινάριο πολυφωνικού τραγουδιού με το φωνητικό
σύνολο «Πλειάδες» – ΔΩΘ, Δεκέμβριος 2017.
› Σεμινάριο πιάνου στο πλαίσιο συνεργασίας με το
Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης – ΔΩΘ, Νοέμβριος
2017.
Συναυλίες:
› Συναυλία μουσικής δωματίου «Σπουδές στον χρόνο» – Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μάιος
2017.
› Συναυλία υπότροφου σπουδαστή του ΔΩΘ σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2018.
› Συναυλία των χορωδιακών συνόλων «Voci Contra
Tempo» και «Contradition Ensemble» σε συνεργασία
με την Πινακοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης – Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μάιος 2017.
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›

Συναυλία του ορχηστρικού συνόλου «Young Masters»
της σχολής «Johann Sebastian Bach Musikschule
της Βιέννης» και των προπαρασκευαστικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης (Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien), σε συνεργασία με την Πινακοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης – Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ιούλιος 2017.

Ερασιτεχνική και Ανωτέρα
Επαγγελματική Σχολή Χορού
Σεμινάρια:
› Σεμινάριο τεχνικής Σύγχρονου Χορού και Αυτοσχεδιασμού
› Σεμινάριο Ιστορικών χορών Charactere
› Σεμινάριο «Ο χορευτής ως αθλητής»
› Σεμινάριο Μπαλέτου «Ballet et Repertoire».
› Τριπλό Σεμινάριο (1) «Hip-Hop Floorwork» (2) «Pilates
– Dance» (3) Κλασικό Μπαλέτο.
Παραστάσεις:
› Παράσταση Ανώτερης Επαγγελματικής σχολής χορού
που πραγματοποιήθηκε στο Βασιλικό θέατρο του
ΚΒΘΕ
› Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ερασιτεχνικής και
Ανώτερης σχολής χορού σε συνεργασία με το Ωδείο
που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Άνετον».
› Συμμετοχή της σχολής στη χριστουγεννιάτικη γιορτή
του Δημοτικού Κέντρου Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης (ΔΗ.ΚΕ.ΜΟΥ.ΧΟ.Θ.).
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Κιοσέογλου, Πρόεδρος
2. Αλέξανδρος-Αθανάσιος Μπαρμπουνάκης,
Δημοτικός Σύμβουλος
3. Σίμος Μπενσασσών, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Σωτηρία Αδαμίδου Γκιουλέκα, Δημοτική Σύμβουλος
5. Μαρία Αγαθαγγελίδου, Δημοτική Σύμβουλος
6. Σμάρω Γιαννακοπούλου, Κοιν. Σύμβουλος
Α΄ Δημ. Κοινότητας, λαϊκό μέλος
7. Βασιλική Βαταμίδου, Κοιν. Σύμβουλος
Β΄Δημ. Κοινότητας, λαϊκό μέλος
8. Ελένη Ψημμένου-Τσουκαλά, Κοιν. Σύμβουλος
Γ΄ Δημ. Κοινότητας, λαϊκό μέλος
9. Δανάη Καζαντζή, Κοιν. Σύμβουλος
Δ΄ Δημ. Κοινότητας, λαϊκό μέλος
10. Στέλιος Τσούλιας, Κοιν. Σύμβουλος Ε’ Δημ. Κοινότητας
11. Ευθυμία Μπαχτσεβάνα, λαϊκό μέλος
12. Ελένη Λουαράση, λαϊκό μέλος
13. Σοφία Δασκαλοπούλου, λαϊκό μέλος
14. Λεμονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου, Δημοτική Σύμβουλος
15. Αικατερίνη Στεφανίδου, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αναστάσιος Τελίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Αθανάσιος Παπαναστασίου, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Πέτρος Λεκάκης, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Δημήτρης Κούβελας, Δημοτικός Σύμβολος
5. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
6. Παντελής Λαμπριανίδης, λαϊκό μέλος
7. Αγαπητός Σαμαράς, Κοιν. Σύμβουλος
Β΄Δημ. Κοινότητας, λαϊκό μέλος
8. Βασίλειος Κονιόρδος, Κοιν Σύμβουλος Γ’ Δημ. Κοινότητας
9. Βασίλης Παυλίδης, λαϊκό μέλος
10. Βλάσης Γιτόπουλος, λαϊκό μέλος
11. Γιάννης Αντωνιάδης, Κοιν. Σύμβουλος
Δημ. Εν. Τριανδρίας, λαϊκό μέλος
12. Χρήστος Γρίμπας, λαϊκό μέλος
13. Πηνελόπη Σερδάρη, λαϊκό μέλος
(έως 20/12/2017 - αντικαταστάθηκε
από Γκεζαλόκου Άννα)
14. Χρυσαυγή-Λευκοθέα Προγκίδη, λαϊκό μέλος
15. Ελένη Φλώρου, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ

›

Στο σκέλος της δαπάνης λειτουργίας, η ΔΕΠΘΕ διατήρησε την ικανότητά της να λειτουργεί με επιχορήγηση, η οποία δεν υπερβαίνει τα 3,5 εκατ. ευρώ
ετησίως (από τα 9 εκατ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί
το 2009), επιβεβαιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητά
της απέναντι στις χρόνιες δημοσιονομικές πιέσεις. Παράλληλα, μέσα από μια πολιτική σφιχτής οικονομικής
διαχείρισης, κατόρθωσε να εξοικονομήσει πόρους
προκειμένου να εφαρμόσει μέρος του Τεχνικού Προγράμματός της, με στόχο την πλήρη ανανέωση του
πεπαλαιωμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού της. Στη
διετία 2016-2017 η ΔΕΠΘΕ διεύρυνε την ψηφιοποίηση των υποδομών της με
• την προσθήκη τεσσάρων ψηφιακών καμερών για το
κεντρικό στούντιο,
• την ανάπτυξη ενός πλήρως ψηφιοποιημένου τηλεφωνικού κέντρου,
• την αναβάθμιση του βασικού κορμού του εσωτερικού της δικτύου με οπτική ίνα, και
• την προμήθεια νέου πομπού για τον FM100.

›

Την ίδια περίοδο τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ιστότοπος (website) της ΔΕΠΘΕ, www.fm100.gr, μέσα
από τον οποίο παρέχονται όλες οι πληροφορίες για
το πρόγραμμα των δημοτικών ΜΜΕ, η δυνατότητα
θέασης κατά παραγγελία (on demand) των ρεπορτάζ και των ενημερωτικών εκπομπών της TV100, ενώ

T

ο έτος 2017 υπήρξε περίοδος σημαντικών κατακτήσεων για τα δημοτικά ΜΜΕ (TV100, FM100,
FM100,6), τόσο σε ό,τι αφορά την εδραίωση της
μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους, όσο και σε επίπεδο
δράσεων που ενισχύουν τον θεσμικό και κοινωνικό ρόλο
τους στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα:
›

Χάρη σε προτάσεις της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ), που
έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση, θεσμοθετήθηκαν
διατάξεις που ενισχύουν την προοπτική των δημοτικών ΜΜΕ. Ο ν.4483/2017:
• Διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών ΜΜΕ, καθώς αποσαφηνίζει ότι μπορούν να
επιχορηγούνται από τους οικείους δήμους, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο υποχρεωτικής μετατροπής τους σε Α.Ε.
• Αίρει την αναστολή προσλήψεων στις δημοτικές
επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ανανεώνουν και
να εμπλουτίζουν το έμψυχο δυναμικό τους.
• Παρέχει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλων δήμων στην ιδιοκτησία και στη διοίκηση των
δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας-τηλεόρασης. Εφόσον υλοποιηθεί, η μετατροπή της ΔΕΠΘΕ
σε «διαδημοτική» επιχείρηση βάζει τα θεμέλια για τη
μετεξέλιξή της σε έναν ισχυρό και βιώσιμο πυλώνα
ενημέρωσης ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας.

