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Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες,

Το φετινό απολογιστικό τεύχος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με 
αυτό κλείνει ο κύκλος των σχεδόν εννέα χρόνων διακυβέρνη-
σης του Δήμου από τη διοίκησή μας. Συνεπώς, η διαδικασία 

λογοδοσίας για τα πεπραγμένα μας, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
της δημοκρατίας και της διαφάνειας στη διοίκηση, αποκτά ακόμα με-
γαλύτερη ουσία, καθώς αποτελεί το επισφράγισμα της «κληρονομιάς» 
που αφήνουμε στην πόλη.

Συνοψίζοντας τις παρεμβάσεις μας για το 2018 και τους πρώ-
τους μήνες του 2019, θα ξεκινήσω και φέτος από το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος Ελλάδος, το εμβληματικό αυτό έργο που ορα-
ματιστήκαμε από κοινού με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσ-
σαλονίκης και το οποίο έχει πλέον μπει στην τελική ευθεία. 

Τον Ιανουάριο του 2018, σε επίσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη, ο Πρό-
εδρος του Ισραήλ, Ρούβεν Ρίβλιν, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Αλέ-
ξης Τσίπρας, τοποθέτησαν τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του Μου-
σείου Ολοκαυτώματος και συμβολικά φύτεψαν δυο ελιές στον χώρο 
όπου θα ανεγερθεί. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες το καταστατικό του Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματεί-
ου «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος» με έδρα τη βελγική πρωτεύ-
ουσα, το οποίο και εγκρίθηκε με τη δημοσίευση του σχετικού Βασιλι-
κού Διατάγματος. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μελέτη βιωσιμότητας, 
καθώς και η διαδικασία ανάδειξης του project manager, ο οποίος έχει 
αναλάβει τη μελετητική ωρίμανση του έργου και την τεχνική παρακο-
λούθηση της κατασκευής του. Τέλος, εγκρίθηκε με νόμο που δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οικονομική στήριξη του 
Μουσείου από την ελληνική Πολιτεία, που έρχεται να προστεθεί σε 
αυτήν του γερμανικού κράτους και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πλέον, είναι θέμα χρόνου η έναρξης της κατασκευής του έρ-
γου, το οποίο θα αποτελέσει μνημείο – φόρο τιμής στην ιστορία 
και στο αποτύπωμα της Σεφαραδίτικης κοινότητας της Θεσσα-
λονίκης που ξεκληρίστηκε στο Ολοκαύτωμα, εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και νέο 
τοπόσημο της πόλης στην υποβαθμισμένη δυτική της πλευρά.

Μέσα στο διάστημα αυτό, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου 
μας στο Δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων (100 Resilient Cities 
pioneered by Rockefeller Foundation), ολοκληρώθηκε και παρουσι-

άστηκε η Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας, η πρώτη που εκπονή-
θηκε σε εθνικό επίπεδο και η οποία έθεσε τις βάσεις για την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και ετοιμότητας της πόλης. Το στρατηγικό αυτό 
σχέδιο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώ-
πιση απρόσμενων κρίσεων ή χρόνιων πιέσεων, που αντιμετωπίζει 
σήμερα ή θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Θεσσαλονίκη στο μέλλον.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας  ανάμεσα 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Παγκόσμια Τράπεζα ως ειδικού 
συνεργάτη των «100 Ανθεκτικών Πόλεων» ολοκληρώθηκε το στρα-
τηγικό πλαίσιο ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του 
θαλάσσιου μετώπου της πόλης με όρους και προϋποθέσεις κοινής 
αποδοχής και κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη 
προς όφελος της πόλης, των κατοίκων της και των επισκεπτών της.

Πέρα από τα προφανή οφέλη, όμως, η συμμετοχή μας στο Δίκτυο 
συνέβαλε ώστε να εγκαινιαστεί ένας νέος τρόπος συνεργασίας του 
Δήμου με τους φορείς και την κοινωνία της πόλης και να γίνει πράξη ο 
συνεργατικός σχεδιασμός για τα μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλονίκης.

Κομβικό στοιχείο της Διοίκησής μας ήταν η ορθολογική διαχείριση 
των οικονομικών του Δήμου. Επιδιώξαμε και επιτύχαμε μέσα σε συν-
θήκες μεγάλης κρίσης να έχουμε έναν οικονομικά υγιή Δήμο, γεγο-
νός που μας κατέστησε αξιόπιστους απέναντι σε διεθνούς εμβέλειας 
φορείς και οργανισμούς, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευ-
τούμε εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ταυτόχρονα, όμως, αντι-
λαμβανόμενοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, φροντί-
σαμε να μειώσουμε κατά το δυνατόν τα οικονομικά τους βάρη. Έτσι, 
για έκτη συνεχή χρονιά μειώσαμε τα δημοτικά τέλη. Συνολικά, επί της 
διοίκησης μας, κατά τα έτη 2011-2019, έγινε μείωση τελών κατά 42,5% 
για τις κατοικίες και κατά 37,5% για τους επαγγελματικούς χώρους. 

Η οικονομική διαχείριση, ασφαλώς, γίνεται σε συνθήκες απόλυτης 
διαφάνειας. Μάλιστα, τη χρονιά που μας πέρασε γίναμε ο πρώτος 
Δήμος στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην κυβερνητική συμμαχία για 
την επιβολή του νόμου LEGA (Law Enforcement and Government 
Alliance) μέσω του παγκόσμιου οργανισμού ACFE (Association 
Certified Fraud Examiners – Οργανισμός Πιστοποιημένων Εξετα-
στών Απάτης), αποστολή του οποίου αποτελεί η μείωση των πε-
ριστατικών απάτης και εγκληματικότητας και η βοήθεια στα μέλη 
του στην ενίσχυση της εμπειρίας ανίχνευσης περιπτώσεων απάτης.

Το 2018 δοκιμάστηκε στην πράξη το σύστημα ελεγχόμενης στάθ-
μευσης που ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά στα τέλη του 2017. 
Το νέο σύστημα, παρά τις αρχικές δυσκολίες, φαίνεται πως έχει 
πολύ καλά αποτελέσματα για κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι 
το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Αυτό μας έδωσε την ώθη-
ση να το επεκτείνουμε και στα όρια της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.

Το διάστημα αυτό ήταν πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την αξιο-
ποίηση της δημοτικής περιουσίας. Ένα χρόνιο αίτημα του Δήμου, η 
παραχώρηση του Α’ προβλήτα του λιμανιού, πήρε επιτέλους σάρκα 
και οστά. Μέσα στο 2018 έγινε από τον ΟΛΘ προς τον Δήμο δω-
ρεάν παραχώρηση, με δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης για 
αρχική διάρκεια 50 ετών, τεσσάρων κτιρίων στην Προβλήτα Α΄ 
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του λιμανιού. Συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν η Αποθήκη Δ’, το Κτί-
ριο Πύλης 4 - Πρώην Κτίριο Υπολιμενάρχη, το Πρώην Κτίριο Βρε-
φονηπιακού Σταθμού και το Πρώην Κτίριο Ναυτικής Διοίκησης

Ήδη, η Αποθήκη Δ’ παραχωρήθηκε στη Διεύθυνση Πολιτισμού, 
ενώ το πρώην Κτίριο Ναυτικής Διοίκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης για τη στέγαση του Αριστοτελείου Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα εκτεθούν σταδιακά 
συγκεντρωμένες οι μοναδικές συλλογές φυσικής ιστορίας (χλω-
ρίδα, πανίδα, απολιθώματα, ορυκτά, περιβάλλον) του ιδρύματος. 

Το ίδιο έτος έγινε από τον ΟΑΕΔ δωρεάν παραχώρηση χρήσης, 
χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου για 20 χρόνια, οκτώ ισόγει-
ων καταστημάτων με υπόγειο και πατάρι στις Εργατικές Κατοικίες 
(12ώροφες) στην Ξηροκρήνη. Τα καταστήματα θα χρησιμοποιηθούν 
για τη στέγαση ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, Περιφερειακής Βιβλιοθήκης και ΚΔΑΠ.

Επιπλέον, δημοπρατήθηκαν επιτέλους τα έξι περίπτερα της 
Νέας Παραλίας και το Maison Crystal. Επίσης, άρχισε να λειτουρ-
γεί με νέο μισθωτή και το αναψυκτήριο του πάρκου Νέας Ελβε-
τίας ενώ ολοκληρώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες η νομιμο-
ποίηση του κτίσματος του Δήμου στον Κεδρηνό Λόφο, για την 
εκμίσθωση του οποίου αναμένεται νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά έργα και αυτό το διάστημα πραγματοποι-
ήθηκαν αναπλάσεις μεγάλης και μικρής κλίμακας, σημαντικές παρεμ-
βάσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενώ έγινε αναβάθμιση του 
ηλεκτροφωτισμού, ενίσχυση του πρασίνου και συντηρήσεις έργων.

Σημαντικό κομμάτι ήταν τα τεχνικά έργα που υλοποιήθη-
καν με τη δωρεά ύψους 10 εκ. ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, τα οποία ξεκίνησαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν 
στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του 2019. Τα έργα αυτά έρχο-
νται να συμπληρώσουν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, 
αναδεικνύοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης. 

Εκτός από τα τεχνικά έργα, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος ο Δήμος μας είχε τη δυνατότητα να υλοποιήσει προγράμματα 
κοινωνικής πολιτικής, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξει υποδομές και δράσεις 
προβολής για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρο-
νομιά, καθώς και πολιτικές για την κοινωνική συνοχή, τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της εξωστρέφειας της πόλης.

Ταυτόχρονα, όμως, η δωρεά μας έδωσε την ευκαιρία  να υιοθε-
τήσουμε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου 
και συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς, το οποίο και τυποποιή-
σαμε. Όλη αυτή η εμπειρία μας αφήνει μια παρακαταθήκη τεχνο-
γνωσίας ως προς την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, με την οποία παρακάμπτο-
νται οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και βέβαια είναι 
πολύ σημαντικό ότι μέσω των δράσεων της δωρεάς δημιουργή-
θηκαν 71 άμεσες και εκατοντάδες έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ενδυναμώσαμε και επε-
κτείναμε τις μόνιμες δομές κοινωνικής στήριξης, που αποδεί-
χτηκαν κομβικές για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και για τη διατή-
ρηση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό το πετύχαμε με τη συνεχή 

προσπάθεια για εξεύρεση πόρων μέσω δωρεών ή χορηγιών, καθώς 
και με την ένταξη του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προτεραιότητά μας, αλλά και συνειδητή πολιτική επιλογή, παρέμεινε 
η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Η προσπάθεια αυτή συνε-
χίστηκε με την επέκταση του προγράμματος REACT και τη δικτύωση 
με ενεργούς φορείς της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί 
το μεγάλο βήμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην κοινωνία.

Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε ο τουρισμός, στον οποίο δώσαμε ση-
μαντική ώθηση τα τελευταία χρόνια με τη βραβευμένη πολιτική της 
«Διπλωματίας των Πόλεων». Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού 
των περασμένων ετών, το 2018 οι αποστολές ήταν λιγότερες, αλλά 
πολυμελείς και είχαν στοχευμένο χαρακτήρα διπλωματικών επεμβά-
σεων. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία Study in Thessaloniki πραγματο-
ποίησε την πρώτη αυτόνομη αποστολή της, με στόχο την προώθηση 
της Θεσσαλονίκης ως εκπαιδευτικού προορισμού στη Διεθνή Εκπαι-
δευτική Έκθεση «International Education Fair of Turkey» που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης.

Το 2018 ήταν η χρονιά που εδραίωσε το OK!Thess ως το σημείο 
αναφοράς στη Θεσσαλονίκη για την καινοτομία και την επιχειρημα-
τικότητα. Η διαφορά από προηγούμενες περιόδους είναι ότι είχε αξι-
οσημείωτη επιτυχία στην προσέλκυση επενδύσεων όχι μόνο για τις 
ομάδες του OK!Thess αλλά όλης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Καθοριστικό ήταν το 2018 και για τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή, 
η οποία έκανε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εντάσσοντας στο 
δυναμικό της σημαντικούς φορείς και συγκεκριμένα το Κέντρο Διάδο-
σης Επιστημών «Νόησις», την ΕΥΑΘ ΑΕ, την Εταιρεία Αξιοποίησης Πε-
ριουσίας του ΑΠΘ, την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και το ΕΚΕΤΑ. Μετά τη ση-
μαντική εξυγίανση των οικονομικών της, με τη σταδιακή απομείωση 
των συσσωρευμένων χρεών από το 2002, όλοι οι δείκτες της Εταιρείας 
βρίσκονται σε αλματώδη αύξηση, έχοντας ανακτήσει το αντικείμενο 
της δραστηριότητάς της ως μηχανισμού στήριξης των μετόχων της και 
έχοντας αποκτήσει κύρος και χρησιμότητα για αυτούς και την πόλη. 

Τέλος, στον τομέα του πολιτισμού ενισχύσαμε τις δράσεις μας, ενώ 
αναλάβαμε νέες πρωτοβουλίες, όπως τη διοργάνωση για πρώτη φορά 
του Thessaloniki Design Week, το οποίο ελπίζουμε να καθιερωθεί ως 
θεσμός. Και βέβαια, δεν παρεκκλίναμε από τη βασική μας πολιτική 
που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για 
όλους, με συνομιλητές τους ίδιους τους δημιουργούς και όχι τους με-
σάζοντες.

Όλα όσα πετύχαμε σε κάθε τομέα δράσης του Δήμου, αλλά κυρί-
ως η πολιτική που υιοθετήσαμε, η οποία βασίζεται στο όραμα για μια 
Θεσσαλονίκη εξωστρεφή, ανοιχτή, ανεκτική, φιλική για κατοίκους και 
επισκέπτες, είναι η παρακαταθήκη που αφήνει στην πόλη η Διοίκησή 
μας. Είναι η βάση στην οποία θα στηριχθεί η Θεσσαλονίκη τα επόμενα 
χρόνια, ώστε να ανακτήσει τον ρόλο που γεωγραφικά και ιστορικά της 
ανήκει, αυτόν της μητρόπολης των Βαλκανίων και του κέντρου της νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. 

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης



6 / 118 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του 
κορυφαίου θεσμικού οργάνου άσκησης πολι-
τικής  στο Δήμο, διέπονται από τις αρχές της 

δημοκρατικής διαδικασίας, της ελευθερίας της έκφρασης 
και της διαφάνειας. Με την ορθή λειτουργία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κατοχυρώνεται η αλληλεπίδραση μετα-
ξύ των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και της Κοινωνί-
ας των Πολιτών.

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 32 συνεδριάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου: 

 28 τακτικές συνεδριάσεις 

Κατά την 7η τακτική συνεδρίαση (21.02.2018) πραγ-
ματοποιήθηκε ενημέρωση για το 1ο Πανελλήνιο Διεπι-
στημονικό Συνέδριο των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Σείριος”, από 
την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Σμάρω Γιαννα-
κοπούλου .

Κατά την 16η τακτική συνεδρίαση (31.05.2018) έγινε 
ενημέρωση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης για τις υψηλές θέσεις που κατέλαβε το Ίδρυμα στη 
Διεθνή Κατάταξη. Στην ίδια συνεδρίαση η Maude Barlow 
παρουσίασε το Πρόγραμμα Blue Communities. 

Κατά την 17η τακτική συνεδρίαση (18.06.2018) ενημε-

ρώθηκε το Σώμα για την Έκθεση “Θεσσαλονίκη-Συλλογή 
Γιώργου Κωστάκη Restart”.

Κατά την 27η τακτική συνεδρίαση (12.11.2018) έγινε  
ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Θωμά 
Ψαρρά, για την έκδοση οδηγού αυτοπροστασίας πολιτών 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά την ίδια συνεδρί-
αση, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος ενημέρωσε το 
Σώμα σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις χρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων και την υλοποίηση της στρατη-
γικής “Θεσσαλονίκη 2030”.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν επίσης οι συνεδριάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα 
εξής θέματα:
•	 Κατά	την	3η	Συνεδρίαση	(μονοθεματική):	Παροχή	κα-

τευθύνσεων στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών για 
το Β2 Στάδιο της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκη με 
υποβολή απόψεων επί της γνωμοδότησης των φο-
ρέων στο πλαίσιο της διενεργηθείσας Δημόσιας Δια-
βούλευσης (22.01.2018)  

•	 Κατά	την	5η	Συνεδρίαση	(μονοθεματική):	Ενημέρωση	
για την πορεία, λειτουργία και προοπτική του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ (8.2.2018)

•	 Κατά	την	6η	Συνεδρίαση:	Συζήτηση	για	το	θέμα	της	
ΠΓΔΜ  (12.2.2018)

•	 Κατά	 την	 12η	 Συνεδρίαση:	 Συζήτηση	 για	 το	 σχέδιο	
Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών “Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι” (7.05.2018)

•	 Κατά	την	15η	Συνεδρίαση	(μονοθεματική):	Συζήτηση	
για τα ακραία καιρικά φαινόμενα (24.5.2018)

•	 Κατά	 την	 21η	 Συνεδρίαση:	 Ενημέρωση	 του	Δημοτι-
κού Συμβουλίου για την κατάσταση στον τομέα της 
καθαριότητας (27.8.2018)

•	 Κατά	την	22η	Συνεδρίαση:	Κυκλοφοριακές	ρυθμίσεις	
στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση της 
Πλατείας Ελευθερίας» (17.09.2018)
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•	 Κατά	την	23η	Συνεδρίαση:	Τροποποίηση	και	αντικα-
τάσταση του ΟΕΥ (1.10.2018)

•	 Κατά	την	26η	Συνεδρίαση:	Ενημέρωση	από	τον	Πρύ-
τανη του ΑΠΘ, καθηγητή Περικλή Μήτκα, για την κα-
τάσταση που έχει προκύψει από τη διακίνηση ναρκω-
τικών ουσιών εντός του χώρου του ΑΠΘ και αίτημα 
για συμπαράσταση από το Δημοτικό Συμβούλιο για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης (29.10.2018)

 4 ειδικές συνεδριάσεις : 
•	 Ειδική	συνεδρίαση,	στις	08.01.2018,	με	θέμα	«Απολο-

γισμός πεπραγμένων του 2016».

•	 Ειδική	 συνεδρίαση,	 στις	 29.10.2018,	 για	 την	 έγκριση	
του απολογισμού, του ισολογισμού  και των Αποτε-
λεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δή-
μου για το έτος 2017.

•	 Ειδική	 συνεδρίαση,	 στις	 17.12.2018,	 για	 την	 ψήφιση	
του Προϋπολογισμού του Δήμου και την έγκριση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2019.

•	 Ειδική	συνεδρίαση,	στις	20.12.2018,	με	θέμα	«Απολο-
γισμός πεπραγμένων 2017».

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το 2018 εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ψηφίσματα σχετικά 
με :
•	 Τον	προπηλακισμό	του	Δημάρχου	και	της	Προέδρου	

του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης κατά τις 
εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην πε-
ριοχή του Λευκού Πυργου.

•	 Την	 επίθεση	 που	 δέχθηκε	 ο	 Δημοτικός	 Σύμβουλος	
Γιώργος Αβαρλής από αγνώστους.

•	 Την	 επίθεση	 κατά	 ομάδας	 αστυνομικών	 από	 αγνώ-
στους.

•	 Την	κατάσταση	που	επικρατεί	στο	ΑΠΘ	σχετικά	με	τη	
διακίνηση ναρκωτικών.

•	 Τη	 βεβήλωση	 του	 Μνημείου	 Ολοκαυτώματος,	 του	

Μνημείου Λευκού Πύργου και τον εμπρησμό του νε-
οκλασικού κτιρίου στην Βασιλίσσης Όλγας.

•	 Τους	 πυρόπληκτους	 της	Αττικής.	Παράλληλα	οι	Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι έδειξαν έμπρακτα την συμπαρά-
στασή τους ενισχύοντας οικονομικά τον “Λογαριασμό 
Αλληλεγγύης” της ΚΕΔΕ.

•	 Την	 απώλεια	 των	 Χιονίας	 Καρυπίδου-Αδάμ,	 Γιώργου	
Πούπη, Παναγιώτη Παπαδόπουλου, Λάζαρου Χατζηνά-
κου, Ρόμπυ Βαρσάνο, Αντώνη-Αιμίλιου Ταχιάου, Γιώρ-
γου Μπαλταδώρου, Αντώνη Πεκλάρη, Χάρρυ Κλυνν, 
Σπύρου Παγιατάκη, Μάκη Τρικούκη, Ζώγιας Χρονάκη, 
Χρήστου Μουρατίδη, Σάμη Λεβή, Μάνου Ελευθερίου, 
Αντώνη Κοντογεωργίου και Ηρώς Παπαδοπούλου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το 2018 δόθηκε και πάλι το βήμα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου σε  ομάδες πολιτών, σε συλλογικούς φορείς, σε 
ενώσεις εργαζομένων κ.λ.π. ώστε να ενημερώσουν το 
Σώμα για θέματα που είτε περιλαμβάνονταν στην ημε-
ρήσια διάταξη, είτε αφορούσαν σημαντικά ζητήματα τρέ-
χουσας κοινωνικής επικαιρότητας.
•	 Κάτοικοι	της	3ης	Δημοτικής	Κοινότητας	για	την	τρο-

ποποίηση της γραμμής 23 του ΟΑΣΘ, της περιοχής 
αναστροφής (Πλατεία Τσιτσάνη, Παλαμίδου, Μακεδο-
νικό).

•	 Η	Φυσιολατρική	Ομάδα	Gymnosophy	για	την	καμπά-
νια “Ασφαλές Δίκτυο Ποδηλατόδρομων Τώρα”

•	 Η	Πανελλήνια	Ομοσπονδία	Μηχανικών	ΤΕΙ	και	ο	Συν-
δικαλιστικός Φορέας της για το θέμα του ΟΕΥ.

•	 Ο	Σύλλογος	Εργαζομένων	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης	
για τα προβλήματα των εργαζομένων, για τις τροπο-
ποιήσεις του ΟΕΥ και για την Κοινωφελή εργασία. 

•	 Οι	Σύλλογοι	των	συμβασιούχων	του	Δήμου	Θεσσαλο-
νίκης για εργασιακά θέματα. 

•	 Παρέμβαση	του	Συλλόγου	Εργαζομένων	ΟΤΑ	και	Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης για τους 
συμβασιούχους. 
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•	 Η		ΕΔΟΘ	για	την	τροποποίηση	και	αντικατάσταση	του	
ΟΕΥ.

•	 Η	Πρωτοβουλία	54	Φορέων	και	Κινημάτων	για	τη	Συ-
νεργατική Διαχείριση του Νερού της Θεσσαλονίκης 
από τους Πολίτες, τους Εργαζόμενους και την Αυτο-
διοίκηση.

•	 Ο	Σύλλογος	Συνταξιούχων	των	ΟΤΑ	Νομού	Θεσσαλο-
νίκης,

•	 ο	Σύλλογος	Συμβασιούχων	της	ΕΥΑΘ,

•	 Οι	Τριαντάφυλλος	Μηταφίδης,	 Σπύρος	Σακέττας	 και	
Ηρακλής Σπανός για τη μετονομασία της οδού Χρυ-
σοχόου σε Αλβέρτου Ναρ.

Το 2018 συνεχίστηκε η απευθείας μετάδοση και μετά-
φραση των συνεδριάσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση 
TV100 και από δημοσιογράφο της ΔΕΠΘΕ για άτομα με 
προβλήματα ακοής στη νοηματική γλώσσα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχάρη:

•	 Κατά	 την	10η	Συνεδρίαση	 (2.04.2018)	πραγματοποι-
ήθηκε υποδοχή της ομάδας εφήβων πετοσφαίρισης 
του Ηρακλή, προκειμένου το σώμα να συγχαρεί τους 
αθλητές για την πρώτη θέση που κατέλαβαν στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Εφήβων.

•	 Κατά	 τη	 13η	 Συνεδρίαση	 (14.05.2018)	 εκφράσθη-
καν τα συγχαρητήρια του σώματος στον ΠΑΟΚ για 
την δεύτερη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στο 
ΟΑΚΑ.

•	 Κατά	 την	 14η	 Συνεδρίαση	 (21.5.2018)	 το	 σώμα	 συ-
νεχάρη τον Δημήτρη Στοϊμενίδη που κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στην ΣΤ΄ Δημοτικού στο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2018 που διεξήχθη στο 
Περιστέρι Αττικής, το διήμερο 1-2 Απριλίου 2018.

•	 Επίσης	εκφράσθηκαν	συγχαρητήρια	για	τη	νίκη	στους	
Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics “Λουτρά-
κι 2018”, που έγιναν στις 14 με 18 Μαΐου 2018, στον 
υπάλληλο του Δήμου Θεσσαλονίκης Πετρά Γαληνό.

•	 Κατά	την	24η	Συνεδρίαση	(16.10.2018)	εκφράσθηκαν	
συγχαρητήρια στις Θεσσαλονικιές κωπηλάτριες Χρι-
στίνα Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου, οι οποίες κατέ-
κτησαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην 
ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων Νεότητας

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Κατά το έτος 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο 

•	 ανέθεσε	στην	Οργανωτική	Επιτροπή	του	Δημοτικού	
Συμβουλίου για την ανάδειξη Ιστορικής Μνήμης της 
πόλης και την Οργανωτική Επιτροπή για τον εορτα-
σμό της 30ης Οκτωβρίου, ημέρα απελευθέρωσης της 
πόλης, τη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων

•	 συμμετείχε	στην	εκδήλωση	τιμής	για	τον	Γιάννη	Πασ-
σαλίδη

•	 ενέκρινε	 χορηγήσεις	 οικονομικών	 ενισχύσεων	 του	
Δήμου σε άπορους δημότες.

Τέλος, κατά τη 16η Συνεδρίαση (31.5.2018) ανακοινώ-
θηκε στο Σώμα ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε 
με το ειδικό βραβείο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde 
για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Η επίσημη 
απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής τελετής, 
στις 11 Ιουλίου στην Σιγκαπούρη και ο Δήμος Θεσσαλο-
νίκης εκπροσωπήθηκε διά της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Καλυψώς Γούλα και της εντεταλμένης δημο-
τικής συμβούλου για το προσφυγικό, Σοφίας Ασλανίδου. 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Και κατά το έτος 2018 συνεχίστηκαν οι εργασίες στο 

Γραφείο Ψηφιοποίησης Ιστορικού Αρχείου Δημοτικού 
Συμβουλίου για την «παροχή ανοικτής πρόσβασης στις 
Αποφάσεις και Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
της περιόδου 1917-1995». 
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Ενδεικτικά αναφέρονται :  
•	 Πραγματοποιήθηκε	ψηφιοποίηση	τόμων	Αποφάσεων	

Δημοτικού Συμβουλίου, 

•	 Δημιουργήθηκαν	 συνολικά	 2.900	 	 νέες	 εγγραφές,	
οι οποίες κατόπιν επεξεργασίας είναι πλέον έτοιμες 
προς ανάρτηση στο αποθετήριο.

•	 Καθιέρωση	136	ονομάτων	συγγραφέων	και	1.064	θε-
μάτων στους αντίστοιχους καταλόγους μεταδεδομέ-
νων του αποθετηρίου.

•	 Αναζήτηση	 και	 βιβλιογραφική	 έρευνα	 για	 την	 ορθή	
καθιέρωση ονομάτων συγγραφέων και θεμάτων.

•	 Βιβλιοθηκονομική	επεξεργασία	.

•	 Εξυπηρετήθηκαν	αιτήματα	Διευθύνσεων	του	Δήμου	
και πολιτών 

•	 Προετοιμασία	 (καταγραφή,	 έλεγχος)	 του	 φυσικού	
αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου για αποστολή προς 
βιβλιοδέτηση.

•	 Ξενάγηση	 στο	 χώρο,	 στη	 συλλογή	 του	 αρχείου	 και	
παρουσίαση της διαδικασίας ψηφιοποίησης σε δύο 
τάξεις Δημοτικού Σχολείου.

•	 Τήρηση	αρχείων	(έντυπης	και	ψηφιακής	μορφής).		

•	 Παρελήφθη	ο	κλωβός	ψηφιοποίησης	με	το	αντίστοιχο	
λογισμικό για τις ανάγκες μελλοντικής ψηφιοποίησης 
σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau 
(TCB).

•	 Παρελήφθη	και	ενσωματώθηκε	το	αρχείο	 (πρακτικά	
συνεδριάσεων και αποφάσεις) του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του πρώην Δήμου Τριανδρίας στο αρχείο του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

•	 Παρακολούθηση	 παρουσίασης	 από	 την	 εταιρεία	
Space Hellas σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με τον ΕΚ679/2016.

•	 Εκπαίδευση	τεχνικών	χειρισμού	του	συστήματος	σά-
ρωσης τεκμηρίων και με τη χρήση, επεξεργασία και 
εισαγωγή μεταδεδομένων. 

•	 Παρακολούθηση	 του	 εργαστηρίου	 «Αρχές	 διατήρη-
σης αρχειακού υλικού», το οποίο συνδιοργάνωσαν 
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α. Οι Δημοτικές Κοινότητες στην Ελλάδα βρίσκονται σε ένα 
μεταβατικό στάδιο, καθώς από την επόμενη δημοτική περίο-
δο αναμένεται να ισχύσουν οι αλλαγές που επιφέρει το πρό-
γραμμα «Κλεισθένης Ι». Νέες αποφασιστικές αρμοδιότητες 
προστίθενται και νέοι πόροι προβλέπονται για τις Κοινότητες. 
Μένει, όμως, να αποδειχτεί στην πράξη το κατά πόσον οι αλ-
λαγές θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και οι νοοτροπίες δε-
καετιών να αλλάξουν χωρίς κάποια ειδικότερη προετοιμασία.

Οι Δημοτικές Κοινότητες και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ήδη εξοπλισμένες με θεσμικά 
εργαλεία, τα οποία τους δίνουν δυνατότητες να ανταποκρι-
θούν με επάρκεια στις νέες συνθήκες: 

α) Ο ψηφισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο (2015) 
«Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοτικών Συμβουλίων», 
θεσμοθέτησε δυνατότητες εξωστρέφειας, δημοκρατικού 
προγραμματισμού και συμμετοχής του δημότη. 

β) Οι Επιτροπές των Κοινοτικών Συμβουλίων: Η λει-
τουργία και οι δράσεις των Θεματικών Επιτροπών των Κοι-
νοτικών Συμβουλίων με τη συμμετοχή αιρετών και μη μελών 
ήταν και κατά τα έτη 2018/19 διαφοροποιημένες ανά θεμα-
τική ενότητα και ανά Κοινότητα ως προς το αντικείμενο, τη 
συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα, ενώ υπήρξαν και 
Επιτροπές που δεν λειτούργησαν. Μεγαλύτερη δραστηριότη-
τα επέδειξαν οι Επιτροπές με δράσεις πολιτιστικές/ψυχαγωγι-
κές (51%), ενημερωτικές-εκπαιδευτικές (25%), αθλητικές (6%) 
και κοινωνικές (13%), ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις συστημα-
τικών προσπαθειών για την κινητοποίηση και τη συμμετοχή 
των πολιτών σε τοπικά θέματα (6%).

Β. Οι Δημοτικές Κοινότητες και κατά το έτος 2018, σύμφω-
να με τα ετήσια στοιχεία, πέτυχαν βελτιωμένες επιδόσεις ως 
προς α) την ανταπόκριση των υπηρεσιών τους σε αιτήματα 
των δημοτών, β) την προβολή της παρουσίας τους και τη γνω-
στοποίηση του θεσμικού ρόλου τους, γ) την πραγματοποίηση 
ποικίλου περιεχομένου εκδηλώσεων, μεγάλο μέρος των οποί-
ων υλοποιήθηκε χωρίς δαπάνη για τον Δήμο.

Το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού για τις καταγεγραμμέ-
νες λειτουργικές ανάγκες των Κοινοτήτων κινήθηκε σε ικανο-
ποιητικό επίπεδο, παρά την οριζόντια περικοπή κατά 10% σε 
υπηρεσίες και δομές του Δήμου (2018) και παρέμεινε σταθερό 
για το έτος 2019. Να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός 
αιτημάτων των Κοινοτήτων δεν ικανοποιήθηκε λόγω μεγάλων 
καθυστερήσεων στην εκταμίευση των χρημάτων. Η κατάστα-
ση αυτή άρχισε να βελτιώνεται το τελευταίο έτος (2019).

Γ. Πραγματοποιήθηκε και τα έτη 2018/19 (Ιούνιος) η θεσμο-
θετημένη στον Δήμο μας διαδικασία του Δημόσιου Απολο-
γισμού των πεπραγμένων των Κοινοτικών Συμβουλίων. Στις 
απολογιστικές συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και πάλι ότι τα 
Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς εστιάζονται αποκλειστικά στα 
κοινού ενδιαφέροντος προβλήματα της περιοχής τους, επι-
τυγχάνουν υψηλό βαθμό διαπαραταξιακής συναίνεσης.

Δ. Σημαντική πολιτική στόχευση που τέθηκε και για το 
2018/19, με σύνθημα «Αγαπώ την πόλη μου, υιοθετώ τη γει-
τονιά 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 μετα-
ξύ 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 λει-
τουργίες της Κοινότητας και, εντέλει, η βελτίωση στην ποιότη-
τα της καθημερινότητας των δημοτών με βάση την αμοιβαία 
συνεργασία και προσφορά. 

Και κατά τα έτη 2018/19, η στόχευση αυτή, παρά το ότι 
σημειώθηκαν περιπτώσεις βελτίωσης και διάχυσης των 
δράσεων, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Βα-
σικότερες αιτίες εξακολουθούν να αποτελούν: α) η έλλειψη 
παράδοσης και αντίστοιχης κουλτούρας συμμετοχής, β) η 
σωρευμένη απογοήτευση πολιτών από προηγούμενες περι-
όδους συμμετοχικών υποσχέσεων που δεν έγιναν πράξη, γ) 
η αδυναμία θεσμικών προβλέψεων και διαδικασιών για αρ-
μοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα, αντίστοιχους πόρους 
και υποδομές, δ) η απουσία «εργαλείων» διευκόλυνσης των 
συμμετοχικών διαδικασιών, ε) ο μακρόχρονος προσανατολι-
σμός των Κοινοτικών Συμβουλίων σε δράσεις πολιτιστικού, 
ψυχαγωγικού, ενημερωτικού-εκπαιδευτικού, αθλητικού, κοι-
νωνικού χαρακτήρα λόγω και της έλλειψης ουσιαστικών αρ-
μοδιοτήτων, στ΄) η αντικειμενική αδυναμία των σχετικών κοι-
νοτικών υπηρεσιών να στηρίξουν την πολιτική κατεύθυνση 
της συμμετοχικότητας, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα 
της αποστολής τους (διοικητική μέριμνα). 

Η διοίκηση του Δήμου, εντοπίζοντας τις αδυναμίες στην 
επίτευξη των στόχων της εξωστρέφειας με συνέργειες και 
συμμετοχικότητα, επεχείρησε να ενισχύσει τις κοινότητες με 
εργαλεία και μεθόδους βελτίωσης της λειτουργίας τους και 
ενθάρρυνσης της συμμετοχικότητας: 
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1. Συμμετοχικός σχεδιασμός: 
Σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικό-

τητας του προγράμματος «ResilientThessaloniki» σχεδιάστηκε 
στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα πιλοτική δράση με θέμα «Συν-
δημιουργώντας έναν δημόσιο χώρο χωρίς αποκλεισμούς”. 
Η δράση με τίτλο «Πάρκο όπως το θες!», υλοποιήθηκε στο 
πάρκο Μηνά Πατρικίου (Νοέμβριος 2017). Η συνέχιση της 
προσπάθειας εκκρεμεί.

2. Τυποποίηση διαδικασιών οργάνωσης εκδηλώσεων 
Στην προσπάθεια τυποποίησης και διευκόλυνσης των δια-

δικασιών διοργάνωσης εκδηλώσεων αλλά και παρεμβάσε-
ων στον δημόσιο χώρο από ομάδες δημοτών, η ομάδα του 
«Resilient Thessaloniki» σε συνεργασία με αιρετούς και υπη-
ρεσίες του Δήμου ετοίμασε έναν “βήμα προς βήμα” «Οδηγό 
Επεξεργασίας της αδειοδότησης συμμετοχικής δράσης στον 
δημόσιο χώρο της γειτονιάς με πρωτοβουλία πολιτών». Στό-
χος ήταν το σύστημα αυτό να ενταχθεί στην εργαλειοθήκη 
του Δήμου και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Ο τελικός 
στόχος δεν επετεύχθη και η ολοκλήρωση της προσπάθειας 
εκκρεμεί.

3. Δωμάτιο της γειτονιάς 
Το πρόγραμμα “Δωμάτια της Γειτονιάς” (Απρίλιος 2017) είναι 

ένα αστικό πείραμα για τη συγκρότηση ενός δικτύου χώρων 
κοινωνικής συνεύρεσης και δημιουργικότητας στις Δημοτικές 
Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος της 
δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Υλοποιείται από 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «ΠΕΡΑ» 
και με την υποστήριξη του «Κέντρου Επιχειρηματικής και Πο-
λιτιστικής Ανάπτυξης».

Σε κάθε «Δωμάτιο» μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν πο-
λίτες της περιοχής, παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, δια-
τίθεται χώρος για εργασία και συνεργασία, υλικά και εργαλεία 
παραγωγής μικρών αντικειμένων και χειροτεχνημάτων, μικρό 

καφέ και σαλόνι κοινωνικής συνεύρεσης καθώς και υπηρεσίες 
συντονισμού, διαχείρισης και οργάνωσης κοινών δράσεων. 

Οι επιλεγμένοι χώροι
 Β΄ Δημοτική Κοινότητα, γωνία Δημ. Γαλανάκη & Γ. Ιβανόφ 
(12ώροφες)
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, οδός Θεοφίλου 25
 Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, Χώροι των πρώην στάβλων Παπάφη. 
Τα τρία αυτά «Δωμάτια της Γειτονιάς» βρίσκονται ήδη σε 

πλήρη λειτουργία (Μάιος 2019) https://www.facebook.com/
ToDomatioTisGeitonias/

4. Διοικητική Αποκέντρωση και Συμμετοχή του Πολίτη.
Στον υπό τροποποίηση Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 

του Δήμου (Ο.Ε.Υ.) είχε προβλεφθεί η σύσταση Τμήματος Διοι-
κητικής Αποκέντρωσης και Συμμετοχής του Πολίτη με στόχο 
την αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία των Δη-
μοτικών Κοινοτήτων. Ο Ο.Ε.Υ. δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η πρόταση παραμένει προς αξιοποίηση.

Συμπεράσματα:
Ι. Εξακολουθεί να ισχύει η εκτίμηση ότι η ενίσχυση των αρμο-

διοτήτων των Κοινοτήτων και της αυξημένης αυτοτέλειας στη 
διαχείριση των πόρων τους προς την κατεύθυνση της ενδο-
δημοτικής αποκέντρωσης, αλλά και η συμπερίληψή τους στα 
σχέδια για την τεχνολογική αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης 
(ηλεκτρονική διακυβέρνηση-ψηφιακές υπηρεσίες), θα συνέ-
βαλε καθοριστικά α) στη σταδιακή διεύρυνση της αντίληψης 
αιρετών, υπηρεσιών και δημοτών για τον ρόλο και τις ευθύ-
νες 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 ση-
μαντικά τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού και, 
επομένως, την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 
δημότες με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας, του κό-
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στους λειτουργίας και της ταλαιπωρίας των συναλασσόμενων 
με τις Κοινότητες πολιτών.

ΙΙ. Το πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» φαίνεται να δίνει περισσό-
τερες δυνατότητες στις Δημοτικές Κοινότητες προκειμένου, 
υπό προϋποθέσεις, να ενισχυθούν οι αποφασιστικές αρμο-
διότητες και οι πόροι τους και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
των δημοτών. 

ΙΙΙ. Η Διοίκηση του Δ.Θ. επιχείρησε και κατά τα έτη 2018/19 
να ενισχύσει τις Δημοτικές Κοινότητες με εργαλεία, μεθόδους 
και υπηρεσίες που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και εν-
θαρρύνουν τη συμμετοχικότητα.

Παράλληλα, οι Κοινότητες πραγματοποίησαν πλήθος δρά-
σεων και εκδηλώσεων με ευρεία θεματολογία. Ενδεικτικά: 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
2018/19

• Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
- Στο πλαίσιο του συνθήματος “Αγαπώ την πόλη μου, υιο-

θετώ τη γειτονιά μου» και ιδιαίτερα με ενέργειες της Επιτρο-
πής Κινητοποίησης των Πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορες περιοχές έγιναν προσπάθειες ώστε να εμπλακούν 
ενεργά και να συντονιστούν μεταξύ τους κάτοικοι και φορείς 
για να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με υπηρεσίες του 
Δήμου, να εκθέσουν προβλήματα και απόψεις σε Αντιδη-
μάρχους, να πραγματοποιήσουν δράσεις και εκδηλώσεις για 
θέματα, όπως ελεγχόμενη στάθμευση, κυκλοφοριακό, καθα-
ριότητα-φωτισμός, ασφάλεια.

- Συμμετοχή σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ στην 
εβδομάδα “NOW WE MOVE”, πανευρωπαϊκή εκδήλωση για 
την προώθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της καθη-
μερινής κίνησης και φυσικής άσκησης (Πλατεία Αριστοτέλους, 
29/30-5-2018).

- Συμμετοχή σε εκδήλωση της ομάδας συντονισμού ΑΜΚΕ 
«Creativity Platform” του προγράμματος “Ανοιχτά Σχολεία στη 
Γειτονιά” με γονείς και κατοίκους .

• Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
- Διοργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης για μαθητές: 

«Ενημερώνομαι για τους κινδύνους της χρήσης του Δι-
αδικτύου»  σε συνεργασία της Κοινότητας με τη Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Β.Ε. και τα Δημοτικά Σχο-
λεία 66ο & Πειραματικό Σχ. Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ανατ. 
Θεσσαλονίκης   (12/03/2018)

- Διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τίτλο «3η 
Συνάντηση πολιτισμών - Γιορτή φιλίας»  σε συνεργασία 
της Κοινότητας με χορευτικά συγκροτήματα παραδοσια-
κών χορών Συλλόγων πολιτών διαφόρων εθνοτήτων, όπως 
Αλβανίας, Αρμενίας, Γεωργίας, Ισπανίας, Κύπρου και ομάδας 
προσφύγων από Συρία/Ιράκ (οι οποίοι ζουν ή/και εργάζονται 
στην πόλη μας)  (30/11/2018)
•	Συμμετοχή	στην	«6η Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης». Συντονισμός δράσεων σχολείων της Β΄ 
Δημοτικής Κοινότητας σε συνεργασία της Κοινότητας με Δι-
ευθυντές/ντριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών & Γυμνασίων της 
περιοχής.    - Εκδηλώσεις πολιτιστικές & εκπαιδευτικές: Έκθε-
ση εικαστικών, Ποίηση, Μουσική, Χορός  (12-18/05/2018). 

• Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
- Συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Κοινότητας με τη Χ.Α.Ν.Θ., 

την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το 
«Europe Direct», το 7ο Λύκειο και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων και με την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δή-
μου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Πάρκο των Κήπων 
του Πασά, 5/ 6/2018 & 2019). 

- Διοργάνωση δράσης με τίτλο: «Δωρεάν μαθήματα ζω-
γραφικής για ενήλικες» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έκ-

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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θεση και προσφορά των έργων στις παιδιατρικές κλινικές του 
Νοσοκομείου Γ. Γεννηματά (από 01/1/2018 έως 30/06/2018 
και από 1-10-2018 έως τον Ιούνιο του 2019.

- Διοργάνωση τριήμερης εκδήλωσης με τίτλο: «WALL 
FESTIVAL» με animater, μαθήματα κατασκευής αντικειμένων 
από πηλό για τα μικρά παιδιά, έκθεση φωτογραφίας και προ-
βολή slides με φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, 
συμμετείχαν καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα με ελληνικό 
έντεχνο τραγούδι, swing και ρεμπέτικο (7-8-9/9/2018).

• Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
- Στην Κοινότητα λειτούργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

2018 τμήματα καλλιτεχνικών εργαστηρίων εκμάθησης παρα-
δοσιακών χορών και αργεντίνικου τάνγκο καθώς και τμήματα 
εικαστικών με δωρεάν μαθήματα ζωγραφικής, ντεκουπάζ.

- Σε συνεργασία της Κοινότητας με το Αλεξάνδρειο ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα “Παιδί, 
διατροφή και υγεία” και με στόχο την ενημέρωση από κα-
ταξιωμένους επιστήμονες και ειδικούς για τις ιδιαιτερότητες 
της διατροφής στην παιδική ηλικία.

- Πραγματοποιήθηκε διήμερο ενημερωτικών συναντήσεων 
και δράσεων με την συμμετοχή 400 μαθητών από 10 Δημοτι-
κά Σχολεία της Τούμπας και με θέμα την οδική ασφάλεια, την 
κυκλοφοριακή αγωγή, την ασφάλεια στην καθημερινότητα 
των παιδιών και στο διαδίκτυο με την υποστήριξη της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή στελε-
χών της Δ/νσης Τροχαίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας και της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

• Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
- Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά  η εκδήλω-

ση  «ΑΝΑΛΗΨΙΑ 2018 », σε συνδιοργάνωση  με «ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΗ – DANCER΄S HOUSE». Η εκδήλωση  εντάσσεται 
στην προσπάθειά της Κοινότητας να αναδείξει  δραστηριό-
τητες Συλλόγων  και Φορέων που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή (Μάιος 2018). 

- Συνδιοργανώθηκε από την Κοινότητα και τον «Κοινωνικό 
Σύνδεσμο Κατοίκων Χαριλάου» η εκδήλωση «Τραπέζι Γειτο-
νιάς της Χαριλάου»: Συμμετείχαν τα χορευτικά των Συλλό-
γων: Κοινωνικού Συνδέσμου κατοίκων Χαριλάου –Ακαδημίας 
Πεύκων – Ομάδα Μελέτης και Διάδοσης Μικρασιατικού Πολι-
τισμού “Ανατολής Ίχνη” - Το 13ο Σύστημα Προσκόπων Χαριλά-
ου (Οκτώβριος 2018). 

- Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, σε συνεργασία 
της Κοινότητας με σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους της 

περιοχής της, το «32ο φεστιβάλ μαθητικών πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων» (30/5 έως 1/7/2018. Συμμετείχαν: Δημο-
τικά Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Πολιτιστικοί, Κοινωνικοί και 
Αθλητικοί Σύλλογοι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 
το Κέντρο Λόγου και Μάθησης «Plasis World».

• ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 
- Διοργανώθηκε για 3η χρονιά η εκδήλωση «Ο κήπος μας 

γιορτάζει»  ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ με τη συνεργασία 
της Δημοτικής Ενότητας, υπηρεσιών του Δήμου, γονέων, 
μαθητών, δασκάλων του 3ου Δημοτικού Σχολείου και εθελο-
ντών. Μια ανοιχτή γιορτή γειτονιάς για να γνωρίσουν οι κάτοι-
κοι της περιοχής τα οφέλη του σχολικού λαχανόκηπου και του 
εθελοντισμού. 

- Πραγματοποιήθηκαν, όπως κάθε χρονιά, τα «Τριανδριώ-
τικα 2018» με πλήθος εκδηλώσεων: Φεστιβάλ Πίτας, παρα-
δοσιακό γλέντι, προβολή κινηματογραφικής ταινίας και κινου-
μένων σχεδίων, μουσική βραδιά, σπουδαστική Συναυλία από 
το «Modern Music Lab” – συνδιοργάνωση με το ωδείο «MUSA” 
(Σεπτέμβριος 2018). 

- Η Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον Δημοτικό Βρε-
φονηπιακό Σταθμό Τριανδρίας υλοποίησε την εκδήλωση «Το 
Φεστιβάλ της χαράς» (23/5/2018) με μουσικοκινητικά παι-
χνίδια, παιδαγωγικές δραστηριότητες, κουκλοθέατρο (θίασος 
«Redicolo), καλλιτεχνικά εργαστήρια («Το Χωνί και το Μελώνι»), 
βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήρι («Η μυρμηγκοφωλιά»).
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ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Β΄  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος:  ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
Αναπληρώτρια Προέδρος

Σύμβουλοι:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

Α΄  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Πρόεδρος:  ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗ 
Αναπληρώτρια Προέδρος

Σύμβουλοι:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΪΖΑΔΕΣ 
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΟΥΚΑ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΪΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 
ΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΔΑΝΑΗ 
Αναπληρώτρια Προέδρος

Σύμβουλοι:
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΤΟΥΔΗ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΤΙΔΗΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΖΗ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 
ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΤΕΡΨΙΔΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 
ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΧΕΙΡ 
ΕΥΧΑΡΙΣ ΧΛΩΡΙΔΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

Πρόεδρος:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΑ 
ΣΟΦΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ 
Αναπληρώτρια Προέδρος

Σύμβουλοι:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος:  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΕΝΟΥ -ΤΣΟΥΚΑΛΑ 
Αναπληρώτρια Προέδρος

Σύμβουλοι:
ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ 
ΑΡΑΒΕΛΛΑ -ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ 
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΛΛΗ 

Ε΄  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος:  ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΡΑΚΗ 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 
Αναπληρωτής Προέδρος

Σύμβουλοι:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ  
ΑΘΗΝΑ ΔΡΙΖΗ  
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  
ΕΥΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΑΖΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ  
ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΒΑ  
ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΡΖΗΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΛΙΔΗΣ 
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Το 2018 ήταν η χρονιά κατά την οποία μπήκαν τα 
θεμέλια για την ανέγερση του Μουσείου Ολο-
καυτώματος  Ελλάδος, του εμβληματικού για την 

πόλη έργου που σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλο-
νίκης και υλοποιείται με την υποστήριξη της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2013, με την υπογραφή μνη-
μονίου συνεργασίας και με διπλό σκοπό: Αφενός, να ανα-
δειχτεί η μακραίωνη ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης, που αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα, ως 
παγκόσμια μαρτυρία του ολέθρου του πολέμου, του ρα-
τσισμού 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. 

Την προσπάθεια αυτή πίστεψαν και στήριξαν οικονομι-
κά με δωρεές το γερμανικό κράτος και το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος , ενώ και η ελληνική Πολιτεία  θα συνδράμει 
με εφάπαξ επιχορήγηση.

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 πολεοδομι-
κή μελέτη του ακινήτου για τη δημιουργία του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος στην περιοχή του Εμπορικού Σταθμού 
Θεσσαλονίκης στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το συγκεκρι-
μένο ακίνητο έχει εκμισθωθεί από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην 
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, δυνάμει σύμβασης 
μίσθωσης που υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου 2014, για χρο-
νικό διάστημα τριάντα (30) ετών, η οποία μπορεί να παρα-
ταθεί για ενενήντα (90) έτη συνολικά. 

Νομικό Σχήμα και έδρα της Ένωσης:
Η ίδρυση και η λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώμα-

τος Ελλάδος αποτελεί τον κύριο σκοπό της Διεθνούς Μη 
Κερδοσκοπικής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, συστάθηκε νομικό πρόσωπο «Association 
Internationale Sans But Lucratif» («Διεθνής Ένωση μη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα»), ένας συνδυασμός σωματείου 
και ιδρύματος, με έδρα το Βέλγιο. Οι δραστηριότητες και 
οι σκοποί της Διεθνούς Ένωσης προσδιορίζονται κατά 
τρόπο ρητό και συγκεκριμένο στον καταστατικό του φο-
ρέα. Το Βέλγιο επιλέχθηκε προκειμένου να τονιστεί ο διε-
θνής χαρακτήρας του Μουσείου, αλλά και για να εξασφα-
λιστεί η ευχερέστερη προσέλκυση και αποδοχή δωρεών 
από το εξωτερικό. 

Ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης 
είναι οι: 
•	 Δήμος	Θεσσαλονίκης	

•	 Ισραηλιτική	Κοινότητα	Θεσσαλονίκης	

•	 Mémoire	de	la	Shoah-Paris,	France	(Μουσείο	Ολοκαυ-
τώματος- Παρίσι, Γαλλία), 

•	 Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης	

•	 American	 Jewish	 Committee	 (Αμερικανο-Εβραϊκή	
Επιτροπή) 

Η Ένωση έχει επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η 
Γενική της Συνέλευση απαρτίζεται από 28 μέλη, φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, με προσωπικότητες αναγνωρισμέ-
νες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σημαντικές Στιγμές
•	 Ιανουάριος	2018:	Σε	επίσκεψή	τους	στη	Θεσσαλονίκη,	

ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Ρούβεν Ρίβλιν και ο Έλλη-
νας Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας, τοποθέτησαν 
τον θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος και συμβολικά φύτεψαν δυο ελιές. 
Η τελετή έλαβε χώρα στον χώρο όπου θα ανεγερθεί 
του Μουσείο Ολοκαυτώματος. 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Master Holocaust Museum of Greece logo
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•	 Οκτώβριος	 2018:	 υπογράφηκε	 στις	 Βρυξέλλες	 το	
καταστατικού του Διεθνούς Mη Κερδοσκοπικού Σω-
ματείου «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος» και 
εγκρίθηκε με τη δημοσίευση του σχετικού Βασιλικού 
Διατάγματος. 

•	 Εγκρίθηκε	με	τον	νόμο	4607/2019	άρθρο	66	(ΦΕΚ	65	
Α’/24.04.2019) η οικονομική στήριξη του Μουσείου 
από την ελληνική Πολιτεία.

•	 Ολοκληρώθηκε	 η	 μελέτη	 βιωσιμότητας	 (Feasibility	
Study) από την εταιρία Deloitte και τους Αρχιτέκτονες 
του έργου.

•	 Ολοκληρώθηκε	 η	 διαδικασία	 ανάδειξης	 του	 project	
manager, ο οποίος έχει αναλάβει τη μελετητική ωρί-
μανση του έργου και την τεχνική παρακολούθηση της 
κατασκευής του.

Ο ρόλος του Μουσείου στην πόλη και διεθνώς
•	 Αποφασιστική	συμβολή	στην	ανάδειξη	του	πολυπο-

λιτισμικού 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 αναβάθ-
μιση μιας υποβαθμισμένης περιοχής της πόλης

•	 Συνεργασία	 με	 Πανεπιστήμια,	 εκπαιδευτικούς	 και	
ερευνητικούς φορείς

•	 Βιωματικό	κέντρο	εκπαίδευσης	νέων	κυρίως	ανθρώ-
πων για τις αξίες της ανεκτικότητας, της διαφορετικό-
τητας αλλά και τη διαχείριση των καθημερινών προ-
βλημάτων βίας και ρατσισμού

•	 Ανάδειξη	του	Μουσείου	ως	παγκόσμιας	εμβέλειας	κέ-
ντρου μελέτης και έρευνας της Σεφαραδίτικης γλώσ-
σας, κουλτούρας και πολιτισμού

•	 Δυνατότητα	συλλογής	των	αρχείων	της	Εβραϊκής	Κοι-
νότητας 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. 
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Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διέθεσε στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης δωρεά ύψους 10.000.000€ για την 
ανακούφιση της πόλης από τις επιπτώσεις της οι-

κονομικής και κοινωνικής κρίσης.
O Δήμος Θεσσαλονίκης κατένειμε τα έργα που θα υλο-

ποιηθούν με το συνολικό ποσό της δωρεάς σε πέντε θε-
ματικούς άξονες, με βάση τις προτεραιότητες παρεμβά-
σεων 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 Επιχειρημα-

τικότητα
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 προστέθηκε ένα επιπλέον 

χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση δράσεων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του τρόπου αξιοποίησης 
της δωρεάς, είτε ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότη-
σης έργων ήδη σχεδιασμένων, είτε ως νέας πηγής χρημα-
τοδότησης που δρα συμπληρωματικά στον προϋπάρχο-
ντα προϋπολογισμό και επιτρέπει τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση νέων έργων και δράσεων, έγινε 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 εξω-
στρεφή πόλη, η οποία αναπτύσσεται ως τουριστικός 
προορισμός, ανοικτή σε καινοτόμες δράσεις πολιτι-
σμού και επιχειρηματικότητας, προσιτή στους επισκέ-
πτες και φιλική προς τους νέους (άξονες Β – Ε).

Στη διάρκεια του 2018 άρχισε η υλοποίηση των εξής έρ-
γων και δράσεων ανά άξονα:

 Άξονας Α: Κοινωνική Πολιτική – Ενίσχυση Ευπα-
θών Ομάδων
1. Αγορά δύο οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης 

προσωπικού και ωφελουμένων διαφόρων δομών της Δι-
εύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 
αλλά και άλλων υπηρεσιών.

2. Υλοποίηση της δομής «Επανεκκίνηση» με στόχο την 
επανένταξη 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 διαμερίσμα-
τος, επιδότηση μισθωτής εργασίας, επιδότηση απόκτη-
σης 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 Υποστήρι-
ξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»).

 Άξονας Γ: Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων Προ-
βολής για τον Τουρισμό
1. Διαμόρφωση, εξοπλισμός και λειτουργία δύο «Info 

Kiosks» (Περίπτερα πληροφόρησης επισκεπτών) (σε συ-
νεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau). 

ΔΩΡΕΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
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Άξονας Δ: Πολιτισμός και Κοινωνία των Πολιτών
1. Ψηφιοποίηση Αρχείου Εφημερίδων Κεντρικής Δημο-

τικής Βιβλιοθήκης. Το υλικό αυτό θα καταστεί προσιτό 
σε έναν μεγάλο αριθμό ερευνητών, συμβάλλοντας στην 
αύξηση της παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων και ιστο-
ριογνωσίας για τη Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με το 
Thessaloniki Convention Bureau).

2. Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά. H ανοιχτή πρόσβαση 
στις σχολικές αυλές μετά τη λήξη του σχολικού προγράμ-
ματος δίνει διέξοδο στο πρόβλημα έλλειψης ελεύθερου 
χώρου για παιχνίδι, καθιστώντας τα σχολεία τόπους συ-
νάντησης, συνεργασίας, παιχνιδιού, άθλησης και ψυχαγω-
γίας, ενώ, παράλληλα, ενισχύει την κοινωνικοποίηση των 
κατοίκων της γειτονιάς (σε συνεργασία με το Creativity 
Platform).

3. 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 συ-
νεργασία με τη ΜΚΟ «ΠΕΡΑ» και το ΚΕΠΑ) 

Άξονας  Ε: Τεχνικά Έργα – Παρεμβάσεις στην Πόλη.
1. Κέντρο Αρωγής Εξαρτημένων – Ιανός: Δημιουργία και 

Λειτουργία Κέντρου σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης (αφορά άτομα εξαρτημένα από 
ψυχοδραστικές ουσίες, που δεν είναι ενταγμένα σε κά-
ποιο θεραπευτικό πρόγραμμα και αντιμετωπίζουν έντονα 
προβλήματα διαβίωσης). 

2. Ανάπλαση Τριών Παιδικών Χαρών: Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος συνολικής αναβάθμισης και πιστοποίησης των 
παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναπλάθονται 
οι παιδικές χαρές πλατείας Μακεδονομάχων (1η Κοινότη-
τα), πάρκου Νέας Ελβετίας (5η Κοινότητα), της συμβολής 
των οδών Θερμοπυλών και Νάστου (5η Κοινότητα). 

3. 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. 

4. Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και ανάδειξη κτι-
ρίων ειδικού ενδιαφέροντος: Πρόκειται για ομάδα έργων 
που αφορά τα κτίρια του Εβραϊκού Μουσείου (οδός Αγ. 
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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 πε-
ριοχών γύρω από τα κτίρια και η βελτίωση της προσβα-
σιμότητας. 

5. Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και αποτρεπτικών 
εμποδίων: Με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λει-
τουργίας 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 τοποθετη-
θούν: αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα εμπόδια, σταθερά 
αποτρεπτικά εμπόδια, εύκαμπτοι οριοδείκτες – ελαστικοί 
διαχωριστές κυκλοφορίας (κράσπεδα) και παγκάκια.  

6. Δημιουργία τουριστικού και πολιτιστικού περιπάτου: 
•	 Ανάπλαση	διαδρομής	από	τη	Ροτόντα	στην	οικία	Κε-

μάλ Ατατούρκ

•	 Ανάπλαση	οδού	Κάστρων

Τα τεχνικά έργα, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το 
ΚΕΠΑ, θα έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό μέχρι το τέλος 
του 2019.

Επιπλέον, συνέχισαν να λειτουργούν και το 2018 με τη 
δωρεά του ΙΣΝ οι ακόλουθες δομές ανά άξονα:

 Άξονας Α: Κοινωνική Πολιτική – Ενίσχυση Ευπα-
θών Ομάδων
1. Δομή με τη μεθοδολογία «street work» για την εξυ-

πηρέτηση της κοινωνικής υπηρεσίας του Υπνωτηρίου 
Αστέγων με την ενίσχυση και ανάπτυξη της εμβέλειας και 
της λειτουργία του (σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»). 

2.  Συνέχιση της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου Ημέ-
ρας Αστέγων (σε συνεργασία με την ΜΚΟ «PRAKSIS”, συ-
μπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση της δομής από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 Άξονας Β: Πρωτοβουλίες για την Καινοτομία και 
την Επιχειρηματικότητα
1. Δημιουργία και λειτουργία της προ-θερμοκοιτίδας 

OK!Thess με τη σύμπραξη των: Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό και 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Αλε-

ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (σε συνεργασία με το Κέντρο 
Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ). 

2. Εξοπλισμός και λειτουργία στα Παλιά Σφαγεία του ερ-
γαστηρίου 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 σχε-
διασμού 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). 

 Άξονας Γ: Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων Προ-
βολής για τον Τουρισμό
1. 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).

ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
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Το 2018 ήταν η χρονιά που εδραίωσε το OK!Thess 
σαν το σημείο αναφοράς στην Θεσσαλονίκη για 
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Μια 

διαφορά από προηγούμενες περιόδους είναι το ότι είχε 
σημαντική επιτυχία στην προσέλκυση επενδύσεων όχι 
μόνο για τις ομάδες του OK!Thess αλλά όλης της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, οι δραστηριότητες του 
OK!Thess στους περίπου 26 μήνες της λειτουργίας του εί-
χαν τριπλή κατεύθυνση - στόχευση:

A.  Ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας 
B.   Ωρίμανση/Επιτάχυνση startups (υποβοήθηση ομάδων   

με coaching mentoring)
C.  Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων

Στις παραγράφους που ακολουθούν καταγράφονται εν 
συντομία τα πρώτα αποτελέσματα και γίνεται μια προ-
σπάθεια αποτύπωσης της επίδρασης του OK!Thess στο 
οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. 

Στόχος Α
Προώθηση της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος και-

νοτομίας στην πόλη: Το κύριο όργανο για αυτόν το στόχο 
ήταν οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στον χώρο του 
OK!Thess. Οι εκδηλώσεις αυτές περιελάμβαναν: 
•	 Σεμινάρια	 /	 masterclasses	 –	 ορισμένα	 για	 την	 απο-

κλειστική συμμετοχή των ομάδων που φιλοξενούνται 
και άλλα ανοιχτά στο οικοσύστημα της πόλης. 

•	 Φιλοξενούμενες	εκδηλώσεις	που	σχετίζονταν	με	την	
καινοτομία. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή 
των λεγόμενων meetups, όπου μια εστιασμένη τε-
χνολογική κοινότητα συναντιέται τακτικά, ανταλλάσει 
βέλτιστες πρακτικές και ενημερώνει για νέες εξελίξεις 

στην τεχνολογία του ενδιαφέροντός της. Με αυτό τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η διαρκής κατάρτιση και επικαι-
ροποίηση της γνώσης που δεν μπορεί να εξασφαλίσει 
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα – πχ meetups σε μια γλώσ-
σα προγραμματισμού εξασφαλίζουν επίκαιρη γνώση 
εκεί που ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα βρίσκεται αναγκα-
στικά τουλάχιστον δύο χρόνια πίσω.

•	 Συνδιοργανώσεις	 με	 οντότητες	 όπως	 πανεπιστήμια,	
βιομηχανικοί οργανισμοί κλπ συχνά με μεγάλη συμ-
μετοχή καινοτόμων ομάδων. Τυπικές περιπτώσεις 
είναι διαγωνισμοί όπου ομάδες προσπαθούν είτε να 
τελειοποιήσουν μια ιδέα σε ένα Σαββατοκύριακο, είτε 
να την προετοιμάσουν για επιχειρηματική παρουσία-
ση. Τυπικές περιπτώσεις είναι το Startup Weekend, το 
Match and Develop σε συνεργασία με την ΕΤΕ και το 
ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένοι διαγωνισμοί σε συνερ-
γασία με σχολές.

•	 Τέλος	επισκέψεις	από	την	πόλη,	την	χώρα	ή	το	εξω-
τερικό βοηθάνε αφ’ ενός την προβολή του οικοσυ-
στήματος, αφ’ ετέρου την εξοικείωση με την έννοια 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε ένα 
πλατύτερο κοινό.

Στόχος Β 
Υποβοήθηση ομάδων που θέλουν να επιχειρήσουν με 

καινοτόμες ιδέες: Σε αντίθεση με τυπικές θερμοκοιτίδες ή 
επιταχυντές, το OK!Thess δέχεται να στηρίξει ομάδες που 
βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας με ελάχιστη επεξεργα-
σία αυτής της ιδέας προς την επιχειρηματική κατεύθυνση. 
Αυτό επιτρέπει σε περισσότερα άτομα ή ομάδες να επιχει-

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜA 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ OK!THESS

Διοικούσα Επιτροπή ΟΚ!Thess

1. Δήμος Θεσσαλονίκης

2. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καιντομιίας

3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5. Διεθνές Πανεπιστήμιο

6.  Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

7. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

8. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

9. Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

10.  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου 
Ελλάδος



24 / 118 

ρήσουν, γνωρίζοντας πως, αν η ιδέα τους δε δουλεύει, θα 
το εξακριβώσουν γρήγορα.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης περιλαμβάνει ένα πολύ 
εντατικό τρίμηνο στην αρχή, που ακολουθείται από ένα 
τρίμηνο δουλειάς και παρακολούθησης της ομάδας από 
τους coaches. Σε ορισμένες περιπτώσεις η παραμονή στο 
OK!Thess μπορεί να συνεχιστεί ως το μέγιστο του ενός 
έτους, όταν η πρόοδος το δικαιολογεί. 

Από την αρχή της λειτουργίας του OK!Thess μέχρι σήμε-
ρα (κύκλος #8) έχουν κάνει αίτηση για θερμοκοίτιση 207 
ομάδες.
•	 68	 ομάδες	 συμμετείχαν	 στον	 επιταχυντή	 στους	 8	

πρώτους κύκλους επιτάχυνσης. 

i. 18 ομάδες δέχονται αυτή την περίοδο (Μάιος 
2019) βοήθεια από το OK!Thess

ii. 35 συνεχίζουν την προσπάθειά τους έχοντας περι-
στασιακή επαφή με το OK!Thess (Alumni teams)

iii. 15 έχουν εγκαταλείψει την επιχειρηματική τους 

ιδέα, έχοντας αποκτήσει εφόδια για την επό-
μενη επιχειρηματική τους προσπάθεια. 

Εκτιμάται ότι έχουν περάσει από την διαδι-
κασία επιτάχυνσης περίπου 172 άτομα.

•	Από	τις	ιδέες	που	ωρίμασαν	στο	OK!Thess	
έχουν ξεκινήσει οικονομική δραστηριότητα 
οι 23 (δημιουργία εταιρικού ΑΦΜ), ενώ 30 
βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία διερεύ-
νησης.
•	Στις	19	ομάδες	που	έχουν	ξεκινήσει	οικονο-
μική δραστηριότητα εμπλέκονται (ιδρυτές, 
εργαζόμενοι, πρακτική άσκηση) 84 άτομα.

Στόχος Γ
Υποβοήθηση του οικοσυστήματος της 

Θεσσαλονίκης και διασύνδεσή του με επεν-
δυτές

Ο θεσμός των DemoDays, όπου καλείται 
μια κρίσιμη μάζα επενδυτών να ακούσει πα-
ρουσιάσεις από ομάδες από όλη την Θεσ-
σαλονίκη και την περιοχή, ώστε να μπορούν 
να ξεκινήσουν συζητήσεις για επενδύσεις 

όπου υπάρχει κοινό ενδιαφέρον, έχει πλέον θεσμοθετηθεί 
με επίκεντρο το OK!Thess. Η μορφή και το μέγεθος των 
Demo Days αναπροσαρμόζεται συνεχώς. Επίσης ο θε-
σμός υποβοηθά στην αρχική επαφή μεταξύ των μερών 
και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, μια διαδικασία 
μακρόχρονη και προπάντων εμπιστευτική. Γι’ αυτούς τους 
λόγους δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία, 
ούτε απόλυτα μεγέθη για επενδύσεις ή κύκλους εργασιών 
των νέων εταιρειών.

 1ο Thessaloniki ’s DemoDay 28/1/2018 
Από το σύνολο των 12 ομάδων που υποστηρίχθηκαν 

από το OK!Thess στο πρώτο αυτό διάστημα τέσσερις κα-
τάφεραν να προσελκύσουν αρχική χρηματοδότηση (από 
μικρά ποσά για την διασφάλιση πνευματικών δικαιωμά-
των ως ικανή επένδυση για την εκκίνηση εργασιών).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι επτά επεν-
δυτικών funds.

 2ο Thessaloniki ’s- DemoDay 15/5/2018 
20 ομάδες παρουσίασαν την πρότασή τους (pitching) 

σε 12 εκπροσώπους επενδυτών από την Αθήνα και τη 
Βουλγαρία και παρουσιάστηκε σημαντικό επενδυτικό εν-
διαφέρον.

 Προηγήθηκε στρογγυλό τραπέζι ανάμεσα σε επενδυτές 
των δυο χωρών συμπέρασμα του οποίου ήταν να συνε-
χιστεί ο διάλογος, καθώς η συνεργασία που προκύπτει 
βοηθάει την ευρύτερη τοπική αγορά να μεγαλώσει προς 
όφελος των όλων των νέων επιχειρηματιών.
•	 5	ομάδες	είναι	ήδη	στην	αγορά	–	μια	από	αυτές	έχει	

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜA ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ OK!THESS

Συμβουλευτική Επιτροπή OK!Thess

Πρόεδρος:  Μητακίδης Γιώργος, Πρόεδρος του Digital Enlightenment Forum

Αγγέλου Άγγελος, Επιχειρηματίας/ Επενδυτής “Angelou Economics”

Αργυρίου Νότης, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ

Αργυρός Στέλιος, Πρόεδρος των Filiacom Α.Ε., πρ. Πρόεδρος ΣΕΒ

Αρσένης Σπύρος, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds

Bofinger Αντρέας, Co-Founder HeBAN (Hellenic Business Angels Network)

Δημητρίου Γιώργος, Business Development Advisor

Δοξιάδης Αρίστος, BigPi Ventures

Δουκίδης Γιώργος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πλούσας Σωκράτης, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

Πολυχρονάκης Θανάσης, Web Developer, Founder

Σουρμαϊδου Πόπη, ΚΟΙΝΣΕΠ Εργάνη

 Τζωρτζάκης Παντελής, Καθηγητής Πλρηοφορικής, τ. Δ/νων Σύμβουλος και 
Αντ/δρος FORTHNET

Hatsopoulos Μαρίνα, Επιχειρηματίας, Angel Investor

Stojanovic Filip, SEGURA Consulting LLC

Bensasson-Chimchi Simon, OK!Thess, Δήμος Θεσσαλονίκης 
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ήδη κάνει πάνω από €100.000 σε πωλήσεις.

•	 3	ομάδες	βρίσκονται	σε	διαπραγματεύσεις	για	χρημα-
τοδότηση.

•	 Ομάδες	από	το	ΟΚ!Thess	κέρδισαν	τα	εξής	βραβεία	
στην περίοδο από την τελευταία έκθεση προόδου:

 Εθνική Τράπεζα - διαγωνισμός καινοτομίας (NBG 
Business Seeds): Πρώτο βραβείο €20.000

 Mindspace Competition: Πρώτο βραβείο €8000 
συν επίσκεψη στο Silicon Valley με πληρωμένα τα 
έξοδα.

 Get in the Ring Competition: Πρώτο πανελλήνιο 
βραβείο – εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διε-
θνή κύκλο στην Πορτογαλία.

 Orange Grove Squeeze Competition: Πρώτο βρα-
βείο €15.000.

 Ennovation Competition: Πρώτο βραβείο €4000

 3ο Thessaloniki ’s- DemoDay 22-23/10/2018 
Το πρώτο διήμερο Demo Day, όπου εκτός από τις παρου-

σιάσεις επενδυτικών προτάσεων από ομάδες (pitching) 
και τις κλειστές συναντήσεις με επενδυτές που έγιναν την 
πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε στην γνωριμία 
πιο ανώριμων ομάδων με τους επενδυτές, με στόχο την 
αρχική γνωριμία τους και την ανταλλαγή απόψεων. Πα-
ράλληλα, καθώς υπήρχε η συμμετοχή και επενδυτικών 
funds (12) αλλά και άλλων επενδυτών (3) από Ελλάδα και 
χώρες των Βαλκανίων, έγιναν συζητήσεις για την ανάπτυ-
ξη του θεσμού των συνεργατικών επενδύσεων.

Το ενδιαφέρον των νέων Fund για την περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης και την καινοτομία που παράγεται από ομάδες 
τις περιοχής ήταν έντονο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
διάστημα αναφοράς προχώρησαν σε συνολικές επενδύ-
σεις περίπου 1.000.000€ με την μορφή seed capital για 
την συμμετοχή σε νέα καινοτόμα εγχειρήματα. (ανακοι-
νώθηκαν 3 επενδύσεις, K-Invent, PLiN από Uni Fund και 
Loceye από Velocity Partners). Και οι τρείς ομάδες έκαναν 
την πρώτη τους επαφή με τους επενδυτές κατά την διάρ-
κεια των Demo Days που διοργάνωσε το OK!Thess, ενώ 
2 από αυτές (K-Invent και Loceye) υποστηρίχθηκαν στην 
προσπάθειά τους από την ομάδα του OK!Thess. 

Παράλληλα σημαντική θεωρείται και η διάκριση της 
ομάδας AidPlex στον διαγωνισμό Mindspace Challenge, 
κάτι που της έδωσε πρόσβαση στο οικοσύστημα του 
Λονδίνου και της Βοστόνης.

 4ο Thessaloniki ’s- DemoDay 19/3/2019
Ήταν το μεγαλύτερο DemoDay από άποψη συμμετο-

χών (36 ομάδες με ώριμη επενδυτική – 24 εκπρόσωποι 
επενδυτικών σχημάτων από πολλές χώρες της ΝΑ Ευρώ-
πης). Για πρώτη φορά είχαμε και την συμμετοχή ομάδας 
από το εξωτερικό.

Κυρίως λόγω του μεγέθους της εκδήλωσης δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν παρουσιάσεις (pitching), αλλά καταγράφη-
καν 130 κλειστές διμερείς συναντήσεις που αποτέλεσαν 
το έναυσμα για την εκκίνηση της διαδικασίας διαπραγμά-
τευσης μεταξύ ομάδων και επενδυτών.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε είναι 
αδύνατο να καταγραφούν αποτελέσματα (επενδύσεις), 
παρόλα αυτά ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση του είδους 
που έχει οργανωθεί ποτέ στη Θεσσαλονίκη από άποψη 
προσέλευσης και κατά δήλωση των συμμετεχόντων και 
από άποψη ενδιαφέροντος, κάτι που καταδεικνύει το γε-
γονός ότι το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης 
ωριμάζει πλέον συνολικά.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνέχισε να ασκεί την 
κοινωνική πολιτική του μέσα από τις κοινωνι-
κές δομές και τα προγράμματα που υλοποιεί 

για την διαχείριση της κοινωνικής κρίσης, που αποτέλεσε 
πολιτική προτεραιότητα μέγιστης σημασίας. Η ενδυνά-
μωση, αλλά και η επέκταση των μόνιμων δομών κοινωνι-
κής στήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο 
συνολικό σχεδιασμό της Διοίκησης, αποτελούν βασικό 
μέλημά της και έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμες για 
την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.

Η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, που αποτέ-
λεσε προτεραιότητά μας και συνειδητή πολιτική επιλογή, 
συνεχίστηκε με την επέκταση του προγράμματος REACT 
και την προσπάθεια δικτύωσης με ενεργούς φορείς της 
τοπικής κοινωνίας, 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, αλλά και 
η συνεχής δικτύωση με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για 
ανταλλαγή καλών πρακτικών βοήθησαν σημαντικά στην 
καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος σε τοπικό επίπεδο.

Η στρατηγική στο πλαίσιο του σχεδίου για την μέριμνα 
και την κοινωνική στήριξη συνεχίστηκε με την συστημα-
τική εξεύρεση πόρων μέσω χορηγιών που εξασφάλισε ο 
Δήμος από ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρίες εστίασης και 
ιδιώτες για την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
και του Κοινωνικού Φαρμακείου, αλλά και μέσω της έντα-
ξής του στα ευρωπαϊκά και χρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα. Μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
πραγματοποιήθηκε αγορά δύο οχημάτων για την υλοποί-
ηση προγραμμάτων των κοινωνικών δομών και της ομά-
δας παρέμβασης στο δρόμο (Street work), ενισχύθηκε η 
λειτουργία της ομάδας αυτής όπως και η λειτουργία της 
δομής του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων, και χρη-
ματοδοτήθηκε η λειτουργία του προγράμματος «Επανεκ-
κίνηση». Με την ολιστική προσέγγιση του σχεδίου για την 
κοινωνική στήριξη ο Δήμος Θεσσαλονίκης στόχευσε με 
δράσεις στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
και στην επανένταξή τους στο κοινωνικό ιστό. 

 Παράλληλα συνεχίστηκε η χορήγηση του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α) για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το 
2019 χορηγήθηκε το Επίδομα Στέγασης (προνοιακό πρό-
γραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μι-
σθώνουν την κύρια κατοικία τους), όπως και προνοιακές 

παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία. 
Από 01/01/2019 ανατέθηκε στον Οργανισμό Προνοια-

κών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρμοδι-
ότητα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα 
σε άτομα με αναπηρία. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας 
παραμένουν διοικητικές εργασίες που προκύπτουν από 
μεταβολές διακοπής, ανάκλησης ή τροποποίησης καθώς 
και η παροχή στοιχείων στον ΟΠΕΚΑ.

 
Α. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

  REACT 
(Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki)
Με την υλοποίηση του έργου “REACT” (Refugee 

Assistance Collaboration, Thessaloniki), ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος, σε 
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) και με τη χρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει στην ορθή διαχείριση του 
προσφυγικού ζητήματος .

Το πρόγραμμα REACT αποτελεί μέρος του προγράμμα-
τος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέ-
γαση - ESTIA, που υλοποιείται από την Υ.Α. σε συνεργασία 
με Δήμους και ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα, με τη χρηματο-
δότηση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ανθρω-
πιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Σκοπός του προγράμματος REACT είναι να συμβάλλει 
στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγι-
κής κρίσης στην Ελλάδα, εντοπίζοντας, εγκαθιστώντας και 
διατηρώντας 893 θέσεις στέγασης σε ιδιωτικά διαμερί-
σματα και 28 θέσεις στο Κέντρο Αιτούντων Άσυλο - «Φιλο-
ξενείο» παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης 
και προστασίας (συμπεριλαμβανομένων της χρηματικής 
ενίσχυσης, διερμηνείας, μεταφοράς και συνοδείας, καθώς 
επίσης και υπηρεσιών διαχείρισης υγείας, ειδικής ψυχο-
κοινωνικής στήριξης παιδιών κ.λ.π.), διαμέσου ενός τοπι-
κού δικτύου των οργανισμών της Θεσσαλονίκης, ήτοι των 
τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

Μέχρι σήμερα φιλοξενήθηκαν 2000 ωφελούμενοι σε 
174 μισθωμένα διαμερίσματα, από τους οποίους οι 1246 
έφυγαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι 
754 συνεχίζουν να λαμβάνουν έως και σήμερα τις υπηρε-
σίες του προγράμματος.
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Δράσεις της δομής:
•	 Ιούνιος	 2018:	 έκθεση	φωτογραφίας,	 με	 αφορμή	 την	

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, κατά την οποία πορ-
τρέτα προσφύγων ταξίδεψαν στην Ελλάδα και σε χώ-
ρες της Ευρώπης

•	 Σεπτέμβριος	2018	:	εκδήλωση	με	θέμα	το	“REACT	πάει	
σχολείο”, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την αναγκαιότητα 
της εκπαίδευσης μέσα από ψυχαγωγικές δράσεις 

•	 Οκτώβριος	2018	:	εκδήλωση	με	θέμα	το	«REACT	κάτι	
μαγειρεύει», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δια-
τροφής, για την προβολή στους μικρούς ωφελούμε-
νους της αξίας της υγιεινής διατροφής μέσα από το 
παιχνίδι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την συμ-
μετοχή ειδικών και ατόμων που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της εστίασης με την συνεργασία του Κλά-
δου Πουλιών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

 Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δράσεις δεντροφύτευ-
σης και καθαρισμού ακτών, συναντήσεις γυναικών και 
παιδιών με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες της γυναί-
κας και της μητέρας. Σε εξέλιξη είναι η πραγματοποίηση 
Cineforum με την προβολή ταινιών μικρού μήκους για 
την προσέλευση και διαμονή προσφύγων σε Camps και 
εκδήλωση για τους μικρούς ωφελούμενους με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Η υποδειγματική εφαρμογή του προγράμματος από τις 
υπηρεσίες του Δήμου είχε ως αποτέλεσμα συχνά θεσμι-
κοί κρατικοί παράγοντες αλλά και διεθνείς οργανισμοί να 
αναφέρονται σ’ αυτό ως παράδειγμα προς μίμηση.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
Το Φιλοξενείο αποτέλεσε την πρώτη Δομή φιλοξενί-

ας στη Θεσσαλονίκη που απευθύνθηκε σε οικογένειες, 
οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας 
στην Ελλάδα. Στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών που 
θα αμβλύνουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από τη μετάβαση από ένα καθεστώς διωγμού σε 
μία νέα συνθήκη ζωής. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες 
στην κατεύθυνση της ανάρρωσης-ανασύνταξης των οι-
κογενειών και της ενδυνάμωσής τους, με προοπτική είτε 
την προσαρμογή και τη σταδιακή ένταξη στη Ελλάδα είτε 
την προετοιμασία για τη μετάβαση σε άλλη χώρα υποδο-
χής (οικογενειακή επανένωση, relocation schema).

Από το 2018 το Φιλοξενείο λειτουργεί ως το μοναδικό 
στεγαστικό πλαίσιο «αυξημένης φροντίδας και υποστήρι-
ξης» για οικογένειες με σημαντική ευαλωτότητα που χρή-
ζουν ολιστικών και εξατομικευμένων παρεμβάσεων. Ως 
σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 20 οικογένειες (και συνολικά 
77 άτομα), εκ των οποίων οι 14 είναι μονογονειϊκές και οι 
έξι πυρηνικές.
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Από αυτές, εννιά οικογένειες έχουν μετακινηθεί σε δι-
αμερίσματα ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης 
υποστηρικτικών στεγαστικών προγραμμάτων (REACT, 
ESTIA-ΑΡΣΙΣ), τρεις οικογένειες αποχώρησαν οικειοθελώς 
από το Φιλοξενείο, δύο οικογένειες εγκατέλειψαν το Φι-
λοξενείο προς άγνωστο προορισμό, ενώ αυτή τη στιγμή 
διαμένουν στο Φιλοξενείο έξι οικογένειες (σε αναμονή για 
την εισαγωγή στο Φιλοξενείο βρίσκεται μία νέα οικογέ-
νεια).

Τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στο Φιλοξενείο φοίτη-
σαν σε νηπιαγωγείο, τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου (28 
παιδιά), ενώ τέσσερα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 
φοίτησαν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία. Επίσης τρία παιδιά 
προσχολικής ηλικίας φοίτησαν μέσω χορηγίας σε Ιδιωτικό 
Παιδικό Σταθμό/Νηπιαγωγείο και τρία παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας φοίτησαν στο Παιδικό Κέντρο «ΔΙΑ-δρασις» 
της Χ.Α.Ν.Θ.

Παράλληλα ενήλικες εντάχθηκαν σε μαθήματα ελληνι-
κής, αγγλικής και γερμανικής Γλώσσας, σε ομάδες δημι-
ουργικής απασχόλησης και απόκτησης δεξιοτήτων (ομά-
δα ραπτικής γυναικών, ομάδα διαπολιστισμικής κουζίνας) 
και σε εργαστήρια κατάρτισης/επιμόρφωσης από φορείς 
και οργανώσεις. Τέλος, τέσσερις ενήλικες άντρες εντάχτη-
καν στην αγορά εργασίας.

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
(Εντεταλμένη Σύμβουλος – ΣΕΜ - Ομάδα Έργου)
Έχοντας πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση του προ-

σφυγικού ζητήματος με σειρά δράσεών του, πριν ακόμη 
ξεσπάσει η κρίση του 2015 και μπροστά στο ενδεχόμενο 
ένα τμήμα τουλάχιστον των προσφυγικών πληθυσμών, 
που  φιλοξενεί σήμερα, να παραμείνουν στην περιοχή, 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκρινε αναγκαίο να αναβαθμίσει 
επιτελικά και οργανωτικά την παρέμβασή του στο πεδίο 
της κοινωνικής του πολιτικής για του δικαιούχους διε-
θνούς προστασίας. Για τον σκοπό αυτό 

(α) ανατέθηκε η εποπτεία της δράσης του Δήμου στο 
πεδίο αυτό σε Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για Θέ-
ματα Προσφύγων και Μεταναστών,

(β) επανενεργοποιήθηκε η λειτουργία του Συμβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών υπό την προεδρεία της παραπάνω 
Εντεταλμένης Συμβούλου και 

(γ) ιδρύθηκε και λειτουργεί ειδική Ομάδα Έργου με τη 
συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ και της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου για 
τον σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων και των συ-
νεργειών του Δήμου όσον αφορά την υποδοχή και ένταξη 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αποστολή ειδικότερα 
της Ομάδας είναι η συμβουλευτική στηριξη της Εντεταλ-
μένης Δημοτικής Συμβούλου για Θέματα Προσφύγων 
και Μεταναστών, του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
αλλά και, γενικότερα, του Δήμου και των υπηρεσιών του, 
που υλοποιούν σχετικές δράσεις. 

Στόχος της εν λόγω αναβάθμισης ήταν ο Δήμος να 
δημιουργήσει τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ομαλή 
ένταξη των προσφύγων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας ολιστικής αντίληψης 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τους 
πρόσφυγες. 

Στη βάση της ολιστικής αντίληψης, ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης, με την υποστήριξη της Ομάδας ‘Εργου, ανέλαβε από 
κοινού με την Ύπατη Αρμοστεία τον φιλικό και άτυπο συ-
ντονισμό και την παρακολούθηση του έργου 45 ΜΚΟ στο 
συγκεκριμένο πεδίο μέσα από τις ανά δεκαπενθήμερο 
συνεδριάσεις του ατύπου συντονιστικού οργάνου Urban 
Working Group. 

Επιπλέον όμως η Ομάδα Έργου, σε συνεργασία κατά πε-
ρίπτωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προώθη-
σε σειρά άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως:

•	 Την ανάπτυξη συνεργειών σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο: πιο συγκεκριμένα (α) Προετοίμασε την 
συνυπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με τον Δήμο Αθηναίων για την έντα-
ξη των προσφύγων, στο οποίο άλλοι εννέα δήμοι 
προσχώρησαν επίσης, ύστερα από σχετική από-
φαση των δημοτικών συμβουλίων τους. Έκτοτε πα-
ρακολουθεί τις δράσεις που αναπτύσσει η εν λόγω 
συνέργεια. (β) Προετοίμασε την υπογραφή του Ευ-
ρωπαϊκού Χάρτη για την Ένταξη (Integrating Cities 
Charter), που διενεργήθηκε τελικά σε συνέδριο του 
δικτύου πόλεων EUROCITIES στο Μιλάνο, και, έκτοτε 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο εν λόγω δίκτυο. 

•	 Την	κατάρτιση	και	ευαισθητοποίηση	του	προσωπι-
κού του Δήμου: συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την UNICEF 
και με την υποστήριξη των αντιδημάρχων Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης & Κοινωνίας των Πολιτών 
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καθώς και Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, προχώρη-
σε στην επιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας 
Τριανδρίας γύρω από το προσφυγικό ζήτημα. Στό-
χος του διαδραστικού εργαστηρίου ήταν η ενίσχυ-
ση των Κοινοτήτων με νέα εργαλεία και μεθόδους 
που διευκολύνουν την άμεση επικοινωνία με όλους 
τους κατοίκους μιας πολυπολιτισμική γειτονιάς και, 
παράλληλα, αναδεικνύουν την Κοινότητα ως ζωντα-
νό χώρο κοινωνικής δικτύωσης της γειτονιάς χωρίς 
αποκλεισμούς.

•	 Την	 προσέλκυση	 χρηματοδοτήσεων	 των	 ενταξια-
κών δράσεων του Δήμου: συγκεκριμένα, ήρθε σε 
επαφή με τον οργανισμό Οpen Foundation Society 
ο οποίος ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την δημιουρ-
γία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 
2-6 ετών καθώς και πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδα-
σκαλίας για προσφυγόπουλα 12-17 ετών.

•	 Ανάδειξη θεμάτων καθημερινότητας των δικαιού-
χων προστασίας μέσω του Συμβουλίου Ένταξης Με-
ταναστών, που άπτονται αρμοδιότητας άλλων φορέ-
ων, όπως κατεξοχήν τα ζητήματα που αφορούν την 
μετακίνηση των προσφύγων με τις αστικές συγκοι-
νωνίες ή την εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

•	 Την	υποστήριξη	της	συμμετοχής	του	Δήμου	σε	σει-
ρά διεθνών και εθνικών διοργανώσεων, αλλά και 
την υποστήριξη της διρογάνωσης από τον Δήμο σε 
συνέργεια με άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς ιδί-
ως για την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ ΟΤΑ όσον 
αφορά τη στέγαση αιτούντων άσυλο και προσφύ-
γων, καθώς και για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
όσον αφορά την προώθηση της γλωσσικής ένταξης 
των ενηλίκων ή της ένταξης εν γένει στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομάδα Έργου σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν και συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος 
URBACT III – “Arrival Cities” που σκοπό έχει να σχεδιάσει 
βιώσιμες αστικές πολιτικές στο πεδίο της διαχείρισης 
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στο πλαί-
σιο δικτύου πόλεων με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο 
Αμαδόρα της Πορτογαλίας και εταίρους από την Ιταλία, 
την Ισπανία, την Φινλανδία και τη Λετονία.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΕΓΙΑ

Οι δύο δομές αστέγων (Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέ-
γων και Υπνωτήριο Αστέγων) 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 (ΑΚΗΑ)
Από το 2018 έως σήμερα, στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας 

Αστέγων προσήλθαν 2.318 διαφορετικά άτομα τα οποία 
πραγματοποίησαν συνολικά 48.704 επισκέψεις. Οι νέοι εγ-
γεγραμμένοι ανήλθαν στα 717 άτομα εκ των οποίων 592 
είναι άνδρες και 125 γυναίκες. 

Κατά την διάρκεια αυτή, πραγματοποιήθηκαν συνολι-
κά 7.571 ατομικές συνεδρίες στην κοινωνική υπηρεσία, 
2.394 συνεδρίες στην εργασιακή συμβουλευτική, ενώ 
η ιατρονοσηλευτική υπηρεσία πραγματοποίησε 2.377 
επισκέψεις. Τα βασικότερα αιτήματα σχετίζονταν με την 
ανεύρεση στέγης, την παροχή συσσιτίου, την ιατρική πα-
ρακολούθηση, την ανεύρεση εργασίας, την ψυχολογική 
υποστήριξη και νομική συμβουλευτική. Το 2019 δέκα επι-
τυχόντες ωφελουμένοι του ΑΚΗΑ εντάχθηκαν στα κοινω-
φελή προγράμματα του ΟΑΕΔ και πραγματοποιήθηκαν 
τρεις προσλήψεις σε ιδιώτες, ενώ συνολικά από το 2018 
βρήκαν εργασία 28 ωφελούμενοι. 

Το διάστημα αυτό η δομή ενίσχυσε το υπάρχον δίκτυο 
συνεργασιών με την τοπική κοινωνία, πραγματοποίησε 
δράσεις εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πρόσφυγες-
ωφελουμένους, κύκλους μεικτών θεατρικών εργαστηρίων, 
συμβουλευτική γυναικών σε ιατρικά θέματα με διενέργεια 
ιατρικών εξετάσεων αλλά και δράσεις Street work για την 
προσέγγιση του άστεγου πληθυσμού. Το προσωπικό του 
ΑΚΗΑ και η ομάδα street work συμμετείχε στην τριήμερη 
πιλοτική καταγραφή αστέγων στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία 
με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 
Κατά το 2018, συνολικά 217 άτομα έχουν φιλοξενηθεί 

και εξυπηρετηθεί από τη δομή του Υπνωτηρίου, εκ των 
οποίων 187 ήταν άνδρες και 30 γυναίκες. Οι πολίτες μη 
Ελληνικής καταγωγής ήταν 53 άτομα, ενώ κατά το 2019 
εξυπηρετήθηκαν έως σήμερα συνολικά 100 άτομα (93 
άνδρες και 8 γυναίκες). Οι πολίτες μη Ελληνικής καταγω-
γής είναι 33 άτομα.
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Από το 2018 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συ-
νολικά 2.423 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης από την Κοινωνική Υπηρεσία, 520 
Ατομικές Συνεδρίες με την Ψυχολόγο, 500 ατομικές συνε-
δρίες με εξειδικευμένο προσωπικό σε προγράμματα απε-
ξάρτησης, νοσηλευτική φροντίδα από τη νοσηλεύτρια σε 
434 ωφελουμένους, καθώς και διοικητικές, φορολογικές, 
λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικού προ-
σανατολισμού σε 434 ωφελουμένους. Ωφελούμενοι της 
δομής καλύπτουν βιοτικές τους ανάγκες μέσω της διανο-
μής του περιοδικού Δρόμου ΣΧΕΔΙΑ και είναι ενεργά μέλη 
της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αστέγων. 

 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ
 ΑΣΤΕΓΟΥΣ (Street Work)
Κατά την διάρκεια του 2018 έως και το πρώτο εξάμη-

νο του 2019, η ομάδα των streetworkers προσέγγισε 316 
άτομα σε 793 εξορμήσεις (241 άντρες και 75 γυναίκες). 
Οι 180 ωφελούμενοι έχουν εντοπιστεί παραπάνω από 
μια φορά, ενώ 71 προσεγγίστηκαν και είτε δεν ξαναεντο-
πίστηκαν είτε ζουν σε επισφαλή κατοικία είτε δεν επιθυ-
μούν περαιτέρω επικοινωνία. 

Κατά το σχεδιασμό του πλάνου προσέγγισης –υποστή-
ριξης – κινητοποίησής τους η ομάδα Street Work δικτυώ-
θηκε και διασυνδέθηκε με τις δομές αστεγίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης καθώς και με άλλους φορείς. 

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανέ-

νταξη» εξυπηρετήθηκαν 40 ωφελούμενοι. Από αυτούς 23 
άτομα συνολικά προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2019.

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ» 
Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που υλοποιείται σε 

συνεργασία με τη PRAKSIS και τη ΑΡΣΙΣ, στοχεύει στην 
άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης 60 
ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής υπηρεσιών στέ-
γασης και κοινωνικής φροντίδας. Τελικός στόχος είναι 
η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό 
ιστό 14 τουλάχιστον ατόμων που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής υπηρεσιών 
εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά 
εργασίας ή άλλης εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος 
(π.χ. σύνταξη). 

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
Μέσω του προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ», που υλο-

ποιείται από την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, με αποκλειστικό δωρητή το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέχεται στους ωφελούμε-
νους εργασιακή συμβουλευτική, επιδότηση και υποστή-
ριξη για την δημιουργία επιχείρησης, ιατρική και ψυχοθε-
ραπευτική υποστήριξη, διασύνδεση µε κοινωνικές δομές 
και υπηρεσίες, επιδότηση ποσού ενοικίου με κάλυψη των 
λογαριασμών ∆ΕΚΟ, κάλυψη των αναγκών σίτισης με σκο-
πό την ένταξη 15 εξυπηρετουμένων σε εργασιακό πλαίσιο 
για την επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης. 

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί συνολικά 50 μεμονωμένα 
άτομα και 15 οικογένειες. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 57 συμφωνητικά συνερ-
γασίας και 53 ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 
O Ξενώνας συνεχίζει την λειτουργία του από την 1 Δε-

κεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», σε συνέχεια της 
χρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» κατά την προγραμματική πε-
ρίοδο 2007 – 2013.

Ο Ξενώνας αποτελεί δομή με στόχο τη παροχή ασφα-
λούς διαμονής στις γυναίκες-θύματα βίας και στα παιδιά 
τους, την ενδυνάμωσή τους και την επανένταξή τους στην 
κοινωνία. Στις γυναίκες και στα παιδιά τους που φιλοξε-
νούνται παρέχεται στέγη, σίτιση, προστασία, ασφάλεια, 
εργασιακή συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη, με σκοπό την αυτονόμησή τους. Διευκολύ-
νεται η πρόσβασή τους σε φορείς που έχουν σχέση με την 
απασχόληση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση, όπως 
επίσης και στους φορείς υγείας και πρόνοιας.

Η παραπομπή των γυναικών και των παιδιών τους γίνε-
ται από τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών ολόκληρης 
της ελληνικής επικράτειας (υπάγονται στην Γενική Γραμ-
ματεία Ισότητας των Φύλων), τις κοινωνικές υπηρεσίες 
Δήμων απ’ όλη τη χώρα και τις Υπηρεσίες του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Το σύνολο των Φιλοξενούμενων από την αρχή του 2018 
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μέχρι και σήμερα είναι 50 άτομα (27 γυναίκες και 23 παι-
διά), εκ των οποίων 41 είναι άλλης εθνικότητας. Αυτό το 
χρονικό διάστημα φιλοξενούνται 11 άτομα (έξι γυναίκες 
και πέντε παιδιά). Τέσσερις ωφελούμενες εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» και τρεις γυναίκες πρό-
σφυγες στο πρόγραμμα Στέγασης που υλοποιεί το Υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τους πρόσφυγες.

 
Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 Η Πράξη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Θεσσαλονίκης», εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ενισχύεται σε σταθερή βάση 

από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης μέσω χορηγι-
ών αλλά και με εκδηλώσεις – δράσεις συγκέντρωσης 
τροφίμων από φορείς και επιχειρήσεις. Μέσω της δομής 
διατίθενται είδη βασικής υλικής συνδρομής σε ωφελού-
μενους μετά από την κατάθεση και αξιολόγηση σχετικών 
αιτήσεων. Επιπλέον διανέμονται είδη ένδυσης, υπόδησης 
και ψυχαγωγίας, καλύπτονται έκτακτες περιπτώσεις ωφε-
λουμένων και υποστηρίζονται οι σχετικές ανάγκες των 
κοινωνικών δομών του Δήμου. Από το Μάιο του 2018 
μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης αιτήσεων, ο αριθ-
μός των εγγεγραμμένων ανήλθε σε 200 άτομα, ενώ συνο-
λικά οι ωφελούμενοι συμπεριλαμβανομένων των μελών 
της οικογένειας ανήλθαν σε 486 άτομα. Κατά τις ημέρες 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα διανέμονται πακέτα 
τροφίμων σε οικονομικά αδύναμους πολίτες. 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
Μέσω της δομής παροχής συσσιτίου διανέμονται 750 

γεύματα ημερησίως σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
σε έξι παραρτήματα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
διασφαλίζοντας την τήρηση των κείμενων υγειονομικών 
κανονισμών για την διανομή του φαγητού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ) 
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης διανεμή-

θηκε κολατσιό σε μαθητές α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευ-
σης των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμέ-

να, το σχολικό έτος 2017-2018 διανεμήθηκε δεκατιανό σε 
2.382 μαθητές ενώ το σχολικό έτος 2018-2019 διανεμή-
θηκε δεκατιανό σε 2.304 μαθητές.

Δόθηκε μεγάλη σημασία στον διακριτικό τρόπο κατα-
γραφής των παιδιών, όπως και στον τρόπο που λαμβά-
νουν το κολατσιό τους μέσω των κυλικείων χωρίς διακρί-
σεις.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΤΕΒΑ)
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως Επικεφαλής Εταίρος (δικαι-

ούχος) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης-
Ανατολικό Τμήμα συμμετέχει από το 2016 στην υλοποί-
ηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την παροχή 
ειδών βασικής υλικής συνδρομής καθώς και ενός ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου ατομικής και ομαδικής συμβουλευτι-
κής. 

Συνολικά το 2018 έχουν πραγματοποιηθεί επτά διανο-
μές προϊόντων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.  

Ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών για όλη την 
σύμπραξη αυξήθηκε σε 11.171 έως το τέλος του 2018, 
ενώ η απορροφητικότητα των διανεμόμενων ειδών στο 
σύνολο των επτά διανομών κυμάνθηκε κατά μέσον όρο 
στο 62,77%, με το σύνολο των ωφελούμενων νοικοκυ-
ριών που παρέλαβαν διανεμόμενα είδη να ανέρχεται σε 
περισσότερες από 6.000 οικογένειες. Επίσης πραγματο-
ποιήθηκαν δύο διανομές για ωφελούμενες οικογένειες με 
συγκεκριμένα ηλικιακά και αριθμητικά κριτήρια και μία σε 
αστέγους, ενώ το 2019 πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα 
δύο διανομές από τα αδιάθετα υπόλοιπα των προμηθει-
ών του ΤΕΒΑ.

 Τα συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος αφορούν 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης σε ατομικό και οικογενειακό επίπε-
δο, διατροφικές συμβουλές, συμβουλές υγιεινής διαβί-
ωσης και διαχείρισης οικογενειακού προγραμματισμού 
μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών σε δικαιούχους, 
καθώς και υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών. Συνο-
λικά από το 2018 έως και σήμερα, μόνο δια μέσου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν ωφεληθεί 1.513 δικαιούχοι 
μέσα από 2.820 ατομικές συνεδρίες, σε ό,τι αφορά τις 
υπηρεσίες συμβουλευτικών μέτρων. Το 2018 λειτούργη-
σε μια ομάδα εργασιακής υποστήριξης και ενδυνάμωσης 
ανέργων ωφελούμενων, ενώ το 2019 πραγματοποιήθηκε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ωφελουμένους ΤΕΒΑ της Δ΄ 
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Δημοτικής Κοινότητας για θέματα σχολικού και διαδικτυ-
ακού εκφοβισμού. Για το επόμενο χρονικό διάστημα δρο-
μολογούνται νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στις Δημο-
τικές Κοινότητες και στους εταίρους της Σύμπραξης.

 Ε. ΔOMΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, του επιχειρησιακού προγράμματος με 
άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότη-
τα Ζωής στην ΠΚΜ» ανεγέρθηκαν και εξοπλίστηκαν μέσω 
ΕΣΠΑ τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης στη 
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας επί της οδού Καραϊσκάκη 
4. Μαζί με τη δομή που στεγάζεται επί της Μοναστηρίου 
53-55 αποτελούν τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσα-
λονίκης. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Στα Δημοτικά Ιατρεία παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς διαθέτουν σύγ-
χρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και επιστημονικό 
προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Στη δομή εξυπη-
ρετούνται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ανασφά-
λιστοι και οικονομικά αδύναμοι κάτοικοι, με κλινική εξέ-
ταση, συνταγογράφηση, και εργαστηριακές εξετάσεις. 
Παράλληλα διοργανώνονται δράσεις και προγράμματα 
που στοχεύουν στην προστασία και προαγωγή της δη-

μόσιας υγείας του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Μέσω των Δημοτικών Ιατρείων συνολικά 
έχουν εξυπηρετηθεί 12.774 άτομα.

 Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ 
εκδήλωση για θέματα που αφορούν στον HIV/AIDS, δω-
ρεάν δράσεις προληπτικής οδοντιατρικής σε παιδιά, προ-
γράμματα αγωγής υγείας-εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, αντιγριπικοί εμβολιασμοί έναντι του πνευμονιόκοκ-
κου και κατά της γρίπης, έλεγχος της όρασης, σεμινάρια 
μητρότητας και πλήθος προληπτικών εξετάσεων για την 
αναβάθμιση της υγείας του πληθυσμού. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο που λειτουργεί επί της οδού 

Μοναστηρίου 53-55, παρέχει δωρεάν σε ωφελούμενα άτο-
μα φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παρα-φαρμακευτικά 
προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων 
συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρ-
μακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή 
και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και 
πολιτών. Από το 2018 έως σήμερα εξυπηρετήθηκαν συ-
νολικά 231 άτομα (124 γυναίκες και 107 άνδρες), εκ των 
οποίων 106 ωφελούμενοι Ελληνικής καταγωγής.

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΑΙΝΕΙΑΣ 
Εξυπηρετήθηκαν συνολικά περίπου 55 ΑμεΑ, εκ των 

οποίων τουλάχιστον 40 με πλήρη δρομολόγια από και 
προς τον προορισμό τους. Σε τακτική βάση εντάχθηκαν 
στο πρόγραμμα μεταφοράς εμβόλιμα δρομολόγια, ο 
αριθμός των οποίων κυμάνθηκε από 10 έως 20 μηνιαίως.

Για την ενίσχυση των Ατόμων με Αναπηρία διατέθηκαν 
οκτώ αναπηρικά αμαξίδια μέσω υλοποίησης της δράσης 
‘’Κeep on moving’’ σε φορείς και νοσοκομεία της πόλης.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων, 
συνεχίζονται οι διοικητικές και οικονομικές εργασίες για 
προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑμεΑ 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μα-
κεδονία 2014-2020». 



  35 / 118

 /  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                          AΠOΛOΓIΣMOΣ 2018

 ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ: 
Συνεχίστηκαν και υλοποιήθηκαν για τα εγγεγραμμένα 

μέλη του δραστηριότητες που περιελάμβαναν μουσι-
κή-χορωδία, χορό μοντέρνο και παραδοσιακό, θεατρική 
αγωγή, εικαστικά, διακόσμηση εποχιακών ειδών (λαμπά-
δες, ημερολόγια κ.λπ.), αρτοζαχαροπλαστική, πρόγραμμα 
«Γνωρίζω την πόλη μας», με τη συνδρομή οκτώ εθελο-
ντών. Μέσω της δομής, που απευθύνεται σε άτομα άνω 
των 18 ετών, κατά το 2018 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 43 
άτομα, και από την αρχή του 2019 έως σήμερα, 38 άτομα 
με Αναπηρία. 

Για την ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών για τα Άτομα με Αναπηρία έχουν υποβληθεί προτά-
σεις για τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του Ειδικού Ψυχα-
γωγικού Κέντρου αλλά και του προγράμματος «Αινείας». 

 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος 38 ΑμεΑ με οικονομική 

αδυναμία είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν σε κατα-
σκήνωση στην περιοχή της Χαλκιδικής. 

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ
Με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας επιδιώκεται 

η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υπο-
δοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα 
τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιού-
νται στην περιοχή παρέμβασης. Μέσω παραπομπών δια-
συνδέονται τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς 
και Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, 
και παρέχονται υπηρεσίες που ενισχύουν τις πολιτικές 
που ήδη υλοποιούνται.. Συνολικά τα δυο Κέντρα Κοινό-
τητας Ανατολικού και Δυτικού Τομέα δέχτηκαν περίπου 
5.300 άτομα με αιτήματα για χορήγηση επιδομάτων, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά περίπου 515 συνεδρίες 
για θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και 189 συ-
νεδρίες για θέματα νομικής υποστήριξης. 

Στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας Δυτικού Τομέα 
ενσωματώθηκε Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), 
για την εξυπηρέτηση και διασύνδεση μεταναστών, προ-
σφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας /αιτούντων 

άσυλο με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα. 
Η δομή εξυπηρέτησε το 2018 συνολικά 648 νέους ωφε-
λούμενους διαφόρων εθνικοτήτων και το πρώτο εξάμηνο 
του 2019 περίπου 500 άτομα για θέματα νομικής και ψυ-
χολογικής υποστήριξης, αλλά και για αιτήματα κοινωνικής 
στήριξης μέσω επιδομάτων. Το 2018 καταγράφηκαν στην 
υπηρεσία ασύλου 48 αιτήματα, ενώ το 2019 καταγράφη-
καν 59 αιτήματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ»
Για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά το Κοινωνικό Πνευ-

ματικό Κέντρο «Πορτοκαλιάν» παρείχε φροντιστηριακή 
εκπαίδευση σε μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι οικο-
νομικά αδύναμοι. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2018-2019 δημιουργήθηκαν 59 τμήματα διδασκαλίας 
στα οποία συμμετείχαν 145 μαθητές όλων των σχολικών 
βαθμίδων στα οποία δίδαξαν 49 εθελοντές εκπαιδευτι-
κοί (πτυχιούχοι-φοιτητές) και πραγματοποιήθηκαν 4.136 
ώρες διδασκαλίας. Η επιτυχία του προγράμματος αποτυ-
πώνεται και στην επιτυχία των μαθητών που σε ποσοστό 
70% πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Από το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης κατοί-
κων του Δήμου εξυπηρετήθηκαν 120 κάτοικοι από τους 
οποίους 20 ήταν ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 137 συνεδρίες. Με το πρό-
γραμμα ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης- Σχολές 
γονέων εξυπηρετήθηκαν συνολικά 30 γονείς.
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 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

A. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Μέσα στις γενικότερες δύσκολες συνθήκες της χώρας, 

το Δημοτικό Βρεφοκομείο, με τη βοήθεια των εργαζο-
μένων του και την οικονομική υποστήριξη φορέων, συλ-
λόγων και μεμονωμένων πολιτών, συνέχισε να επιτελεί 
απρόσκοπτα το κοινωνικό έργο του, με γνώμονα το συμ-
φέρον των παιδιών που φιλοξενεί. Ειδικότερα:

Στο χώρο του Βρεφοκομείου, όπου φιλοξενούνται βρέ-
φη έκθετα, γεννημένα εκτός γάμου, ορφανά, ή στερούμε-
να προστασίας από το οικογενειακό τους περιβάλλον, το 
2018 φιλοξενήθηκαν συνολικά σαράντα τέσσερα (44) παι-
διά. Η εισαγωγή των βρεφών έγινε είτε κατόπιν αιτήσεως 
των γονέων τους λόγω αδυναμίας τους να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις έναντι των παιδιών τους, είτε κατόπιν ει-
σαγγελικής διάταξης με την οποία είτε οι γονείς κρίθηκαν 
ακατάλληλοι να έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους ή 
τα εγκατέλειψαν.

Συνεργασίες με φορείς
Τα έτη 2018-2019 συνεχίστηκαν οι εξής συνεργασίες: 

•	 με	το	Αναπτυξιολογικό	Κέντρο	«Απ.	Φωκάς»	του	Ιπ-
ποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου εκτι-
μάται από τους παιδίατρους – νευρολόγους συνερ-
γάτες του Κέντρου η νευροψυχολογική ανάπτυξη 
κάθε φιλοξενούμενου βρέφους και διεξάγονται οι 
απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις για τον εμπε-
ριστατωμένο έλεγχο της υγείας και της ανάπτυξης 
των βρεφών και νηπίων, καθώς και τα απαραίτητα 
προγράμματα φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και 
λογοθεραπείας.

•	 με	το	Τμήμα	Ψυχολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	
Α.Π.Θ. και με το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης, ώστε να δέχεται το Βρεφοκομείο δύο 
φοιτητές από κάθε Τμήμα αυτών ανά εξάμηνο για την 
πρακτική τους άσκηση.

Αυτοτελές τμήμα παιδιάτρου
Ο Παιδίατρος του Ιδρύματος, ο οποίος προσλαμβάνεται 

κάθε χρόνο με μίσθωση έργου, σύμφωνα με τις αρμοδιό-
τητές του, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για:
•	 Την	παρακολούθηση	της	υγείας	των	παιδιών.

•	 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	 νοσοκο-
μεία βρεφών, όταν παρέστη ανάγκη.

•	 Την	ενημέρωση	των	θετών	γονέων,	για	την	υγεία	των	
βρεφών που επρόκειτο να υιοθετήσουν.

•	 Την	μέριμνα	για	προμήθεια	φαρμακευτικού	και	ιατρι-
κού υλικού για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

•	 Τη	δημιουργία	και	την	τήρηση	του	ηλεκτρονικού	ια-
τρικού αρχείου των παιδιών του βρεφοκομείου.

Κοινωνική υπηρεσία
Κατά το έτος 2018-2019: 

- Υποβλήθηκαν 114 αιτήσεις υιοθεσίας από όλη την Ελ-
λάδα.

- Συνεχίστηκε η ενημέρωση των υποψηφίων θετών γο-
νέων κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

- Έγιναν 24 εισαγωγές παιδιών.

- Ολοκληρώθηκαν 16 υιοθεσίες.

- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 2 αναδοχών.

- Τέσσερα παιδιά αποδόθηκαν στις βιολογικές τους οι-
κογένειες. 

- Υπεβλήθησαν 42 αιτήσεις προκειμένου να αναζητη-
θούν οι βιολογικοί γονείς. 

Επίσης εντός του 2018 υπήρξε και παραμένει ενεργή 
έως σήμερα, σύμβαση με τον Σύλλογο Μέριμνας και 
Εποπτείας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.Μ.Ε.Π.Ε.) με σκοπό της 
εποπτεία του έργου της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Θεσμός εθελοντισμού
Διευρύνθηκε και οργανώθηκε περαιτέρω το Μητρώο 

Εθελοντών του Ιδρύματος, το οποίο ξεκίνησε το 2012. 
Εντός του 2018 το Μητρώο εθελοντών του Ιδρύματος 
απέκτησε 15 νέα μέλη και μαζί με αυτά η δυναμικότητά 
του ανήλθε στα 45 μέλη. Από αυτά, τα 20 ήταν ενεργά, δη-
λαδή παρίσταντο σε εβδομαδιαία βάση, προσφέροντας 
υπηρεσίες οργανωμένα και σύμφωνα με τις ανάγκες των 
παιδιών, ενώ οι υπόλοιποι παρίσταντο ευκαιριακά, όποτε 
υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι από αυτούς, λόγω της ιδιότητάς 
τους, προσέφεραν εξειδικευμένο έργο στα παιδιά (πχ φυ-
σικοθεραπείες, εργοθεραπείες κλπ).
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Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Εθελο-
ντών και Αναδόχων Οικογενειών του Αγίου Στυλιανού. 

Βρεφονηπιακός σταθμός
Εντός του έτους 2018 εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού, που ορίζει τον τρόπο λειτουρ-
γίας του:

 Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό λειτούργησαν καθημερινά 
(από 07.00 έως 16.00) πέντε τμήματα σε άριστα εξοπλι-
σμένες αίθουσες. Για το σχολικό έτος 2018-2019 εγγρά-
φηκαν συνολικά 76 βρέφη και νήπια ηλικίας 8 μηνών έως 
5 ετών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 55 παιδιά 
που φοιτούσαν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκη-
σης – Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 Επίσης, προσβλέποντας στη δημιουργική απα-
σχόληση, στην αποφυγή ιδρυματοποίησης, στην κοι-
νωνικοποίηση και στην εξέλιξή τους, όλα τα παιδιά του 
Βρεφοκομείου από 18 μηνών και άνω, παρακολούθησαν 
το πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού τις πρωινές 
ώρες.

Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η συνεργασία με το τμήμα 
της Προσχολικής Αγωγής-Βρεφονηπιοκομίας του Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μελετηθούν και να εφαρ-
μοστούν νέα προγράμματα προσχολικής αγωγής στα 
τμήματα του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Δράσεις και εκδηλώσεις
Κατά τη διάρκεια του 2018 :

1. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σχολείων τόσο από 
τη Θεσσαλονίκη, όσο και από άλλες πόλεις καθώς και 
από διάφορους συλλόγους της Θεσσαλονίκης.

2. Παρουσιάστηκαν θεατρικές παραστάσεις και πραγ-
ματοποιήθηκαν δημιουργικές δραστηριότητες δωρε-
άν από φορείς της πόλεις στον χώρο του Ιδρύματος.

3. Οργανώθηκαν από το προσωπικό του Βρεφονηπια-
κού Σταθμού εορτές και παραστάσεις στους χώρους 
του Ιδρύματος.

4. Τα βρέφη και τα νήπια είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις και κουκλοθέ-
ατρο εκτός ιδρύματος.

5. Πραγματοποιήθηκε στη λήξη της σχολικής χρονιάς 
καλοκαιρινή γιορτή στο προαύλιο του Ιδρύματος.

6. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε γιορτή προς τι-
μήν των εθελοντών στον χώρο του Ιδρύματος. 

7. Πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις των παιδιών προς 
τη θάλασσα για τα καλοκαιρινά τους μπάνια.

Ανάλογες δράσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

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 βοηθών βρε-
φοκόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου. Συνολικά προσελήφθησαν εννέα άτομα 
με συμβάσεις δύο μηνών και ένα άτομο με οκτάμηνη 
σύμβαση. Επίσης, απασχολήθηκε με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ένα άτομο ειδικότητας Ιατρού Παιδιάτρου.

Παράλληλα, αξιοποιώντας το «Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσί-
ου 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 δρα-
στηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών», το Ίδρυμα προέβη στην 
επέκταση των συμβάσεων εννέα ατόμων διαφόρων ειδι-
κοτήτων.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος προέβη στην ανανέωση 
των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται με 
αξιοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ-
ματικής Ζωής», είκοσι τεσσάρων ατόμων διαφόρων ειδι-
κοτήτων (βρεφονηπιοκόμων, βοηθών βρεφοκόμου, διοι-
κητικών υπαλλήλων, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, 
καθαριστών και μαγείρων).

Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκαν από το Δήμο Θεσσα-
λονίκης με μετακίνηση και μέσω του προγράμματος 
απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα απασχολούμενοι 
διαφόρων ειδικοτήτων.

Το προσωπικό παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινά-
ρια και ημερίδες προκειμένου να παράσχει καλύτερες 
υπηρεσίες. 
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Ανάλογες προσπάθειες εξακολουθούν να υλοποιούνται 
και εντός του 2019, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία πρόσλη-
ψης 11 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις δύο 
μηνών και εφτά ατόμων βρεφονηπιοκόμων και βοηθών 
βρεφοκόμου με οκτάμηνη σύμβαση.

Μαγειρείο
Συνεχίστηκε η λειτουργία του μαγειρείου του Ιδρύμα-

τος με βάση τις αρχές HACCP (Hasard Analysis Critical 
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 και εξακολουθεί έως και σή-
μερα να παρασκευάζει καθημερινά κατά μέσο όρο 180 
γεύματα, για την κάλυψη της διατροφής των παιδιών του 
Βρεφοκομείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενώ 
φρόντιζε και εξακολουθεί να φροντίζει για τη σίτιση άπο-
ρων πολιτών. 

Τεχνικές εργασίες
Συνεχίστηκαν όλες οι εργασίες τακτικής συντήρησης 

όπως κάθε έτος. Πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη τεχνι-
κού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία. 

Έγινε η διαμόρφωση των δύο παιδικών χαρών, η μία 
από δωρεά το 2018 και η άλλη εντός του 2019, από την 
τακτική επιχορήγηση που λαμβάνει το Ίδρυμα από τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Λίγα λόγια από τη Διοίκηση
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυ-

λιανός» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρ-
μογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του π.δ. 99/2017» για επιχορήγηση 50.000,00 ευρώ 
για επιλέξιμες δαπάνες.

Εντός του έτους 2018 ξεκίνησε η προσαρμογή του Ιδρύ-
ματος στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προ-
στασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυ-
λιανός», λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με 
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, με μόνη εξαίρεση την 
διαρκή πίεση που ασκείται από το Βρεφικό Τμήμα (βρε-
φοκόμους) λόγω μη επαρκούς προσωπικού. Παρόλα αυτά 

και με όλη την πίεση, και το βρεφικό τμήμα λειτουργεί άρι-
στα, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων. 
Βεβαίως η ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού είναι 
εντελώς αναγκαία για να θεωρήσουμε το ίδρυμα υποδειγ-
ματικό και σύμφωνο με το σκοπό που επιτελεί. 

Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης με την 
επωνυμία «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και 
Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)» λειτουργεί δέκα 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Κατά το 2018 
υπηρετούσαν 117 υπάλληλοι και φιλοξενούνταν περί τα 
650 νήπια και βρέφη, που χωρίζονται σε τμήματα ανάλο-
γα με την ηλικία τους.

Στην διάρκεια του 2018 επιτελέστηκε σημαντικό έργο 
με σκοπό την αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικό-
τερα:
 Ο Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετείχε για 

όγδοη συνεχή χρονιά στην υλοποίηση της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής». Φιλοξενήθηκαν δωρεάν για το σχολικό έτος 
2018-2019 με το πρόγραμμα 422 νήπια και βρέφη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
«ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»

Μελπομένη Γναρδέλη, Πρόεδρος

Αλέξανδρος Άγιος, Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης

Δημήτριος Ράπτης

Σοφία Σαμαρά

Δημήτριος Πασσάδης, Εκπρόσωπος 
Εργαζομένων

Αθηνά Μαυρίδου

Έλσα Γυιόκα

Γεωργία Ορφανουδάκη

Σολομών Παρέντε, Εκπρόσωπος ΙΚΘ

Αναστασία Καρυδέλη
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Σε όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας το διά-
στημα Μάιος – Ιούνιος υποβλήθηκαν αιτήσεις για 
τις εγγραφές των παιδιών για την επόμενη σχολική 
χρονιά χωρίς προβλήματα. Επιλέχθηκαν εκτός ΕΣΠΑ 
228 νήπια, στα 17 από τα οποία δόθηκαν απαλλαγές 
και στα 4 μειώσεις, λόγω οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων των οικογενειών τους.

Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις όλων των παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.. Τα παιδιά 
με χαρά παρουσίασαν μικρά θεατρικά και δημιούρ-
γησαν όμορφες κατασκευές σε συνεργασία με τους 
γονείς τους στα πολύχρωμα εργαστήρια που στή-
θηκαν. Με τη λήξη του σχολικού έτους, στον αύλειο 
χώρο του παλιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας 
πραγματοποιήθηκε το «Φεστιβάλ της χαράς».

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιή-
θηκαν συγκεντρώσεις γονέων που έδωσαν τη δυνα-
τότητα για συζητήσεις με το παιδαγωγικό προσωπικό, 
την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό. Αναπτύ-
χθηκαν θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους γο-
νείς μικρών παιδιών.

Λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη για του μικρούς μα-
θητές σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΒΡΕ-
ΠΟΜ.

Υλοποιήθηκε δωρεάν πρόγραμμα με θέμα «Πρόληψη - 
Προαγωγή στοματικής υγείας», σε συνεργασία με ιδι-
ώτες παιδοδοντιάτρους και ορθοδοντικούς.

Στους χώρους των Παιδικών Σταθμών πραγματοποιήθη-
καν ποικίλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με θεατρικές 
ομάδες και ομάδες κουκλοθεάτρου. 

Το προσωπικό του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. παρακολούθησε επιμορ-
φωτικά σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των 
γνώσεών του, ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες 
υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα παιδιά.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του ιδιόκτη-
του χώρου επί της οδού Μιαούλη 4 στην Δημοτική 
Κοινότητα της Τριανδρίας, με τρεις αίθουσες απασχό-
λησης, ένα υπνοδωμάτιο και μία μεγάλη τραπεζαρία, 
σε ένα χώρο μοναδικό, με δυναμικότητα 83 νηπίων. 
Όλος ο εσωτερικός εξοπλισμός έγινε από χορηγία 
που επιδιώξαμε και πετύχαμε από την εταιρεία ΙΚΕΑ. 
Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί σήμερα έχοντας την 
τελική άδεια λειτουργίας.

 Υποβλήθηκε αίτημα για ένταξη των ιδιόκτητων Παιδι-
κών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. στο έργο «Επιχορήγηση 
των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για 
προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδια-
γραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017»

Συνεργασίες
1. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα με επιτυχία η συνεργασία 

του Νομικού Προσώπου 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.ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» 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 παρέμβα-
ση σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες ένταξης, η συμ-
βουλευτική των γονιών και η ενίσχυση της επικοινωνίας 
γονιών και προσωπικού.

2. Για μια ακόμη χρονιά ο Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. συνεργάζεται με 
επιτυχία με τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ και με 
τα αντίστοιχα τμήματα των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.