30

›

Κατά τη διάρκεια του 2017 συνεχίστηκε η προσπάθεια
δημιουργίας ενός δικτύου όλων των δημοτικών ΜΜΕ
ανά την επικράτεια, που είχε ξεκινήσει στις αρχές του
2016, και στην οποία η ΔΕΠΘΕ έκτοτε πρωταγωνιστεί.
Στόχος του δικτύου αυτού είναι η ανταλλαγή καλών
πρακτικών και ο συντονισμός των δράσεών τους απέναντι στην Πολιτεία. Η ΔΕΠΘΕ συμμετείχε στα δύο
πρώτα συνέδρια των δημοτικών ΜΜΕ (Τρίπολη 2016,
Αθήνα 2017), όπου αναγνωρίστηκε η καθοριστική
συμβολή της στην εξαίρεση των δημοτικών τηλεοράσεων από τη διαδικασία της αδειοδότησής μέσω
δημοπρασίας (ν.4339/2015).

FM100

FM100

30 α
Χρόνι

ι
ζ
μα
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ετοιμάστηκε το έδαφος για τη
λειτουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας για θέματα τοπικού και
αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, ξεκίνησαν πρόδρομες διαδικασίες ψηφιοποίησης
του σημαντικότατου οπτικοακουστικού αρχείου της δημοτικής
τηλεόρασης της περιόδου 19892012, που εξακολουθεί να βρίσκεται αποθηκευμένο σε ευπαθή
μαγνητικά μέσα (βιντεοταινίες).

storytelling in the public interest

Το 2017 υπήρξε έτος-ορόσημο στη
μακρόχρονη πορεία της δημοτικής
ραδιοτηλεόρασης. Για να τιμήσει
την επέτειο των 30 χρόνων από την
ίδρυση του Δημοτικού Ραδιοφώνου,
η ΔΕΠΘΕ διοργάνωσε δύο σημαντικές εκδηλώσεις:

› Τη φιλανθρωπική δράση «30 χρόνια
μαζί», στη μνήμη του Δημήτρη Διβιδή
και του Φώτη Φερενίδη, δύο μάχιτηλεόραση για το δημόσιο συμφέρον
τηλεόραση
για το δημόσιο συμφέρον
μων ραδιοφωνικών παραγωγών του
τηλεόραση για το δημόσιο συμφέρον
FM100 που «έφυγαν» ξαφνικά μέσα
7-11
7-11 Μαΐου
Μαΐου 2017,
2017, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Και κατά διάρκεια του 2017, η δημοστο 2017. Αντί άλλης χειρονομίας, η
τική ραδιοτηλεόραση συνέχισε να
διοίκηση της δημοτικής ραδιοτηλεεδραιώνει τον ρόλο και τη χρησιμόόρασης αποφάσισε να παντρέψει το
τητά της στην κοινωνία της Θεσσαπένθος με τη γιορτή για να τροφοδολονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ως ένας δημοσιτήσει την ελπίδα. Με την ευγενική συμμετοχή πλήθους
ογραφικός οργανισμός ανεξάρτητος από πολιτικές
καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε ένα
παρεμβάσεις, αλλά και ως εργαλείο ενίσχυσης της
συλλεκτικό μουσικό CD, τα έσοδα από τις πωλήσεις
διαφάνειας του τοπικού πολιτικού συστήματος (π.χ.
του οποίου διατέθηκαν για τη στήριξη του έργου των
απ’ ευθείας μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού
οργανώσεων «ΛΑΜΨΗ», «ΜΕΡΙΜΝΑ», «ΣΤΟΡΓΗ» και
Συμβουλίου). Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΘΕ υπήρξε πρόθυμος
«ΣΥΖΩΗ», που είναι αφιερωμένο στην ανακούφιση των
χορηγός επικοινωνίας εκατοντάδων εκδηλώσεων κοινωάτυχων παιδιών.
νικού, καλλιτεχνικού, επιχειρηματικού και επιστημονικού
› Τη διοργάνωση (7-11 Μαΐου 2017) του Παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, ενώ δημιούργησε και πρόβαλε δεκάδες
Συνεδρίου «INPUT2017» για τη Δημόσια Τηλεόραση.
ενημερωτικά ραδιοτηλεοπτικά σποτ σχετικά με τις δράΜετά τη Σεούλ (2011), το Σίντνεϊ (2012), το Σαλβαδόρ
σεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, σε επίπεδο
(2013), το Ελσίνκι (2014), το Τόκιο (2015) και το Κάλγκαρι
παραγωγών, ξεχωρίζουν:
του Καναδά (2016), η Θεσσαλονίκη έγινε για πέντε μέ› Οι διεθνείς συμπαραγωγές (με δίκτυα της Ν.Κορέας)
ρες το επίκεντρο του διεθνούς προβληματισμού για το
σειρών ντοκιμαντέρ για τα μαθηματικά (“Numbers”)
περιεχόμενο των τηλεοράσεων δημόσιου χαρακτήρα.
και για τη Δημοκρατία.
Μια διοργάνωση που δημιούργησε πολλά ρεκόρ στη
› Η παραγωγή ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για την
40χρονη ιστορία του θεσμού: περισσότεροι σύνεδροι
περίοδο της ναζιστικής κατοχής και τα γεγονότα που
(495 δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί κ.λπ.) από
ακολούθησαν («30 Οκτωβρίου 1944 – Η παραπεταμέπερισσότερες χώρες (36), απόλαυσαν το πλούσιο πρόνη απελευθέρωση»)
γραμμα του συνεδρίου που διοργανώθηκε με το χαμη› Η «ζωντανή» μετάδοση των αγώνων του Πανευρωλότερο κόστος της τελευταίας δεκαετίας. Οργανωτικά
παϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κωφών (23/6και οικονομικά, η ΔΕΠΘΕ ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος
2/7/2016).
της διοργάνωσης, επιτυγχάνοντας:
› Η παραγωγή τεσσάρων μίνι-ντοκιμαντέρ για το προ• Τη φιλοξενία ενός σημαντικού παγκόσμιου θεσμού με
σφυγικό με τίτλο «Το όνομά μου δεν είναι πρόσφυπροϊστορία 40 ετών. Εκτιμάται ότι το συνολικό όφελος
γας».
για την πόλη της Θεσσαλονίκης από τη διαμονή των 400
› Η παραγωγή με πόρους της Ε.Ε. μίνι-ντοκιμαντέρ για
αλλοδαπών συνέδρων και του προσωπικού του INPUT
την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου (πρόγραμμα
(moderators, γραμματεία κ.λπ.) υπερβαίνει τις 500.000
MEDCIties) και του Ανατολικού οριζόντιου οδικού
ευρώ.
άξονα (Εθν. Αντιστάσεως-Β. Όλγας-Β. Γεωργίου) στο
• Την επιμόρφωση των στελεχών της TV100 και της ΕΡΤ,
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος
που είχαν τη δυνατότητα να δικτυωθούν με συναδέλφους
REMEDIO.
και «ομότεχνους» από όλο τον κόσμο και να μυηθούν στις
› Η διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης που αποτυπώπιο πρωτοποριακές και καινοτόμες παραγωγές των τηλενει, για πρώτη φορά, τις συνήθειες και τις στάσεις των
οράσεων δημόσιου χαρακτήρα της υφηλίου.
Θεσσαλονικέων απέναντι στην ενημέρωση (σε συ• Την τροφοδότηση του δημόσιου διαλόγου για τον
νεργασία με την ΕΣΗΕΜ-Θ και με το Τμήμα Δημοσιρόλο και το περιεχόμενο του προγράμματος της δημόογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ).
σιας τηλεόρασης στην Ελλάδα.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
H Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας τη
δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος εξαιτίας της
συνεχιζόμενης κρίσης, προσανατολίστηκε στην παροχή
δωρεάν υπηρεσιών στον χώρο της Εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ηλικιακών
ομάδων.
Βασικός άξονας είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς
τους κατοίκους της πόλης και στόχος η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με το
περιεχόμενο των δράσεων αλλά και των δυνατοτήτων
συμμετοχής στα προγράμματα.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, υλοποίησε δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με το στελεχικό δυναμικό του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, αλλά και με μεγάλο
αριθμό εθελοντών, που το 2017 ξεπέρασε τους 200.
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού συνεργάστηκε
στενά με τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με 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. Παράλληλα, συνέχισε και ανέπτυξε ακόμη περισσότερο τα ήδη επιτυχημένα προγράμματα που υλοποιεί.
Συγκεκριμένα:
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), με ανεξάρτητους
ερευνητές και ειδικούς σε επιμέρους θέματα, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διά του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης, υλοποιεί το
πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Το εαρινό εξάμηνο 2016-17 φιλοξενήθηκε στο Κέντρο
Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν 372 πολίτες. Περιελάμβανε 2 θεματικούς κύκλους:
α) «Πρόσφυγες: άνθρωποι σαν κι εμάς εν αναμονή» με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Ευτυχία Βουτυρά, καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

β) «Η Σχολή Επιστημών Υγείας στην υπηρεσία των πολιτών
της Θεσσαλονίκης» με Επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.
Γιώργο Καρακιουλάκη, κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
Το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 ξεκίνησε στις 18/10/2017
σε 2 κύκλους με 410 συμμετοχές :
α) «Λόγος για τη ζωή: από την αρχαιότητα ως σήμερα».
Ο κύκλος αυτός φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης ως συνέχεια της συνεργασίας ανάμεσα
στον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Αποφοίτων
του ΑΠΘ. Συντονιστής ήταν ο καθηγητής Βιολογίας του
Α.Π.Θ, κ. Ζαχαρίας Σκούρας.
β) «Το παιδί στον σύγχρονο κόσμο: κοινωνικές, ψυχολογικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις» με Συντονίστριες
την κ. Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ ΑΠΘ και
Ελένη Χοντολίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα
Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2016-2017, 2017-2018
Συνεχίστηκαν για τρίτη διαδοχική χρονιά τα δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίων
και Λυκείων και σε αποφοίτους που επιθυμούν να ξαναδώσουν πανελλήνιες εξετάσεις

77 / 92

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των:
14ου, 18ου Γυμνασίου – Λυκείου, 7ου ΕΠΑΛ, 3ου Γυμνασίου Χαριλάου, 7ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και στο Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Εγνατίας 132).
Η πρωτοβουλία αφορούσε την εκπαιδευτική ενίσχυση σε
πρωτεύοντα μαθήματα των μαθητών Α΄ Γυμνασίου – Γ΄
Λυκείου και συμμετείχαν 177 εθελοντές εκπαιδευτικοί (εν
ενεργεία, άνεργοι ή συνταξιούχοι), 80 εθελοντές για γραμματειακή υποστήριξη και 300 μαθητές.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
Για 18η συνεχόμενη χρονιά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα
«Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δήμου Θεσσαλονίκης για εργαζόμενους γονείς κατά τη διάρκεια των
θερινών διακοπών των Σχολείων – Καλοκαίρι 2017», που
λειτούργησε σε έξι σχολεία. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε
δωρεάν στους δημότες με σκοπό να διευκολύνει τις εργαζόμενες και πολύτεκνες μητέρες, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά
και να προσφέρει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά
κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των σχολείων.
Συμμετείχαν 52 εκπαιδευτικοί και περισσότεροι από 1080
μαθητές, που απασχολήθηκαν με ποικίλες δράσεις (Αθλητικές, Εικαστικές, Μουσική, Χορός, Θεατρικό παιχνίδι, Λογοτεχνία, Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων-παραμυθιών κ.ά.).
5η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΠΟΛΥΓΛΩΤΤΗ ΠΟΛΙΣ, 2017
Η «5η Γιορτή Πολυγλωσσίας» πραγματοποιήθηκε 26-28
Μαϊου 2017, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΘΕ και 110 φορείς
της πόλης (πολιτιστικούς και μορφωτικούς φορείς, ξένα
Ινστιτούτα και σωματεία, φυσικούς ομιλητές, σχολεία, μη
κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.). Αποτέλεσε συνέχεια και
προοδευτική ανάπτυξη των προηγούμενων διοργανώσεων και εγγράφεται στο γενικότερο έργο «Γλωσσικές Διαδρομές. Θεσσαλονίκη, πολύγλωττη πόλις», ενώ περιέλαβε
250 εκδηλώσεις.
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Κύριος στόχος της διοργάνωσης ήταν να προσκαλέσει
τους νέους και τους μεγαλύτερους να ανακαλύψουν την
ποικιλία και τον πολιτισμικό πλούτο των γλωσσών, συμμετέχοντας σε ποικίλα πεδία δράσης που αφορούν την
πολυγλωσσία με ημερίδες, εκπαιδευτικά σχέδια δράσης,
ερευνητικά προγράμματα, θεατρικά και μουσικά πολυγλωσσικά εργαστήρια, βιωματικές δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, παρουσιάσεις γλωσσών, εκθέσεις
καθώς και συνεντεύξεις με εκπροσώπους των γλωσσικών
και πολιτισμικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης. Στην 5η
Γιορτή Πολυγλωσσίας συμμετείχαν 50 εθελοντές.
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ:
«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
Πραγματοποιήθηκαν δέκα κύκλοι διαλέξεων – συζητήσεων πρόληψης για παιδιά και εφήβους, με τίτλο «Ψυχική
υγεία και οικογένεια» από τον Νοέμβριο 2016 έως τον
Ιούνιο του 2017, με επιστημονικά υπεύθυνη την ψυχολόγο-ψυχαναλύτρια κ Αναστασία Πιμπιλίδου.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
12ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος: Πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2017, με σύνθημα «Όλοι
μπορούμε, όλοι συμμετέχουμε» και αποτελεί τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Βόρειας Ελλάδας, η οποία
ώθησε περίπου 20.000 ανθρώπους κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες, να πλημμυρίσουν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης στηρίζοντας τον
θεσμό με τη συμμετοχή τους.
19o Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους: (12-14 Μαΐου )
Έλαβε χώρα στο κλειστό γήπεδο της ΧΑΝΘ. Σκοπός του
Φεστιβάλ είναι η προβολή, η ανάπτυξη και η στήριξη της
γυμναστικής και της ιδέας των ομαδικών επιδείξεων μέσα
από μια αθλητική γιορτή για όλους, που ενισχύει τη χαρά
της συμμετοχής, της ομαδικής εμπειρίας και τις νέες κινητικές αντιλήψεις. Συμμετείχαν ομάδες όλων των ηλικιών
με προγράμματα ενόργανης, τζαζ, αεροβικής γυμναστικής, χορού, ρυθμικής ακροβατικής γυμναστικής και συγκέντρωσε περισσότερους των 1000 αθλούμενων από
όλα τα μέρη της Ελλάδας
23ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 4Χ4: Διοργανώθηκε το
πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου (2-3/06/2017) στο
Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο. Η συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων της Α/βάθμιας εκπαίδευσης έφερε το αποτέλεσμα της διεξαγωγής ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου τουρνουά, που ως μοναδικό στόχο έχει την κάλυψη
των αθλητικών αναγκών των μικρών παιδιών της πόλης.
6ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος (14 Οκτωβρίου
2017): Η Θεσσαλονίκη «έτρεξε» στο κορυφαίο νυχτερινό
δρομικό γεγονός, όπου περισσότεροι από 25.000 δρομείς
και θεατές βίωσαν μιαν ιδιαίτερη εμπειρία. Συμμετείχαν
αθλητές κάθε ηλικίας και παράλληλα σημειώθηκαν υψηλές επιδόσεις σε μια μοναδική διαδρομή εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Στα ανανεωμένα έξι Δημοτικά Γυμναστήρια λειτούργησαν από τους έμπειρους καθηγητές φυσικής αγωγής που
τα στελεχώνουν, τμήματα αεροβικής γυμναστικής, Pilates,
ορθοσωμικής, ενώ παράλληλα προσφέρθηκε η δυνατότητα εκγύμνασης των δημοτών με ηλεκτρονικά μηχανήματα (εργοδιάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά μηχανήματα)
και μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης (βάρη).
Επιπλέον, λειτούργησαν εξειδικευμένα προγράμματα
άσκησης ηλικιωμένων ατόμων.
Προκειμένου να διατηρηθούν χαμηλές οι τιμές στους
αθλητικούς χώρους, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για την αναπροσαρμογή τους, μειώνοντας στο 50%
τη μηνιαία συνδρομή και ενισχύοντας την κοινωνική προσφορά στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καλύπτοντας το κενό που υπήρχε στα
προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στις παρεχόμενες δυνατότητες άθλησης στο νερό.
Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε συνδυασμό
με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εξυπηρέτησε
τους εκατοντάδες δημότες που παρέμειναν στην πόλη,
είτε με ελεύθερη κολύμβηση είτε μέσω οργανωμένων
προγραμμάτων, με χαμηλό αντίτιμο χρήσης.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Στα γήπεδα αντισφαίρισης, τα οποία βρίσκονται στα
Αθλητικά Πάρκα Νέας Παραλίας και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, υλοποιήθηκαν με επιτυχία προγράμματα
εκμάθησης τένις για παιδιά και ενήλικες, ενώ, παράλληλα,
οι χώροι διατέθηκαν για χρήση στους δημότες όλων των
ηλικιακών ομάδων με ένα σύνολο στοχευμένων δράσεων.
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εξυπηρετηση του πολιτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η διοικητική δομή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον μιαν ολοκληρωμένη υπηρεσία αιχμής για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό,
τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, αλλά,
συγχρόνως, και τον βραχίονα για την ανοικτή διακυβέρνηση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή στις τοπικές
υποθέσεις.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ως προσφερόμενη υπηρεσία, έχοντας ως κύρια αποστολή την εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διακυβέρνησης, υλοποίησε
μέσα στο 2017 πλήθος έργων και δράσεων. Ενδεικτικά:
Ψηφιακή στρατηγική
› Ολοκλήρωση και έγκριση της Ψηφιακής Στρατηγικής
του Δήμου Θεσσαλονίκης 2017-2020, σε συνέργεια
με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και
ιδρύματα.
Διαδικτυακοί τόποι – εφαρμογές
› Σχεδιασμός (σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία)
και λειτουργία της νέας διαδικτυκής πύλης του Δήμου
www.thessaloniki.gr.
› Ανάπτυξη της Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Δήμου Θεσσαλονίκης http://opengov.thessaloniki.gr με
τη χρήση ελεύθερου λογισμικού. Ειδικότερα:
› Παραμετροποίηση, συντήρηση και ανάπτυξη της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου», σε συνεργασία με την
ερευνητική ομάδα «URENIO» του Α.Π.Θ. και την εταιρεία
«INFALIA».
› Ανάπτυξη σε νέο περιβάλλον της διαδικτυακής σελίδας
του «Φεστιβάλ Δημητρίων».