Πρόεδρος: Μαρία Ακριτίδου - Γιανουλοπούλου

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα

Στέλλιος Τσούλιας

Σωκράτης Δημητριάδης

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης

Βασίλειος Φασούλας

Ελένη Ψημμένου-Τσουκαλά

Βασιλική Σταμούλη 
(αντικατάσταση από 20-7-2018 Πελαγία Δουλκερίδου)

Ελένη Τζιούτζια

Φίλλιπος Μπαντής

Γεωργία Καλατούδη

Σοφία Παύλου

Όλγα Πάππα

Σοφία Δασκαλοπούλου

Πελαγία Δουλκερίδου

Άννα – Μαρία Καραθάνου, εκ. εργαζομένων
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3. Ξεκίνησε η συνεργασία για υλοποίηση προγράμματος 
με τα Παιδικά χωριά SOS που απευθύνεται στα παιδιά, 
τους γονείς και το προσωπικό του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.

4. Συνεχίστηκε η συνεργασία με τις Ελληνικές Υπεραγο-
ρές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε που κατά τις ημέρες των εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα διαθέτουν διατακτικές για τις 
ευάλωτες οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούνται στις 
δομές μας.

Στόχοι 
 Ο εξωραϊσμός των αύλειων χώρων των παιδικών σταθ-

μών με καινούργια παιχνίδια και στέγαστρα.
 Εργασίες συντήρησης για τους ιδιόκτητους παιδικούς 

σταθμούς. Μετατροπή των υπόλοιπων καυστήρων πετρε-
λαίου σε αερίου. Διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκού συστήματος στον Δημοτικό Βρεφονηπι-
ακό Σταθμό Τριανδρίας.

 Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για το προσω-
πικό, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, με 
σκοπό την διαρκή κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού 
σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τις προμήθειες και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, με απώτερο σκοπό την ποιοτική και αποτε-
λεσματική λειτουργία των σταθμών, ώστε να μπορούν να 
προσφέρουν παράλληλη στήριξη σε παιδιά με δυσκολίες 
ένταξης στο κοινωνικό σύνολο των παιδικών σταθμών.

Εύρεση πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα, λόγω της 
συνεχούς μείωσης της κρατικής επιχορήγησης.

 Εύρεση κατάλληλου κτιρίου που να μεταστεγάσει το Γ΄ 
Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ώστε να 
εξυπηρετούνται περισσότερα βρέφη και νήπια.

Εύρεση χορηγών για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθ-
μών με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακό εξοπλισμό 
και παιδαγωγικό υλικό.

Η επαναλειτουργία του Παιδικού Σταθμού Άνω Τούμπας 
(οδός Ολυμπίας 10), δεδομένης της δωρεάν παραχώρη-
σης του χώρου για χρήση εις το διηνεκές από το Υπουρ-
γείο Εργασίας. 

Γ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕΔΗΘ)

Στη διάρκεια του έτους εξασφαλίστηκαν νέες θέσεις ερ-
γασίας, αναβαθμίστηκαν τα προγράμματα, πραγματοποι-
ήθηκαν ευρωπαϊκές συνεργασίες, συνέδρια και ανταλλα-
γές νέων, θεσμοθετήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων 

και ο συμμετοχικός προϋπολογισμός για την νεολαία. Η 
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης επιχο-
ρηγήθηκε από τον Δήμο κατά 3000.000 ευρώ.

 1. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)
Η ΚΕΔΗΘ λειτουργεί πέντε Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 5-12 ετών και 
ένα ΚΔΑΠ–ΜΕΑ για παιδιά και νέους, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής» της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., εξυπηρετώντας 704 παιδιά τυπικής εκπαίδευ-
σης και 50 άτομα με ειδικές ανάγκες. Στόχος των κέντρων 
δημιουργικής απασχόλησης είναι η υποστήριξη των γυ-
ναικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην 
αγορά εργασίας, μέσα από την ελάφρυνσή τους από 
οικογενειακές υποχρεώσεις. Δόθηκε η δυνατότητα στα 
παιδιά των εργαζόμενων μητέρων να απασχοληθούν δη-
μιουργικά, να συνδυάσουν τη διασκέδαση και το παιχνίδι 
με τη δημιουργία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ειδικότε-
ρα, 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.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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 μηχανη-
μάτων, παιχνίδια, έπιπλα (για εξοπλισμό των νέων δομών 
και αντικατάσταση των παλιών), ηλεκτρικές συσκευές, συ-
στήματα ασφαλείας. Επιπλέον, έγιναν συντηρήσεις κτιρί-
ων, ενώ εκδόθηκαν πιστοποιητικά πυρασφάλειας για όλες 
τις εγκαταστάσεις

ΤΜΗΜΑΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στα Κέντρα λειτούργησαν δωρεάν όλο τον χρόνο τμή-

ματα Προετοιμασίας για το σχολείο, Μουσικής, Παιδικής 
χορωδίας, Θεάτρου, Σκακιού, Hip Ηop, Πληροφορικής, 
Εικαστικών με κατασκευές από πηλό, μαλλί και κόσμημα, 
Χορού, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, 
Νοσηλευτικής Φροντίδας, Ψυχολογικής Υποστήριξης, Ομά-
δων γονέων, καθώς και Προγράμματα συμβουλευτικής. 
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2. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)
Η ΚΕΔΗΘ λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), εξυπηρετώντας 17 ωφελούμενους. 
Είναι μια σύγχρονη ανοικτή δομή ημερήσιας φιλοξενίας 
ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν 
απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζε-
ται ή αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικής φύσεως ή 
προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη 
φροντίδα τους. Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας και 
άτομα με αναπηρίες (AMEA), κατοίκους του ευρύτερου 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, που πά-
σχουν από προβλήματα υγείας (κινητικά προβλήματα, 
καρδιακές παθήσεις, άνοια κ.α.), και χρήζουν μόνιμης ή 
πρόσκαιρης βοήθειας. 

3.   ΝΕΟΛΑΙΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ 
Δυναμική ήταν η συμμετοχή της ΚΕΔΗΘ και σε ευρωπαϊ-

κά προγράμματα, με σκοπό την προώθηση του έργου της 
σε συνεργασία με αντίστοιχες δομές του εξωτερικού, με 
άλλους ευρωπαϊκούς δήμους και με επισκέψεις για ανταλ-
λαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας. Η επιχείρηση 
συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα νεολαίας, σε προγράμ-
ματα Erasmus και σε προγράμματα ανταλλαγής νέων με 
άλλες χώρες. Πραγματοποίησε το ετήσιο συνέδριο του 
ΙCY , θεσμοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και τον 
συμμετοχικό προϋπολογισμό για την νεολαία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Η συμμετοχή των νέων στον τρόπο λήψης των απο-

φάσεων για θέματα και δράσεις που τους αφορούν είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση επιτυχημένων 
πολιτικών για την νεολαία. 

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός Νέων (ΣΠΝ) αποτελεί 
ουσιαστική διαδικασία συμμετοχής στη λήψη αποφάσε-
ων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΘ, οι οποίες 
αφορούν τους στόχους και την κατανομή τμήματος των 
οικονομικών της πόρων. 

Η αποστολή του έργου είναι να ενισχυθεί ο ρόλος των 
νέων και των νεανικών ομάδων και να υποστηριχθεί η 
ενεργή συμμετοχή τους στην αλλαγή της κοινωνίας, μέσω 
μιας βιώσιμης, υπεύθυνης και χωρίς αποκλεισμούς διαδι-
κασίας. Μέσα από την διάθεση χώρου, και με εργαλεία τον 
πολιτισμό, το όραμα και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την 
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ενδυνάμωση των νέων, 
η κινητικότητα, η πληροφόρηση και ο δομημένος διάλο-

γος, στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος στη Θεσσα-
λονίκη που αποτελεί μέρος της τοπικής στρατηγικής για 
τη νεολαία, επιχειρείται η ενίσχυση της συμμετοχής των 
νέων στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, είναι δομή ενεργητικής 

συμμετοχής νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε 
θέματα που τους αφορούν, αλλά και γενικότερου ενδια-
φέροντος. Επιτρέπει στους νέους να γίνουν ενεργοί πολί-
τες. Να σχεδιάσουν δράσεις σε τομείς της απασχόλησης, 
του πολιτισμού, της πληροφόρησης και του ελεύθερου 
χρόνου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη αξιών, όπως η αλλη-
λεγγύη και η ανεκτικότητα. Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία 
και καλλιεργεί την υπευθυνότητα σε όσους συμμετέχουν. 
Αποτελεί τον συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει 
στους νέους ηλικίας από 15 έως 30 ετών του Δήμου, χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις, τη δραστηριοποίησή τους 
στα τοπικά κοινά.

Μέσω της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίων Νέων 
αναδεικνύονται οι αρετές και τα όνειρα της νεολαίας. Επι-
τυγχάνεται η εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών, η ευ-
αισθητοποίηση σε συμπεριφορές που προάγουν το ρόλο 
του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη. Δίνεται η δυνατότητα 
οι νέοι να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και 
τους θεσμούς της, να ακουστούν οι ιδέες και οι προτά-
σεις τους, να εκφραστούν θεσμικά, να διατυπώσουν, να 
ανταλλάξουν απόψεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
της τοπικής κοινωνίας.

 4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

•	 11/1/2018	Θεσσαλονίκη
Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε στη διαβούλευση για το προσχέδιο 

του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυ-
νάμωση των Νέων «Νεολαία ‘17-‘27». 

•	 21-27/1/2018	Κασκάις,	Πορτογαλία
 Η ΚΕΔΗΘ εκπροσωπήθηκε στην τελετή έναρξης 

της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2018 και 
πήρε μέρος στο σεμινάριο με τίτλο “Framing and 
implementing youth policies at the local level”. Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ για 
τη νεολαία και είχε ως θέμα το σχεδιασμό πολιτικών 
νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. 

	•	 1-2/3/2018	Αμβέρσα,	Βέλγιο
 Η ΚΕΔΗΘ εκπροσωπήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο 
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του δικτύου Intercity Youth. Η ατζέντα της συνάντη-
σης περιλάμβανε, μεταξύ άλλων θεμάτων, οργανωτικά 
θέματα του δικτύου, συζήτηση για τα 2 προγράμματα 
Erasmus + που υλοποιεί το δίκτυο και το σχεδιασμό 
του επόμενου ετήσιου συνεδρίου.

•	 26/3/2018	Θεσσαλονίκη
 Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε στη συνάντηση των δημάρχων 

της Θεσσαλονίκης και της Φιλιππούπολης όπου συζη-
τήθηκαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι προοπτικές συ-
νεργασίας των 2 πόλεων σε θέματα νεολαίας. 

•	 5-6/52018 Φιλιππούπολη, Βουλγαρία
 Δύο υπάλληλοι της ΚΕΔΗΘ με τον δήμαρχο Θεσσαλονί-

κης συμμετείχαν σε σειρά επισκέψεων μελέτης στην Φι-
λιππούπολη. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κέντρο 
νεολαίας της πόλης, όπου η ελληνική αποστολή παρου-
σίασε τις δράσεις νεολαίας και τα ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα που υλοποιεί η ΚΕΔΗΘ για τους νέους της πόλης. 

•	 13-18/5/2018	Γκέτεμποργκ,	Σουηδία
 Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε σε σειρά επισκέψεων μελέτης 

σε κέντρα νεολαίας του Γκέτεμπορκ, όπου παρουσιά-
στηκαν οι δομές, το πρόγραμμα λειτουργίας τους και 
η τοπική στρατηγική για τη νεολαία του δήμου. 

•	 19-23/5/2018	Σοντερτάλιε,	Σουηδία
 Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε σε σειρά επισκέψεων μελέτης σε 

κέντρα νεολαίας στο Σοντερντάλιε και συμμετείχε σε 
συναντήσεις με youth workers του τοπικού κέντρου 
νεολαίας για να σχεδιαστεί το πρόγραμμα επικείμενης 
ανταλλαγής νέων τον Αύγουστο του ίδιου έτους. 

•	 30/5/2018	Θεσσαλονίκη
 Πραγματοποιήθηκε από την ΚΕΔΗΘ, στην αίθουσα 

Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχείου Θεσσα-
λονίκης, εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας KA2 
Erasmus+ με αντικείμενο την ανάπτυξη και δημιουρ-
γία εγχειριδίου ποιοτικών δεικτών μέτρησης της ερ-
γασίας με νέους (Inspiring Quality Youth Work - Using 
indicators to strengthen the quality of youth work).

•	 19-20/6/2018	Θεσσαλονίκη

 Παρουσίαση των προγραμμάτων Συμμετοχικού Προ-
ϋπολογισμού για τη Νεολαία και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νέων και συνέντευξη τύπου, παρουσία του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης.

•	 24-26/6/2018	Τρίπολη
 Η ΚΕΔΗΘ εκπροσωπήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο 

του δικτύου Intercity Youth. Στο ΔΣ συμμετείχε ο Δή-
μαρχος Τρίπολης και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γε-
νιάς ο οποίος παρουσίασε τη νέα Εθνική Στρατηγική 
για τη νεολαία.

	•	 5-11/8/2018	Σοντερτάλιε,	Σουηδία
 Ανταλλαγή 15 νέων και 2 συνοδών υπαλλήλων της 

ΚΕΔΗΘ με θέμα την ισότητα των 2 φύλων. 
•	 12/9/2018	Αθήνα
 Συνάντηση Δικαιούχων που διοργάνωσε η Εθνική 

Μονάδα Συντονισμού, αναφορικά με την δραστηρι-
ότητα της Ανταλλαγής Νέων, τις δραστηριότητες των 
ενασχολούμενων με και για νέους (Youth Workers), τις 
Στρατηγικές Συμπράξεις και τον Διαρθρωμένο διάλο-
γο των εγκεκριμένων σχεδίων περιόδων R3/2017 & 
R1-R2/2018.

	•	 3-5/10/2018	Θεσσαλονίκη
 Το 7ο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του δικτύου 

Intercity Youth με τίτλο «3D Youth Work : Digital-
Diverse-Dynamic» πραγματοποιήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη. Οι σύνεδροι και οι παρευρισκόμενοι αποκόμι-
σαν τις καλύτερες των εντυπώσεων από την τριήμερη 
εκδήλωση. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του Intercity 
Youth έμειναν εντυπωσιασμένοι από αυτό που κατά-
φερε η Θεσσαλονίκη και η ΚΕΔΗΘ.

 Τις ημέρες του συνεδρίου, οι παρευρισκόμενοι διε-
ρεύνησαν τις ψηφιακές, ποικίλες και δυναμικές πτυ-
χές των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για 
νέους. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες και οι νέοι από την 
Ευρώπη συμμετείχαν σε επισκέψεις σε φορείς και 
δομές, και μέσα από βιωματικά παιχνίδια και παιχνί-
δια ρόλων έμαθαν περισσότερα για την πόλη και την 
ιστορία της.
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	•	 10/10/2018	Βρυξέλλες,	Βέλγιο
 Η ΚΕΔΗΘ συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνω-

σε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας για την επέτειο 
των 10 χρόνων του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύ-
ουσας Νεολαίας.

	•	 12-18/10/2018	Μπράγκα,	Πορτογαλία
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης 

εκπροσωπήθηκε κατά το διάστημα 12-18 Οκτωβρίου 
από ομάδα νέων στο πρόγραμμα “You(th) Can Be An 
Entrepreneur’’ στη Μπράγκα της Πορτογαλίας. Κατά 
τη διάρκεια της νεανικής ανταλλαγής, οι νέοι παρου-
σίασαν ενώπιον των έξι υπόλοιπων συμμετεχουσών 
χωρών στατιστικά σχετικά με τη νεανική ανεργία 
στην Ελλάδα, νεανικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση 
σε κλάδους σχετικούς με το επιχειρείν και ελληνικά 
accelerators. Οι συμμετέχοντες, έπειτα από παρουσι-
άσεις εργαλείων και δεδομένων σχετικά με την άσκη-
ση επιχειρηματικότητας, κλήθηκαν να παρουσιάσουν 
μια δική τους καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να 
σχεδιάσουν ένα business plan για να αξιολογηθεί η 
πιθανότητα υλοποίησής της.

	•		 21-23/10/2018	Κολωνία
 Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Θεσσα-

λονίκης και Κολωνίας σε θέματα νεολαίας υπέγραψε ο 
Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, με την ευκαιρία της 
30ης επετείου από την αδελφοποίηση των δύο πόλε-
ων και τη διεξαγωγή του 3ου Φόρουμ Νεολαίας Ελλά-
δος – Γερμανίας στην Κολωνία, στο οποίο συμμετείχε 
η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ και υπηρεσιακοί παράγοντες 
του Δήμου.

 Η υπογραφή του πρωτοκόλλου, σηματοδότησε και 
την έναρξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, που 
πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Δημαρχείο Κολω-
νίας παρουσία του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, 
Παυσανία Παπαγεωργίου και της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Νεολαίας και Παιδιών, Bettina Bundszus

	•	 20/11,	21/11,	7/12,	14-15/12	2018,	Θεσσαλονίκη
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης- 

ΚΕΔΗΘ διοργάνωσε σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του έργου “Youth 4 Youth policy 
making” χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία. Στόχος του Έρ-
γου ήταν η ενημέρωση των νέων ανθρώπων για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά τόσο στην τοπική, εθνική αλλά και στην ευρω-
παϊκή πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων.

	•	 3-9/11/2018	Θεσσαλονίκη
 Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των δήμων Θεσσαλονί-

κης και Νεάπολης-Συκεών φιλοξένησαν 12 νέους και 
νέες και τους 3 συνοδούς τους από το δήμο Moabit, 
Berlin στο πλαίσιο συνεργασίας τους με ανταλλαγές 
νέων και καλών πρακτικών σε θέματα νεολαίας.

5.  EUROPE DIRECT
Το πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 

που αριθμεί περίπου 480 κέντρα στα 28 κράτη μέλη. Ταυ-
τόχρονα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο πολί-
της μπορεί να απευθυνθεί για να λάβει πληροφορίες σχε-
τικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε από τις 23 
επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελληνικής. Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα 
στους πολίτες, τους φορείς και τις υπηρεσίες της πόλης με 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός του κέντρου είναι η ενημέρωση των πολι-
τών όλων των ηλικιακών ομάδων, των φορέων και των 
υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας για θέματα, πολιτικές, 
δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τομείς δράσης της, 
όπως: Οργάνωση και λειτουργία των ευρωπαϊκών οργά-
νων και υπηρεσιών, Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και δικαιώματα 
ευρωπαίων πολιτών, Κοινωνική Ασφάλιση – Υγειονομική 
περίθαλψη, Απασχόληση – Αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων, Εργασιακές ευκαιρίες, Επιχειρηματικότητα – 
Επενδύσεις – Ανταγωνισμός, Περιβάλλον, Εκπαίδευση – 
Κατάρτιση – Κινητικότητα – Νεολαία, Πολιτισμός.
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6.  Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ m0mentum ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ
Η θεατρική ομάδα m0mentum της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. λειτουργεί 

με νέους που αγαπούν το θέατρο και νιώθουν την ανάγκη 
να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δυο κόσμους: αυτόν της 
στυγνής λογικής και των συμβάσεων κι εκείνον τον ακα-
τάληπτο της φαντασίας και του ονείρου. 

Δημιουργήθηκε με στόχο την εξωτερίκευση των συ-
ναισθημάτων και των σκέψεων μέσω της ενασχόλησης 
πρακτικά και ερευνητικά με διάφορα είδη θεάτρου και 
προχωρημένες θεατρικές τεχνικές. Με γνώμονα τον πει-
ραματισμό, αποδομούνται, αναθεωρούνται και ανακατα-

σκευάζονται ο διάλογος και οι χαρακτήρες, δείχνοντας την 
πολυπλευρότητα της ύλης ενός έργου. Το 2018 Παρουσι-
άσαμε το κλασικό έργο «Ο Πελεκάνος» του Αύγουστου 
Στρίντμπεργκ στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Α.Π.Η.) 

Με τη μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο σπί-
τι» στο Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης, το νομικό 
πρόσωπο αποτελεί πλέον ένα μεγάλο φορέα, ίσως τον 
μοναδικό πανελλαδικά, που μπορεί να καλύψει ένα ευρύ 
φάσμα αναγκών των ατόμων τρίτης ηλικίας. 

Στόχος της διοίκησης ήταν να αποτελέσει το νομικό 
πρόσωπο πρότυπο λειτουργίας με τη μετατροπή δραστη-
ριοτήτων, επιλεγμένων από τα ίδια τα μέλη, σε οργανωμέ-
να πλέον προγράμματα τα οποία θα μπορούν στο εξής να 
λειτουργούν σε ετήσια βάση, όπως, για παράδειγμα:

α) Πρόγραμμα πολιτιστικών, θρησκευτικών και ψυχαγω-
γικών εξορμήσεων

β) Άθληση για την Τρίτη ηλικία
γ) Εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Σημαντική επίσης προτεραιότητα της διοίκησης ήταν να 

ανανεώσει τον εξοπλισμό, όπου απαιτούνταν, για τη λει-
τουργία των παραρτημάτων καθώς και να αγοράσει ένα 
λεωφορείο με πρόβλεψη θέσεων για άτομα τρίτης ηλικί-
ας με ειδικές ανάγκες, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά 
ηλικιωμένων των προγραμμάτων Κ.Η.Φ.Η. και «Βοήθεια 
στο σπίτι».

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
•	 Παροχή	πρωτοβάθμιας	ιατρικής	φροντίδας	στα	μέλη	

του Κ.Α.Π.Η. από δύο ιατρούς γενικής ιατρικής και 
έναν παθολόγο.

•	 Ιατροί	διαφόρων	ειδικοτήτων	προσφέρουν	εθελοντι-
κή εργασία στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ειδι-
κότητες που εξυπηρετούν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. είναι: 
καρδιολόγος, ουρολόγος και ΩΡΛ. Η συνταγογράφη-
ση και η παραπομπή για εξετάσεις είναι δωρεάν για 
τα μέλη και παρέχεται στους χώρους του Κ.Α.Π.Η. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
•	 Διημέρευση	και	επιφυλακή	δυο	Παραρτημάτων	του	

Κ.Α.Π.Η., σε περιόδους ψύχους και καύσωνα, αντιστοί-
χως, για τη φιλοξενία ευπαθών ομάδων. 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΔΗΘ

Τακτικά Μέλη

Μαρία Πασχαλίδου, Πρόεδρος

Μαρία Ακριτίδου – Γιαννουλοπούλου, αντιπρόεδρος

Δημήτριος Κούβελας

Ιωάννα Ναούμ, Εκπρόσωπος ΑΠΘ

Σοφία Σαμαρά, 

Χαρίλαος Κοτίδης, 

Φώτης Μπίμπασης, 

Παναγιώτης Πλουμίδης, 

Κίμων Δημητρίου, 

Βικέν Δερεγιάν, 

 Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Εκπρόσωπος Εργαζο-
μένων

Αναπληρωματικά Μέλη

 Αθανάσιος – Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, αναπλη-
ρωτής Προέδρου

Στεφανία Τανιμανίδου, αναπληρώτρια Αντιπροέδρου

Νικόλαος Ζεϊμπέκης

Μάρθα Βασιλειάδη, Εκπρόσωπος ΑΠΘ

Βασιλική Ματζάκα

Χαράλαμπος Τσολίδης

Πέτρος Τερζής

Χαϊαστάν Βαρταπετιάν

Νικόλαος Παϊπούρογλου

Δημήτριος Πετσάβας
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•	 Συνεργασία	με	παιδικούς	σταθμούς,	σχολεία,	κέντρα	
φιλοξενίας ΑΜΕΑ και κλειστές δομές φιλοξενίας, για 
υποστήριξη του έργου τους και προώθηση της διαγε-
νεακής σύνδεσης.

•	 Διοργάνωση	πασχαλινής	έκθεσης	εργοθεραπείας	στο	
6ο Παράρτημα για την ενίσχυση του Χαμόγελου του 
Παιδιού.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ
•	 Πραγματοποιήθηκαν	 εκδηλώσεις	 για	 τον	 εορτασμό	

των: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, της Μητέρας, 
κατά της Κακοποίησης Ηλικιωμένων, της Τρίτης Ηλι-
κίας, του Εθελοντισμού, των Εθνικών Επετείων, των 
Χριστουγέννων, του Πάσχα και της Πρωτοχρονιάς. 

•	 Συμμετοχή	χορωδιών	και	χορευτικών	του	Κ.Α.Π.Η.	σε	
εκδηλώσεις φορέων του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος Θεσσαλονίκης καθώς και άλλων πόλεων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
•	 Παρακολούθηση	 τεσσάρων	 δωρεάν	 παραστάσεων	

από 250 μέλη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης στο 
Βασιλικό Θέατρο, προσφορά του Κ.Θ.Β.Ε.

•	 Λειτουργία	ομάδων	λογοτεχνικής	ανάγνωσης,	σε	συ-
νεργασία με τη Λέσχη Ανάγνωσης «Διάβασέ μου».

•	 Σε	 συνεργασία	 με	 το	 Κ.Θ.Β.Ε.,	 το	Μέγαρο	Μουσικής	
Θεσσαλονίκης και άλλες θεατρικές και κινηματογρα-
φικές αίθουσες της πόλης μας, μέλη του Κ.Α.Π.Η. πα-
ρακολούθησαν αξιόλογες παραστάσεις, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, καθώς και επιλεγμένες ταινίες, 
που τους προτάθηκαν.

•	 Μέλη	μας	έλαβαν	μέρος	στο	αγώνα	δρόμου,	υγείας	
και δυναμικού βαδίσματος 5.000μ. στον 7ο Διεθνή 
Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο

•	 Επισκέψεις-ξεναγήσεις	μελών,	σε	μουσεία	και	αρχαιο-
λογικούς χώρους της πόλης.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
•	 Προσφορά	 εθελοντικής	 εκπαίδευσης	 από	 μέλη	 του	

Κ.Α.Π.Η. με συγκεκριμένες ειδικότητες, προς άλλα 
μέλη του, πάνω στο αντικείμενο τους (διδασκαλία αγ-
γλικών, ζωγραφική, χορού, κ.α.). Το 2018 πρώτη φορά 
πραγματοποιήθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές μα-
θήματα μπρίτζ αλλά και μαθήματα ταγκό-βάλς. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
•	 Ενημερωτική	δράση	της	1ης,	της	3ης	και	της	5ης	Τοπι-

κής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) στα μέλη παραρτημά-
των του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό 
την ενημέρωση για το θεσμό του οικογενειακού για-
τρού και της ομάδας υγείας. 

•	 Ενημερωτική	δράση	της	3ης	Τοπικής	Μονάδας	Υγείας	
(ΤΟ.Μ.Υ.) στα μέλη παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. του 
Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Πρόληψη ατυχημά-
των».

•	 Ομιλία	με	θέμα	«Εμβολιασμοί	–Εποχική	Γρίπη»	από	το	
Κ.Ε.ΕΛ.Π.Ν.Ο. 

•	 Διήμερο	 εκπαιδευτικό	 σεμινάριο	 προσωπικού	 του	
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ. «Σύγχρονη προσέγγιση της 
άνοιας-από την διάγνωση στην αντιμετώπιση» σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer και συναφών 
διαταραχών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

•	 Πραγματοποιήθηκαν	κατά	το	2018	11	ημερήσιες	και	
11 πολυήμερες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εξορμή-
σεις, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδρομών των 
μελών του Κ.Α.Π.Η.

•	 Μέσα	από	το	πρόγραμμα	«Καλοκαίρι	και	Θάλασσα»,	
στη διάρκεια του 2018 650 μέλη έκαναν τα μπάνια 
τους σε παραλίες της Χαλκιδικής (Βεργιάς και Φλογη-
τών), ενώ το καλοκαίρι του 2019 Μισθώθηκαν λεωφο-
ρεία για τμήμα των μετακινήσεων για τα θαλασσινά 
μπάνια. 

•	 Μέλη	του	Κ.Α.Π.Η.	έκαναν	τις	καλοκαιρινές	τους	δια-
κοπές το 2018 στην κατασκήνωση του Σταυρού του 
Δήμου Βόλβης, ενώ το 2019 160 άπορα μέλη του 
Κ.Α.Π.Η. φιλοξενήθηκαν δωρεάν σε κατασκηνώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
•	 Από	1η	Οκτωβρίου	2017,	το	Κ.Α.Π.Η.	Δ.Θ.	είναι	καθολι-

κός διάδοχος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
μαζί με τα 17 άτομα προσωπικό. Για το 2018 εξυπηρε-
τήθηκαν 300 άτομα και προσφέρθηκε συσσίτιο σε 94 
άτομα κατ’ οίκον σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•	 Πραγματοποίηση	 προγράμματος	 «Πρόσβαση	 στον	

Ψηφιακό Κόσμο 50+» με την συνεργασία του Κ.Α.Π.Η 
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Δ.Θ. και την COSMOTE με σκοπό την εκπαίδευση ατό-
μων μεγαλύτερων σε ηλικία στην χρήση υπολογιστών 
και συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία.

•	 στα	πλαίσια	συνεργασίας	του	Κ.Α.Π.Η.	με	την	εθελο-
ντική οργάνωση «Έλληνες Διασώστες» και το Κοινω-
φελές Ίδρυμα «Τίμα» πραγματοποιήθηκαν δωρεάν 
μαθήματα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) σε κλειστές ομάδες 20 ατόμων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Πραγματοποίηση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Mobile-age», πρό-
γραμμα Horizon 2010, με σκοπό την συνδημιουργία μιας 
εύχρηστης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνά και tablet με 
χρήσιμες πληροφορίες υγείας και online πρόσβαση στις 
υπηρεσίες αυτές.

ΣΤΟΧΟΙ
•	 Για την αγορά ενός λεωφορείου ΑΜΕΑ του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κ.Α.Π.Η., ολοκληρώθηκε η διαδικασία και υπογράφη-
κε σύμβαση με την εταιρία ΣΙΝΗΣ Α.Ε., ενώ αναμένεται 
άμεσα η ταξινόμηση του λεωφορείου και στην συνέ-
χεια η παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή του 
Κ.Α.Π.Η.

•	 Προγραμματίζεται	 η	 τροποποίηση	 του	 Οργανισμού	
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου, μετά 
το πέρας των αυτοδιοικητικών εκλογών, λόγω υπηρε-
σιακών μεταβολών. 

•	 Στους	στόχους	της	διοίκησης	περιλαμβάνεται	η	πραγ-
ματοποίηση της εκτίμησης ακινήτου από την Επιτρο-
πή του άρθρου 7 Π.Δ 270/81, για τη μεταστέγαση του 
11ου παραρτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσ-
σαλονίκης.

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΠΗ Δ.Θ.

Πρόεδρος: Στυλιανός Λιακόπουλος

 Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Κανάκης 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Παπαναστασίου

Στέφανος Γωγάκος

Μαρία Αγαθαγγελίδου

Σοφία Παύλου

Ιορδάνης Μεταξόπουλος

Αναστασία Κουλουκούρη

Αντώνιος Καρούμπης

Ευαγγελία Λαμπρακάκη

Σοφία Σαμαρά

Κωνσταντίνος Ζέρβας

Εμμανουήλ Σύλλης

Γιώργος Βούλγαρης 

Σοφία Μιχαηλίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σοφία Ασλανίδου

Μαρία Ακριτίδου Γιαννουλοπούλου

Βασίλειος Διαμαντάκης

Σοφία Αδαμίδου Γκιουλέκα

Θρασύβουλος Αμαξόπουλος

Γεωργία Καλατούδη

Στέλλα Βαρσάμη

Αδαμάντιος Αμανίτης

Αγαπητός Σαμαράς

Στέλιος Τσούλιας

Πέτρος Τζανής

Βασίλειος Φασούλας

Χρήστος Ιωαννίδης

Αλεξάνδρα Γρηγορίου

Μάρθα Ψωμά
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Η δυναμική εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης είναι 
πια ένα γεγονός που και εμπειρικά επιβεβαιώνε-
ται, αλλά και στατιστικά τεκμηριώνεται. Επισκέ-

πτες απ’ όλο τον κόσμο, τόσο από την «γειτονιά» μας και 
την Ευρώπη όσο και από όλον τον κόσμο κατακλύζουν 
την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Η ιστορία και ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η αναψυχή 
και τα συνέδρια, η εκπαίδευση, το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον αλλά και η καινοτομία και το αντίστοιχο οικοσύστημα 
που δημιουργείται στην πόλη είναι οι βασικοί λόγοι που 
προσελκύουν επισκέπτες, επενδυτές, σπουδαστές, συνέ-
δρους και τουρίστες.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Στον τομέα της υποδοχής και πληροφόρησης των επι-

σκεπτών της πόλης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης το 2018 πέ-
τυχε, μετά την πιλοτική λειτουργία χρόνων των Σημείων 
Τουριστικής Προβολής (Info Kiosks), τη θεσμική θωράκι-
ση και λειτουργία τους.

Η δημιουργία και η λειτουργία των νέων Info Kiosks 
εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση Επισκε-
πτών», μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης που 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention 
Bureau (TCB) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ), και αποτελεί μέρος της ευρύτερης δωρεάς 
των €10 εκ. που το ΙΣΝ έχει διαθέσει στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης.

Τα δύο περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης, της 
Πλατείας Αριστοτέλους και της περιοχής Λευκού Πύργου, 
δίπλα στο Βασιλικό Θέατρο, στελεχώθηκαν με οκτώ άτο-
μα που μιλούν 11 ξένες γλώσσες, ενώ υποδέχονται και 
εξυπηρετούν εντυπωσιακό μίγμα ξένων επισκεπτών από 
ολόκληρο τον κόσμο.

Με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ολοκλη-
ρώθηκε και η κατασκευή και τοποθέτηση 48 Δεικτών 
Μνήμης, που αποτελούν μια πρωτοβουλία την οποία 
σχεδίασε και επιμελήθηκε το Τμήμα Τουρισμού του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Thessaloniki 
Convention Bureau (TCB). Οι Δείκτες Μνήμης είναι είτε 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
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επιδαπέδιες ή επιτοίχιες πινακίδες είτε μεγάλα αναλόγια, 
για τη σήμανση μνημείων και ιστορικών κτηρίων, καθώς 
και για την ανάδειξη κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων 
και σημαντικών προσωπικοτήτων που συνδέονται με την 
ιστορία της Θεσσαλονίκης. Φέρουν δίγλωσσα κείμενα, 
φωτογραφίες, σχέδια ή γκραβούρες, την τεκμηρίωση και 
επιμέλεια των οποίων είχε ειδική Επιστημονική Επιτροπή, 
υπό την εποπτεία του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης 
και της ΕΣΗΕΜΘ.

Παράλληλα, το 2018 επανεκτυπώθηκαν μαζικά οι χάρ-
τες που είχε παραγάγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του 
Τμήματος Τουρισμού, μαζί με έναν χάρτη-οδηγό πόλης 
για κάθε χρήση.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
Η βραβευμένη πολιτική της «Διπλωματίας Πόλεων» 

του δήμου Θεσσαλονίκης συνέχισε το ταξίδι της το 2018. 
Όπως είχε προαναγγελθεί, μετά την ολοκλήρωση του 
μακροχρόνιου σχεδιασμού των περασμένων ετών για τη 
Διπλωματία Πόλεων, το 2018 χαρακτηρίστηκε από διαφο-
ρετικού τύπου επαφές, αφού κατά κύριο λόγο οι εξορμή-
σεις της ήταν «χειρουργικές», στοχευμένες διπλωματικές 
επεμβάσεις. 

Έτσι, το 2018 πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταβάσεις με 
μεγάλη επιτυχία και με περισσότερα από 50 άτομα που 
έλαβαν μέρος σε κάθε μία από τις αποστολές. 

Η πρώτη αποστολή έγινε στην Ντόχα του Κατάρ με στό-
χο να ενισχυθεί η αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης-
Ντόχα που είχε εγκαινιάσει η Qatar Airways. Την αποστο-
λή συνόδευε και το ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO που είχε την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσει επαφές και για δυνητικές 
επενδυτικές προοπτικές. 

Η δεύτερη αποστολή έγινε στην Στοκχόλμη της Σουη-
δίας, μια αγορά με σημαντική δυναμική για τη Θεσσαλο-
νίκη, η οποία μπορεί να αποτελέσει προορισμό για τους 

Σουηδούς όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο 
και τον χειμώνα. 

Η τρίτη και τελευταία για την περασμένη χρονιά απο-
στολή πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό του Λιβάνου, με 
εταίρο την Aegean Airlines και με πολύ μεγάλη συμμετο-
χή επαγγελματιών του τουρισμού της Θεσσαλονίκης, κα-
θώς αποτελεί μια αγορά που μπορεί να ανοίξει ουσιαστι-
κά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία έως σήμερα 
παρέμενε άγνωστη για τον Λίβανο. 

Η Διπλωματία των Πόλεων συμπλήρωσε, έτσι, 20 απο-
στολές από το 2013 που εγκαινιάστηκε από την δημοτική 
Αρχή, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για την του-
ριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, χάρη στην πλαισίω-
ση των αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης από επιχει-
ρηματίες του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της ιατρικής, 
και άλλων κλάδων που, μέσα από τις αποστολές της, είχαν 
την ευκαιρία να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας και να έρ-
θουν σε επαφή με επιχειρηματίες των αγορών-στόχων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το 2018 αποτέλεσε τη χρονιά κατά την οποία η Θεσ-

σαλονίκη συμμετείχε για πρώτη φορά στην Ετήσια Συνέ-
λευση του Οργανισμού Εuropean Cities Marketing (ECM), 
ενός μη κερδοσκοπικού πανευρωπαϊκού οργανισμού 
που στοχεύει στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων και των 
υπηρεσιών των ηγετικών πόλεων της Ευρώπης, μέσω της 
δια βίου μάθησης των στελεχών του τουρισμού. 

Ως αποτέλεσμα, ανατέθηκε για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα η οργάνωση του 32ου European Cities Marketing 
Summer School στη Θεσσαλονίκη, μετά από τις στο-
χευμένες ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης και του 
Thessaloniki Convention Bureau. Η εκδήλωση συν-
φιλοξενήθηκε στην πόλη μας με το TCB, φέρνοντας πάνω 
από 40 ευρωπαίους επαγγελματίες του συνεδριακού του-
ρισμού στην πόλη μας τον Αύγουστο του 2018.
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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ «EUROPRIDE 2020»
Στην διάρκεια της 34ης Philoxenia το 2018, ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης φιλοξένησε στο Περίπτερό του το Pride 
Thessaloniki, προετοιμάζοντας το κοινό για το «Europride 
2020» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2020 στη 
Θεσσαλονίκη. 

Το «Europride 2020», η Πανευρωπαϊκή Πορεία Υπερη-
φάνειας, αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης από την ορ-
γανωτική ομάδα του Pride Thessaloniki με την υποστήρι-
ξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, από το δειλό ξεκίνημα του Thessaloniki Pride στον 
υπό κατασκευήν πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας το 2012, η 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και η πόλη της Θεσσαλονίκης κατόρ-
θωσε να διεκδικεί και τελικά να κερδίζει τη διοργάνωση 
της Πανευρωπαϊκής Πορείας Υπερηφάνειας «Europride  
2020». 

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική και συμβολική νίκη 
για την πόλη μας, αφού (και) αυτός ο τίτλος δεν κερδήθη-
κε μόνο για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα, αλλά και για 
ολόκληρη την ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη που, με 
επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης, δίνει τη δική της 
μάχη για την αναγνώριση και την αποδοχή των δικαιωμά-
των της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το Τμήμα Τουρισμού του Δή-
μου από την πρώτη χρονιά υποστηρίζει, ενθαρρύνει και 
καθοδηγεί την οργανωτική ομάδα του Pride Thessaloniki 
και κατέχει σημαντικό μερίδιο  στην επιτυχία αυτή.

“STUDY IN THESSALONIKI”
Η πρωτοβουλία Study in Thessaloniki πραγματοποίησε 

την πρώτη αυτόνομη αποστολή της, με στόχο την προ-

ώθηση της Θεσσαλονίκης ως εκπαιδευτικό προορισμό, 
στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση IEFT («International 
Education Fair of Turkey») που πραγματοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2018, στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων της πόλης.

Στην παρθενική αποστολή του «Study in Thessaloniki» 
στο εξωτερικό, η πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης 
έδωσε ένα δυναμικό «παρών», ανάμεσα σε πανεπιστήμια 
από τη μακρινή Αυστραλία, τον Καναδά και την Αμερική. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Το φεστιβάλ Γαστρονομίας «Thessaloniki Food Festival» 

απογειώθηκε το 2018 με δεκάδες, πια, εκδηλώσεις και 
δράσεις. Από αυτές ξεχώρισαν η κήρυξη των νέων, ταλα-
ντούχων σεφ-πρεσβευτών της πόλης μας, οι οποίοι με την 
παρουσία τους σε Αθήνα, Βελιγράδι και Costa Navarino 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
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προβάλλουν την πλούσια γαστρονομική παράδοση και 
κουλτούρα της Θεσσαλονίκης, τα Street Food events που 
φέρνουν χιλιάδες κόσμο από τις γειτονικές χώρες στο Δη-
μαρχείο Θεσσαλονίκης και το πρώτο Φεστιβάλ Πίτας με 
τεράστια τοπική συμμετοχή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η δημοτική Αρχή διαμορφώνει την πολιτική εξωστρέ-

φειας της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοι-
χεία που αποδίδουν την εικόνα του τουρισμού στη Θεσ-
σαλονίκη.  

Έτσι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά οι καταγεγραμμένοι ξένοι επισκέπτες ξεπέρασαν 
τους Έλληνες. Συγκεκριμένα, οι ξένοι αποτέλεσαν το 54% 
του συνόλου των επισκεπτών της πόλης στη διάρκεια του 
2018, με τους Ισραηλινούς να βρίσκονται στην πρώτη 
θέση μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων, ενώ κατά το 
2017 είχαν ανέλθει αντιστοίχως στο 52%. Σταθερά ανοδι-
κοί παραμένουν και οι ποιοτικοί δείκτες τουριστικής ανά-
πτυξης, όπως το κέρδος των ιδιοκτητών καταλυμάτων 
ανά διαθέσιμο δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχί-
ζεται το δυναμικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τουριστικά 
καταλύματα στην πόλη, από όπου, δυστυχώς, λείπουν τα 
μεγάλα ακίνητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες το έτος 2018 προχώρησαν σε πα-
ρεμβάσεις με στόχο κατά κύριο λόγο την συντήρηση και 
τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, αλλά 
και την υλοποίηση νέων έργων, με έμφαση στη δυναμι-
κή τους για την ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης μας, 
αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. 