ανοικτή διακυβέρνηση
› Ολοκλήρωση της δέσμευσης στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ανοικτή Διακυβέρνηση - Δημοτική διαβούλευση
(2016-2018) με τη δημιουργία πλατφόρμας Δημοτικής
Διαβούλευσης.
Ανοικτά δεδομένα:
› Βελτίωση της πλατφόρμας διάθεσης ανοικτών δεδομένων (DKAN). Η πλατφόρμα http://opendata.thessaloniki.
gr υλοποιήθηκε με χρήση ελεύθερου λογισμικού.
› Συμμετοχή στο «European Week of Regions and Cities»,
ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
παρουσίαση των δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης
σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα. H παρουσίαση έγινε
στο workshop «Open Data driving innovation in cities»
στις Βρυξέλες.
Μείωση γραφειοκρατίας
› Εκπαίδευση και υποστήριξη υπαλλήλων του Δήμου
Θεσσαλονίκης στη χρήση Προηγμένης Ηλεκτρονικής
Υπογραφής. Υποστήριξη των Νομικών Προσώπων του
Δήμου Θεσσαλονίκης σε θέματα έκδοσης, εγκατάστασης και χρήσης Προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής.
Διεθνείς συμμετοχές
› Συγκρότηση της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Δήμου Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Digital Cities Challenge» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί από την
1/1/2018 με διάρκεια 19 μήνες.
› Συμμετοχή στο εγκεκριμένο πρόγραμμα «CUTLER» του
HORIZON 2020.
› Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας για τις Έξυπνες Πόλεις.

80 / 92

/ Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ

›

Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην παραλαβή της
πλατφόρμας διαχείρισης κινδύνων (Riskdata Platform),
σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Βραβεύσεις
› Η αναγνώριση του έργου που επιτελείται στον Δήμο
Θεσσαλονίκης απέφερε την επιβράβευσή του σε εθνικό
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριμένα:
› Στον διαγωνισμό «Best City Awards 2017», βραβεύτηκε
με το πρώτο βραβείο η εφαρμογή «Δημοτική Διαβούλευση».
› Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στους Δήμους της Ελλάδας», βραβεύτηκε από το
Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) με το πρώτο βραβείο η
εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου».

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η μηχανογράφηση αποτελεί μια σχετικά «αφανή» μεν,
εξαιρετικά χρήσιμη δε επιστημονικοτεχνική υπηρεσία, οι
δράσεις της οποίας υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση
τις λειτουργίες του συνόλου σχεδόν των δημοτικών υπηρεσιών.
Ενδεικτικά, κατά το έτος 2017, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
Εξοπλισμός και Υποδομές
› Εγκατάσταση, μετακίνηση, παρακολούθηση, συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού θέσεων εργασίας.
› Διαρκής παρακολούθηση και συνεχής ρύθμιση και
προσαρμογή όλων των συστημάτων που βρίσκονται

		

›
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εγκατεστημένα στο Computer Room (CR) του Δήμου.
Διαρκής παρακολούθηση, επέκταση και προσαρμογή
των δικτυακών υποδομών και του λοιπού εξοπλισμού
σε όλα τα κτίρια του Δήμου.

Υπηρεσίες
Η υπηρεσία της Μηχανογραφικής Υποστήριξης διεκπεραίωσε πλήθος εργασιών, οι οποίες αφορούν την καλή
λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δικτυακών υποδομών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που
εξυπηρετούν το σύνολο του προσωπικού και τη διοίκηση
του Δήμου καθώς και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα
που σχετίζονται με αυτόν.
Διαγωνισμοί - Μελέτες
› Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή αναθέσεις που αφορούσαν κυρίως προμήθειες και συντηρήσεις δικτύων
και εξοπολισμού.
› Μελέτη και διαγωνισμός για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του computer room και
των δικτυακών υποδομών.
› Μελέτη και εισήγηση σχετικά με την υλοποίηση της
ηλεκτρονικής παρακολούθησης εισόδου και εξόδου
των υπαλλήλων του Δήμου.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Τα έξι Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου
Θεσσαλονίκης επιτέλεσαν και κατά το έτος 2017 αξιόλογο έργο στον τομέα της καθημερινής διεκπεραίωσης των
υποθέσεων των πολιτών. Η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών – με πιο σημαντικές την έγκυρη πληροφόρηση και την αποτελεσματικότητα – έχει εμπεδωθεί στους
συναλλασσόμενους πολίτες και έχει διαδοθεί πέραν των
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ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τα ΚΕΠ
να υποδέχονται και να εξυπηρετούν πολίτες και εκτός των
ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 Υποστήριξη των Υπηρεσιών υποδοχής του ΚΕΑ
του Δήμου Θεσσαλονίκης για επικαιροποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ

Ενδεικτικές δράσεις:

 Διεκπεραίωση αιτημάτων δημοσίων υπαλλήλων
για ψηφιακή υπογραφή.

 Πληροφόρηση και αιτήματα για τους πληττόμενους από την οικονομική κρίση
Τα Κ.Ε.Π. το 2017 ως:
› σημεία υποδοχής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
› μοναδικά σημεία επικαιροποίησης των στοιχείων του
αρχείου ΑΜΚΑ και σύνδεσης ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (διαδικασία
απαραίτητη για την υποβολή αιτήσεων για το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ»)
› μοναδικά σημεία εξυπηρέτησης πολιτών για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, το Επίδομα Θέρμανσης, κ.ά.
› μοναδικά σημεία εξυπηρέτησης πολιτών για τα Δελτία
Μετακίνησης ΑμεΑ
› μοναδικά σημεία για έκδοση ΑΜΚΑ των αιτούντων διεθνή προστασία προσφύγων (που αυξήθηκαν ραγδαία
το 2017)
έχουν καταστεί στη συνείδηση των πολιτών το σημείο
εξυπηρέτησης σχετικά με απορίες, πληροφορίες και αιτήσεις για προγράμματα που αφορούν αυτούς που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
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 Σύνταξη/επικαιροποίηση φυλλαδίων εύληπτων
οδηγιών προς τους πολίτες για τις συνηθέστερες
διαδικασίες στα ΚΕΠ και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και στα «ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ».
 Συνεργασίες
Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί κεντρικό
σημείο, στο οποίο οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι ΚΕΠ του
Νομού Θεσσαλονίκης – αλλά και άλλων ΚΕΠ πανελλαδικά
– απευθύνονται για συμβουλές, κατάθεση προηγούμενης
εμπειρίας, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για διοικητικά
και οργανωτικά θέματα κ.λπ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τον πολίτη αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα
της Διοίκησης. Κομβικό σημείο της προσπάθειας αυτής

/ Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ

αποτέλεσε κατά το έτος 2017 η φροντίδα για την οριζόντια
υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων.
Ενδεικτική θεματολογία των ενεργειών του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση
και τις Υπηρεσίες:
▪ Διαδικασίες
› Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Διαδικασιών
› Ολοκλήρωση των τυποποιημένων διαδικασιών των Υπηρεσιών του Δήμου
› Τυποποίηση & τροποποίηση των διαδικασιών με στόχο
τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών.
▪ Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)
› Σχεδιασμός, σύνταξη και ολοκλήρωση Περιγραμμάτων
Θέσεων Εργασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
▪ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
› Επικαιροποίηση -τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με προοπτική ολοκλήρωσής του εντός
του έτους 2018.
▪ Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)
› Συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες και Ημερίδες για την
Εφαρμογή Κ.Π.Α. στις Υπηρεσίες του Δήμου
› Εισήγηση για την Εφαρμογή του Κ.Π.Α. στις Υπηρεσίες
του Δήμου
▪ Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας
› Συμμετοχή σε ημερίδες και σε συσκέψεις για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και των Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (σε συνεργασία
με την Expertise France & το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
▪ Καταπολέμηση της Διαφθοράς
› Παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με θέμα «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς» και συμμετοχή σε συναντήσεις με κατεύθυνση τη
δημιουργία δομής στον Νέο Οργανισμό Εσωτερικών
Υπηρεσιών του Δήμου για την παρακολούθηση της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς.
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▪ Διοίκηση Μέσω Στόχων
› Συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με την
εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων στις
Υπηρεσίες του Δήμου και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή του εντός του 2018.
▪ Σύνταξη Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης
› Σύνταξη ερωτηματολογίων ικανοποίησης πολιτών για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και ικανοποίησης υπηρεσιών για την οριζόντια υποστήριξή τους.
▪ Κανονισμοί Λειτουργίας
› Συμβολή στη σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η Διαφάνεια αποτέλεσε και κατά το έτος 2017 προτεραιότητα
της Διοίκησης. Συνεχίστηκαν οι συστηματικές προσπάθειες
για σχεδιασμό, ενημέρωση των υπηρεσιών και μέριμνα για
την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους.
Υλοποιήθηκαν, ενδεικτικά, οι εξής δράσεις:
› Αναρτήσεις στον διαδικτυακό τόπο (www.thessaloniki.
gr) διακηρύξεων του Δήμου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων του, για την εκτέλεση έργων, την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών.
› Αναρτήσεις στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.
thessaloniki.gr) του περιεχομένου των ιστοσελίδων της
Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών.
› Αναρτήσεις στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
εγγράφων και πράξεων του Δήμου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων.
› Ηλεκτρονική Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου»: Μέριμνα για ορισμό και εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σε κάθε Υπηρεσία. Διαχείριση εισερχόμενων αιτημάτων. Έλεγχος εμπρόθεσμης διεκπεραίωσής τους και
σχετική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου
› Ανάρτηση, επικαιροποίηση και διαχείριση των συνόλων
ανοικτών δεδομένων του Δήμου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων του στον δικτυακό τόπο του
Δήμου (http://opendata.thessaloniki.gr/) και στον κεντρικό κατάλογο των δημόσιων δεδομένων των φορέων του
Ελληνικού κράτους (http://data.gov.gr).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

T

α θέματα της οικονομικής διοίκησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης έχουν έναν οριζόντιο αλλά ταυτόχρονα και πολυδιάστατο χαρακτήρα που απαιτεί
ιδιαίτερο χειρισμό. Αφενός στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία του Δήμου και αφετέρου στην καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών - δημοτών.
Η πολιτική της Διοίκησης, κατηύθυνε τη δραστηριότητα
των οικονομικών υπηρεσιών κατά το έτος 2017 σε συγκεκριμένες στοχεύσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό επετεύχθησαν, πάντα στο πλαίσιο της σφικτής δημοσιονομικής
πολιτικής της κυβέρνησης, συνέπεια της οποίας ήταν η
συνεχής μείωση των πόρων των ΟΤΑ. Παράλληλα, η γενικότερη οικονομική δυσπραγία επηρέασε αρνητικά τα
εισοδήματα των πολιτών και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα της τήρησης των υποχρεώσεών τους απέναντι στον
Δήμο. Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε η δραστηριότητα των οικονομικών υπηρεσιών είναι η εξής:
› Η ενίσχυση της εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας της πόλης, μέσω της διευκόλυνσης της
πρόσβασης στο κέντρο, καθώς και η βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών, παράλληλα με τη διασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους.
› Η οικονομικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου Θεσσαλονίκης.
› Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας με στόχο την
επίτευξη του μέγιστου κοινωνικού οφέλους.
› Η στήριξη του δημότη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
› Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσω
της απελευθέρωσης των πεζοδρομίων της πόλης από
την παράνομη κατάληψη.
› Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε κάθε έναν από
τους παραπάνω άξονες συνοψίζονται στα εξής:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1. Έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη.
Έπειτα από πολυετείς προσπάθειες της Διοίκησης, η Θεσσαλονίκη πλέον διαθέτει ένα σύγχρονο και έξυπνο σύστημα
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ελεγχόμενης στάθμευσης. Με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας ο δημότης - επισκέπτης μπορεί να
σταθμεύει το όχημά του στις προβλεπόμενες θέσεις, ενώ
και ο μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του
νέου συστήματος έχει διασφαλίσει τη θέση στάθμευσης
στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του.
Ήδη, τα στοιχεία που απεικονίζουν την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος, δείχνουν τον θετικό απολογισμό της πρώτης εφαρμογής.
Οι εισπράξεις του συστήματος βαίνουν ήδη αυξανόμενες
και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, όσο περισσότερο οι
πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα και, άρα, καταβάλλουν το τίμημα για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης
επισκεπτών.
Σε ό,τι αφορά τον συνολικό αριθμό σταθμεύσεων:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