Συγκεκριμένα, κάλυψαν τους εξής κύριους στόχους και 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση:

• Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δο-
μημένου περιβάλλοντος (οικιστικό περιβάλλον 
και τεχνικές υποδομές) του Δήμου 

• Ανάπτυξη των έργων αναπλάσεων του Δήμου 
με κατά το δυνατόν ισόρροπη κατανομή τους σε 
όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους

• Ανάπτυξη πράσινων υποδομών προς όφελος 
των δημοτών 

• Ευπρεπισμό και ευταξία του δημόσιου χώρου 

• Κάλυψη αναγκών σε υποδομές εκπαίδευσης

• Διαρκής συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων

• Συντήρηση, εκσυγχρονισμό και λειτουργική 
αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών

• Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των περι-
βαλλοντικών συνθηκών

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μετά την έγκριση των παραδοτέων του Β1 σταδίου, με 

την υπ’ αρ. 83/ 22-1-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου δόθηκαν προς τους μελετητές οι κατευθύνσεις για το 
επόμενο και τελικό Β2 στάδιο της μελέτης. Στις 12-6-2018 
υποβλήθηκαν από τη μελετητική ομάδα εμπρόθεσμα τα 
παραδοτέα του Β2 σταδίου. Ωστόσο, δέκα ημέρες αργό-
τερα δημοσιεύτηκε το υπ’ αρ. 59/21-6-2018 Προεδρικό 
Διάταγμα (ΦΕΚ 114 Α/ 29-6-2018), στο άρθρο 17 του οποί-
ου αναφέρεται ότι μετά τη δημοσίευσή του η αναθεώρη-
ση των ΓΠΣ διέπεται πλέον από το νέο θεσμικό πλαίσιο 
χρήσεων γης, με συνέπεια να επηρεάζεται για ακόμη μια 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

φορά ο χρονικός προγραμματισμός της μελέτης. 
Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε εντολή προς τους μελετητές 

για την προσαρμογή της μελέτης στο νέο θεσμικό πλαίσιο 
χρήσεων γης κατόπιν στενής συνεργασίας με την υπηρε-
σία, με αποτέλεσμα την εκ νέου καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση και παράδοσή της στις αρχές του 2019.

 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
α) Ως προς την απαιτούμενη έγκριση παρέκκλισης για 

την απόσταση των υφιστάμενων Κοιμητηρίων Αναστάσε-
ως του Κυρίου από την επέκταση του σχεδίου, εκδόθηκε 
από την ΠΚΜ η υπ’ αρ. 45423/1028/8-10-2018 έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), κατόπιν των γνω-
μοδοτήσεων όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, μετα-
ξύ των οποίων και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, όπως 
επίσης και η Απόφαση Γνωμοδότησης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη που εκδόθηκε στις 17-
12-2018, προκειμένου να κατατεθεί σχετικός φάκελος 
προς την ΑΔΜΘ και να εκδοθεί η απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση μείωσης 
των αποστάσεων. 

β) Ως προς την ένταξη της έκτασης των Κοιμητηρίων 
Αναστάσεως στο σχέδιο πόλης με τοπικό ρυμοτομικό σχέ-
διο, ολοκληρώθηκε το προσχέδιο τοπικού ρυμοτομικού 
σχεδίου και λήφθηκε η υπ’ αρ. 490/ 16-4-2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και απεστάλη 
προς τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Ωστόσο, απαιτείται 
η εκπόνηση των λοιπών υποστηρικτικών μελετών (μελέ-
της γεωλογικής καταλληλότητας και Στρατηγικής Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Ήδη έχει κατατεθεί 
φάκελος προς την ΑΔΜΘ και εκδόθηκε τελικά απαλλαγή 
από τη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ενώ ξεκίνησε η σύνταξη μελέτης γεωλογικής 
καταλληλότητας για την πλήρη συμπλήρωση του φακέ-
λου του τοπικού ρυμοτομικού. 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ
Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτη-

σης του ρέματος Ν. Τύπα, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 410 
Δ/ 2018 της απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑ-
ΘΡΑ επικύρωσης των οριογραμμών του ρέματος. 

Όσον αφορά το ρέμα Πολυγνώτου, κατά τον έλεγχο του 
φακέλου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΑ-ΘΡΑ ζη-
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τήθηκαν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία 
απεστάλησαν και εκκρεμούν. Υπάρχει αδυναμία επίλυσης 
ορισμένων ζητημάτων που κατά πάσα πιθανότητα θα 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της μελέτης της περιφερει-
ακής τάφρου, η επικαιροποίηση της οποίας θα ανατεθεί 
άμεσα από το Υπουργείο Υποδομών. 

ΡΕΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτη-

σης του βορειοδυτικού κλάδου του ρέματος ΚΡΥΟΝΕΡΙ-
ΟΥ, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 409 Δ/ 2018. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΡΕΜΑΤΑ
Κατατέθηκε η υπ’αρ.πρωτ. 5307/ 13-11-2018 επιστολή 

Αντιδημάρχου Τεχν.Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότη-
τας προς τα αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΝ, ΥΠΥΜΕ και ΥΠΟΙΚ) 
με συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για 
την επίλυση των ζητημάτων οριοθέτησης καταργημένων 
ρεμάτων εντός αστικού ιστού και με αίτημα την επίσπευ-
ση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της μελέτης και υλο-
ποίησης του έργου της αντιπλημμυρικής θωράκισης της 
Θεσσαλονίκης με έργα διευθέτησης της Περιφερειακής 
Τάφρου και των συμβαλλόντων ρεμάτων (εντός χρονι-
κού ορίζοντα πλέον των 5 ετών), όπως αυτά προβλέπο-
νται στο πρόγραμμα της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών, συνδυαστικά με την επικείμενη υπογραφή 
της Σύμβασης για το Master Plan της αντιπλημμυρικής 
προστασίας της Θεσσαλονίκης.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
Εντός του 2018 ο Δήμος γνωμοδότησε επί όλων των 

επιμέρους παραδοτέων, αλλά και επί του συνόλου της 
μελέτης για τη στρατηγική αξιοποίησης του παραλιακού 
μετώπου που ανατέθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα σε 
ιδιώτες μελετητές (εταιρεία Deloitte και συνεργαζόμενες 
εταιρείες), σε εναρμόνιση με όλους τους εν εξελίξει πολε-
οδομικούς σχεδιασμούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας με 
την Αντιδημαρχία Αστικής Ανθεκτικότητας. 

Επίσης, με κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκίνησε η διαδικασία 
για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το 
παραλιακό μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εξυγίανση, την αναβάθμιση 

και την ανάδειξη της παραλιακής ζώνης από το Καλοχώρι 
έως το Αγγελοχώρι. Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί 
μια συνεχόμενη παράκτια ζώνη αναψυχής και ένας μεγά-
λος άξονας περιπάτου, στοχεύσεις που θα άρουν την ασυ-
νέχεια του παραλιακού μετώπου και θα επιτρέψουν την 
απρόσκοπτη παραθαλάσσια μετακίνηση πεζών και ποδη-
λάτων, τη σύνδεση με τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία, 
αλλά και με τις μελλοντικές επεκτάσεις του μετρό προς 
το αεροδρόμιο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία γνωμοδό-
τησης Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης α) ως προς 
την οριοθέτηση της περιοχής διερεύνησης εντός των δι-
οικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και β) ως προς 
την αποκρυστάλλωση των κατευθύνσεων - προτάσεων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση του ΕΧΣ, με 
την έκδοση της υπ’ αρ. 941/ 16-7-2018 ΑΔΣ. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το Σχέδιο Δράσης για τις Συνοικίες 9 και 10 της 2ης Δη-

μοτικής Κοινότητας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ωστόσο 
δεν κατέστη δυνατό να παραδοθεί ακόμη, προκειμένου 
να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες προβλέψεις του Σχεδί-
ου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΝΑ ΠΥΛΗΣ-
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΨΕΛΛΟΥ 
Στα τέλη του 2018 εντάχθηκε για χρηματοδότηση από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η διάνοιξη της 
οδού Ψελλού. Ωστόσο, ειδικότερα για τις απαλλοτριώσεις 
των χαρακτηρισμένων ως χώρων πρασίνου της περιοχής, 
εξακολουθεί να εκκρεμεί η επικαιροποίηση των εγκεκρι-
μένων χρηματοδοτήσεων ή η έγκριση ενός νέου χρημα-
τοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου υπέρ 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΥΣ ΠΑΠΑΦΗ
Εντός του 2018 προχώρησε η διαδικασία του αρχιτε-

κτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για την ανάθεση της 
μελέτης συγκροτήματος Κοινωφελών Χρήσεων στο Ο.Τ. 
μεταξύ των οδών Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου – Σι-
δηροκάστρου (Δημοτικό οικόπεδο πρώην Στάβλων) και 
υποβλήθηκαν 34 συμμετοχές. Το 2019 μετά τη δημοσίευ-
ση το αποτελέσματος θα γίνει και η απονομή των βρα-
βείων. 
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ΑΡΣΕΙΣ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Το 2018, όπως κάθε χρόνο, ενόψει της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού επικαιροποιήθηκε και παραδόθηκε το 
κείμενο της συνολικής παρουσίασης των υποχρεώσεων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω απαλλοτριώσεων - άρ-
σεων.

Οι συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση των υποθέσε-
ων που οδεύουν προς επανεπιβολή της ρυμοτομίας σε 
σχέση με εκείνες που οδηγούνται σε αποχαρακτηρισμό, 
οδήγησαν στη σημαντική αύξηση των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων για απαλλοτριώσεις κατόπιν δικαστικών 
αποφάσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου ή άλλων 
φορέων χρηματοδότησης, όπως το Πράσινο Ταμείο και 
η ΚΤΥΠ ΑΕ, με αποτέλεσμα στον προϋπολογισμό του 
2019 αυτές να ανέρχονται σε 11.341.926€. Παρόλα αυτά 
εξακολουθούν να μην επαρκούν για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων που ήδη βρίσκονται σε εκκρεμότητα και 
ανέρχονται προς το παρόν σε ύψος της τάξης των 25 εκ. 
ευρώ.

Εντός του 2018 υπήρξαν εξελίξεις σε 44 υποθέσεις τρο-
ποποίησης της ρυμοτομίας κατόπιν δικαστικής απόφα-
σης ή αυτοδίκαιης άρσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την υλοποίηση των 

προβλέψεων του πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή 
για την απόκτηση και αξιοποίηση των θεσμοθετημένων 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, με στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής και την κάλυψη των αναγκών 
των πολιτών. 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 99/2017, για 
τη συγκέντρωση στοιχείων και την έκδοση των απαιτού-
μενων βεβαιώσεων μέχρι τις 31-7-2018, με σκοπό την 
προσωρινή αδειοδότηση των 26 υφιστάμενων Παιδικών 
Σταθμών τόσο του Δήμου Θεσσαλονίκης όσο και του 
ΟΒΡΕΠΟΜ. Η διαδικασία συνεχίζεται, ώστε να εξασφα-
λιστούν οι προϋποθέσεις της β΄ φάσης αδειοδότησης 
που λήγει στις 28/9/2019. Παράλληλα εκπονούνται μελέ-
τες για την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών σταθμών 
προς τις απαιτήσεις του ΠΔ 99/2017, με σκοπό την ορι-
στική τους αδειοδότηση.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
•	 Πραγματοποιήθηκαν	 συνεδριάσεις	 της	 Ειδικής	 Επι-

τροπής συνεργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης με το ΜΕ-
ΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις διαμορφώσεις γύρω από 
τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ. Διατυπώθηκαν παρατη-
ρήσεις σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών για 
παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο. Επίσης, εκκρεμεί η 
νομική επίλυση των ζητημάτων που εγείρονται από 
απαλλοτριώσεις του ΜΕΤΡΟ, που αποκόπτουν το 
πρόσωπο επί κοινοχρήστου χώρου ορισμένων ιδιο-
κτησιών (θίγουν κατά συνέπεια την αρτιότητα - οικο-
δομησιμότητά τους).

•	 Πραγματοποιήθηκαν	 συσκέψεις	 συνεργασίας	 στο	
πλαίσιο εκπόνησης μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδί-
ων από άλλους φορείς και ειδικότερα της ΔΕΘ και του 
ΠΑΟΚ. 

•	 Χορηγήθηκαν	τα	στοιχεία	για	την	παραχώρηση	δημο-
σίου ακινήτου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού 
Λαμπράκη για τη δημιουργία Παιδικής Χαράς για 
ΑμΕΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για τραπεζοκαθίσματα
Εγκρίθηκαν Κανονιστικές Αποφάσεις για τις κάτωθι πε-

ριοχές: 
•	 Πλατεία	Σταμάτη	Καραμανλή

•	 Περιοχή	Λουλουδάδικα

•	 Πεζόδρομος	Ικτίνου	

•	 Πεζόδρομοι	Αγ.Θεοδώρας	–	Γ.	Σταύρου

•	 Αναψυκτήρια	νέας	παραλίας	

 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ
Συντάχθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για την αντικατά-

σταση των στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων 
και ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης κανονιστικής απόφα-
σης για τη χωροθέτηση θέσεων διαφημιστικών πινακίδων 
στις στάσεις των αστικών λεωφορείων. Η διαδικασία ολο-
κληρώθηκε με την έκδοση της υπ’ αρ. 1693/26-11-2018 
ΑΔΣ.
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Για την έκδοση κανονιστικής απόφασης συντάχθηκε 
χάρτης απεικόνισης όλων των δεσμεύσεων που εμποδί-
ζουν τη θεσμοθέτηση θέσεων στάσιμου εμπορίου (απο-
στάσεις 50μ από μνημεία, μουσεία, ξενοδοχεία, σχολεία, 
εκκλησίες κλπ) με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο και 
πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε όλες τις θέσεις των εν 
ισχύι αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – χειροτε-
χνών. Διαπιστώθηκε ότι δεν δύναται να χωροθετηθούν 
νέες θέσεις πέραν των ήδη υφιστάμενων, δεδομένου ότι 
μόνον αυτές εξαιρούνται βάσει της υπ΄ αρ. 1/2018 εγκυ-
κλίου του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης από την τήρηση 
των υποχρεωτικών αποστάσεων από τις χρήσεις του άρ-
θρου 40 του Ν.4497/2017. 

Κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επι-
χειρηματία (ΔΕΞΕΠ) για τη χωροθέτηση θέσεων χειρο-
τεχνών εντός του ΔΘ, η υπηρεσία προέβη στη σύνταξη 
εναλλακτικών προτάσεων. Η τελική πρόταση απεστάλη 
προς τους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση και προς 
τη ΔΕΞΕΠ, προκειμένου να εισηγηθεί για την έκδοση κα-
νονιστικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας. 

Κατόπιν αιτήματος - πρότασης της εταιρίας “Coca-Cola” 
να υλοποιήσει προσωρινές κατασκευές μικρής κλίμακας 
στο δημόσιο χώρο από ανακυκλώσιμα πλαστικά απορ-
ρίμματα στο πλαίσιο συμμετοχικής δράσης με τίτλο “Print 
Your City”, εγκρίθηκε η τοποθέτηση στοιχείων αστικού 
εξοπλισμού από ανακυκλωμένο πλαστικό στο πάρκο της 
ΧΑΝΘ. 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εντός του 2018 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διαδι-

κασία γνωμοδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον 
επαναπροσδιορισμό των ορίων των Λαϊκών Αγορών α) 
Αλλατίνη στις οδούς Μητροπούλου – Σόλωνος στην 5η 
Δημοτική Κοινότητα και β) Παυσανία στην 4η Δημοτική 
Κοινότητα. 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ και λοιπές ρυθμίσεις ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Εντός του 2018 κινήθηκαν έξι διαδικασίες μετατόπισης 

περιπτέρων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
μόνον οι τρεις, με τη σχετική έκδοση απόφασης της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ολοκληρώθηκε επίσης η διαδικασία για την έκδοση κα-
νονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των μέγιστων 
διαστάσεων και του μέγιστου επιτρεπόμενου εξοπλισμού 
των υφιστάμενων περιπτέρων. 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΥ
Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των σχεδίων που 

υπάρχουν στους φακέλους του αρχείου και συνεχίζεται η 
ψηφιοποίηση των εγγράφων. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Παρακολούθηση του «Σχεδίου Δράσης για την Αειφό-

ρο Ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του 
«Συμφώνου των Δημάρχων», καθώς είναι απαραίτητο να 
αναθεωρείται σε τακτική βάση. 

Σύνταξη αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για το 2030 
που περιλαμβάνει περίπου 60 δράσεις στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα HORIZON – 
Empowering που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΠΕΑ
Πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές επιθεωρήσεις, κατό-

πιν ανάθεσης και εκδόθηκαν Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια του σχολικού συγκροτήμα-
τος Κλεάνθους 30, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση 
στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση του έργου Ενεργειακή 
Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ
Με την υποστήριξη του τμήματος Ενεργειακού και Βιο-

κλιματικού Σχεδιασμού και του τμήματος Ηλεκτροφωτι-
σμού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
υλοποιήθηκε από το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης της Διεύθυνσης Επιχειρηματικού Προγραμματισμού 
& Συστημάτων ΤΠΕ μια πλατφόρμα για τους πολλαπλούς 
λογαριασμούς της ΔΕΗ, που φιλοξενείται στην πύλη ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από 
την πλατφόρμα μπορούν να αντλούνται στοιχεία για τις 
καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος ανά παροχή και συ-
νολικά. 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υποβλήθηκε πρόταση σε συνεργασία με το Κέντρο 
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Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Αδριατική - Ιόνιο» (ADRION) 
με τίτλο «Adrion ADAPT - Ionic Adriatic Regions Working 
for Adaptation to Climate Change» (Περιοχές του Ιονίου 
και της Αδριατικής που Εργάζονται για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή) – URBAN ECHO. Το έργο στοχεύει 
στον μετριασμό της πίεσης των ανθρωπίνων δραστηριο-
τήτων και της αλλαγής του κλίματος σε οικοσυστήματα.

Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
2014-2020 με τίτλο «Implementation of a 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 πρόβλε-
ψη της επίδρασης του φαινομένου της Αστικής Θερμικής 
Νησίδας κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων και τις 
επιπτώσεις τους στην υγεία σε δυο μεσογειακές πόλεις, 
στη Θεσσαλονίκη και στη Ρώμη. 

•	 Υποβολή	συμπληρωματικών	στοιχείων	για	την	εξέτα-
ση των ήδη υποβληθέντων από το 2017 προτάσεων 
(10) στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και 
Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών.

•	 Υποβολή	 τριών	 προτάσεων	 για	 διαμόρφωση	 σχολι-
κών αυλών στο πλαίσιο πρόσκλησης του προγράμ-
ματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

•	 Υποβολή	πρότασης	με	τίτλο:	Αποκατάσταση	και	επα-
νάχρηση κτιρίου πρώην 16ου Δημοτικού Σχολείου 
στην οδό Μητσάκη 1, προϋπολογισμού 2.500.000 
ευρώ, στο πλαίσιο πρόσκλησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

•	 Υποβολή	 πρότασης	 με	 τίτλο:	 Ενεργειακή	 Αναβάθμι-
ση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της οδού 
Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης, 
προϋπολογισμού 6.046.308,64 ευρώ, στο πλαίσιο 
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης των έργων 

για την κατασκευή δύο νέων παιδικών χαρών, η πρώτη 
στην οδό Ευαγόρα 32 στην Άνω Τούμπα και η δεύτερη 
μεταξύ των οδών Κορίνθου, Παπάφη και Στρ. Γενναδίου 
στην 5η Δημοτική Κοινότητα.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΡΩ-
ΗΝ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ)
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου 

ανάπλασης του πρώην πάρκου Αγίου Θεράποντα και των 
πεζοδρομίων που το περιβάλλουν μετά τη μετονομασία 
του χώρου σε «πάρκο Νίκου Παπάζογλου».

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Ολοκληρώθηκε η μελέτη ανάπλασης του χώρου με στό-

χο την ενοποίησή του χωρικά και λειτουργικά με το άλσος 
της Νέας Ελβετίας ως χώρου υπαίθριας άθλησης και ανα-
ψυχής. Δημοπράτηση στις αρχές του 2019.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΓΚΛΗ – ΔΙΑΛΕΤΤΗ - ΔΕΣΠΕΡΑΙ
Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης των 

πεζοδρομίων των οδών που περικλείονται από τις οδούς 
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Αγγελάκη, Τσιμισκή και Εθνικής Αμύνης. Η μελέτη διαβι-
βάστηκε στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δι-
κτύων η οποία τη δημοπράτησε και το έργο εκτελείται.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
Η αρχική μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2009 και εγκρί-

θηκε από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προέ-
βλεπε 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. Εκ-
πονήθηκαν η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη για την 
ανακατασκευή των διατηρητέων κτισμάτων, οι οποίες συ-
μπεριλήφθηκαν στη συνολική μελέτη, ενώ ολοκληρώθη-
κε ο προϋπολογισμός του έργου και υποβλήθηκαν προς 
έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Εγκρίθηκαν 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που απαιτούσαν τρο-
ποποίηση της μελέτης. Η μελέτη τροποποιήθηκε σύμφω-
να με τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, με 
τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με το υπάρχον κατασκευ-
ασμένο τμήμα. Δεν εγκρίθηκε όμως από την αρμόδια 
υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού (Δ/νση Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ως προς το υλικό επί-
στρωσης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προσφύγει με αίτη-
ση θεραπείας κατά της απόφασης του ΚΑΣ.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΗΛΕΚΤΡΑΣ.
Μέσα στο 2018 εκπονήθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη 

ανάπλασης του πάρκου. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ολο-
κληρώθηκαν η ηλεκτρομηχανολογική και η φυτοτεχνική 
μελέτη. Συντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου. Το 
έργο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στην ΟΧΕ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ
Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες διαμόρφωσης της παιδικής 

χαράς (αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική, φυτοτεχνι-
κή). Υποβλήθηκαν στην αρχαιολογία, από όπου αναμένε-
ται η έγκριση, ώστε η μελέτη να υποβληθεί στο δασαρχείο. 
Εκτιμώμενος χρόνος δημοπράτησης Σεπτέμβριος 2019.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΑΓΟΡΑ ΒΛΑΛΗ - 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ)
Και για τις δύο περιοχές υποβλήθηκαν προτάσεις χρη-

ματοδότησης για έργα ύψους 1.500.000 ευρώ έκαστο στο 
ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, οι οποίες αξιολογή-
θηκαν θετικά.

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΣΤΗΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
Εκπονήθηκε προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη και 

υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ για έγκριση χρηματοδότησης.

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και ο προϋπολογισμός του 

έργου και εκδόθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειο-
δοτήσεις. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες δημοπράτησης 
του έργου.

Όψη Διατηρητέων
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 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Εκπονήθηκαν προκαταρκτικές μελέτες και συντάχθηκαν 

προϋπολογισμοί για 16 παιδικούς σταθμούς, 11 του Δή-
μου Θεσσαλονίκης και 5 του ΟΒΡΕΠΟΜ και υποβλήθηκε 
πρόταση για τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προκειμένου να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις της 5ετίας για την πλήρη αδειοδότησή τους.

 ΝΕΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΦΩΚΑΣ
Ολοκληρώθηκε η μελέτη διαμόρφωσης βρεφικού τμή-

ματος και ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου.

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Έπειτα από διαγωνισμό που κρίθηκε άγονος για την 

ανάθεση γεωτεχνικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογι-
κής μελέτης εξωτερικού κλιμακοστασίου – ανελκυστήρα 
στο Βαφοπούλειο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, η υπηρε-
σία προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης με διαπραγ-
μάτευση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε η 
σύμβαση.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ AΥΛΩΝ 
ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που αφορούν τη συνολική 

ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής αυλής του 2ου Γυμνα-

σίου – 31ου ΓΕΛ στην οδό Αναξιμάνδρου καθώς και της 
σχολικής αυλής του 27ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό 
Καισαρείας 15 με επεμβάσεις αειφορικού χαρακτήρα. Τα 
έργα δημοπρατήθηκαν στις αρχές του 2019 με χρηματο-
δότηση του ΕΣΠΑ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ 

1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 14ο/73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2. ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 9ο/15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-13ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3.  ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΕΣΠΑ

 Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση 
των παραπάνω τριών πράσινων δωμάτων με χρηματοδό-
τηση του ΕΣΠΑ.

4.  ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-53ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Γίνεται τροποποίηση της μελέτης λόγω της αλλαγής που 
προέκυψε στην επίστρωση του δώματος, ώστε να δημο-
πρατηθεί εντός του 2019 με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕIΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙ-
ΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13
Η μελέτη προβλέπει την ανέγερση κτιρίου ενός 3θέσι-

ου νηπιαγωγείου στο δημοτικό οικόπεδο επί της οδού 
Λάχανα 13. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων, η μελέτη εφαρμογής, τα τεύχη 
δημοπράτησης και εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες 
εγκρίσεις, ενώ εκδόθηκε και η άδεια δόμησης. Έργο έτοι-
μο προς δημοπράτηση. Υποβλήθηκε πρόταση χρηματο-
δότησής του από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

 
 ΜΕΛEΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕIΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙ-
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ΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔO Κ. ΑΓΡΑ 49 
Η μελέτη προβλέπει την ανέγερση ενός 2θέσιου νηπι-

αγωγείου στο δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Καπετάν 
Άγρα 49. Το έργο δημοπρατήθηκε και εντός του 2019 
υπέγραψε σύμβαση ο ανάδοχος.

 
 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕIΟΥ 
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης για την 

ανάθεση μελέτης για την ανέγερση Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου επί των οδών Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης και Επιδαύρου στην Κάτω Τούμπα. Βρίσκεται στο 
στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου, μετά την ολοκλήρω-
ση του οποίου θα υπογραφεί η σύμβαση.

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ 
ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΑ
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησης για την 

ανάθεση της μελέτης για την ανέγερση Λυκείου επί των 
οδών Δημάρχου Γιαννούση 8 και Ζαρντινίδη στα Τροχιο-
δρομικά. Βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγ-
χου, μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα υπογραφεί η 
σύμβαση.

 ΜΕΛEΤΗ ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕIΟΥ (ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ)

Ολοκλήρωση των μελετών από τον ανάδοχο και λήψη 
της έγκρισης της αρμόδιας Εφορείας Νεωτέρων Μνημεί-
ων Θεσσαλονίκης. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ολοκλη-
ρώθηκαν οι μελέτες εφαρμογής και τευχών δημοπράτη-
σης και εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

 ΜΕΛEΤΗ ΣΤΑΤΙΚHΣ ΕΝIΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31 - ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΤΙΝΟΥ
Και για τα δύο έργα ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν με-

λέτες, οι οποίες παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν από την 
υπηρεσία και κατόπιν διαβιβάστηκαν στην εφορεία Νε-
ωτέρων Μνημείων Θεσσαλονίκης προς έγκριση. Εξαιτίας 
των περιορισμών και επιλογών λύσεων που επέβαλε η 
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλονίκης, προέκυψε 
η ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών (αρχι-
τεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής) και σε αυτές προ-
στέθηκε και η μελέτη διαμόρφωσης του αύλειου χώρου.

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟ-
ΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΟΥ
Έχει συνταχθεί το τεύχος ανάθεσης των συμπληρωμα-

τικών μελετών, εγκρίθηκε η δαπάνη και καταρτίζονται οι 
όροι για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την Ικτίνου. 
Θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία για το σχολικό συγκρό-
τημα της Συγγρού. Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλή-
ρωσης των διαδικασιών και διεξαγωγής των διαγωνισμών 
είναι ο Οκτώβριος του 2019.

 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ 54 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 29
Με βάση το πόρισμα του προσεισμικού ελέγχου σχολι-

κών κτιρίων για το εν λόγω σχολείο, προχώρησε η δια-
δικασία ανάθεσης της μελέτης στατικής αποκατάστασής 
του. Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και αναμένεται 
η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατόπιν η προ-
κήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης .

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΜΗΤΣΑΚΗ
Μετά την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020) του έργου «Αποκατάσταση και 
επανάχρηση κτιρίου πρώην 16ου Δημοτικού Σχολείου 
στην οδό Μητσάκη 1», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, 
συντάσσεται το τεύχος του διαγωνισμού, προκειμένου να 
προχωρήσει η ανάθεση της μελέτης.

 ΣΥΜΦΩΝIΑ – ΠΛΑIΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚO ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡIΩΝ 
Ολοκληρώθηκαν η 1η και η 2η επιμέρους συμβάσεις και 

μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή τους συνάφθηκε η 
3η επιμέρους σύμβαση στις αρχές του 2019, με την οποία 
θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος του συνόλου των σχολείων 
του Δήμου.
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 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κατατεθεί στην Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία και ήδη εγκρίθηκαν 81 μελέτες πυρα-
σφάλειας για ισάριθμα κτίρια. Οι εγκεκριμένες αυτές μελέ-
τες διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση Κατασκευών 
και Συντηρήσεων προς υλοποίηση, προκειμένου στη συ-
νέχεια να εκδοθούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία των 
κτιρίων πιστοποιητικά πυρασφάλειας. 

Για τις μελέτες πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων που 
υπολείπονται (51 κτίρια) θα υποβληθεί πρόταση στο Χρη-
ματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προ-
τεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και 
Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο “Εκπόνηση Μελε-
τών και Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας 
στις Σχολικές Μονάδες της Χώρας”.

 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-
ΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στον τομέα των κατασκευών και συντηρήσεων περι-

λαμβάνεται η κατασκευή δημοτικών κτιρίων, η ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων, η συντήρηση και επισκευή δημοτι-
κών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων, 
καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
με στόχο τη βελτίωση και ανάδειξη των υποδομών της 
πόλης καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον 
πολίτη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. «Ανάπλαση παιδικών χαρών ΧΑΝΘ, Καπ-
παδοκίας, Γιαννιτσών και Βοσπόρου», π.δ. 
898.243,90€

Πρόκειται για επεμβάσεις ανάπλασης τριών παιδικών 
χαρών στις 1η, 2η και 4η Δημοτικές Κοινότητες, με στόχο 
την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών παραμονής για 
παιδιά και συνοδούς, μέσω βελτίωσης του φυτικού δυνα-
μικού, τοποθέτησης παιχνιδιών με σύγχρονες προδιαγρα-
φές και κατάλληλου αστικού εξοπλισμού.
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1. «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα», π.δ. 
591.000,00€

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης της πλατεί-
ας, των πεζοδρομίων που την περιβάλλουν, του πεζοδρό-
μου στην οδό Τζουμαγιάς και τμήματος πεζοδρομίου επί 
της οδού Χ. Τρικούπη έναντι της πλατείας.

2. «Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο Δη-
μοτικό Κοινωφελές Κτίριο Τριανδρίας του Δή-
μου Θεσσαλονίκης», π.δ. 139.999,99€

Πρόκειται για εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων για 
την δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας χορού, με τους 
απαραίτητους χώρους αποδυτηρίων, ντους & WC.

3. «Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας & ανα-
καίνιση υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημο-
τικού Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου», π.δ. 
2.740.000,00€

Πρόκειται για εργασίες ολοκλήρωσης του κτιρίου προ-
σθήκης, εργασίες αναβάθμισης & εσωτερικών διαρρυθμί-
σεων στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο και τον αύλειο χώρο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη σύνδεσή τους 
και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις σύγχρονες προδια-
γραφές, για την στέγαση του 106ου Δημοτικού Σχολείου 
και του 97ου Νηπιαγωγείου
 
4. «Ανάπλαση Πλατείας Μαβίλη με στοιχεία Βιο-

κλιματικού Σχεδιασμού», π.δ. 1.500.000,00€
Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης μιας ευρύτερης υπο-

βαθμισμένης και πυκνοδομημένης περιοχής στη 2η Δη-
μοτική Κοινότητα, μεταξύ της πλατείας Βαρδαρίου και της 
περιοχής των 12 Αποστόλων, η οποία περιλαμβάνει την 
Πλατεία Μαβίλη και τους γύρω δρόμους. Η επέμβαση, με 
τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας, την οργάνωση 
των χώρων στάθμευσης, τον πλήρη επανασχεδιασμό του 
χώρου της πλατείας, την ενίσχυση του αστικού πρασίνου 
και τον ηλεκτροφωτισμό, στοχεύει σε πλήρη αναβάθμιση 
της περιοχής, βελτίωση της καθημερινότητας των κατοί-
κων και στην προσέλκυση επισκεπτών. 

 5. «Κατασκευή ορυγμάτων για την τοποθέτηση 
υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο ΔΘ, π.δ. 
380.000,00€

Πρόκειται για την εκσκαφή, διαμόρφωση και επίχωση 
κατάλληλων ορυγμάτων, σε εγκεκριμένες θέσεις εντός 
του ιστορικού κέντρου της πόλης, στα οποία θα τοποθε-
τηθούν σύγχρονοι υπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμά-
των, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και την βελτίω-
ση των συνθηκών υγιεινής στην περιοχή. 
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 6. «Τοποθέτηση του γλυπτού «ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ»
Τοποθέτηση στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης 

των γλυπτών το «Φεγγάρι στην Ακτή» του Παύλου Βασι-
λειάδη. Πρόκειται για εργασίες πόντισης και φωτισμού του 
γλυπτού, στην παραλία της πόλης στο ύψος του ξενοδο-
χείου «Μακεδονία Παλλάς», οι οποίες έγιναν με βοήθεια 
γερανού και δυτών με δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου 
Ανδρεάδη.
 

 Έργα εκτελούμενα με δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος

1. «Ανάπλαση Τριών Παιδικών Χαρών (Ν. Ελβετίας-
Νάστου & Θερμοπυλών-Μακεδονομάχων» 

Πρόκειται για εργασίες πλήρους ανακατασκευής και εκ-
συγχρονισμού τριών παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσα-
λονίκης με παιχνίδια, δάπεδα και αστικό εξοπλισμό των 
πλέον σύγχρονων προδιαγραφών και πλήρη αναβάθμιση 
του φυτικού τους δυναμικού.

 
2. «Ανάπλαση οδού Κάστρων» 

Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης της Οδού Κάστρων, 
δίπλα στα ανατολικά τείχη, με στόχο την εξυγίανση και 
αναβάθμιση της περιοχής, με την δημιουργία χώρων πε-
ριπάτου και αναψυχής και την ανάδειξη των παρακείμε-
νων αρχαιοτήτων και χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος.

 
3. «Ανάδειξη του Άξονα Δημητρίου Γούναρη – Ανα-

βάθμιση οδού Στρατηγού Καλλάρη και Πλατείας 
Φαναριωτών» 

Πρόκειται για εργασίες αφενός ανάδειξης του άξονα της 
οδού Δημητρίου Γούναρη στο τμήμα κάτω από την οδό 
Μητροπόλεως και αφετέρου ανάπλασης της ευρύτερης 
περιοχής γύρω από την πλατεία Φαναριωτών, με δημι-
ουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας, οργάνωση των θέσεων 
στάθμευσης, δημιουργία χώρων στάσης και περιπάτου, 
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου πίσω από την Νέα 
Παναγία και ανανέωση του αστικού εξοπλισμού.

 
 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. «Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Διεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμά-
των, κατασκευή υπόβασης και διαμορφώσεις του 
δαπέδου κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)»

2. «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ευαγόρα και Κο-
ρίνθου»

3. «Ανάπλαση πάρκου Ν. Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θερά-
ποντα)»

4. «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας» 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
1. Επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων έτους 2015, 

π.δ. 750.000,00€ 
2. Συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 

και δομικών κατασκευών των Κοιμητηρίων, π.δ. 
950.000,00€

3. Επείγουσες εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων, 
π.δ. 60.000,00€

4. Επείγουσες εργασίες συντήρησης υπαίθριων εγκατα-
στάσεων, π.δ. 60.000,00€ 

5. Εσωτερική διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων, π.δ. 
30.000,00€

6. Διαμόρφωση αύλειων χώρων για την τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών σε πέντε Παιδικούς 
Σταθμούς, π.δ. 35.000,00€

7. Κατεδάφιση επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτι-
σμάτων, π.δ. 830.000,00€

8. Ανακατασκευή και συντήρηση χώρων παιδικών χα-
ρών, π.δ. 800.000,00€

9. Συντήρηση λειτουργούντων αφοδευτηρίων, π.δ. 
60.000,00€

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1. Συντήρηση και επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και 

υπαιθρίων αθλητικών χώρων, π.δ. 700.000,00€
2. Συντήρηση υπαίθριων χώρων Νέας Παραλίας, Αλά-

νας Τούμπας, Αγίας Σοφίας και περιοχής Χρηματιστη-
ρίου, π.δ. 500.000,00€

3. Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και κοινοχρή-
στων χώρων στην Άνω Πόλη, π.δ. 74.400,00€

4. Συντήρηση κτιρίων, π.δ. 610.000,00€

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1. Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτή-
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ρια (τέσσερα σχολεία), π.δ. 1.140.000,00€
2. Συντήρηση σχολικών κτιρίων 1ης και 5ης Δημοτικών 

Κοινοτήτων έτους 2016, π.δ. 920.000,00€
3. Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2ης, 3ης και 4ης Δημο-

τικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 
έτους 2016, π.δ. 920.000,00€

4. Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων 
1ης και 5ης Δημοτικών Κοινοτήτων, π.δ. 60.000,00€

5. Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων 
2ης, 3ης και 4ης Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτι-
κής Ενότητας Τριανδρίας, π.δ. 60.000,00€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1. Επισκευή - συντήρηση - αναβάθμιση ΗΛΜ εγκατα-

στάσεων Δημαρχιακού Μεγάρου και μεγάλων έργων 
έτους 2016, π.δ. 200.000,00

2. Επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση εγκαταστάσεων 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων 
έτους 2016, π.δ. 100.000,00€

3. Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκατα-
στάσεων, π.δ. 455.000,00€

• Παρακολούθηση υλοποίησης παροχών υπηρε-
σίας και προμηθειών
 Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα 

δημοτικά καταστήματα και στους δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς, π.δ 135.629,64€
 Διετής προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των 

δύο close control untis του Computer Room του Δημαρχι-
ακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 2017-2019, π.δ. 9.073,17€
 Τριετής παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση συ-

στημάτων καυστήρα λέβητα καπνοδόχου φυσικού αερίου 
και πετρελαίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του ΔΘ, 
π.δ. 58.795,05€
 Διετής προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 

ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δη-
μοτικών κτιρίων, π.δ. 28.098,40€
 Προμήθεια και τοποθέτηση ΗΛΜ εξοπλισμού στην 

κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού του κτιριακού συγκρο-
τήματος ΣΜΑ, π.δ 24.700,01€
 Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και σιδηρικών 

ειδών

• Εκπόνηση μελετών έργων, προμηθειών, παρο-
χής υπηρεσιών

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων επισκευή, συντή-
ρηση, αναβάθμιση εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων, π.δ. 810.000,00€ και 
εργασίες συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων σιντριβανιών, π.δ. 488.808,00€.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», με απο-
φάσεις του Δημάρχου τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση 
Κατασκευών και Συντηρήσεων κατά το έτος 2018 συνο-
λικά 145 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχο-
λήθηκαν στις παρακάτω δράσεις:
 Δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθ-

μισης σχολικών, προσχολικών και βρεφονηπιακών μονά-
δων 
 Δράσεις φύλαξης παιδικών χαρών
 Δράσεις αναβάθμισης / συντήρησης / κατασκευής 

μικρών έργων
 Δράσεις συντήρησης / αποκατάστασης /αναβάθμι-

σης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών 
 Οργάνωση και εκκαθάριση γενικού αρχείου Διεύ-

θυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων 
      
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο αντικείμενο της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται κυρίως 

η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των οδοστρωμάτων, 
των πεζοδρομίων, των δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινο-
χρήστων χώρων και η διαχείριση κυκλοφοριακών θεμά-
των, αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Τα έργα που υλοποίησε το 2018 αποσκοπούσαν στην 
κατασκευή ολοκληρωμένων επεμβάσεων με τις ακόλου-
θες προτεραιότητες:

•	 Προστασία	και	αναβάθμιση	του	φυσικού	και	δομημέ-
νου περιβάλλοντος (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές 
υποδομές) του Δήμου

•	 	 Υλοποίηση	έργων	αναπλάσεων	κοινοχρήστων	
χώρων, με ισόρροπη κατανομή σε όλες τις Δημοτικές 
Κοινότητες

•	 Διαμόρφωση	 κανονιστικού	 πλαισίου	 και	 εφαρμογή	
κατάλληλων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής, για τη 
βελτίωση της κινητικότητας και της εξυπηρέτησης 
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των πολιτών
•	 Διαρκής	 συντήρηση,	 ευπρεπισμός	 και	 ευταξία	 του	

δημόσιου χώρου, με σκοπό την ενίσχυση της ανθε-
κτικότητας του Δήμου

•	 Συντήρηση,	εκσυγχρονισμός	και	λειτουργική	αναβάθ-
μιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 
χώρων

•	 Εξοικονόμηση	ενέργειας	και	βελτίωση	των	περιβαλ-
λοντικών συνθηκών.