(πρώτος μήνας εφαρμογής)

Σεπτέμβριος 2018

20.691

106.829

σταθμεύσεις

σταθμεύσεις

Σε ό,τι αφορά τα σημεία πώλησης χρόνου στάθμευσης μέσω τερματικών συσκευών POS που αφορούν
τους μη εγγεγραμμένους χρήστες μέχρι 31/12/2017,
ήταν περί τα 300 στο κέντρο και άνω των 400 στην
ευρύτερη περιοχή και διαρκώς αυξάνονται, επομένως διευκολύνεται η δυνατότητα στάθμευσης των
επισκεπτών και πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες
είσπραξης εσόδων. Τα σημεία επικαιροποιούνται συνεχώς στον ηλεκτρονικό χάρτη που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα www.thesi.gr

POS
www.thesi.gr

/ Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ

		

Σε ό,τι αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες και αυτοί αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Συγκεκριμένα οι εγγεγραμμένοι χρήστες ήταν:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σεπτέμβριος 2018

4.500

28.000
χρήστες

χρήστες

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των σταθμεύσεων από εγγεγραμμένους χρήστες ως προς το σύνολο των σταθμεύσεων και αυτό βαίνει αυξανόμενο. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τα θετικά του
συστήματος και το υιοθετούν, προαγοράζοντας χρόνο στάθμευσης μέσω της Εφαρμογής (Application)
για Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα. Αναλυτικά:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σεπτέμβριος 2018

9%

28%

του συνόλου
των σταθμεύσεων

του συνόλου
των σταθμεύσεων

Ο μέσος όρος ημερησίων εισπράξεων του έργου, όταν
ξεκίνησε στα τέλη του 2017 ήταν 3.400€ και τον Σεπτέμβριο του 2018 ήταν 13.400€. Οι εισπράξεις του
Δεκεμβρίου του 2017, συνολικά για τον Δήμο και τον
ανάδοχο, ήταν 73.966€, ενώ του Σεπτεμβρίου 2018 οι
εισπράξεις ήταν 303.722€, με συνεχή ανοδική πορεία.