 
α) Έργα που περαιώθηκαν εντός του 2018: 

1. Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός οδών ιστορικού κέ-
ντρου

2. Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών στις περιοχές 
Λαδάδικα και Καπάνι

3. Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγ-
μένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα (μέσω 
του	προγράμματος	JESSICA)	

4. Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και οριζό-
ντιας διαγράμμισης

5. Ανάπλαση οδού Νέστορος Τύπα 
6. Διαμόρφωση πεζοδρομίου νέου κτιρίου Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας
7. Ανακατασκευή γηπέδων και διαμόρφωση υπαίθρι-

ων χώρων στα δημοτικά οικόπεδα Δελφών κα ι 25ης 
Μαρτίου

8. Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στην οδό Κασσάνδρου
9. Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας 

τμήματος οδού Δοϊράνης από Εγνατίας έως Ευβοίας
10. Ηλεκτροφωτισμός οδού Παπαναστασίου και πλατείας 

Στ. Καραμανλή και βελτίωση μικροκλιματικών συνθη-
κών στην πλατεία Στ. Καραμανλή

11. Ανάπλαση πεζοδρόμων Ικτίνου – Ζεύξιδος
 12. Εκπόνηση μελέτης βελτίωσης και επέκτασης ποδηλα-

τόδρομου

β) Συνεχιζόμενα έργα και μελέτες το 2018:
1. Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή 

πρόσβαση μαθητών
2. Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την ευρύτερη 

περιοχή του κέντρου 
3. Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ
4. Ανακατασκευή κόμβου Εγνατίας - 3ης Σεπτεμβρίου
5. Αναβάθμιση χώρων πρασίνου - οδικού δικτύου και 

ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων των υπαίθριων 
χώρων στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου

γ)  Έργα υπό δημοπράτηση ή συμβασιοποίηση κα-
τόπιν ολοκλήρωσης των αντίστοιχων μελετών 
εντός του 2018:

1. Εκσυγχρονισμός φωτισμού και αναβάθμιση ενεργει-
ακής απόδοσης σε οδούς του ιστορικού κέντρου με 
παλαιωμένο δίκτυο φωτισμού

2. Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομί-
ων Άνω Πόλης

3. Συντήρηση πεζοδρομίων και πεζόδρομων
4. Ανακατασκευή πεζοδρόμων Δημοτικής Ενότητας Τρι-

ανδρίας
5. Ανάπλαση οδών Δεσπεραί, Διαλέττη και Δαγκλή
6. Οριζόντια σήμανση οδικών αξόνων
7. Περιφερειακός φωτισμός κοιμητηρίων Αναστάσεως 

του Κυρίου
8. Πλήρης ανακατασκευή οδοστρωσίας οδών (Λεωφ. 

Στρατού κ.α.)
9. Μελέτη ειδικού φωτισμού για την ανάδειξη των μνη-

μείων UNESCO

δ) Μελέτες υπό εκπόνηση κατά το 2018 
1. Αναβάθμιση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 

κατά μήκος της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου
2. Διάνοιξη - κατασκευή οδών Αναξιμάνδρου και Βεργί-

νας
3. Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών 

δημοσίων κτιρίων (Δικαστήρια, Ιπποκράτειο, περιοχή 
παλιού Αρχαιολογικού Μουσείου)

4. Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Μυστακίδου από Γυμν. 
Μικρού έως Γ. Αγγέλου

ε)  Εργασίες που εκτελέσθηκαν από τα συνεργεία 
αυτεπιστασίας:

1. Εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων με το πρόγραμ-
μα Κοινωφελούς Εργασίας (κατασκευή 100 ραμπών 
ΑμΕΑ στο ιστορικό κέντρο)

2. Εργασίες συντήρησης οδοσήμανσης και αστικού εξο-
πλισμού με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 

3. Εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων, πεζοδρο-
μίων, δενδροδόχων και εμποδίων στάθμευσης με τα 
συνεργεία αυτεπιστασίας

4. Εργασίες οδοσήμανσης με τα συνεργεία αυτεπιστα-
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σίας (διαγράμμιση διαβάσεων, λεωφορειολωρίδων 
και διαχωριστικών γραμμών, κατασκευή θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης, ΑμΕΑ και δικύκλων, τοποθέτηση 
διαχωριστών κυκλοφορίας στις οδούς Αντιγονιδών, 
Ιασωνίδου, Π.Π. Γερμανού, Λεωφ. Στρατού, Λαμπράκη 
κ.α.)

5. Κατασκευή ελεύθερων δημοτικών χώρων στάθμευ-
σης

6. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη Λεωφ. Κ. Καρα-
μανλή (παραχώρηση ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ Παγίων) σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος

7. Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού με τα συ-
νεργεία αυτεπιστασίας

8. Εργασίες συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης με 
τα συνεργεία αυτεπιστασίας

9. Τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου και σημαιοστο-
λισμός (κατά τις εορταστικές περιόδους)

10. Υποστήριξη υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
(παροχή ρεύματος).

ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Η Διεύθυνση είχε την επίβλεψη των αναπλάσεων στις 

οδούς Αποστόλου Παύλου, Αγίου Μηνά, Βασ. Ηρακλεί-
ου, Συγγρού και Αρχαιολογικού Μουσείου, που υλοποι-
ούνται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέσω της δωρεάς η υπη-
ρεσία εγκατέστησε σύγχρονο αστικό εξοπλισμό για την 
προστασία και αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρόμων 
του ιστορικού κέντρου (αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα 
εμπόδια, σταθερά εμπόδια, διαχωριστές κυκλοφορίας, 
παγκάκια κ.α.). Η υπηρεσία, εξάλλου, ανέλαβε τις εισηγή-
σεις προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό 
Συμβούλιο, τις αρμόδιες Εφορείες του Υπ. Πολιτισμού, το 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και το ΥΜΑΘ, για τις εγκρίσεις 
αρμοδιότητάς τους.

     

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΔΕ
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της υπηρεσίας μας περιλαμβά-

νονται επτά έργα που εντάχθηκαν στο δάνειο της ΕΤΕπ, 
χρηματοδούμενα κατά 75% από ευρωπαϊκά κονδύλια και 
κατά 25% από το ΠΔΕ. Από αυτά τα έξι δημοπρατήθηκαν 

εντός του 2018, ένα εκ των οποίων ολοκληρώθηκε εντός 
του έτους, ενώ το έβδομο είναι έτοιμο προς δημοπράτη-
ση. Συγκεκριμένα:
1. Ανάπλαση πεζοδρόμων Ικτίνου - Ζεύξιδος (περαιώ-

θηκε)
2. Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομί-

ων Άνω Πόλης (εκτελείται)
3. Ανακατασκευή πεζοδρόμων Δημοτικής Ενότητας Τρι-

ανδρίας (εκτελείται)
4.  Ανάπλαση οδών Δεσπεραί, Διαλέττη και Δαγκλή 

(εκτελείται)
5.   Αναβάθμιση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 

κατά μήκος της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου (στάδιο 
υπογραφής σύμβασης)

6.   Πλήρης ανακατασκευή οδοστρωσίας οδών (εκτελεί-
ται)

7.  Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών 
δημοσίων κτιρίων (Δικαστήρια, Ιπποκράτειο, περιοχή 
παλιού Αρχαιολογικού Μουσείου) (υπό δημοπράτηση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά το έτος 2018 ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δή-

μου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESILIENT EUROPE, 
στο πλαίσιο του URBACT III, με θέμα την ανάπτυξη του 
μητροπολιτικού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, κατά τη δι-
άρκεια του οποίου διοργανώθηκαν πολλές συναντήσεις 
εργασίας με τοπικούς φορείς, δράσεις ευαισθητοποίησης 
του κοινού, όπως η πιλοτική πεζοδρόμηση του κατώτε-
ρου τμήματος της οδού Αγίας Σοφίας κατά την πανευρω-
παϊκή «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο 2017», ποδηλατοδρομίες 
με σχολική συμμετοχή κ.α. Το τελικό παραδοτέο του προ-
γράμματος, το οποίο εκπονήθηκε κατόπιν δημόσιας δια-
βούλευσης με τη συνεργασία των πολιτών, αποτελεί το 
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου για την προώθηση 
της ποδηλατοκίνησης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Κατόπιν μελέτης ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης 

του νέου ενιαίου ωραρίου φορτοεκφορτώσεων στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης, η εφαρμογή του οποίου αποσκοπεί σε με-
γάλη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, ιδίως στο 
ιστορικό - εμπορικό κέντρο.

Το τμήμα Ηλεκτροφωτισμού υποστηρίζει τις λοιπές 
τεχνικές υπηρεσίες με τη σύνταξη και επίβλεψη των ηλε-
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κτρομηχανολογικών εργασιών σε έργα αναπλάσεων του 
Τεχνικού Προγράμματος.

Το τμήμα Οδοποιίας μερίμνησε για τη σύνταξη των τε-
χνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση τριών ενιαίων διαγωνισμών προμηθειών οι-
κοδομικών και λοιπών απαραίτητων υλικών για όλες τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες και συνέταξε τις μελέτες που αφορού-
σαν σε υλικά αυτεπιστασίας της υπηρεσίας στο πλαίσιο 
των λοιπών ενιαίων διαγωνισμών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΔΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Το τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών εξέδωσε το έτος 

2018 τουλάχιστον 4.000 άδειες εκσκαφών σε τμήματα 
οδών και πεζοδρομίων της πόλης, με την ευθύνη για τον 
έλεγχο της καλής αποκατάστασής τους. Επίσης, χορήγη-
σε 228 ειδικές θέσεις στάθμευσης σε ΑμΕΑ, ξενοδοχεία, 
κοινωνικούς φορείς κ.α. και 142 άδειες σε πολίτες για την 
εκτέλεση εργασιών και νόμιμη είσοδο - έξοδο σε ιδιωτι-
κούς χώρους στάθμευσης. 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι εργασίες διαχείρισης και προστασίας φυσικού περι-
βάλλοντος αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη διαμόρ-
φωση του αστικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. 

Καθοριστικής σημασίας είναι η εφαρμογή του Κανονι-
σμού Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που περιλαμ-
βάνει 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
«Κατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, συμβατικής δαπάνης 50.159,56 € (ολοκλη-
ρώθηκε)

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν εργασίες αποκατάστασης 
κατεστραμμένων πεζοδρομίων γύρω από υφιστάμενες 
δενδροδόχους, όπου παρατηρούνταν μεγάλες ζημιές 
εξαιτίας ριζών των δένδρων που με το πέρασμα των ετών 
αναπτύχθηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα την καταστρο-
φή πλακοστρωμένων τμημάτων, σε διάφορα σημεία του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με την υλοποίηση του έργου άλλαξε αισθητικά η εικόνα 
των πλακοστρώσεων, γύρω από μεγάλα δένδρα, σε τμή-
ματα πεζοδρομίων των οδών της 2ης και 4ης Δημοτικών 
Κοινοτήτων.

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Έργων 
1.  «Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς», προϋπολογισμού 

323.000,00 €. Η ανάπλαση αφορά τα πάρκα στη συμ-
βολή των οδών Βαρώνου Χιρς - Γαμβέτα και Ορέστου 
– Μακεδονίας -Δελφών.

2.  «Ανακατασκευή δενδροδόχων σε πεζοδρόμια στις 
4η και 5η Δημοτικές Κοινότητες, Τ.Π.», προϋπολογι-
σμού 490.000,00 € 

 Εκπόνηση Φυτοτεχνικών Μελετών και Μελετών 
Άρδρευσης
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 ολοκληρώθηκαν οι πα-

ρακάτω φυτοτεχνικές μελέτες και μελέτες άρδευσης για 
την εκτέλεση των έργων:

•	 «Αναβάθμιση	πεζοδρομίων	και	κοινόχρηστων	χώρων	
κατά μήκος της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου» 

•	 «Διαμόρφωση	 πεζοδρομίων	 στην	 οδό	 Αλ.	 Παπανα-
στασίου (από την οδό Αίγλης έως την οδό Γαλατεί-
ας)» 

•	 «Διάνοιξη	–	κατασκευή	των	οδών	Αναξιμάνδρου	και	
Βεργίνας (σχολικός δακτύλιος στα όρια των Δήμων 
Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη)» 

•	 «Μελέτη	ανάπλασης	των	οδών	Αρχαιολογικού	Μου-
σείου, Εδμ. Ροστάν, Ζαίμη, Πραξιτέλους Δελφών και 
κοινόχρηστου χώρου Πρασίνου» 

•	 «Μελέτη	 ανάπλασης	 της	 οδού	 26ης	 Οκτωβρίου	
(μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο)» 
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•	 «Ανάπλαση	 του	 χώρου	 Αλησμόνητων	 πατρίδων-	
Στουγιαννάκη- Φίλωνος Κτενίδη - Ηρώων Πολυτεχνεί-
ου» 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συνολικά έχουν γίνει αναπλάσεις χώρων πρασίνου σε 

έκταση περίπου 6,2 στρεμμάτων.:
Επίσης έγινε εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δι-

κτύου σε έκταση 2,5 στρεμμάτων, εγκατάσταση προπα-
ρασκευασμένου χλοοτάπητα σε έκταση 90 τ.μ. και σπορά 
γκαζόν σε έκταση 3,4 στρεμμάτων. Φυτεύτηκαν 101 δέν-
δρα, 812 θάμνοι και 125 εποχικά φυτά σε διάφορες Δημο-
τικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
1. «Συντήρηση πάρκων & χώρων Πρασίνου και κλάδευ-

ση & φύτευση δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια 
2015-2018», π.δ. 2.650.000 € (ολοκληρώθηκε)

2. «Συντήρηση πάρκων & χώρων πρασίνου», π.δ. 
1.799.999,97 € (σε εξέλιξη)

Δημιουργία - Συντήρηση Κάθετου Κήπου
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

με την Global Water Partnership – Mediterranean / Μεσο-
γειακό γραφείο πληροφόρησης για το περιβάλλον και την 
αειφόρο ανάπτυξη υλοποιήθηκε η «Εφαρμογή συστήμα-
τος συλλογής βρόχινου νερού και δημιουργία κάθετου 
κήπου στο κτίριο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος» επί της οδού Κλεάνθους 18. Ολοκληρώ-
θηκε η κατασκευή.

  Ανάπτυξη – Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση 
των χώρων πρασίνου 

•	 Πραγματοποίηση	 του	 συνόλου	 των	 εργασιών	 που	

απαιτούνται για τη συντήρηση του υφιστάμενου φυ-
τικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή ποώδη, ετήσια 
ανθοφόρα, χλοοτάπητας) σε 544 χώρους με έκταση 
712 στρ. καθαρού πρασίνου (πάρκα, νησίδες πρασί-
νου, κοιμητήρια, ζωολογικός κήπος). 

•	 Νέες	φυτεύσεις	με	αυτεπιστασία	54.800	ετησίων	αν-
θοφόρων εποχιακών φυτών και 530 δένδρων και θά-
μνων σε πάρκα και νησίδες με επιλογή ενδημικών ει-
δών της ελληνικής χλωρίδας. Από τον ανάδοχο 3.800 
πολυετή ποώδη-αρωματικά φυτά, 1.100 θάμνοι, 105 
δένδρα και 7.150 εποχικά φυτά. 

•	 Εργασίες	φυτοπροστασίας	με	βιολογικά	σκευάσματα	
και μέσα, τα οποία δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
και τους εδαφικούς πόρους της πόλης.

Αναπλάσεις 
•	 Ανάπλαση	πρασίνου	Πλατείας	Αριστοτέλους	(εγκατά-

σταση νέου αρδευτικού δικτύου, προκατασκευασμέ-
νου χλοοτάπητα, διαμορφώσεις παρτεριών με εποχι-
κά) 

•	 Ανάπλαση	 πάρκου	 της	 οδού	 Παπαναστασίου	 (Μα-
κεδονικός Τάφος ) (αρδευτικό δίκτυο – εγκατάσταση 
χλοοτάπητα, διαμόρφωση - φύτευση παρτεριών) 

•	 Εγκατάσταση	αρδευτικού	δικτύου	και	φύτευση	νησί-
δας Παπαναστασίου από τη Βούλγαρη ως τη Λ. Στρα-
τού 

•				Ανάπλαση	Κήπου	Μνήμης	στη	Νέα	Παραλία

 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του 
αστικού πρασίνου

•	 Καταχώρηση	των	χώρων	πρασίνου	στο	GIS	του	Δή-
μου Θεσσαλονίκης 

•	 Eπικαιροποίηση	στοιχείων	ηλεκτρονικής	πλατφόρμας	
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«GREENTREE.gr». 
•	 Καταγραφή	 και	 επικαιροποίηση	 στοιχείων	 φυτικού	

υλικού στο αρχείο πάρκων.

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών αστικού πρασίνου
•	 Το	 έτος	 2018	 η	 παραγωγή	 του	 αστικού	 αμπελώνα	

κρίθηκε ότι δε θα έπρεπε προωθηθεί για οινοποίηση 
λόγω προσβολών (βοτρύτη) όπως και αρκετοί αμπε-
λώνες στη βόρεια Ελλάδα. 

•	 Διατήρηση	 του	 διευρυμένου	 αστικού	 λαχανόκηπου	
και διαχείριση του αστικού οπωρώνα στην ίδια περιο-
χή με τον αστικό αμπελώνα.

•	 Διαχείριση	του	αστικού	ελαιώνα	στην	περιοχή	Επτα-
πυργίου. 

•	 Διαχείριση-	Συντήρηση	του	κάθετου	κήπου	που	δημι-
ουργήθηκε στο κτίριο της ΔΔΑΠ 

Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέμα-
τα αστικού πρασίνου

•	 Διαχείριση	 μητρώου	 225	 εθελοντών	 πρασίνου,	 οι	
οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες της υπηρεσί-
ας. 

•	 Συμμετοχή	 σε	 περισσότερες	 από	 15	 σχολικές	 εκδη-
λώσεις για το περιβάλλον (διάθεση φυτευτικού υλι-
κού 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 («Περι-
βαλλοντική ομάδα ΠΑΜΑΚ»), του Ψυχιατρικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης («ΙΑΝΟΣ»), της ΧΑΝΘ, ΕΛΕΤ 
κ.ά. καθώς και με φορείς και οργανώσεις (ΔΕΛΑΣΑΛ, 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, Ομάδα φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργί-
ου (Αντηρίδα) κ.α. 

•	 Συμμετοχή	στην	οργανωτική	ομάδα	–	υποστηρικτικές	
ενέργειες για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος 
στους Κήπους του Πασά 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥ-
ΤΩΡΙΩΝ
Το τμήμα διαχειρίζεται 55.000 δένδρα, τα οποία ανα-

πτύσσονται σε δενδροστοιχίες της πόλης. Επίσης, λει-
τουργεί δύο φυτώρια για την κάλυψη μέρους των ανα-
γκών σε φυτευτικό υλικό του συνόλου των υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος κυρίως 
με ετήσια ανθοφόρα φυτά, θάμνους και πόες. 

1.  Ανάπτυξη – Προστασία και ποιοτική αναβάθμι-
ση δενδροστοιχιών και Αλσών 

•	 Κλαδεύσεις	ανανέωσης,	μείωσης,	αραίωσης	και	ανύ-
ψωσης κόμης, σε 11.420 δένδρα

•	 Φυτεύσεις	571	νέων	δένδρων
•	 Κοπή	και	απομάκρυνση	310	νεκρών	και	επικίνδυνων	

δένδρων
•	 Επεμβάσεις	φυτοπροστασίας	σε	1.700	δένδρα	
•	 Κοπή	και	απομάκρυνση	ανεπιθύμητης	και	ανταγωνι-

στικής βλάστησης από 8124 δένδρα 
•	 Υλοποιήθηκαν	14	κύκλοι	άρδευσης	σε	νέες	φυτεύσεις	

δένδρων
•	 Διαχείριση	και	ανάπτυξη	δικτύου	αυτόματης	άρδευ-

σης σε 17 νέες δενδροστοιχίες της πόλης 
•	 Σύνταξη	και	ολοκλήρωση	της	μελέτης	«Κλάδευση	και	

Φύτευση Δένδρων στα Δημοτικά Πεζοδρόμια», προ-
ϋπολογισμού 3.190.000,24 ευρώ 

•	 Προμήθεια	 και	 ολοκλήρωση	 διαγωνισμού	 για	 την	
προμήθεια φυτευτικού υλικού (δένδρων, θάμνων, 
ποών, σπόρων κλπ.)

•	 Προμήθεια	 και	 ολοκλήρωση	 διαγωνισμού	 για	 την	
προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (λιπάσματα, 
φάρμακα, βελτιωτικά εδάφους)

•	 Παραγωγή	 200.000	 ετησίων	 ανθοφόρων	 φυτών	 για	
την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης, καθώς και 
προστασία και συντήρηση φυτευτικού υλικού, δέν-
δρων, θάμνων και ποών που προμηθεύονται οι υπη-
ρεσίες της Διεύθυνσης με τη διαδικασία μειοδοτικών 
διαγωνισμών

•	 Εργασίες	ελέγχου,	επισκευής	και	συντήρησης	του	μη-
χανολογικού εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου για 
το σύνολο των υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 

2.  Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την διαχείριση 
των δενδροστοιχιών της πόλης 

•	 Χρήση	και	λειτουργία	της	ηλεκτρονικής	πλατφόρμας	
GREENTREE για την παρακολούθηση και προγραμμα-
τισμό των εργασιών διαχείρισης δενδροστοιχιών.

•	 Χρήση	 νέων	 οργάνων	 GPS	 για	 την	 καταγραφή	 των	
δένδρων και των χαρακτηριστικών τους στο πεδίο.

•	 Συμμετοχή	στο	έργο	«Παρατηρητήριο	Αστικής	Ανθε-
κτικότητας» με το υποέργο για την επικαιροποίηση 
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της ψηφιακής γεωβάσης και της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας GREENTREE. 

•	 Εφαρμογή	 νέων	 τεχνολογιών	 και	 μέσων	 στην	 κατα-
πολέμηση ασθενειών και εντόμων σε δενδροστοιχίες 
της πόλης με χρήση ειδικών ταινιών παγίδευσης εντό-
μων εμποτισμένων με μη τοξικές ουσίες, καθώς και 
εφαρμογή ειδικών νηματωδών στο έδαφος. 

•	 Προετοιμασία	μελέτης	για	την	προμήθεια	εξοπλισμού	
και μηχανημάτων συντήρησης δενδροστοιχιών φιλι-
κά προς το περιβάλλον (μειωμένη χρήση καυσίμων, 
εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας κλπ).

3.  Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης 
δενδροστοιχιών 

•	 Εφαρμογή	 νέων	 τεχνολογιών	 και	 μέσων	 στην	 κατα-
πολέμηση ασθενειών και εντόμων σε δενδροστοιχίες 
της πόλης με χρήση ειδικών ταινιών παγίδευσης εντό-
μων εμποτισμένων με μη τοξικές ουσίες, καθώς και 
εφαρμογή ειδικών νηματωδών στο έδαφος. 

•	 Παρακολούθηση	 και	 συντήρηση	 πιλοτικής	 εφαρμο-
γής φυτεύσεων του πολυετούς φυτού οινοθήρα για 
την καταπολέμηση ζιζανίων σε δενδροδόχους χωρίς 
τη χρήση χημικών σκευασμάτων ή μηχανικών μέ-
σων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.  Έλεγχος του ατμοσφαιρικού και θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος 

•	 Λειτουργία,	 έλεγχος	 και	 συντήρηση	 του	 Δημοτικού	
Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετε-
ωρολογικών Παραμέτρων.

•	 Σύνταξη	και	ανάρτηση	ημερήσιου	Δελτίου	Ατμοσφαι-
ρικής Ρύπανσης από τις καθημερινές μετρήσεις του 
Δημοτικού Δικτύου στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης.

•	 Παρακολούθηση	της	ποιότητας	των	υδάτων	του	Όρ-
μου της Θεσσαλονίκης για βασικές φυσικοχημικές και 
βιολογικές παραμέτρους - Προγραμματική σύμβαση 
με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 

•	 Μετρήσεις	και	παρακολούθηση	των	συγκεντρώσεων	
φυσικών αεροαλλεργιογόνων ουσιών – Προγραμμα-
τική σύμβαση με το Τμήμα Βιολογίας/Τομέας Οικολο-
γίας του ΑΠΘ.

•	 Διαμόρφωση	 και	 ανάρτηση	 εβδομαδιαίου	 Δελτίου	

Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Γύρης και Σπορίων Μυ-
κήτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

•	 Καταγραφή	Ηλεκτρο¬μαγνητικής	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	 σε	
επιλεγμένα σχολικά συγκροτήματα και προτάσεις μέ-
τρων ηχοπροστασίας. 

•	 Συνεργασία	 με	 το	 Εθνικό	 Αστεροσκοπείο	 για	 την	
εγκατάσταση και λειτουργία μετεωρολογικού σταθ-
μού του δικτύου meteo.gr σε σταθμό του Δημοτικού 
Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετε-
ωρολογικών Παραμέτρων.

2. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
•	 AIRTHINGS	 -	 «Fostering	 resource	 efficiency	 and	

climate change resilience through community based 
Air Quality Internet of Things»- «Προώθηση της απο-
δοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περι-
βάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνο-
λογία αισθητήρων ΙοΤ», στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Διακρατικής Συνεργασίας «Balkan-Mediterranean 
2014-2020 – Interreg V-B» (BalkanMed).

•	 	 CUTLER	 -	 «Coastal	 Urban	 developmenT	 through	
the LEnses of Resiliency» - «Παραθαλάσσια Αστική 
Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας», που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 
2020».

•	 LIFE	ASTI	-	«Implementation	of	a	forecAsting	System	
for urban heaT Island effect for the development of 
urban adaptation strategies» - «Εφαρμογή συστήμα-
τος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας 
Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής 
προσαρμογής», στο πλαίσιο του Προγράμματος «LIFE 
2014 – 2020», Πρόσκληση «LIFE 2017».

•	 SmartInAir	 -	 «Smart	 indoor	 air	 monitoring	 network	
to reduce the impacts of pollutants on environment 
and health» - «Έξυπνο δίκτυο παρακολούθησης εσω-
τερικού αέρα για τη μείωση των επιπτώσεων των ρύ-
πων στο περιβάλλον και στην υγεία», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «LIFE 2014 – 2020), Πρόσκληση «LIFE 
2017».
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•	 REMEDIO	 -	 «REgenerating	mixed	 –	 use	MED	 urban	
communities	congested	by	traffic	through	Innovative	
low carbon mobility sOlutions»-»Εφαρμογή καινοτό-
μων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου», σε συνερ-
γασία με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονί-
κης (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) και το ΑΠΘ/Εργαστήριο Φυσικής 
της Ατμόσφαιρας.

•	 Συμμετοχή	στις	δράσεις	και	στο	πρόγραμμα	των	100	
Ανθεκτικών Πόλεων «100 Resilient Cities», που χρημα-
τοδοτείται από το «Rockefeller Foundation», με στόχο 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών 
πρακτικών. 

•	 Διαμόρφωση	και	υποβολή	της	πρότασης	MarMo	στο	
πρόγραμμα BlackSea 2014-2020.

•	 Συμμετοχή	στη	μετρητική	 καμπάνια	 του	 έργου	 LIFE	
NanoMONITOR - «Ανάπτυξη ενός συστήματος πλη-
ροφόρησης και παρακολούθησης σε πραγματικό 
χρόνο για την υποστήριξη της εκτίμησης της επικιν-
δυνότητας των νανοσωματιδίων σύμφωνα με την 
οδηγία REACH» και στο συνέδριο 15th International 
Conference on Nanosciences & Nanotechnologies 
(NN18) 

•	 Συμμετοχή	 και	 Παρουσίαση	 Επιστημονικής	 Εργασί-
ας σε θέματα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής στο συνέδριο 14th International Conference on 
Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics 
(COMECAP 2018).

3.  Δράσεις περιβαλλοντικής αγωγής & ευαισθητο-
ποίησης πολιτών 

•	 Πιλοτική	δράση	σε	σχολεία	με	 τίτλο	 «Ήχοι	στ’	αυτιά	
μας» και στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών και 
πολιτών σε θέματα ηχητικής ρύπανσης. 

•	 Συνεργασία	με	το	Κέντρο	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευ-
σης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου στο Περιβαλ-
λοντικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βιώσιμη Πόλη: Η 
πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία».

•	 Υλοποίηση	της	6ης	Μαθητικής	Περιβαλλοντικής	Συ-
νάντησης.

•	 Δράση	καθαρισμού	του	Κελλάριου	Όρμου.	
•	 Συμμετοχή	στο	 4ο	Φεστιβάλ	Ανακύκλωσης	με	δρά-

σεις ενημέρωσης και παιχνιδιού για παιδιά, με θέμα το 
πλαστικό στη θάλασσα και τη συμμετοχή της ομάδας 
i-Sea και της ομάδας ethelon.

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ
 ΚΗΠΟΣ

•	 Ζωολογικός Κήπος: συνεχίζονται οι διαδικασίες έκ-
δοσης επικαιροποιημένου τοπογραφικού διαγράμμα-
τος για την νομιμοποίηση όλων των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του Ζωολογικού Κήπου.

•	 Πρόγραμμα Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων

 Αριθμός Τηλεφωνικών 
Αιτημάτων

796 

Περίθαλψη (χειρουργεία – 
θεραπείες )

 82 (σκύλοι & γάτες )

Στειρώσεις 297 ( 66 σκύλοι και 231 
γάτες )

Εμβολιασμοί - Αποπαρα-
σιτώσεις

 29 σκύλοι 

Επανεμβολιασμοί (ετήσιοι)  59 σκύλοι

Υιοθεσίες  25 σκύλοι 

Περισυλλογή & αποτέφρωση 
νεκρών αδέσποτων ζώων

 100 ( σκύλοι & γάτες)

 

Γ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΤΣΑΔΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, με 
βάση την Απόφαση 65/18.04.2016 της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής και την 1661/30.11.2015 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με βάση και το Ν. 4496/8.11.2017, 
στοχεύει στην υιοθέτηση μιας Στρατηγικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων, με κύριους άξονες : 
•	 την	 αναβάθμιση	 της	 εικόνας	 της	 πόλης,	 παράλληλα	

με τον εκσυγχρονισμό της συλλογής και αποκομιδής, 
τη σταδιακή ανάπτυξη της διακριτής διαλογής στην 
πηγή και της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτου, σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών αξιοποίησής 
του

•	 την	ενίσχυση	της	επαναχρησιμοποίησης
•	 τη	λειτουργία	πράσινων	σημείων
•	 τη	δημοσιότητα	και	ευαισθητοποίηση	των	δημοτών.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού των αστικά στε-
ρεά απόβλητα που προδιαλέγεται στην πηγή μέσω των 
υφιστάμενων δικτύων χωριστής συλλογής, ενώ ήδη ξεκί-
νησε o σχεδιασμός για την εφαρμογή: α) προγράμματος 
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, μετά από την εγκατά-
σταση δικτύου καφέ κάδων και β) για τη δημιουργία του 
πρώτου μικρού Πράσινου Σημείου. Για το 2018, οι ποσό-
τητες των αποβλήτων και το ποσοστό χωριστής συλλο-
γής, παρουσιάζονται παρακάτω:

•	 Σύνολο	 ενεργών	μπλε	 κάδων	μέσα	στην	πόλη,	 περί	
τους 3.500.

•	 Σύνολο	κωδώνων	γυαλιού	περί	τους	437.	
 (*Από τις 26/4/2019, λόγω καταστροφής της υποδο-

μής και του εξοπλισμού του ΚΔΑΥ Σίνδου από πυρκα-
γιά, γίνεται εκτροπή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
σε δύο άλλα ΚΔΑΥ, στην ECOTRANS, Ιωνία και στο 
ΚΔΑΥ Θέρμης).

 Ανακύκλωση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε)

Η εταιρεία «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - CYTOP Α.Ε.», 
συμβεβλημένη με το Δήμο, έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) που προκύ-
πτουν από το στόλο των δημοτικών οχημάτων του Μη-
χανουργείου. Τα έλαια συγκεντρώνονται σε ειδική δεξα-
μενή, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου και αποδίδονται στην 
εταιρεία αδαπάνως. Από τις 30/5/19 ξεκίνησε, μετά από 
ανανέωση, διετής σύμβασης με την εταιρεία.

 
Ανακύκλωση παλαιών Ελαστικών 

Η «ECOELASTIKA Α.Ε.», βάσει αορίστου χρόνου σύμβα-
σης με το Δήμο, από τις 13/2/2017 παραλαμβάνει αδαπά-
νως τα μεταχειρισμένα ελαστικά του στόλου των οχημά-
των από το Μηχανουργείο προς ανακύκλωση. 

 Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρο-
νικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
συγκεντρώνονται από το τμήμα Ανακύκλωσης στο ερ-
γοτάξιο στο Λιμάνι, κατόπιν τηλεφωνικών κλήσεων των 
δημοτών, προωθούνται στο συμβεβλημένο Συλλογικό 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣ-
ΚΕΥΩΝ Α.Ε.), έναντι αντιτίμου (προς 100 €/τον.), από όπου 
στη συνέχεια μεταφέρονται σε κέντρα διαλογής - επεξερ-
γασίας ή σε μονάδες - επιχειρήσεις προετοιμασίας επανα-
χρησιμοποίησης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βρίσκεται πανελλαδικά στην 
πρώτη θέση διαχείρισης αποβλήτων ΑΗΗΕ. 

Διαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών 

Από τις 27/8/2018, έπειτα από διαγωνιστικές διαδικασί-
ες (πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης έναντι αντιτίμου 
600€/τόνο), ξεκίνησε για δύο έτη η ανακύκλωση των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (τύπου Μολύβδου - 

Είδος 2018
2019  

(μέχρι το 
Μάιο)*

Απόβλητα συσκευασίας 
στη μπλε γραμμή [tn] 19.439,41 7.932,00

Ειδικό Ρεύμα Γυαλιού[tn] 362,26 119,77

ΑΗΕΕ [tn] 107,34 53,44

Είδη Ιματισμού [tn] 417,30 156,00

ΟΤΚΖ [tn] 100,45 38,00

Ελαστικά [tn] 19,14 -

Συσσωρευτές [tn] 11,80 -

Α.Λ.Ε. [tn] 4,67 -

Λοιπά ανακυκλώσιμα 
[tn] 84,25 6,00

Ογκώδη [tn] 8.807,16

Ποσότητα 
ΑΣΑ [tn] & 
Ποσοστό 
χωριστής 
συλλογής

3.929,00

Σύνολο [tn] 29.318,17
131.552,46 

& 22,3%

Ανακύκλωση Συσκευασιών (Μπλε Κάδος)

Από τις 9/5/2011 μέχρι σήμερα συνεχίζεται η συνεργα-
σία, μετά τη σύμβαση αορίστου χρόνου, μεταξύ Δήμου 
Θεσσαλονίκης και της ΕΕΑΑ Α.Ε., για την εναλλακτική 
διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας, με 
χρήση εξοπλισμού κάδων και οχημάτων και οργάνωση 
δρομολογίων των απορριμματοφόρων για την έγκαιρη 
αποκομιδή των συσκευασιών από τον Μπλε Κάδο. Οι 
συλλεγόμενες ποσότητες παραδίδονται στο Κ.Δ.Α.Υ. Σίν-
δου* προς διαχείριση. Χωριστά γίνεται συλλογή γυαλιού 
με κώδωνες, μέσω της ιδιωτικής εταιρείας ΕΛΔΙΑ, βάσει 
σύμβασης αορίστου χρόνου, από τις 10/2/2014, εκ μέ-
ρους της ΕΕΑΑ.
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Οξέος) του στόλου των Δημοτικών οχημάτων, σε νόμιμες 
εγκαταστάσεις τελικής διαχείρισης (εταιρεία SUNLIGHT 
AEBE). Μέσω της ορθής διαχείρισης των Η.Σ.&Σ. ανακτώ-
νται μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, που ανακυκλώνεται εύ-
κολα και επαναχρησιμοποιείται, με ταυτόχρονη μείωση 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

 Επίσης, ο Δ.Θ. συμμετέχει μέσω του Δικτύου «ΑΦΗΣ: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» στη 
συλλογή μικρών (φορητών) μπαταριών προς ανακύκλω-
ση από την αδειοδοτημένη εταιρεία, από επιλεγμένα ση-
μεία δημοτικών κτιρίων και άλλα σημεία της πόλης. 

 Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών – 
Κατεδαφίσεων
Ο Δήμος, σε συνεργασία με αναδόχους, μετά από διαγω-

νιστική διαδικασία, προβαίνει στη διαχείριση των Αποβλή-
των Εκσκαφών Κατασκευών, Κατεδαφίσεων, Ογκωδών και 
Αμιαντούχων αποβλήτων των κοινόχρηστων χώρων του, 
καθότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτά δεν επιτρέπεται 
να μεταφέρονται χωρίς επεξεργασία στο Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε πρόσφατα για μεν το 
σκέλος που αφορά τη Διαχείριση αμιαντούχων και λοι-
πών επικινδύνων αποβλήτων στην εταιρεία ΙΝΤΕRGEO 
ΕΠΕ, ενώ όσον αφορά τη Διαχείριση των ΑΕΚΚ & Ογκω-
δών Απορριμμάτων, με ανάδοχο την εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ 
ΑΤΕΒΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη η αίτηση ανάκλησης Πράξης 
του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μετά τον προ-
συμβατικό έλεγχο).

 Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής 
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) και δικύκλων
Α) Η δράση αφορά τα εγκαταλειμμένα οχήματα, τα 

οποία μέχρι τις αρχές του 2018 περισυλλέγονταν αδαπά-

νως για τον Δήμο και οδηγούνταν προς ανακύκλωση από 
εταιρείες αδειοδοτημένες από την ΕΔΟΕ- Εναλλακτική 
Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος. Μέσα στο 2018 έγιναν οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίηση των ΟΤΚΖ με 
οικονομικό όφελος για τον Δήμο από την εταιρεία ΜΕΤ.
ΔΟΜ.Μ.ΙΚΕ, Παρατίθεται πίνακας σχετικών διεργασιών:

Β) Ξεκίνησε η δράση περισυλλογής εγκαταλειμμένων 
δικύκλων άνευ πινακίδων (σε συνεργασία με το Τμήμα 
Καθαριότητας), τα οποία συγκεντρώνονται σε περιφραγ-
μένο χώρο στο Εργοτάξιο του Ωραιοκάστρου. Συγκε-
ντρώθηκαν συνολικά 61 δίκυκλα.

 Διαχείριση Ειδών Ιματισμού (ρούχα-υποδήματα) 
και εφαρμογή (GIS)

α)  Έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ξεκίνησε η δράση της Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ιμα-
τισμού από την ιδιωτική εταιρεία “EAST-WEST GREECE 
ΙΚΕ”, για δύο έτη από τις 19/10/2018 και μέσα στο 2018 
τοποθετήθηκαν 200 κάδοι στα όρια του Δήμου. 

 Η υλοποίηση του προγράμματος που γίνεται αδαπά-
νως είχε ικανοποιητική ανταπόκριση από τους δημό-
τες και επέφερε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και αντι-
σταθμιστικά οφέλη μέσω της ορθής διαχείρισης των 
αποβλήτων. Κάθε μήνα παραδίδονταν στον Δήμο 
ανταλλακτικά για τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και 
Δ.Α.Α. ποσού 1.220 ευρώ, ως ανταποδοτικό όφελος 
από τη διαχείριση των κάδων ιματισμού. 

β)  Επιπλέον, από την Υπηρεσία έγινε η καταχώριση των 
200 κάδων ιματισμού στο χαρτογραφικό portal (GIS) 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δ.Θ. 2018 2019 (α΄ τετράμηνο)

1. Καταγγελίες συνολικά 1.574 961

2. Επικολλήσεις 593 307

3.  Αποσύρσεις εγκαταλειμμένων οχημάτων ως ΟΤΚΖ 96 34

4. Πινακίδες κατεστραμμένες 38 15

5.  Πιστοποιητικά καταστροφής σε ιδιοκτήτες 69 24

6.  Έκδοση παραστατικών διακίνησης-τιμολόγια πώλησης 47 34

7. Σύνολο τιμολογίων 7 2
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Διαχείριση Πλαστικών Καπακιών 
Ο Δήμος, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, ξεκί-

νησε τις διαδικασίες συλλογής και εκποίησης των πλαστι-
κών καπακιών για την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων, 
προκειμένου να τα διαθέσει στο πλαίσιο της εθελοντικής 
δράσης «Keep on Mooving». 

 Διαχείριση Μετάλλου, Πλαστικού & Σύμμεικτου 
ανακυκλώσιμου υλικού
Ο Δήμος εκποιεί ποσότητες ανακυκλώσιμων άχρηστων 

υλικών που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες του (τό-
νερ, πλαστικά και σύμμεικτο, μέταλλα, όπως κατεστραμ-
μένα κοντέινερς, κάδοι κ.λπ.), τα οποία μεταφέρονται από 
τους αναδόχους σε μονάδες επεξεργασίας / ανακύκλω-
σης. 

Διαχείριση Φελιζόλ
Ο Δήμος, έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος ανέθεσε στην εταιρεία ΕΛΔΙΑ Α.Ε. την εφαρμογή 
προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ) 
αδαπάνως, με την υποχρέωση να παραλαμβάνει τις συ-
σκευασίες φελιζόλ στις εγκαταστάσεις της προς διαλογή 
- ταξινόμηση και διαχείριση με ειδικά μηχανήματα συμπί-
εσης, αλλά με δικά μέσα και προσωπικό. 

Κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης του ΠΑΜΑΚ έγινε απομάκρυνση από τις εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου 60 κιλών καθαρού φελιζόλ 
(από συσκευασίες υπολογιστών, οθονών και εκτυπωτών).

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Χαρτιού 
Ο Δήμος συμμετείχε το 2018 στο πανελλαδικό πρό-

γραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στα σχολεία «Το χαρτί του 
μέλλοντός μας», που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο 
Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με 
στόχο, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, την 
ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, 
μέσω ανάπτυξης συλλογικών δράσεων ανακύκλωσης των 
χρησιμοποιημένων σχολικών βιβλίων και του σχολικού 
χαρτιού.

Η ποσότητα του συλλεγόμενου χαρτιού εκτιμήθηκε 
οικονομικά και ως ανταποδοτικό όφελος διανεμήθηκε 
εκτυπωτικό χαρτί Α4 στα συμμετέχοντα σχολεία. Συμμε-
τείχαν συνολικά περίπου 15.000 μαθητές από 78 σχολικές 
μονάδες (εκ των οποίων οι 49 συνέλεξαν χαρτί), στις οποί-

ες παραδόθηκαν συνολικά 137 κούτες (ή 685 δεσμίδες) 
φωτοτυπικό χαρτί. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Ια-
νουάριο του 2019 .

Δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 
 Από το Τμήμα οργανώνονται σταθερά, σε ετήσια βάση, 

περιβαλλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις, με θεματική την 
ανακύκλωση, όπως ενδεικτικά παρακάτω αναφέρεται:
1)  Ο Δήμος συμμετείχε το Μάρτιο 2018 στη 2η Διεθνή 

‘Εκθεση VERDE. TEC Forum 2018 -Τεχνολογίες Περι-
βάλλοντος, με θέμα “Από τα Περιβαλλοντικά Προβλή-
ματα στην Κυκλική Οικονομία”, που έγινε στην Αθήνα. 
Στο φόρουμ παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές 
των Οργανισμών και Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και το Τμήμα 
Ανακύκλωσης παρουσίασε την εισήγηση-πρόταση 
για «Δράσεις Ανακύκλωσης & Κυκλικής Οικονομίας 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης», στο διαγωνιστικό μέρος 
των βραβείων “Greek Green Awards 2018”, όπου βρα-
βεύτηκε με το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ για τα “ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» που αναπτύσσει. 

2)  Πραγματοποιήθηκε έκθεση των δράσεων ανακύ-
κλωσης στον Δήμο, με οργάνωση περιπτέρου στον 
πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για συμμετοχή στον 
εορτασμό της 5ης Ιουνίου 2018, Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ. 

3)  Συμμετοχή με Περίπτερο του Δ.Θ. στην 83η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, με κύρια θε-
ματική την ανακύκλωση, ζήτημα για το οποίο οργα-
νώθηκε και ημέριδα. Διανεμήθηκαν μπλε τσάντες 
ανακύκλωσης, προσφορά της ΕΕΑΑ, ενώ έγινε και 
κλήρωση δύο ποδηλάτων ανάμεσα σε δημότες που 
επισκέφθηκαν το περίπτερο.

4)  Συμμετοχή στο “GREENWAVE FESTIVAL”, που οργανώ-
θηκε από Φορείς Κ.ΑΛ.Ο, στην παραλία τον Σεπτέμ-
βριο 2018.

5)  Συνδιοργάνωση της δράσης “ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ”, με τοποθέτηση κατά μήκος της Νέας Πα-
ραλία 35 ειδικών κάδων – ορθοστατών για χωριστή 
διαλογή απορριμμάτων, κατά την τρίμηνη διάρκεια 
του καλοκαιριού 2018, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος της COCA-COLA, ‘’ZERO WASTE CITIES’’ - Πόλεις 
Χωρίς Απορρίμματα.

6)  Συμμετοχή με ηλεκτρικά δίκυκλα από το Εργοτάξιο 
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Ανακύκλωσης, στη δράση “VOLTάρω 2018”, που ορ-
γάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 
παραλία με παράλληλη ενημέρωση του κοινού για τα 
οφέλη της ηλεκτροκίνησης στην προστασία του περι-
βάλλοντος.

7)  Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αντικατάστασης 
πλαστικών σακουλών στα καλαθάκια της Αριστοτέ-
λους με ΒΙΟ -αμυλούχες.

8) Πιλοτική εφαρμογή χωριστής συλλογής μπουκαλιών 
(ΡΕΤ) από το Γήπεδο του ΠΑΟΚ.

9)  Έπειτα από κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού 
Φορέα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, αποφασίσθηκε να διοργανω-
θούν από τους Δήμους δράσεις για την εναλλακτική 
αξιοποίηση των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέν-
δρων μετά την εορταστική περίοδο. 

10) Ενημέρωση δημοτών και μαθητών της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ξενάγηση 
στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Τμήματος 
Ανακύκλωσης στο Λιμάνι. 

11)  α) Συνεργασία του Τμήματος για τη δημιουργία του 
‘’Διαδραστικού Κέντρου Κυκλικής Οικονομίας, Ανα-
κύκλωσης και Ενημέρωσης - ZeroWaste Lab’’, στο 
πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος της COCA-
COLA ‘’ZERO WASTE CITIES’’, που λειτούργησε μέσα σε 
περίπτερο της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, ο Δήμος συμμετεί-
χε στην υλοποίηση του προγράμματος “Θεσσαλονίκη. 
Πρωτεύουσα Ιδεών & Δράσεων” - “Zero Waste Cities”, 
το οποίο σχεδίασε η εταιρεία Coca Cola Hellas.

 β) Συνεργασία στη δράση “Print My City” με την ομά-
δα Ελλήνων αρχιτεκτόνων “The Νew Raw”, που ειδι-
κεύονται στην κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της 
οποίας λειτούργησε και θα συνεχίσει να λειτουργεί το 
2019 το εργαστήριο “Zero Waste Lab” στους χώρους 
της ΔΕΘ, μέσω του οποίου προβλήθηκε η ανακύ-
κλωση πλαστικού σε μαθητές και επισκέπτες με την 
εκτύπωση επίπλων από ανακυκλωμένο πλαστικό με 

τη βοήθεια ρομποτικής τεχνολογίας τρισδιάστατης 
εκτύπωσης (3D Printing). Εγκατάσταση 10 POTS+ (3D 
εκτυπωμένα παγκάκια από ανακυκλωμένο πλαστικό) 
στο πάρκο του Ξαρχάκου, περιμετρικά του σιντριβα-
νιού, όπως ψηφίσθηκε από τους δημότες μέσα από 
ηλεκτρονικό σάιτ.

 γ) Συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλω-
σης για το “Σχέδιο Πρόληψης Απορριμμάτων” και ει-
δικότερα όσον αφορά την επιλογή δράσεων από τη 
μεριά του Δήμου στην κατεύθυνση της μηδενικής 
παραγωγής αποβλήτων.

12)  Διοργάνωση του Φεστιβάλ Ανακύκλωσης με πλούσιο 
εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο. 

 
Διαχείριση χωριστής συλλογής αποβλήτων

1) Μελέτη και πρόταση υποβολής προς χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ του πρώτου “Μικρού Πράσινου Σημεί-
ου” για χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης, στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», άξονας προτεραιότητας ΑΞ06: «Διατή-
ρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή 
της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Δημιουργία 
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους», σύμφωνα με 
το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 
αρ. 49/2015). Το “Μικρό Πράσινο Σημείο” θα δημιουρ-
γηθεί στην περιοχή Γαλαξίας, στο δημοτικό οικόπε-
δο που περικλείεται από τις οδούς Καρακάση - 25ης 
Μαρτίου και Στρωμνίτσης. Προηγήθηκε η παραλαβή 
όλων των απαραίτητων εγγράφων από ΟΚΩ, Αρχαιο-
λογία, ΦΟΔΣΑ κ.λπ. φορείς και η έγκριση των Π.Π.Δ. 
(Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έκδοση της ΑΔΣ 
1741/26-11-2018 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
και κατάθεση εισήγησης για χρηματοδότηση από το 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΣ

Καφέ Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων
Οχήματα αποκομιδής 

με πλυντήριο

Κλαδο-
τεμαχι-
στές

Δαπάνη
με ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ
Δίτροχοι (120, 
240, 360 lt)

Τετράτροχοι (660, 
1100 lt)

Μικρά
(4-6 m3)

Μεγάλα 
(12-16 m3)

ΠΟΣΟΝ 6.178 325 1 3 1 1.510.751,00€
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ΕΣΠΑ (Τεχνικό Δελτίο), το Νοέμβριο 2018. 
2) Εντός των ορίων της χρηματοδότησης δράσεων υλο-

ποίησης των Τοπικών Σχεδίων Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υποβλήθηκε αί-
τημα χρηματοδότησης προς το Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. για την 
προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδοι και οχήματα) για 
την προετοιμασία διαχείρισης των βιοαποβλήτων στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης. Με βάση την προγραμματική 
σύμβαση ο εξοπλισμός που θα χορηγηθεί στο Δήμο 
είναι ο κάτωθι:

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ TΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ:
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

•	 Συμμετοχή	στην	έναρξη	λειτουργίας	του	νέου	χρημα-
τοδοτούμενου «Παρατηρητηρίου Αστικής Ανθεκτικό-
τητας ΔΘ».

•	 Υποβολή	πρότασης	για	τη	χρηματοδότηση	του	Πρώ-
του Μικρού Πράσινου Σημείου – ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου 
Θεσσαλονίκης σε αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

•	 Προετοιμασία	 και	 υποβολή	πρότασης	στο	 Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
για πενήντα ηλεκτροκίνητων οχημάτων, από τα οποία 
τα εικοσιπέντε είναι δίκυκλα, με συνολικό προϋπολο-
γισμό 559.862,76€.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
1) Έγιναν 400 δράσεις για την απομάκρυνση αεροπανό 

και banners.
2) Έγιναν 37 δράσεις για τον καθαρισμό εξωτερικών 

χώρων γηπέδων και μεγάλων εκδηλώσεων (διαδηλώ-
σεις, πορείες, συναυλίες κλπ).

3) Έγιναν 260 οριοθετήσεις θέσεων κάδων και τοποθε-
τήσεις κάδων αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώ-
σιμων υλικών.

4) Έγιναν 1.173 επισκευές κάδων και κάδων μικροαντι-
κειμένων (καλαθάκια).

5) Έγιναν 48 επεμβάσεις σε ιδιωτικές οικίες – οικόπεδα, 
έπειτα από εισαγγελικές εντολές. 

6) Έγιναν 161 δράσεις προληπτικού χαρακτήρα για την 
προστασία κοινόχρηστων χώρων, οικοπέδων και 

ακάλυπτων χώρων από εκδηλώσεις.
7) Έγιναν 123 πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές εκδη-

λώσεις στο χώρο της νέας Παραλίας.
8) Έγιναν δύο δράσεις, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, για 

τον καθαρισμό του Περιαστικού Δάσους από απορ-
ρίμματα.

9) Κατατέθηκαν 330 αιτήματα άλλων Διευθύνσεων του 
Δήμου, που εξυπηρετήθηκαν μετά από διάθεση προ-
σωπικού.

10) Βεβαιώθηκαν 79 παραβάσεις του Κανονισμού Καθα-
ριότητας και επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΣΟ)
Συνεχίστηκε η προσπάθεια αξιόπιστης επισκευής των 

βλαβών όλου του κινητού εξοπλισμού του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Επίσης, έγινε προσπάθεια βελτίωσης του συ-
στήματος συντηρήσεων οχημάτων του Δήμου.

Συμπληρωματικά του επισκευαστικού έργου του Τμήμα-
τος ΕΣΟ καταγράφηκαν 101 επισκευές στον λοιπό κινητό 
εξοπλισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκτός των οχημά-
των. Αυτές οι επισκευές αφορούσαν κυρίως βλάβες των 
κοντέϊνερς του ΣΜΑ και άλλων μεταλλικών κοντέϊνερς 
απορριμμάτων, επισκευές μικρών βενζινοκινητήρων και 
πετρελαιοκινητήρων, γεννητριών χλοοκοπτικών, ανυψω-
τικών, μεγάλων εργαλείων κ.λπ.

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(Σ.Μ.Α.)
Οι εγκαταστάσεις του ΣΜΑ περιλαμβάνουν κτίριο γρα-

φείων με τον κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, τις χοάνες και 
τμήματα πρεσών, κλειστά απορριμματοκιβώτια 30 κ.μ., 
την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού, το σύστη-
μα φίλτρων αποκονίωσης / απόσμησης, τον υποσταθμό 
μέσης τάσης, το φυλάκιο / γεφυροπλάστιγγα και το πλυ-
ντήριο οχημάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων διαχειρί-

ζεται και δρομολογεί το σύνολο των οχημάτων και μηχα-
νημάτων έργου του Δήμου, τα οποία είναι συνολικά 347 
οχήματα και 73 μηχανήματα έργου. 

Καθημερινά δρομολογούνται περισσότερα από 250 
οχήματα και μηχανήματα έργου, εξυπηρετώντας κατά 
κύριο λόγο την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώ-
σιμων σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. 

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΤΕΑΔ)
•	 Εκδόθηκαν	127	άδειες	δόμησης	για	εργασίες,	με	αντί-

στοιχη τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου και στατιστικών 
στοιχείων.

•	 Εκδόθηκαν	135	εγκρίσεις	δόμησης.
•	 Χορηγήθηκαν	771	εγκρίσεις	εργασιών	μικρής	κλίμα-

κας 
•	 Έγινε	έλεγχος	πληρότητας	σε	συνολικά	884	φακέλους	

μικρής κλίμακας και σε 524 φακέλους εγκρίσεων και 
αδειών δόμησης - αναθεωρήσεων αδειών – ενημε-
ρώσεις -ανασυστάσεις & εγκρίσεις κεραιών.

•	 Χορηγήθηκαν	158	αναθεωρήσεις	αδειών/εγκρίσεων.
•	 Εκδόθηκαν	8	εγκρίσεις	εγκατάστασης	δομικών	κατα-

σκευών κεραιών σταθμών κινητής τηλεφωνίας 
•	 Χορηγήθηκαν	 συνολικά	 27	 εγκρίσεις	 εργασιών	 επι-

σκευής δηλωμένων αυθαιρέτων.
•	 Αλληλογραφία	–	απαντήσεις	σε	αιτήματα	πολιτών	σε	

423 υποθέσεις.
•	 Εκδόθηκαν	4	σήματα	διακοπής	εργασιών	με	ανάλογο	

μετέπειτα χειρισμό.
•	 Μετά	 την	 πλήρη	 εφαρμογή	 του	 προγράμματος	

e-άδειες, από το Νοέμβριο του 2018 υποβλήθηκαν - 
εκδόθηκαν 360 ηλεκτρονικές εγκρίσεις- άδειες,

ΓΕΩΧΩΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)
•	 Εφαρμογή	Διαχείρισης	και	Αξιοποίησης	της	ακίνητης	

περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει ως σκοπό 
την εποπτική και ορθολογική διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου. Η εν λόγω εφαρμογή επικαι-
ροποιεί και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα επέκτα-
σης ενός «Δημοτικού Κτηματολογίου». Με αυτήν 
εξασφαλίζεται η πλήρης διαχείριση των δημοτικών 
ακινήτων σε περιβάλλον G.I.S, ανεξαρτήτως της ιδι-
οκτησιακής κατάστασης των δημοτικών ακινήτων ή 
των εκκρεμοτήτων ή βαρών που έχουν αυτά.

•	 Υποδομή	 Γεωχωρικών	 Πληροφοριών	 (Υ.Γε.Π.	 ή	 SDI).	
Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε 
στην ενσωμάτωση μιας σειράς δεικτών απόδοσης 
(KPI’s) που προκύπτουν από τα διαθέσιμα γεωχωρικά 
δεδομένα οι οποίοι επιτρέπουν την τεκμηριωμένη 
παρακολούθηση/αξιολόγηση της κατάστασης στον 

Δήμο, αλλά και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής 
του λειτουργίας σε διάφορους τομείς (πράσινο, κα-
θαριότητα, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΘ, ασφάλεια κ.λπ.) με χρήση 
μετρήσιμων στοιχείων. Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημα-
ντική καινοτομική δράση που ενισχύει την ψηφιακή 
στρατηγική του Δήμου και τη δημιουργία του κατάλ-
ληλου περιβάλλοντος για τον μετασχηματισμό της 
Θεσσαλονίκης σε «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ».

•	 Συμμετοχή	στην	3η	Διεθνή	έκθεση	Τεχνολογίες	Περι-
βάλλοντος Verde Tec που διεξήχθη στο MEC Παιανί-
ας, στις 15-17 Φεβρουαρίου 2018, με την υποστήρι-
ξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τη δράση 
«Ανάπτυξη μονάδων ενημέρωσης και αλληλεπίδρα-
σης – Εμφάνιση Γεωχωρικών Δεικτών Αποδοτικότη-
τας». Ο Δήμος απέσπασε το βραβείο «Greek Green 
Awards 2019 – Bέλτιστες πρακτικές οργανισμών και 
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλ-
λον, την αειφορία, τις «Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλική 
Οικονομία» στην κατηγορία «Ψηφιακή Στρατηγική 
“Έξυπνης Πόλης».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
•	 Ελέγχθηκαν,	 ταξινομήθηκαν	 και	 καταχωρίστηκαν	

ηλεκτρονικά περίπου 5.500 χιλιάδες υποθέσεις και δι-
ερευνήθηκε το ιστορικό τους.

•	 Οι	 Πολεοδομικές	 Υπηρεσίες	 όμορων	 δήμων	 (Θέρ-
μης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Νεάπολης-Συκεών, Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, Καλαμαριάς) απέκτησαν το αρχείο των 
υποθέσεών τους, το οποίο είχε παραμείνει στο Αρχείο 
του Δήμου από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Θεσσαλονίκης. Συνολικά διαβιβάστηκαν 2.461 φά-
κελοι εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτου.

•	 Επικίνδυνα	 και	 ετοιμόρροπα:	 χορηγήθηκαν	 σε	 68	
περιπτώσεις κτισμάτων βεβαιώσεις αποκατάστασης 
της επικινδυνότητας. Δρομολογήθηκαν οι διαδικασί-
ες για την κατεδάφιση τουλάχιστον 11 επικινδύνως 
ετοιμόρροπων κτιρίων, κυρίως στην περιοχή της Άνω 
Πόλης, πολλά από τα οποία είτε κατεδαφίστηκαν από 
το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων, είτε βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο 
προ της κατεδάφισης. 

•	 Επιβολή	προστίμων:	 συντάχθηκαν	 και	 απεστάλησαν	
προς βεβαίωση στις αρμόδιες ΔΟΥ 89 Χρηματικοί 
Κατάλογοι. Επίσης, συντάχθηκαν 64 ατομικά φύλλα 
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έκπτωσης, και παράλληλα έγινε η ενημέρωση υπό-
χρεων πολιτών σχετικά με την επικείμενη εις βάρος 
τους επιβολή προστίμων και την δυνατότητα ένταξης 
των αυθαιρεσιών σε νόμο τακτοποίησης. Τα πρόστιμα 
που βεβαιώθηκαν υπέρ του Δήμου ανέρχονται στο 
ποσό των 236.697,01 ευρώ

 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

α) Κοινόχρηστοι χώροι
Η απορρόφηση των διαθέσιμων πιστώσεων των 

Προϋπολογισμών 2018 για αποζημιώσεις κοινόχρη-
στων χώρων λόγω απαλλοτριώσεων ανήλθε σε πο-
σοστό 98,99%. 

Συμπληρώθηκαν και στάλθηκαν στο Πράσινο Τα-
μείο, αιτήματα απαλλοτριώσεων προς χρηματοδότη-
ση που αφορούν επιλέξιμες περιπτώσεις α) αποζημί-
ωσης κοινοχρήστων χώρων και β) επανεπιβολών.

Το έτος 2018 επιτεύχθηκε η δωρεάν παραχώρηση 
ρυμοτομούμενων εκτάσεων ιδιοκτησιών, προκειμέ-
νου να προχωρήσουν τα έργα διάνοιξης και διαμόρ-
φωσης χώρων σύμφωνα με το σχέδιο πόλης στην πε-
ριοχή της 2ης Δημοτικής Κοινότητας έκτασης 755,40 
τμ και στην περιοχή της Άνω Πόλης έκτασης 106 τμ.

Σχεδιασμός-Προγραμματισμός και ωρίμανση απαλ-
λοτριώσεων της μεγάλης έκτασης υπερτοπικού ενδι-
αφέροντος της Νοτιοανατολικής Πύλης (τερματικός 
σταθμός Μετρό Ν.Ελβετίας), που αφορά κοινόχρηστες 
εκτάσεις πρασίνου και τη διάνοιξη της οδού Ψελλού. 
Εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.956.479,55€ 
από το Υπουργείο Υποδομών. 

β) Σχολική Περιουσία
•	 Κήρυξη	απαλλοτρίωσης	του	χώρου	σχολείου	μεταξύ	

των οδών Βλατάδων - Κάστορος στην Άνω Πόλη
•	 Συνέχιση	 της	 απαλλοτρίωσης	 του	 χώρου	 σχολείου	

στις οδούς Σαπφούς - Βουτυρά: 
•	 Εξασφάλιση	 Πίστωσης	 από	 την	 ΚΤΥΠ	 Α.Ε.	 για	 την	

απόκτηση άλλων δύο χώρων σχολείων που είχαν 

συμπεριληφθεί στις προγραμματικές συμβάσεις και 
συγκεκριμένα του χώρου επί των οδών Παπάφη – 
Μπότσαρη – Λυκαονίας - Νίκαιας για την ανέγερση 
των 33ου και 103ου Νηπιαγωγείων Θεσσαλονίκης 
του χώρου μεταξύ των οδών Φιλοθέης -Κ. Βάρναλη 
– Ισιδώρου - Αγ. Πρωτολέοντος για την ανέγερση του 
92ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

γ) Δημοτική Περιουσία
•	 Καταβολή	 ετήσιας	 δόσης	 αποζημίωσης	 εξαγοράς	

του Α.Κ. 5500 ανταλλαξίμου κτήματος, που βρίσκεται 
στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πυλαίας και 
επί του οποίου έχει ανεγερθεί με δαπάνες του Δήμου 
ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

•	 Αγορά	 οικοπέδου	 επιφάνειας	 64,41τ.μ.	 που	 εμπίπτει	
εντός του «Χώρου για Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονί-
κης» στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Β. Ολγας - Μητροπο-
λίτου Κυδωνιών - Γεωργίου Παπανδρέου και Πλούτω-
νος στη περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Φαρμάκη 
σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Παράδοση μεγάλου πλήθους φακέλων στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες και στις εν λειτουργία ΥΔΟΜ των λοιπών 
Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Παροχή διοικητικής υποστήριξης για την άσκη-
ση των πρόσθετων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων 
Ν.3852/2010 σε επτά Καλλικρατικούς Δήμους του 
Νομού Θεσσαλονίκης εκτός της ΥΔΟΜ Παύλου Μελά 

3. Επεξεργασία μελέτης πράξης εφαρμογής Κρυονερίου 
μετά την κρίση των ενστάσεων κατά της Α΄ Ανάρτη-
σης της ΠΕ103, έλεγχος πληρότητας των δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, όπως παραδόθηκαν από τον ανάδοχο 
μετά τη διάλυση της σύμβασης και συναρμογή με τα 
δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου, ώστε να είναι 
δυνατή η τελική ανάρτηση της μελέτης και η εν συνε-
χεία ομαλή καταχώριση της πράξης στο Κτηματολογι-
κό Γραφείο Θεσσαλονίκης

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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4. Συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Τομέας Ιστορίας Αρχιτεκτο-
νικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 
και Αναστήλωσης) για την χορήγηση υλικού από το 
Αρχείο Πολεοδομικών Διαταγμάτων του Τμήματός 
μας για την υλοποίηση της έκθεσης που συνδιοργα-
νώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας Θεσσα-
λονίκης με θέμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ / HEBRARD ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ»

5. Συνεργασία με το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος 
«Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές 
Μελέτες».

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εντός του έτους 2018, ολοκληρώθηκε το έργο «Συντή-

ρηση και Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών και Δομι-
κών Κατασκευών των Κοιμητηρίων», συνολικού ποσού 
950.000,00 €. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν 
οι ακόλουθες εργασίες:
Α) Ριζική ανακατασκευή και ανακαίνιση του πλυντηρίου 

οστών, του χώρου ανάπαυσης των νεκροθαφτών, κα-
θώς και των νεκροστασίων στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας.

Β) Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου υδροδότησης, 
καθώς και αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατά-
στασης του Κοιμητηρίου «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ». 
Επιπροσθέτως τοποθετήθηκε μόνωση στο οστεοφυ-
λάκιο, στο νεκροστάσιο και στο φυλάκιο του Κοιμη-
τηρίου, ενώ εγκαταστάθηκε λέβητας πετρελαίου και 
θερμαντικά σώματα στα γραφεία του Κοιμητηρίου.

Γ) Αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
του Κοιμητηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ». 

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 1433/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης «περί καθορισμού τελών και δι-
καιωμάτων Κοιμητηρίων έτους 2018» εγκρίθηκε η μείωση 
των τελών και δικαιωμάτων στα Κοιμητήρια ευθύνης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 15% σε σχέση με τα 
τέλη που ίσχυαν για το έτος 2017.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2030»

Η Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας πραγματο-
ποίησε σειρά δράσεων σε συνεργασία με τις υπη-
ρεσίες του Δήμου αλλά και φορείς της πόλης για 

την υλοποίηση των στόχων που έθεσε η Διοίκηση. 
Τον Ιούνιο του 2018 πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο 

Colab με θέμα «Αστική Αναζωογόνηση βασισμένη στη 
δημόσια συγκοινωνία. Αξιοποιώντας την επένδυση του 
μετρό για την αστική αναζωογόνηση του άξονα της Εγνα-
τίας», με υποστήριξη από το δίκτυο των 100 Ανθεκτικών 
Πόλεων (100 Resilient Cities pioneered by Rockefeller 
Foundation), σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Βιώ-
σιμης Κινητικότητας & Δικτύων και με τη συμμετοχή έξι 
κομβικών υπηρεσιών του Δήμου. Στο τριήμερο εργαστή-
ριο συμμετείχαν εκπρόσωποι βασικών εμπλεκομένων 
εταίρων της πόλης: 
•	 ΥΜΑΘ-	 Δ/νση	 Περιβάλλοντος	 Πολιτισμού	 &	 Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού
•	 ΥΠΠΟΑ	 –	 Εφορεία	 Αρχαιοτήτων	 Πόλης	 Θεσσαλονί-

κης

•	 ΥΠΠΟΑ	–Υπηρεσία	Νεωτέρων	Μνημείων	και	Τεχνικών	
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

•	 ΜΑΘ
•	 ΑΠΘ
•	 ΟΣΕΘ
•	 ΙΜΕΤ
•	 Αττικό	Μετρό	ΑΕ
•	 ΓΑΙΑΟΣΕ
•	 ΕΥΑΘ
•	 Διεθνείς	εταίροι	του	δικτύου	των	100	Ανθεκτικών	πό-

λεων, όπως η GIB, η ESRI και η CISCO.

  Στη διάρκεια του εργαστηρίου συζητήθηκαν οι ισχύου-
σες διαδικασίες και τα τρέχοντα προγράμματα των 
φορέων με σκοπό την από κοινού σύνθεση ενός συ-
ντονισμένου προγράμματος παρεμβάσεων και την 
κατάκτηση πολλαπλών κερδών για την πόλη πάνω σε 
πέντε θεματικές:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2030»
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•	 Χρήσεις	Γης
•	 Κάτοικοι	και	Επιχειρήσεις	της	πόλης
•	 Ολοκληρωμένη	Βιώσιμη	Κινητικότητα
•	 Οικονομική	Ανάπτυξη
•	 Υποδομές	και	Διαχείριση	Κινδύνου

Αποτελέσματα του εργαστηρίου ήταν η έκθεση, η οποία 
αποσκοπεί να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη παράδειγμα 
σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου έργου 
ανθεκτικότητας, βασισμένου στην αστική κινητικότητα 
μέσα από τη συλλογική συνεργασία και η μετέπειτα υπο-
βολή σχετικών προτάσεων για την εξεύρεση διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πηγών για την ωρίμανση των μελετών. 

Το Colab πήρε τη δεύτερη θέση μεταξύ 18 υποψη-
φιοτήτων από όλο τον κόσμο στο συνέδριο «Smart 
transportation and mobility», για τη συνεισφορά στο το-
μέα των μεταφορών και τη συμμετοχική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε. 

Ταυτόχρονα, το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, το 
οποίο υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχε-
διασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμ-
μάτων, προχώρησε τον Ιούλιο του 2018 στην υποβολή 
2014-2020, για τη σύσταση Παρατηρητηρίου Αστικής Αν-
θεκτικότητας, στο πλαίσιο των μέχρι τώρα δραστηριοτή-
των του γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας με στόχο την 
υλοποίηση της στρατηγικής «Θεσσαλονίκη 2030» μέσα 
από την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε επίπεδο 
Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να παραχθούν οι κατάλληλοι 
δείκτες και αναφορές αξιολόγησης των πολιτικών ενίσχυ-
σης της αστικής ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου.
Στις 31 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία που έχει οριστεί ως 

η Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων, το Resilient Thessaloniki 
με την υποστήριξη του UNHCR Greece πραγματοποίησε 
εκδήλωση με θέμα «Οικοδομώντας Βιώσιμες και Ανθεκτι-
κές Πόλεις». Στη συνάντηση δικτύωσης  συμμετείχαν  95 
συμμετέχοντες, έγιναν 41 μικρές παρουσιάσεις, ενώ στο 
χώρο στήθηκε  έκθεση των έργων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής «Θεσσαλονίκη 2030». Η Αστική 
Ανθεκτικότητα της Θεσσαλονίκης οικοδομείται με πολυε-
πίπεδες συνεργασίες μεταξύ φορέων, οργανισμών, επαγ-
γελματιών και κοινωνίας των πολιτών. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τέσσερις καίριες δρά-
σεις που πληρούν τις αξίες που έχει θέσει η Στρατηγική 
«Θεσσαλονίκη 2030» και έχουν υλοποιηθεί με την υπο-
στήριξη και συνέργεια του Resilient Thessaloniki:

- Ανοιχτή Πόλη προς όλους: Σχέδιο Δράσης ένταξης 
προσφύγων

- Συνεργατική Πόλη: Συμμετοχικό εργαστήριο Colab 
με θέμα «Το μετρό και Αστική Ανάπτυξη»

- Πόλη σε ετοιμότητα: Πύλη Δεδομένων Διακινδύνευ-
σης-Ανοιχτά Δεδομένα

- Βιώσιμη Πόλη που προάγει την υγεία & την ευεξία 
των πολιτών: ΑΧΕΠΑ-βελτίωση πρόσβασης πολιτών & 
οχημάτων ανάγκης στο νοσοκομείο

Τον Δεκέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα 
“CitiesDigilab”, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωχωρικών 
Πληροφοριών του Δήμου, κατά την οποία παρουσιάστη-
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καν τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφια-
κής πολιτικής και ο αντίκτυπος στους πολίτες, με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων των Δήμων Αθηναίων, Ηρακλείου, 
Καβάλας και Πλατανιά Χανιών. 

Ολοκληρώθηκε το στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης του 
παραλιακού μετώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που 
εκπονήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με τη συν-
δρομή της Deloitte Greece και MAS-Makridis Associates 
Architects στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας  ανά-
μεσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Παγκόσμια Τράπε-
ζα ως ειδικού συνεργάτη των «100 Ανθεκτικών Πόλεων» 
και παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλωση τον Μάρτιο του 
2019. 

Το Resilient Thessaloniki συμμετείχε σε διεθνή, ευρωπα-
ϊκά και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες, παρουσιάζοντας 
τη Στρατηγική «Θεσσαλονίκη 2030», την πορεία υλοποίη-
σης αλλά και καλές πρακτικές, τους στόχους και τον νέο 
τρόπο συλλογικής συνεργασίας, προκειμένου η πόλη της 
Θεσσαλονίκης να γίνει μια βιώσιμη και ανθεκτική πόλη με 
αναπτυξιακές προοπτικές. 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ)
Η Χρηματοδοτική Σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του 

Δήμου, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, είχε 
ως αντικείμενο την υλοποίηση έργων υποδομών που στο-

 

 

χεύουν στην βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη σύμφωνα 
με τους στόχους και τις δράσεις που έχουν τεθεί στον  
Επιχειρησιακό 2015-2019 και στην Στρατηγική Αστικής 
Ανθεκτικότητας «Θεσσαλονίκη 2030». 

Τον Οκτώβριο του 2018 έγινε η καταβολή της πρώτης 
δόσης ύψους 5.000.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος 
εξασφάλισε επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομίας & 
Ανάπτυξης για την κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της συγχρηματοδότησης των έργων, συνολι-
κού προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ. 

Στην πρώτη δόση έχουν ενταχθεί έργα υποδομών που 
αφορούν την κατασκευή σχολικών κτιρίων, την ανάπλα-
ση βασικών οδικών αρτηριών της πόλης και λοιπά έργα 
υποδομών, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
ελκυστικότητας της πόλης για τις επιχειρήσεις, καθώς και 
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας και στη βελτίωση των αστικών χώρων 
πρασίνου ενισχύοντας στο σύνολο την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2030»
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Πρωταρχική αποστολή της Υπηρεσίας της Δη-
μοτικής Αστυνομίας είναι η βελτίωση των συν-
θηκών ζωής των δημοτών, επαγγελματιών  και 

επισκεπτών εντός ων ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η 
εκπλήρωση της αποστολής αυτής βασίζεται σε μια σειρά 
δράσεων εποπτικού-ελεγκτικού κυρίως χαρακτήρα που 
αναπόφευκτα επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. 
Η οικειοθελής συμμόρφωση πολιτών στους γενικούς και 
ειδικούς κανόνες στα θέματα αρμοδιοτήτων της Δημοτι-
κής Αστυνομίας (στάθμευση, κοινόχρηστος χώρος, ζώα 
συντροφιάς, αντικαπνιστική νομοθεσία κτλ) συνιστά εξαι-
ρετικά σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία 
της Θεσσαλονίκης. 

Με γνώμονα, λοιπόν, τα παραπάνω και λαμβάνοντας 
υπόψιν την εξαιρετικά περιορισμένη αριθμητική δύναμη 
της Δημοτικής Αστυνομίας (μόλις 64 άτομα), αναγκαστικά 
γίνεται μια ιεραρχική  προτεραιοποίηση των αρμοδιοτή-
των και τομέων δράσης πάντα με την σύμφωνη γνώμη 
και εντολές των προϊσταμένων διοικητικών και ποινικών 
αρχών. 

Ταυτόχρονα, διατέθηκαν εργατοώρες για την εκπλήρω-
ση και του κοινωνικού έργου του Δήμου μας, στο πρό-
γραμμα κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές δημοτικών 
σχολείων, στις βεβαιώσεις γνήσιου υπογραφής κατ’ οίκων 
για ανήμπορους συμπολίτες μας καθώς και σε δράσεις 
πολιτικής προστασίας και φροντίδας αστέγων. 

Καθ’ όλη την διάρκεια του 2018 καταβλήθηκε μια με-
γάλη προσπάθεια – παρά την έλλειψη ανθρώπινων και 
υλικών πόρων – μέσω μικτών αλλά και αυτοτελών κλι-
μακίων να εφαρμοσθεί κατά κύριο λόγο το νέο Σύστημα 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης, να αυξηθεί ο βαθμός συμμόρ-
φωσης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
αναφορικά με τους όρους λειτουργίας και την κατάληψη 
κοινοχρήστου χώρου και τέλος να επεκταθεί η δράση 
της Υπηρεσίας σε επίπεδο ελέγχων Κ.Υ.Ε. και διαχείρισης 
καταγγελιών στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
της Θεσσαλονίκης. 

Στη διάρκεια του έτους, η υπηρεσία:
•	 Πραγματοποίησε	 συνολικά	 755.977	 ελέγχους	 στο	

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (κατά μέσο όρο 
3.096 ημερησίως).

•	 Βεβαίωσε	 154.794	 παραβάσεις	 του	 Κώδικα	 Οδικής	
Κυκλοφορίας και προχώρησε σε 453 αφαιρέσεις πινα-
κίδων για αντικοινωνική στάθμευση.

•	 Δέχτηκε	3.645	τηλεφωνικές	καταγγελίες	για	παραβά-

σεις ΚΟΚ και ανταποκρίθηκε θετικά στις 3.515 (πο-
σοστό 96,43%) με μέσο χρόνο ανταπόκρισης τα 40 
λεπτά. Δέχτηκε, επίσης, 458 έγγραφες και ψηφιακές 
καταγγελίες, εκ των οποίων ανταποκρίθηκε στις 444 
(ποσοστό 96,94%)

•	 Διενήργησε	1.508	ελέγχους	σε	Καταστήματα	Υγειονο-
μικού Ενδιαφέροντος, εντοπίζοντας 581 παραβατικά 
καταστήματα που είχαν προβεί σε 669 παραβάσεις 
της κείμενης νομοθεσίας.

•	 Πραγματοποίησε	1.976	επισκέψεις	και	διεκπεραίωσε	
συνολικά 4.032 υποθέσεις θεώρησης γνησίου υπο-
γραφής κατ’ οίκον, εξυπηρετώντας πολίτες που αντι-
μετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης.

•	 Υλοποίησε	για	ακόμη	μια	χρονιά	το	πρόγραμμα	Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής, το οποίο παρακολούθησαν 
1.825 μαθητές από 46 σχολεία.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Ο πολιτισμός συνιστά τη γνήσια έκφραση της ψυ-
χής της κοινωνίας, καθώς μέσα από τις δημιουρ-
γικές διαδικασίες του εκφράζονται οι ελπίδες και 

οι φόβοι των ανθρώπων, πηγάζουν νέες ιδέες και προ-
βληματισμοί, ενεργοποιείται η κοινωνική συνείδηση του 
συνόλου, προτείνονται νέες λύσεις, ανοίγονται νέες προ-
οπτικές, προωθείται η καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης, 
δίνεται βήμα σε νέους δημιουργούς και σε γόνιμες συζη-
τήσεις και προβληματισμούς.

Ως Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργα-
σία με την Διεύθυνση Πολιτισμού, προσπαθήσαμε αυτά 
τα οκτώμισι χρόνια, συνυπολογίζοντας τόσο την οικονο-
μική κρίση όσο και την συνεπακόλουθη μετανάστευση 
των νέων ταλαντούχων παιδιών, αν και ομολογουμένως 
δεν ήταν καθόλου εύκολο, να αλλάξουμε συνήθειες χρό-
νων και πρακτικές παρωχημένες. Η προσπάθειά μας επι-
κεντρώθηκε στον σχεδιασμό μιας πολιτιστικής πολιτικής 
που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοκρατία, ίσες ευ-
καιρίες για όλους, με συνομιλητές τους ίδιους τους δημι-
ουργούς και όχι τους μεσάζοντες/αντζέντηδες. Μιας πολι-
τιστικής πολιτικής αποτελεσματικής, που ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και στη δημιουργία 
ζωτικού χώρου έκφρασης των πολιτών, και που σκοπό 
έχει την αλλαγή του περιεχομένου της πόλης και την καλ-
λιέργεια μιας νέας ταυτότητας για την πόλη, σύγχρονης, 
πρωτοπόρας, ανοιχτής, εναλλακτικής.

Αντιλαμβανόμενοι ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το 
έργο των καλλιτεχνών, αλλά είναι και η πρόταση στα σύγ-
χρονα αδιέξοδα της κοινωνίας, σχεδιάσαμε ένα ετήσιο πρό-
γραμμα δράσεων και φεστιβάλ με στόχο την δημιουργική 
σχέση του πολιτισμού με τους πολίτες. Προωθήσαμε, έτσι,  
την δημιουργική οικονομία μεταξύ των εμπλεκόμενων φο-
ρέων, αναζωογονώντας την τοπική οικονομία, ανοίγοντας 
νέους δρόμους για συνεργασίες εντός και εκτός συνόρων, 
προσφέροντας διεξόδους και προοπτικές στους δημιουρ-
γούς, στα προβλήματα και τις αγωνίες τους, δημιουργώ-
ντας ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς αλληλεγγύης και, τελι-
κά, διαμορφώνοντας μια υγιή κοινωνική συνείδηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά η Διεύθυνση Πολιτισμού 
αξιοποιώντας τα τεχνικά μέσα, τις δημοτικές εγκαταστά-
σεις και υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, και κινητο-
ποιώντας τις εθελοντικές ομάδες, τα ξένα μορφωτικά 
ιδρύματα αλλά και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υπο-
στήριξε για μία ακόμη φορά το ετήσιο πρόγραμμά της, 
εντάσσοντας και νέες προτάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ «Elephantastico»
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης, ανά-

πτυξης δεξιοτήτων και καλλιέργειας των παιδιών, συνέ-
χισε και ενίσχυσε περισσότερο το επιτυχημένο πλέον 
Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ «elephantastico» ενθαρ-
ρύνοντας την επικοινωνία και την ενεργή συμμετοχή των 
παιδιών στα δρώμενα της πόλης μέσα από καλλιτεχνικές 
πράξεις.

«Sleep-over στο Μουσείο»
Πραγματοποίησε, με τη συμμετοχή και άλλων μουσείων 

και περισσοτέρων παιδιών το sleepover-διανυκτέρευση 
στα μουσεία – μία από τις πιο σύγχρονες μουσειολογικές 
πρακτικές προσέγγισης των παιδιών στους χώρους και το 
περιεχόμενο των μουσείων της πόλης τους.

Η Φιλαρμονική, η Πινακοθήκη και οι Βιβλιοθήκες
Με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου σχεδιάστηκε 

ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία, με 
σκοπό την επαφή των παιδιών με τον μαγικό κόσμο της 
μουσικής. 

Η Δημοτική Πινακοθήκη καθιέρωσε οργανωμένες ξενα-
γήσεις στις εκθέσεις της στην caza Bianca για παιδιά και 
σχολεία. 

Στην υποστήριξη της καλλιέργειας των παιδιών συμ-
βάλλουν πολύ οι παιδικές βιβλιοθήκες στις γειτονιές με 
καθημερινά προγράμματα, την καλοκαιρινή εκστρατεία 
φιλαναγνωσίας, όπως και την συμμετοχή τους σε δράσεις. 
Σημαντική επίσης ήταν η διοργάνωση και λειτουργία Παι-
δικού Τμήματος της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλο-
νίκης στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, γεγονός που 
αποδεικνύεται από την μεγάλη συμμετοχή των παιδιών.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Διεύθυνση Πολιτισμού ανέδειξε το ρόλο της ως υπο-
στηρικτικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη και ενδυνά-
μωση των συνεργειών δημιουργικών ομάδων, για την 
προώθηση και προβολή πρωτοβουλιών πολιτιστικών 
παρεμβάσεων στην πόλη και για την δημιουργία νέων 
ανταγωνιστικών πολιτιστικών προϊόντων, παρέχοντας ένα 
πλαίσιο ενισχυτικό.