€
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σεπτέμβριος 2018

73.966€

303.722€

εισπράξεις

εισπράξεις

Το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης όχι μόνο
δεν έχει κόστος για τον Δήμο, αλλά επιφέρει και σημαντικά έσοδα. Το συνολικό ποσό των εισπράξεων
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από την αρχή εφαρμογής του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης μέχρι 31/12/2017 ήταν 88.280€,
συνολικά για τον Δήμο και τον ανάδοχο, ενώ μέχρι
τέλους Σεπτεμβρίου 2018 ήταν 2.288.095€, τη στιγμή που πριν την εφαρμογή του τα ετήσια έσοδα από
την ελεγχόμενη στάθμευση κυμαίνονταν γύρω στις
220.000€
Στην επίτευξη των ανωτέρω επιδόσεων ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπήρξε καθοριστικός. Είναι, όμως, απολύτως βέβαιο ότι χρειάζεται
σημαντική ενίσχυση σε επίπεδο στελεχών αλλά και εξοπλισμού, ώστε να μπορέσει η Δημοτική Αστυνομία να επιτελέσει ακόμη πιο αποτελεσματικά το έργο της. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κατέθεσε πρόταση
να χαρακτηριστούν ως ανταποδοτικά τα τέλη και τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, ώστε να καλύπτονται
τα έξοδα μισθοδοσίας και εξοπλισμού, κάτι όμως που δεν
έγινε ακόμη αποδεκτό από την κεντρική διοίκηση.
2. Τοποθέτηση τερματικών συσκευών POS
σε όλα τα σημεία είσπραξης του Δήμου
Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη της αναδόχου τράπεζας, με αντικείμενο την εγκατάσταση 27 συσκευών POS σε όλα τα
σημεία είσπραξης του Δήμου. Το αποτέλεσμα ήταν η
τοποθέτηση συσκευών POS σε ταμεία, δημοτικές κοινότητες, δημοτικά γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, κοιμητηρία, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στη
Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου.
Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό η
διακίνηση μετρητών που μόνο προβλήματα δημιούργησε
και δύναται να δημιουργήσει. Παράλληλα, και ο δημότης
μπορεί να χρησιμοποιεί την πιστωτική/χρεωστική κάρτα
του, αποφεύγοντας την ανάγκη συναλλαγών σε μετρητά.
3. Δημιουργία Κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών,
σχετικά με τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των
κόκκινων δανείων
Μέσα στο 2017, εκδόθηκε η με Αριθ. 88830/2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 2853/Β/16-8-2017) που προέβλεπε τη δημιουργία
Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών , με
στόχο την ενημέρωση και πληροφόρησή τους, ώστε να
εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση σε δάνεια τα οποία
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε άμεσα στην υποστήριξη της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου και,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, διέθεσε κατάλληλο χώρο, στον οποίο σήμερα μπορεί
να προσέρχεται ο πολίτης προκειμένου να συζητήσει με
εξειδικευμένα στελέχη για την καλύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος του μη εξυπηρετούμενου δανείου
του, αποφεύγοντας περιττές δαπάνες.
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Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ομαλή χρηματοδότηση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και η έγκαιρη ανταπόκριση του
Δήμου στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τρίτους,
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας. Οι οικονομικές
υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν την ομαλή χρηματοδότηση των άλλων υπηρεσιών καθώς και την έγκαιρη
εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς τρίτους, τηρώντας ταυτόχρονα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες
νομιμότητας που διέπουν τη διαχείριση του δημόσιου
χρήματος. Ενδεικτικό της καλής λειτουργίας είναι ότι από
το ποσό των 6.231.681€ που αφορούσαν ανεξόφλητα παραστατικά προς τρίτους στο τέλος του 2017, σύμφωνα με
το μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, μόνον
το ποσό των 1.176.416€ αφορούσαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η διαχείριση αυτής της τόσο σημαντικής λειτουργίας
δεν είναι πάντα ούτε εύκολη, ούτε αυτονόητη.
Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ταλαιπωρήθηκε
για αρκετά χρόνια από την υπεξαίρεση που έλαβε χώρα
στον Δήμο την περίοδο 1996-2010, η οποία, πέρα από τις
νομικές προεκτάσεις για τις οποίες έχει ήδη επιληφθεί η
δικαιοσύνη, έχει επιφέρει και μια σειρά σημαντικών εμποδίων στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Παρόλα αυτά, τηρήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις απέναντι
στις ελεγκτικές αρχές, σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, το συντομότερο δυνατόν,
ώστε η Διοίκηση να επικεντρωθεί απερίσπαστη στο δημιουργικό έργο της.
Στο πλαίσιο αυτών των εκκρεμοτήτων, η Διοίκηση του
Δήμου δεν ήταν σε θέση επί σειρά ετών να αποκτήσει
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τη διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών. Η ύπαρξη μιας διεκδίκησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 22 εκατομμυρίων
ευρώ, καθώς και μιας από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ύψους
8.959.936€, καθιστούσε αδύνατη την απόκτηση αυτών
των ενημεροτήτων, ακόμη και μετά την ψήφιση νόμων
για την ρύθμισή τους.
Τελικά, χάρη στις επίμονες προσπάθειες της Διοίκησης,
αλλά και με την συνδρομή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κατέστη εφικτή η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με
όλες τις θετικές συνέπειες που είχε αυτό στην εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου. Ο Δήμος μπόρεσε έτσι να προχωρήσει στην αναχρηματοδότηση των τεσσάρων δανείων
που είχε συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με χαμηλότερο επιτόκιο, στην είσπραξη του 50% των
εσόδων του, τα οποία καταθέτονταν με Γραμμάτια στο
εν λόγω Ταμείο, στην αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης
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ακίνητης περιουσίας του από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, καθώς
και στην αξιοποίηση ποσού 2.000.000€, που παρέμενε
δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα.
Παράλληλα, ο Δήμος προέβη στον εξορθολογισμό των
δαπανών του και στην αύξηση των πηγών χρηματοδότησής του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Δήμος κατόπιν
αιτημάτων του προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών του και για την πληρωμή οφειλών του από
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, έλαβε έγκριση χρηματοδότησης ποσού 3.668.996€
για την πρώτη περίπτωση και 2.670.436€ για τη δεύτερη.
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ
Η αξιοποίηση της δημοτικής αλλά και εν γένει της δημόσιας περιουσίας στη χώρα αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα.
Στον Δήμο Θεσσαλονίκης η αρμόδια υπηρεσία έχει ήδη
ολοκληρώσει μια λεπτομερή καταγραφή των χρήσεων
όλων των δημοτικών κτιρίων, στην οποία περιγράφεται το
σύνολο της περιουσίας αλλά και όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε αυτά τα δημοτικά κτίρια.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της στρατηγικής
του Δήμου με διαβούλευση των υπηρεσιών για την παρουσίαση ενός σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης των
δημοτικών ακινήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος, πάντα όμως με προτεραιότητα το κοινωνικό όφελος.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Για τέταρτη φορά η παρούσα Διοίκηση, με εισήγηση των
αρμόδιων υπηρεσιών, αποφάσισε την περαιτέρω μείωση
κατά 10% των δημοτικών τελών για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, καθώς και την περαιτέρω μείωση
κατά 10% των τελών χρήσης κοιμητηρίων, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημότες και ιδίως οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες της
πόλης. Η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη παρά τη δραστική
μείωση των πόρων όλων των Δήμων, της Θεσσαλονίκης
μη εξαιρουμένης. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση θεωρεί ότι η
συγκεκριμένη μείωση θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο
στους δημότες αλλά και γενικότερα στην οικονομία της
πόλης, οπότε έβαλε σε δεύτερη μοίρα τη δημοσιονομική επίπτωση από τη συγκεκριμένη μείωση των εσόδων.
Άλλωστε, μεγάλο μέρος των απωλειών από την εν λόγω
μείωση καλύφθηκαν από την αύξηση των εσόδων εξαιτίας
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την εφαρμογή του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, έσοδα τα οποία προήλθαν κατά κύριο λόγο από
επισκέπτες της πόλης και όχι από τους δημότες.
Συνολικά, επί της παρούσας διοίκησης, κατά τα έτη 2011
- 2017 έγινε μείωση τελών κατά 32,5% για κατοικίες και
κατά 28,5%. για επαγγελματικούς χώρους.
Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
Η κατάληψη των πεζοδρομίων της πόλης, κυρίως από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), αλλά και
από πλανόδιους πωλητές, αποτελεί ένα μείζον εμπόδιο
στην ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών της
πόλης, αλλά, ταυτόχρονα, και μια βασική παράμετρο ενός
σύγχρονου και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.
Το φαινόμενο αυτό είναι υπαρκτό στην πόλη μας επί δεκαετίες και αποτελεί μιαν αρνητική πραγματικότητα. Ο
Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του αντιμετωπίζουν αρκετές διοικητικές και νομικές δυσκολίες στην προσπάθεια
αντιμετώπισης της παράνομης αυτής δραστηριότητας.
Παρόλα αυτά, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες διενήργησαν 3.900 ελέγχους σε κοινόχρηστους χώρους και
συνέταξαν 1.500 εκθέσεις αυτοψίας που διαβιβάστηκαν
για έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων. Παράλληλα, μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία, αλλά και την ΕΛΑΣ,
παρουσία εισαγγελέα τις πρώτες φορές, το φθινόπωρο
του 2017, οι υπηρεσίες, στηριζόμενες στην ψήφιση νέου
ευνοϊκού νόμου, προέβησαν σε εντατικούς ελέγχους των
τραπεζοκαθισμάτων που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη, με
αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αφαίρεσαν
μεταφέροντάς τα σε αποθήκες του Δήμου σε συνεργασία
με την Υπηρεσία Καθαριότητας, παράνομα τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
παρακείμενα των οδών Νικηφόρου Φωκά, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Αριστοτέλους και Λεωφόρου Νίκης. Οι
επεμβάσεις αυτές μείωσαν σε αισθητό βαθμό την παραβατικότητα των ΚΥΕ στην πόλη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη
στήριξης των επιχειρηματικών ιδεών των νέων ανθρώπων, ξεκίνησε το 2016 τη λειτουργία του OK!THESS (Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης), μιας πρωτοβουλία
που στόχευε στην παροχή βασικής υποδομής και στέγης
σε νέους επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την ιδέα τους με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα.
Το OK!THESS ανέπτυξε σημαντικά τις δράσεις του το έτος
2017, με την οργάνωση πολλών και ουσιαστικών δράσεων
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης της καινοτομίας και στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, όπως την
πραγματοποίηση σεμιναρίων, mastercalss, workshops,
εργαστηρίων startup επιχειρήσεων, διαγωνισμού καινοτομίας κ.λπ. Συγχρόνως διευρύνθηκε η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και πραγματοποιήθηκαν
συνδιοργανώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας (βλ. περισσότερα στο Κεφ. «Καινοτομία»).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Το Γραφείο Εργασίας - Συμβουλευτικής του Δήμου ανανέωσε τη συνεργασία του με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ με την υπογραφή
επικαιροποιημένου μνημονίου και μέσω του προγράμματος «Δίκτυο Υπηρεσιών και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων» εξυπηρέτησε 513 άτομα σε επίπεδο
ατομικής πληροφόρησης, 568 σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής και 348 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Επίσης, υλοποίησε 30 ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης – συμβουλευτικής, στα οποία συμμετείχαν 295 άτομα.
Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν:
α)

η πληροφόρηση των ανέργων και εργαζομένων
για θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης,
εργασιακών σχέσεων, εργατικής νομοθεσίας,
επαγγελματικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

β)

η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για σεμινάρια, θέσεις εργασίας και επιδοτούμενα προγράμματα, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν ή να επανεισέλθουν στην αγορά εργασίας.

γ)

η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης, όπως η Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας, Μ.Κ.Ο. κ.ά.

δ)

η ακριβέστερη διάγνωση των αναγκών και η καλύτερη οργάνωση - υλοποίηση δράσεων για την
αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων
των εργαζομένων και των ανέργων.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΜΑΘ ΑΕ)

H

ΜΑΘ ΑΕ αποτελεί Αναπτυξιακή Διαδημοτική
Εταιρεία των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας
Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής
Αστικής Θεσσαλονίκης με μετόχους τους δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Δέλτα,
Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Χαλκηδόνας, Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κατά το έτος 2017 η Εταιρεία προέβη σε κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην
αναδιάρθρωση συμμετείχαν οκτώ από τους έντεκα ΟΤΑΜετόχους δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους
στο εγχείρημα.
Ο Ισολογισμός της Εταιρείας για το 2017 έχει καταγράψει
θετικά αποτελέσματα (κέρδη), ενώ θετική χρήση αναμένεται και για το έτος 2018, καθώς όλοι οι δείκτες της Εταιρείας βρίσκονται σε αλματώδη αύξηση.
Εταιρική διεύρυνση
Η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα
ολοκληρωθεί εντός του 2018. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πέρα από τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη που
ενισχύει το μετοχικό του μερίδιο στην Εταιρεία με εξαγορά νέων μετοχών, μέτοχοι στην Εταιρεία καθίστανται
επίσης το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις» της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και η ΕΥΑΘ
ΑΕ, ενώ έπονται το ΑΠΘ, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, το ΕΚΕΤΑ
και ο ΟΣΕΘ. Μέσω της εταιρικής διεύρυνσης επιδιώκεται
η εδραίωση της Εταιρείας στην πόλη ως συμπληρωματικού Μηχανισμού στήριξης των ΟΤΑ και των Δημόσιων
και Κοινωνικών Εταίρων. Έτσι θα μπορέσει να αποτελέσει
εργαλείο για την οργανωμένη πρόσβαση της πόλης στο
ΕΣΠΑ και σε άλλα Κοινοτικά ή Εθνικά χρηματοδοτικά και
χρηματοπιστωτικά Προγράμματα και πλαίσια.
Νέα οργανωτική δομή
Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξής της η ΜΑΘ ΑΕ προχώρησε σε αναδιοργάνωση και ανάπτυξη νέου Οργανογράμματος και στελέχωσης, με τη δημιουργία ενός ευέλικτου επιχειρησιακού μηχανισμού μέσα από τη σύσταση
Τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και Υποστήριξης Μετόχων και Φορέων Εταιρικής Συνεργασίας.
Έργα και Προγράμματα
Σήμερα στον κύκλο εργασιών της εντάσσεται η υλοποίηση 3 Ευρωπαϊκών Έργων (επικεφαλής εταίρος σε ένα
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εξ αυτών σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο 11 πόλεων), 2 Διεθνών
Προγραμμάτων (επικεφαλής σε 1 εξ αυτών), 2 Εθνικών
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, καθώς και η υποστήριξη Ο.Τ.Α. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής και
Διαχειριστικής στήριξης για την ωρίμανση έργων και την
εκπόνηση μελετών.
Επίσης, κατόπιν ελέγχου και έγκρισης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η ανάθεση τμήματος του έργου «Refugee
Assistance Collaboration Thessaloniki» (REACT), το οποίο
υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προϋπολογισμό χρηματοδότησης στη ΜΑΘ ΑΕ 1.200.000€
Στο άμεσο μέλλον αναμένονται νέες εγκρίσεις σημαντικών Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων με θεματολογία αιχμής για την πόλη και την Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι η υποβολή αιτήσεων και προτάσεων είναι μια
διαρκής διαδικασία για την Εταιρεία.

Ειδικότερα:
Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Η ΜΑΘ ΑΕ είναι επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Delivering Efficient Sustainable Tourism with
low transport innovations – Sustainable Mobility,
Accessibility and Responsible Travel» (DESTISMART), με θέμα την ανάπτυξη των Δημόσιων Συγκοινωνιών σε σχέση με την Τουριστική Ανάπτυξη.
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 85% - Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 15%
Πρόγραμμα: Interreg Europe
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.846.280 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 340.000 €
2. Εταίρος στο έργο με τίτλο «REgenerating mixed
- use MED urban communities congested by
traffic through Innovative low carbon mobility
solutions» (REMEDIO). Το έργο έχει ως αντικείμενο
την προώθηση λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα μεσογειακών
πόλεων.
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Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Επιτροπή 85% - Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων 15%
Πρόγραμμα: Interreg MED
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 2.215.512,50 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 187.500,00 €
3. Εταίρος στο έργο με τίτλο: «REBUILD: Addressing
the challenge of migrant integration through ICTenabled solutions»
Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των τοπικών αρχών σχετικά με και την
ποιότητα ζωής των μεταναστών και προσφύγων.
Πρόγραμμα: Horizon 2020
	Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3,907,577 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 160.000 €.
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Ενισχύοντας
το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Πρόσβαση
στο Σχολείο για Παιδιά Πρόσφυγες»
Το έργο αποτελεί μια θετική δράση για την ενίσχυση
του δικαιώματος στην εκπαίδευση για παιδιά πρόσφυγες που ζουν στη Θεσσαλονίκη .
Φορέας χρηματοδότησης:
Foundation Open Society Institute
Συνολικός Προϋπολογισμός: 129.642 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 38.247 €
2. H ΜΑΘ ΑΕ είναι ο φορέας που χρηματοδοτείται για
την υποστήριξη του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης στο παγκόσμιο Δίκτυο
των 100 Ανθεκτικών πόλεων «100 Resilient Cities»
Φορέας χρηματοδότησης:
The Rockefeller Foundation
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 159.709,20 €
Γ. ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1. Εταίρος στο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Στάθμευσης ως Υπηρεσίας για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης
σε δεδομένα πληθοπορισμού (Social Park)».
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Το έργο αφορά στη δημιουργία μιας συνεργατικής
πλατφόρμας μεταξύ των ιδιοκτητών χώρων στάθμευσης για την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για
την προσέλκυση νόμιμων χώρων στάθμευσης.
Φορέας χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΠΑνΕΚ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 629.811 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 86.380 €
2. Εταίρος στο έργο με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία
των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής
όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)»
Φορέας χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΠΑνΕΚ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 666.075 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΕ: 90.500 €
Δ. Υπηρεσίες υποστήριξης μετόχων,
ΟΤΑ και άλλων φορέων
1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο ΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας του έργου «Ανάπλαση Πάρκου “Ρουμανικών” μεταξύ των Οδών Βενιζέλου,
Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης»
Ανάθεση στην ΜΑΘ ΑΕ: 14.880 €
2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΥΜΕΠΕΡΑΑ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Συκεών» με Δικαιούχο τον Δήμο Νεάπολης Συκεών, με π/υ 4.500.000
Ανάθεση στην ΜΑΘ ΑΕ: 16.988 €
3. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παύλου
Μελά για την υποβολή προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - Ε.Π.Αν.Ε.Κ. και στο ΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας του έργου «Δημιουργική
Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού
Πάρκου (Πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά»
Ανάθεση στην ΜΑΘ ΑΕ: 23.560 €
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4. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς τις
Υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, για την ωρίμανση των μελετών επανάχρησης του κεντρικού κτιρίου
στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου
Μελά, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το ΥΠΠΟ, την Π.Κ.Μ., τον Δήμο
Παύλου Μελά και τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - ΜΟΔ Α.Ε., με
τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.
Πίστωση προς την ΜΑΘ ΑΕ 426.402,20 Ευρώ.
5. Η ΜΑΘ Α.Ε. προχώρησε σε συνεργασία με το ΑΠΘ στη
δημιουργία του Εργαστηρίου Αστικής Καινοτομίας &
Εφαρμογών Πόλης «Thessaloniki CityLab». Αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και τη σύνδεση των
ερευνητικών προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων
τους με τις πολιτικές της Αυτοδιοίκησης και τις Στρατηγικές των φορέων της πόλης, με τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων και
Ινστιτούτων της πόλης.
Σύμφωνα Συνεργασίας με Φορείς
- Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), την «Εγνατία
ΑΕ», και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του ΕΚΕΤΑ, για το έργο: “Thessaloniki Resilient
Mobility System”: «Ενοποιημένο Σύστημα Αστικών
Μεταφορών και Κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης».
- Σύμφωνο Συνεργασίας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - ΕΣΑμεΑ. Οι δύο φορείς
συνεργάζονται για την οργανωμένη αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων, προς όφελος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των
πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΑΘ ΑΕ
Γεωργία Ρανέλλα
Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης – Πρόεδρος
Σίμος Δανιηλίδης
Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών – Αντιπρόεδρος
Χρυσόστομος Καλογήρου
στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ – Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοδόσιος Μπακογλίδης
Δήμαρχος Καλαμαριάς – μέλος
Δημήτριος Δεμουρτζίδης,
Δήμαρχος Παύλου Μελά – μέλος
Πέτρος Σούλας,
Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου – μέλος
Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Δήμαρχος Θέρμης – μέλος
Γεώργιος Δημαρέλος
Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης – μέλος
Νικόλαος Φωτίου
Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης – μέλος
Γλυκερία Καλφακάκου,
Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης – μέλος
Ελένη Σωτηρίου – μέλος.
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