Στη διάρκεια του 2018-2019, υποστήριξη δόθηκε στις 
εξής δράσεις/εκδηλώσεις: 



  85 / 118

 /  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                          AΠOΛOΓIΣMOΣ 2018

•	 Στην	ομάδα	μικτής	 ικανότητας	«Εν	δυνάμει»	για	 την	
πραγματοποίηση έκθεσης σειράς πορτραίτων, που 
απεικόνιζαν άτομα με ή χωρίς αναπηρία, στην πλα-
τεία Αριστοτέλους,

•	 Στην	έκθεση	«Τα	σημάδια»	στο	Μ.Μ.Σ.Τ.,	σε	συνεργα-
σία με το διεθνούς φήμης “InsidOut project, Group 
Action” και με πρωτοβουλία του γνωστού Γάλλου καλ-
λιτέχνη	JR	Artist.

•	 Στο	 φεστιβάλ	 Comic	 Con,	 το	 οποίο	 ζωντανεύει	 τον	
κόσμο των κόμικς και των δημιουργών του, ενώ κατα-
γράφεται πλέον ως το μεγαλύτερο Comic Convention 
των Βαλκανίων.

•	 Στο	Taratsa	film	festival,	ένα	διαφορετικό	φεστιβάλ	κι-
νηματογράφου, που μετατρέπει ταράτσες μνημείων, 
δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων σε θερινούς κινημα-
τογράφους, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετι-
κή ψυχαγωγία, ενώ προβάλλει ταινίες μικρού μήκους 
νέων δημιουργών. 

•	 Στο	νέο	Φεστιβάλ	Κωμωδίας	το	2019,	στις	αίθουσες	
της Αποθήκης Δ΄, στο Λιμάνι, Προβλήτα Α΄.

•	 Τον	 Σύλλογο	 Φυλακισθέντων	 Εξορισθέντων	 Αντι-
στασιακών ‘67-74, που, με αφορμή την 21η Απριλίου, 
οργάνωσαν μουσική συναυλία, ημερίδα για με τη 
λογοκρισία στα χρόνια της δικτατορίας και προβολή 
ταινίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ιστορικής μνή-
μης και της διαρκούς εγρήγορσης της δημοκρατικής 
συνείδησης των συμπολιτών μας.

•	 Στα	θεατρικά	σχήματα	της	πόλης,	μέσω	της	διοργά-
νωσης του φεστιβάλ «Ανοιχτή Σκηνή-θεατρικές φω-
νές της πόλης», στο θέατρο Άνετον, όπως και μέσα 
από το φεστιβάλ «Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου» στο 
θέατρο Κήπου, 

•	 Στο	 καλοκαιρινό	 μουσικό	 φεστιβάλ	 Thessaloniki	
Sound Festival, σε συνεργασία με το Soul food, πα-
ρουσιάζοντας σειρά σημαντικών συναυλιών στο λι-
μάνι και ομιλία με θέμα «Μουσική Βιομηχανία από το 
Α έως το Ω».

•	 Στη	 «Λογοτεχνική	 Σκηνή»,	 με	 το	 περιοδικό	 ΕΝΤΕΥ-
ΚΤΗΡΙΟ, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Άνετον, 
όπου παρουσιάστηκαν 22 καταξιωμένοι νεώτεροι, 
αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι ποιητές και πεζογρά-
φοι, σε συνεργασία με μουσικούς, χορευτές και ηθο-
ποιούς.

Καλλιεργήσαμε μια δημιουργική συνεργασία των φορέων 
προς όφελος των καλλιτεχνών και των πολιτών, πραγ-

ματοποιώντας:
•	 με	 το	Goethe	 Institute	στρογγυλή	 τράπεζα	με	 τίτλο	

«Theater for Europe», 
•	 με	το	Γαλλικό	Προξενείο	και	τη	Nouvelle	Amicale	τις	

«Ημέρες Γαλλικής μόδας και κουλτούρας», που ανέ-
δειξαν την επιρροή της γαλλικής μόδας στην Ελληνι-
κή κοινωνία και στην πόλη μας, 

•	 με	το	Διεθνές	Πανεπιστήμιο	και	τον	Οργανισμό	Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι. – ΥΠ.ΠΟ.Α.) την ημερίδα 
«Πολιτιστική Διαχείριση - Θεωρία και Πράξη». 

•	 με	 την	 υποστήριξη	 του	 Γαλλικού	 Ινστιτούτου,	 στο	
πλαίσιο του 13ου 7ply project, υποστηρίξαμε την 
πραγματοποίηση διαγωνισμού skateboard και πάρ-
τι, στο αίθριο του Δημαρχείου, με συντονιστή την 
Propaganda Rollin co. 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
Το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης μας είναι μεγάλο, 

σημαντικό και με έναν σύγχρονο λόγο, που μπορεί να 
υπάρξει με αξιώσεις και έξω από τα στενά τοπικά όρια. 
Ωστόσο, διαπίστωση κοινή είναι ότι τα προβλήματα που 
υπάρχουν στη χώρα μας καθιστούν δύσκολη την προβο-
λή, την προώθηση και την εξαγωγή του σε ξένες αγορές. 
Στην προσπάθεια ανεύρεσης τρόπου εξαγωγής αυτού του 
δυναμικού, η Διεύθυνση Πολιτισμού, σχεδίασε το θεσμό 
του Showcase, τόσο στο θέατρο, όσο και στη μουσική.

Στο πλαίσιο των φετινών «ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ», σχεδιάστηκε 
το 1ο Showcase Θεάτρου με τις πιο σημαντικές θεατρι-
κές παραγωγές της χρονιάς. αποφασίσαμε να πάρουμε το 
ρίσκο της πρώτης διοργάνωσης ενός ελληνικού θεατρι-
κού Showcase, γιατί έτσι προσφέρουμε μια πλατφόρμα 
προβολής και ενδεχόμενης διακίνησης του ελληνικού θε-
άτρου στο εξωτερικό, με καλεσμένους 20 καλλιτεχνικούς 
διευθυντές από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, 
οι οποίοι παρακολούθησαν τις παραστάσεις που τους 
προτείναμε, γνώρισαν τους δημιουργούς/καλλιτέχνες. 
Δόθηκε έτσι μια ευκαιρία για τη συμμετοχή των τοπικών 
θεατρικών σχημάτων στα φεστιβάλ που εκπροσωπούσαν 
οι καλεσμένοι καλλιτεχνικοί διευθυντές.

Το αποτέλεσμα ήταν σήμερα να παρουσιάζονται κά-
ποιες από αυτές τις παραστάσεις σε διεθνή φεστιβάλ με 
μεγάλη επιτυχία, όπως η θεατρική παράσταση «Frida κι 
άλλο», αλλά και άλλες που συμμετείχαν με μεγάλη επιτυ-
χία στο 1ο Showcase Θεάτρου. 

Επίσης, σε συνεργασία με την ARkTik διοργανώσαμε το 
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πρώτο Music Showcase, που υποστήριξε νέους καλ-
λιτέχνες να συστηθούν σε παραγωγούς και διευθυντές 
των μεγαλύτερων φεστιβάλ διεθνώς. Με περισσότερους 
από 3.000 επισκέπτες, σε τέσσερα συναυλιακά venues, 
το Music Showcase αποτελεί μια δυναμική δράση πολι-
τιστικής εξωστρέφειας, καθώς διεθνείς καλεσμένοι και 
Έλληνες μουσικοί, έρχονται σε επαφή, επικοινωνούν και 
αναπτύσσουν συνεργασίες, είτε στο επίπεδο συμμετοχής 
τους σε φεστιβάλ του εξωτερικού, είτε στο επίπεδο νέου 
δισκογραφικού συμβολαίου.

Το αποτέλεσμα της πρώτης διοργάνωσης είναι πέντε 
μουσικά σχήματα να έχουν την ευκαιρία να παρουσιά-
σουν τις δουλειές τους σε φεστιβάλ της Γερμανίας, της 
Πορτογαλίας και του Ισραήλ.

Στο ίδιο πλαίσιο της εξωστρέφειας, ο Δήμος ως σημα-
ντικό	 μέλος	 της	 BJCEM,	 συμμετέχοντας	 στο	 συμβούλιό	
του και συναποφασίζοντας τις στρατηγικές υποστήριξης 
την νέων δημιουργών, συμμετείχε στη διοργάνωση της 
Biennale, στο διεθνές φεστιβάλ «UKYA CITY TAKEOVER», 
στις 7-13/2/2019 στο Νότινχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου 
με την Αλτίνη Τατιάνα, στον τομέα των εικαστικών τε-
χνών. 

 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Τα 53α Δημήτρια πρόβαλαν για μία ακόμη χρονιά τις πιο 

σύγχρονες τάσεις σε όλα τα καλλιτεχνικά είδη, αξιοποιώ-
ντας, παράλληλα, κληρονομιές της πόλης και της χώρας.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει καινούργια καλ-
λιτεχνικά τοπία ήχου και εικόνας, όπου τα οπερατικά στοι-
χεία συνδυάστηκαν με τη μαριονέτα, η τεχνολογία έγινε 
κομβικό μέρος των παραστατικών τεχνών, οι επιτελεστι-
κές πρακτικές του θεάτρου και του χορού συνάντησαν 
την περφόρμανς, και οι Έλληνες μουσικοί συνάντησαν 
τους ξένους. 

Φιλόδοξο εγχείρημα του φετινού φεστιβάλ υπήρξε το 
Θεατρικό Showcase, με στόχο την εξωστρέφεια του ίδιου 
του θεσμού και των ελληνικών θεατρικών παραγωγών. 20 
καλλιτεχνικοί διευθυντές και διοργανωτές ξένων φεστιβάλ 
προσκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ώστε να αποκτήσουν 
άποψη για την σύγχρονη ελληνική θεατρική παραγωγή. 

Στην μουσική προτάθηκε ένα αμάλγαμα ειδών και χω-
ρών κατά κύριο λόγο της Μεσογείου και του Ευρωπαϊκού 
χώρου, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας 
Δήμου Θεσσαλονίκης, που μοιράστηκε τη σκηνή με το 
διάσημο πιανίστα και συνθέτη Faraj Suleiman και το κου-

αρτέτο του.
Στα εικαστικά, με αφορμή τα 30 χρόνια μετά το θάνατο 

του διεθνούς συλλέκτη και μαικήνα της σύγχρονης τέχνης 
Αλέξανδρου Ιόλα διοργανώθηκε η έκθεση «Η κληρονο-
μιά» που έφερε σημαντικά έργα καλλιτεχνών στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης και είναι η πρώτη στην Ελλάδα που 
αφιερώνεται στην προσωπικότητα αυτή, η οποία καθόρι-
σε τον κόσμο της τέχνης στις δεκαετίες ΄50-΄80 διεθνώς.

 
PROJECT LABATTOIR

ΔΡΑΣΕΙΣ
Από την έναρξη του προγράμματος Labattoir Project 

τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και το τέλος του έτους, 
διοργανώθηκαν συνολικά 34 δράσεις (κύριες, φιλοξενού-
μενες και παράλληλες) με συνολικό αριθμό ωφελούμενων 
1419 άτομα όλων των ηλικιών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του προγράμματος, 
συστάθηκε η ομάδα εργασίας του Labattoir Team, αποτε-
λούμενη από πέντε εργαζόμενους που εγκαταστάθηκε 
στο κτίριο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων, το οποίο 
σταδιακά εξοπλίστηκε με την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή.

Από την αρχή του 2018 μέχρι και τον Ιούνιο της ίδιας 
χρονιάς, οι δράσεις του προγράμματος Labattoir Project 
επικεντρώθηκαν στη σύσταση Ομάδων Εργασίας (Media 
Lab, Coalesce, Social Research Team) με στόχο την ενδυ-
νάμωση των συμμετεχόντων με νέες δεξιότητες, τη σύ-
σφιγξη των μεταξύ τους δεσμών και τον εμπλουτισμό των 
γνώσεών τους, μέσα από τη διοργάνωση και διεξαγωγή 
16 εργαστηρίων σεμιναριακού χαρακτήρα. Τα σεμινάρια 
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υλοποιήθηκαν από 40 εξειδικευμένους εισηγητές, ειδή-
μονες στο αντικείμενό τους.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας του προγράμμα-
τος οι δράσεις του Labattoir Project επικεντρώθηκαν στη 
δημιουργία Εξειδικευμένων Εργαλείων (Φορητό Τηλεοπτι-
κό Στούντιο- Media Lab, Σκηνή Επί Πόλεως, Ραδιοφωνικό 
Στούντιο-Media Lab, Εξειδικευμένη Δανειστική Βιβλιοθή-
κη, «Εργαλείο Αξιολόγησης Πρότζεκτ») που επικεντρώνο-
νται στην επίτευξη κοινωνικής αλλαγής για την εξαγωγή 
μετρήσιμων ποιοτικών αποτελεσμάτων, βασιζόμενα στην 
επιστημονική «Θεωρία της Αλλαγής» και των «Προτύπων 
Κοινωνικής Αναφοράς». 

Τα εργαλεία αυτά δημιουργήθηκαν μέσα από συλλο-
γικές διαδικασίες ανταλλαγής και εκπαίδευσης ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες και τους εισηγητές 20 σεμιναρίων 

και παρουσιάσεων. Τα πρότυπα και καινοτόμα αυτά εργα-
λεία, βρίσκονται στη διάθεση των ωφελούμενων.

Από την έναρξη του Labattoir Project και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2018 συνάφθηκαν, δρομολογήθηκαν και 
εξελίχθηκαν συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς της 
Ελλάδας και του εξωτερικού (Goethe-Institut, Hyperwerk 
Institute for Post-Industrial Design, Fraunhofer, Floating 
University, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταβιομηχανι-
κού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας κ.α.) και συνεργαζόμενους φορείς 
από την Ελλάδα, αριθμώντας πάνω από 20 στρατηγικούς 
συνεργάτες που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και περαι-
τέρω εξέλιξη του έργου στο μέλλον. 

Project Labattoir 
έναρξη-12/2018 
+++ α’ εξ. 2019

Σύνολο Δράσεων 
 (Κύριες, Παράλληλες, 

Φιλοξενούμενες)

Σύνολο Δράσεων 
(Κύριες, Παράλληλες)

Σύνολο Δράσεων 
(Κύριες)

Συνολικός αριθμός ατό-
μων που έχουν παρακολου-
θήσει τις δράσεις του προ-
γράμματος από την αρχή 
μέχρι το τέλος του 2018

1419 1160 1102

Συνολικός αριθμός μονα-
δικών συμμετοχών

914 678 636

Συνολικός αριθμός αιτή-
σεων που έχουμε λάβει για 

τα εργαστήρια
939 796 776

Σύνολο δράσεων (Κύριες, 
Παράλληλες, Φιλοξενού-

μενες)
34 28 22

Προσκεκλημένοι εισηγη-
τές - performers - συνερ-

γάτες
118 102 77

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ LABATTOIR PROJECT ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΕΝΑΡΞΗ - 12/2018)
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THESSALONIKI DESIGN WEEK 
(πρόταση της Philartia ΑΜΚΕ).
Για πρώτη φορά διοργανώθηκε το Thessaloniki Design 

Week, μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια και με τη συμ-
μετοχή και συμβολή φορέων, μουσείων, ομάδων και εται-
ρειών που κινούνται στο χώρο της δημιουργικής βιομη-
χανίας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την καθιέρωσή του ως 
θεσμού.

Κεντρικό θέμα της φετινής πρώτης διοργάνωσης ήταν η 
«ΑΝΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ενώ στόχος ήταν να εκφραστεί η δυ-
ναμική που καλείται να αναπτύξει η κοινωνία, ανταποκρι-
νόμενη στις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες 
της νέας εποχής.

Το Thessaloniki Design Week περιλάμβανε ένα μεγάλο 
πρόγραμμα δράσεων που ξετυλίχθηκαν στη διάρκει-
ας μίας εβδομάδας σε όλη την πόλη, σε συνεργασία με: 
Α.Π.Θ, Ο.Μ.Μ.Θ., ΔΕΘ HELEXPO, Οργανισμός Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι. - Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού), 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας, Thessaloniki Open House, Apodec 
Arts, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Δ.Ε.Β.Θ, Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Η Συμφωνική και η Φιλαρμονική Ορχήστρα αποτελούν 

τους κύριους μουσικούς εκφραστές του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης σε όλα τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της 
πόλης μας, άλλοτε παρουσιάζοντας μοναδικές αξιόλογες 
συναυλίες στις μεγάλες μουσικές σκηνές (Μέγαρο Μου-
σικής, Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με σημαντικούς καλλιτέχνες 
και άλλοτε επενδύοντας μουσικά τα κοινωνικά, εθνικά και 
θρησκευτικά συμβάντα της πόλης μας.

 Συμφωνική Ορχήστρα
Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με 

τη δυναμική και εξωστρεφή παρουσία της κατάφερε και 
τα έτη 2018-2019 να είναι σημείο αναφοράς στα μουσικά 

δρώμενα της πόλης προσφέροντας μοναδικές μουσικές 
συγκινήσεις υψηλής ποιότητας.

 Μέσα από τις επιτυχημένες συνεργασίες της με το Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., το 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το Μουσικό Σχολείο Θεσ-
σαλονίκης κ.α συμμετείχε στη μουσική κίνηση της πόλης 
μας, μ΄ ένα πρόγραμμα 25 και πλέον συναυλιών, καλύπτο-
ντας όλα τα είδη μουσικών προτιμήσεων και προβάλλο-
ντας το έργο τόσο των καταξιωμένων όσο και των νεότε-
ρων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

 Ξεχωριστές στιγμές οι 2 συναυλίες με το Μάριο Φρα-
γκούλη, « Το χρονικό της Αλώσεως» του Γιώργου Χατζη-
νάσιου, η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Δήμου Καλαμαριάς 
«Παρά θίν’ αλός», η επετειακή συναυλία «Παιδιά! Της 
Ελλάδος παιδιά», το κωμικό μουσικοθεατρικό δρώμενο-
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συναυλία «Τρίτη και 13!», το «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεο-
δωράκη, η Χριστουγεννιάτικη συναυλία για τους σκο-
πούς της ΕΛΕΠΑΠ, με το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά: 
«Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα», το 
μιούζικαλ “It΄show time” από το διεθνή κινηματογράφο, 
δύο παραστάσεις αφιερωμένες στην Edith Piaf, τέσσερις 
συναυλίες με μουσική επένδυση από video games, «Τα 
τραγούδια του τεμπέλη δράκου» για τους μικρούς των 
παιδικών σταθμών, μουσική από το σύγχρονο ελληνικό 
κινηματογράφο και η συμμετοχή της στην Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων.

Φιλαρμονική Ορχήστρα
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει 

καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση του κόσμου, εισπράττο-
ντας ποικιλοτρόπως την αγάπη και την εκτίμησή του. 

Τα έτη 2018-2019 συνέχισε την καλλιτεχνική της ανα-
βάθμιση και πορεία, αγγίζοντας τους υψηλούς στόχους 
της, που είχε θέσει ήδη από τις προηγούμενες καλλιτεχνι-
κές περιόδους. 

 Πραγματοποίησε 110 και πλέον παρουσίες-συναυλίες, 
με σημαντικές στιγμές, τον κύκλο σεμιναρίων υψηλού επι-
πέδου και τη συναυλία στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. 
με μαέστρο και Διευθυντή Ορχήστρας τον κ. Miguel 

Angel Navarro. 
Συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Μουσικής (21 Ιουνίου), πραγματοποίησε μία μοναδική συ-
ναυλία στην πλατεία του Λευκού Πύργου, συμπράττοντας 
με την rock μπάντα του Γιώργου Φωκά, σε ένα άκουσμα 
συμφωνικού ροκ με θέμα τους θρυλικούς QUEEN.

 Πραγματοποίησε 25 εκπαιδευτικές συναυλίες σε διά-
φορα σχολεία της πόλης και συμμετείχε στο 5ο Διεθνές 
Παιδικό Φεστιβάλ «elephantastiko» του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης. 

Αναδεικνύοντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα, πραγ-
ματοποίησε συναυλίες σε διάφορα ιδρύματα. Στήριξε 
δράσεις για την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης, 
αλλά και πολιτιστικές δράσεις διαφόρων φορέων, συμ-
βάλλοντας καταλυτικά στην πολιτισμική αναβάθμιση της 
πόλης. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως χώρος 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, μέσα από τη συνδιοργάνω-
ση δράσεων και εκδηλώσεων με Πρεσβείες, Προξενεία, 
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ξενόγλωσσα ινστιτούτα, αλλά και Βιβλιοθήκες του εξωτε-
ρικού.

Το Τμήμα της Παιδικής Βιβλιοθήκης, που λειτουργεί πλέ-
ον στην Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει αναπτυχθεί με 10.000 
περίπου τίτλους βιβλίων ενώ καθημερινά υπάρχουν εκ-
παιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα και επισκέψεις 
σχολείων με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της φιλα-
ναγνωσίας.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη συμμετείχε με σημαντικό πολι-
τιστικό πρόγραμμα στο Φεστιβάλ βιβλίου νέας παραλίας, 
στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης- στο πλαίσιο 
της οποίας πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιβλιοθή-
κης ημερίδα /συνάντηση των λεσχών ανάγνωσης της 
Θεσσαλονίκης - αλλά και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του 
Βελιγραδίου. Επίσης πραγματοποίησε αφιέρωμα για τα 30 
χρόνια από το θάνατο του Τάσου Λειβαδίτη .

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στοχεύοντας στη διάσωση του 
περιεχομένου όλων των εφημερίδων που έχει ήδη ο Δή-
μος αλλά και στην ενοποίηση όλων των αρχείων των εφη-
μερίδων, που υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της χώρας, 
προέβη στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης με την αποκλει-
στική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Με αφορμή την συμπλήρωση 80 χρόνων λειτουργίας 
της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθη-
κε πλήθος εκδηλώσεων για παιδιά και ενήλικες καθ’ όλη 
την διάρκεια της μέρας με αποκορύφωμα την πανηγυ-
ρική εκδήλωση με τίτλο «Ένα ποίημα για τη Βιβλιοθήκη» 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, η 
οποία το ίδιο βράδυ μετονομάστηκε σε «Αίθουσα Ντίνος 
Χριστιανόπουλος. 

Το Ξενόγλωσσο Τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
εμπλουτίστηκε με 521 βιβλία (στην αγγλική, γερμανική, 
φιλανδική και αλβανική γλώσσα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το δίκτυο 15 Περιφερειακών 

Βιβλιοθηκών και της Κινητής Παιδικής Βιβλιοθήκης διαθέ-
τει στο κοινό χώρους για την προώθηση της φιλαναγνω-
σίας αλλά και χώρους πολιτισμού για τις γειτονιές, καθώς 
στις Βιβλιοθήκες οργανώνονται λέσχες ανάγνωσης αλλά 
και ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων.

Κατά τα έτη 2018- 2019 οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης συμμετείχαν σε πλήθος διοργανώσεων και 
δράσεων διεθνούς κύρους, μεταξύ των οποίων 
•	 η	 7η	 Καλοκαιρινή	 Εκστρατεία	 Ανάγνωσης	 και	 Δημι-

ουργικότητας με τίτλο «Περιπέτειες από σημείο σε 
σημείο» με 169 δράσεις, η οποία για τέταρτη χρονιά 
υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος

•	 η	15η	Διεθνή	Έκθεση	Βιβλίου	με	27	δράσεις.
•	 το	5o	Ευρωπαϊκό	παιδικό	φεστιβάλ	«elephantastico»	
•	 οι	 εκδηλώσεις	 της	Ένωσης	Ελληνικού	Βιβλίου,	με	 τη	

συνεργασία της Εταιρείας Συγγραφέων και του Ελλη-
νικού Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος του Ελληνικού Παι-
δικού Βιβλίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
βιβλίου και της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού βιβλί-
ου

•	 το	πρόγραμμα	«Open	House»	και	το	πρόγραμμα	«Επι-
σκέψιμα Αρχοντικά», στα οποία συμμετείχε η Βιβλιο-
θήκη της Άνω Πόλης.

•	 οι	 εκδηλώσεις	 για	 τη	 Διεθνή	 Ημέρα	 Μουσείων	 (18	
Μαΐου) σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Πόλης Θεσσαλονίκης 

•	 ο	 εορτασμός	 της	 Παγκόσμιας	 Ημέρας	 Ποίησης	 (21	
Μαρτίου),στο πλαίσιο του οποίου το Τμήμα Περιφε-
ρειακών Βιβλιοθηκών προκηρύσσει κάθε χρόνο τον 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης με θέμα: «Οι μαθητές 
γράφουν ποίηση».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Τα έτη 2018-2019 η Δημοτική Πινακοθήκη συνέχισε τη 

δράση της με κύριες προτεραιότητες την υποστήριξη της 
εικαστικής δημιουργίας, την ενίσχυση των συνεργασιών 
και τον εκπαιδευτικό της ρόλο.

Η σύγχρονη εικαστική δραστηριότητα υποστηρίχθη-
κε μέσα από σειρά εκθέσεων. Ενδεικτική ήταν η έκθεση 
Welcome στην Casa Bianca με τα νέα αποκτήματα της 
συλλογής - έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, που αποτελούν 
μια συλλογή η οποία παρακολουθεί τις σύγχρονες εικα-
στικές εξελίξεις. 

Αναπτύχθηκαν συνεργασίες με εικαστικούς, επιμελητές, 
πολιτιστικούς φορείς, πρεσβείες και προξενεία, εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, μουσεία και γκαλερί της πόλης. Πραγμα-
τοποιήθηκαν συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με τη Δημοτική 
Πινακοθήκη Καρδίτσας για τη μεταφορά και παρουσίαση 
της έκθεσης της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης 
«Νικόλαος Γύζης: Τα σχέδια», με το Κ.Θ.Β.Ε. και την Κρα-
τική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Σχολή Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ (έκθεση έργων φοι-
τητών και διδασκόντων, αλλά και πρακτική άσκηση των 
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φοιτητών στη Δημοτική Πινακοθήκη), την οργάνωση 
Thessaloniki Walking Tours με μια ιδιαίτερη ξενάγηση στο 
Γενί Τζαμί, το Thessaloniki Convention Bureau, το Μουσείο 
Φωτογραφίας Χ. Καλεμκερή, κ.α. 

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά καινο-
τόμες δράσεις, όπως η διοργάνωση Slow Art Day, μια νέα 
εμπειρία συνάντησης με την τέχνη, με στόχο την ενθάρ-
ρυνση του κοινού να προσεγγίζει και να απολαμβάνει την 
τέχνη χωρίς βιασύνη και χωρίς τη βοήθεια ειδικών (Απρί-
λιος 2019, Casa Bianca), και η ξενάγηση των δημοτικών 
υπαλλήλων στην Casa Bianca, στην ιστορία της οικογένει-
ας Diaz, στις εκθέσεις και τις συλλογές της Δημοτικής πινα-
κοθήκης, με έργα σημαντικών Ελλήνων χαρακτών, αλλά 
στη μόνιμη έκθεση έργων του Νικολάου Γύζη.

Ο εκπαιδευτικός ρόλος της Πινακοθήκης επιδιώχθηκε 
συστηματικά μέσα από τη διοργάνωση ξεναγήσεων σχο-
λικών και άλλων ομάδων, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν 
και υλοποιήθηκαν εικαστικά προγράμματα και σεμινάρια.

Παραδείγματα άριστης συνεργασίας αποτελούν η δρά-
ση Νύχτα Τέχνης, που διοργάνωσε η Δημοτική Πινακο-
θήκη, συντονίζοντας 19 μουσεία και αίθουσες τέχνης της 
πόλης, καθώς και η συνεργασία με θεσμούς και άλλους 
φορείς της , όπως η Photobiennale με το Μουσείο Φωτο-
γραφίας, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Α.Π.Θ., 
το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Open House κ.α. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο Έτος Ευρωπαϊκής Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς-2018, που αποτέλεσε το θέμα της 
Ημερίδας «Η Ευρώπη από τις Ηράκλειες Στήλες έως τον 
Φάση ποταμό. 2018 Ευρωπαϊκό έτος Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς», αλλά και οι δυο εκθέσεις, «European endemic 
species» και «Η πόλη μου: η Ευρώπη», με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων καλλιτεχνών. 

Τέλος, μετά από πολυετή προσπάθεια, έγινε εφικτή η λει-
τουργία	του	café	στην	αυλή	της	Δημοτικής	Πινακοθήκης.	

Συνοψίζοντας τις δράσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης, 
υλοποιήθηκαν 17 εικαστικές εκθέσεις, 7 εργαστήρια και 
σεμινάρια για παιδιά ή ενήλικες, εννέα συναυλίες και δέκα 
εκδηλώσεις - λόγου, χορού, θεάτρου κ.α. - πραγματοποι-
ήθηκαν περισσότερες από 39 συνεργασίες με ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς πολιτισμού, παρουσιάστηκε και 
υποστηρίχθηκε το έργο 163 εικαστικών καλλιτεχνών, και 
το έργο περισσότερων από 130 άλλων καλλιτεχνών -μου-
σικών, χορευτών, σκηνοθετών, ηθοποιών κ.α. 

Συνολικά, το 2018, οι επισκέπτες της Δημοτικής Πινακο-
θήκης ανήλθαν σε 14.316, ενώ 1.649 άτομα συμμετείχαν 

στις 52 οργανωμένες ομαδικές ξεναγήσεις της Δημοτικής 
Πινακοθήκης. Σε ό,τι αφορά στη συλλογή έργων τέχνης, 
τη συντήρηση αλλά και την προβολή της, εκτέθηκαν, συ-
ντηρήθηκαν, δανείσθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν περισσό-
τερα από 600 έργα της συλλογής.

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΙΘ)
Το ΚΙΘ, ως ο χώρος συγκέντρωσης αρχείων, τεκμηρίων 

και συλλογών ιστορικής μνήμης, υποδέχθηκε και το 2018 
και εξυπηρέτησε ερευνητές, ιστορικούς, συγγραφείς, εκ-
παιδευτικούς, φοιτητές, δημοσιογράφους, παραγωγούς 
ντοκιμαντέρ και επιμελητές εκθέσεων παρέχοντάς τους 
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του. 

Το 2018 εμπλούτισε το υλικό του με τη δωρεά τεσσά-
ρων συλλογών τεκμηρίων, της καθηγήτριας του ΑΠΘ Βίλ-
μας Χαστάογλου, της Μαρίας Δημητριάδου, του Νικολάου 
Ρέγκου με έντυπα, εφημερίδες και διάφορα τεκμήρια και 
του δημοσιογράφου Κλέαρχου Τσαουσίδη. 

Συνέχισε να υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής 
Ιστορικής Μνήμης, την προετοιμασία για την καθιέρωση 
θεσμού προς τιμήν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 
ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες για την έκδοση 
του 10ου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας «Θεσσα-
λονίκη».

Τα έτη 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν οι ιστορικές εκ-
θέσεις: 
1. Έκθεση φωτογραφικού και αρχειακού υλικού του 

Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο «Imagining the 
Balkans- Ταυτότητες και Μνήμη στον Μακρύ 19ο Αιώ-
να». 

2. Έκθεση φωτογραφίας και αρχειακού υλικού για την 
ιστορία των 100 χρόνων λειτουργίας του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Από το Λεμπέτ 
στο Ψυχιατρείο – Μια ιστορία … ένας αιώνας».

3. Έκθεση φωτογραφίας και αρχειακού υλικού του συλ-
λέκτη Γ. Πατιερίδη με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη στον Με-
γάλο Πόλεμο – Πόλεμος, Πολιτική, Τέχνες και Πολιτι-
σμός»

4. Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων από τις συλλογές των 
Γιώργου Θωμαρέη και Αλέξη Παπαδόπουλου με τίτλο 
«Σελίδες Ταχυδρομημένης Ιστορίας».

5. Μεταφορά και προσαρμογή της έκθεσης για την πυρ-
καγιά της Θεσσαλονίκης του 1917 στην βίλα Πετρίδη, 
η οποία παρουσιάστηκε με τίτλο «Η Μεγάλη Πυρ-



92 / 118 

καγιά της Θεσσαλονίκης 100+1 χρόνια μετά» με την 
επιστημονική καθοδήγηση της καθηγήτριας ΑΠΘ Αλ. 
Γερόλυμπου και τη μουσειολογική επιμέλεια των Θ. 
Τσουκαλά και Ζωής Πετρίδου στο ΚΙΘ.

6. Έκθεση φωτογραφίας και αρχειακού υλικού του Κ.Ι.Θ., 
με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας στο Δήμο Θεσσα-
λονίκης. Από τους σκουπιδόλακους της αρχαιότητας 
στους οργανωμένους ΧΥΤΥ και στην ανακύκλωση».

7. Έκθεση φωτογραφίας και αρχειακού υλικού του Κ.Ι.Θ., 
σε συνεργασία με το Σύλλογο Μνήμης «Θυμητάρι», 
με τίτλο: «Από το Άσυλο Φυματιόντων στο Νοσοκο-
μείο Γ. Παπανικολάου. Το Σανατόριο, η απομόνωση, η 
Φυματιούπολη, ο αποστιγματισμός».

Τις εκθέσεις, αλλά και τη βιβλιοθήκη επισκέφτηκαν πο-
λίτες και μαθητές από 26 σχολεία, ενώ φιλοξενήθηκαν 78 
εκδηλώσεις και λειτούργησαν τρία τμήματα του «Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου». 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΘ

Α/Α ΜΕΛΗ

1  Ιωάννης Μπουτάρης, Πρόεδρος (Τον Δήμαρ-
χο αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τεχνών, Έλλη Χρυσίδου)

2 Παναγιώτης Αβραμόπουλος

3  Προϊστάμενος Δ/νσης Βαφοπουλείου (Ελένη 
Ναθαναηλίδου)

4  Δαρδαβέσης Θεόδωρος, εκ μέρους του Δω-
ρητή

5 Γεώργιος Αντωνίου

6 Τατιάνα Βαφειάδου

7 Σάββας Δεμερτζής

8 Δημοσθένης Δώδος

9 Βασίλης Κονιόρδος

10 Χρυσούλα Παλιαδέλη

11 Καλυψώ Γούλα

12 Αναστασία Τούρτα

13 Ευάγγελος Χεκίμογλου

Η Λέσχη Ανάγνωσης ιστορικού μυθιστορήματος του 
ΚΙΘ, πραγματοποίησε 19 συναντήσεις που αφορούσαν σε 

συζητήσεις – παρουσιάσεις βιβλίων με θέμα την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης & τους Θεσσαλονικείς συγγραφείς.

Υλοποιήθηκαν συνολικά 4 εκπαιδευτικά προγράμματα, 
σε συνεργασία με φορείς και φυσικά πρόσωπα, με επιστη-
μονική εξειδίκευση.

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
  
Α. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά το έτος 2018 διοργανώθηκαν συνολικά 12 εκθέ-

σεις εικαστικών τεχνών στους εκθεσιακούς χώρους του 
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου (Αίθουσες Α΄ & Β΄ 
του 5ου ορόφου και Φουαγιέ Α΄& Θεάτρου). 

Η εικαστική δραστηριότητα του 2018 άρχισε από την 
αρχή του έτους με εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφί-
ας, οι οποίες συνδιοργανώθηκαν με το ΑΠΘ, καλλιτέχνες, 
φορείς κ.α. στους οποίους παραχωρήθηκαν δωρεάν οι 
αίθουσες του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

•	 Ατομική	έκθεση	ζωγραφικής	Αγησίλαου	Κανάκη
•	 Έκθεση-διαγωνισμός	φωτογραφίας	μελών	θεραπευτι-

κών μονάδων Θεσσαλονίκης
•	 Έκθεση	 φωτογραφίας	 Πανελλήνιας	 Ένωσης	 Εκπαι-

δευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚ-
ΠΕ) Κεντρικής Μακεδονίας με έργα των Απόστολου 
Χολέβα & Χάρη Κουρουζίδη, σε συνεργασία με την 
Ορνιθολογική Εταιρεία Ελλάδας με τίτλο «Η Πολιτεία 
των Πουλιών»

•	 Έκθεση	φωτογραφίας	μαθητών	&	εκπαιδευτικών	σχο-
λικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαί-
σιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Κλικ, 
προστάτευσέ το»

•	 Έκθεση	 φωτογραφίας	 της	 ΦΟΑΠΘ	 στο	 πλαίσιο	 της	
«ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018» του ΑΠΘ

•	 Έκθεση	ταπισερί	μαθητών	του	Εργαστηρίου	Ταπισερί	
Θεσσαλονίκης

•	 Έκθεση	φωτογραφίας	Μπάμπη	Τάσιου	με	τίτλο	«Ρωγ-
μές στο χρόνο»

•	 Έκθεση	ζωγραφικής	«Γιώργος	Τούγιας	(1922-1994)»
•	 Έκθεση	 φωτογραφίας	 του	 Σάκη	 Βαβαλίδη	 με	 τίτλο	

«Πρόσφυγες στην πόλη»
•	 Έκθεση	 χειροποίητου	 κοσμήματος	 συμμετεχόντων	

στο σεμινάριο κοσμηματοποιίας-μεταλλοτεχνίας 
•	 του	 Βαφοπούλειου	Πνευματικού	 Κέντρου	 Επιμέλεια:	

Γιώργος Ηλιάδης

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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•	 Έκθεση	έργων	μελών	της	Ομάδας	Εικαστικών	της	Ελ-
ληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer

•	 με	τίτλο	«Ποτέ	δεν	είναι	αργά»
•	 Έκθεση	έργων	τέχνης	και	φωτογραφίας	μαθητών	του	

2ου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πυλαίας Χορτιάτη

Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά το έτος 2018 στους χώρους του Βαφοπούλειου 

Πνευματικού Κέντρου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 180 
εκδηλώσεις (λόγου, μουσικές, θεατρικές, παιδικές, σχολι-
κές & κοινωνικές εκδηλώσεις/bazaar). 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του 4ου ορόφου και στην Παιδική 
Βιβλιοθήκη.

Η επισκεψιμότητα συνολικά υπολογίζεται στα 14.379 
άτομα. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο Κέντρο κατά το έτος 2018 διακρίνονται γενικότερα 
σε:

α) Εκδηλώσεις Λόγου (16) 
β) Μουσικές Εκδηλώσεις (27) 
γ) Θεατρικές Παραστάσεις (26) 
δ) Χορού (3) 
δ) Εκδηλώσεις για παιδιά (91) 
ε)  Εκδηλώσεις δημόσιων & ιδιωτικών σχολείων όλων 

των βαθμίδων & φορέων εκπαίδευσης (13) 
στ) Φιλανθρωπικά bazaar (4) 

Από τις 180 συνολικά εκδηλώσεις:
α) 67 εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το Βαφοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο

β) 83 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνδιοργάνω-
ση του ΒΠΚ με πρόσωπα, ομάδες, φορείς και συγκε-
κριμένα:

 -οι 27 συνδιοργανώθηκαν με φυσικά πρόσωπα, ομά-
δες, φορείς κ.α.

 -οι 56 ήταν εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό σκοπό 
που πραγματοποιήθηκαν σε συνδιοργάνωση με το 
Βαφοπούλειο, με δωρεάν παραχώρηση αιθουσών. 
Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, είδη καθαριότητας και 
προσωπικής υγιεινής, γραφική ύλη και παιχνίδια και 
παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, στον «Φάρο του Κόσμου», στον 

Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθέ-
νειες Β. Ελλάδος «Λάμψη» και στο 2ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πυλαί-
ας-Χορτιάτη. 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
Συνεχίστηκε και το 2018 η καταλογογράφηση, ταξινό-

μηση και εισαγωγή των στοιχείων των βιβλίων της προ-
σωπικής βιβλιοθήκης του λογοτέχνη Πέτρου Χάρη στο 
βιβλιογραφικό πρόγραμμα Horizon. Μέχρι τις 31/12/2018 
ταξινομήθηκαν επιπλέον 40 βιβλία, με αποτέλεσμα η συλ-
λογή να αριθμεί συνολικά 4.742 τίτλους ταξινομημένων 
βιβλίων.

ΚΙΝΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Κατά το έτος 2018 χρησιμοποίησαν την αίθουσα του 

Αναγνωστηρίου 14.962 άτομα και δανείστηκαν 4.110 τό-
μους . Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon (πρόγραμμα 
λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Δ.Θ.) για το 2018 ήταν 
419.

Οι δανεισμοί ήταν συνολικά 18.953 τόμοι βιβλίων. Το σύ-
νολο των αναγνωστών που χρησιμοποίησαν τη δανειστι-
κή βιβλιοθήκη ανέρχεται στον αριθμό των 5.053 ατόμων. 
Οι νέες εγγραφές αναγνωστών για το έτος 2018 ήταν 294. 
Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο Horizon ήταν 1.099.

Οι δανεισμοί στην Παιδική Βιβλιοθήκη ήταν συνολικά 
8.292 τόμοι βιβλίων. Το σύνολο των αναγνωστών που 
χρησιμοποίησαν την Παιδική Βιβλιοθήκη ανέρχεται στον 
αριθμό των 2.319 ατόμων. Οι νέες εγγραφές αναγνωστών 
για το έτος 2018 ήταν 144. Οι νέες εγγραφές βιβλίων στο 
Horizon για το 2018 ήταν 412.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
Στην Παιδική Βιβλιοθήκη προστέθηκαν 412 τόμοι βιβλί-

ων, από τους οποίους οι 130 προήλθαν από δωρεές ανα-
γνωστών και οι 282 από αγορά. Έτσι στις 31/12/2018 η 
συλλογή της Παιδικής Βιβλιοθήκης ανήλθε στους 17.370 
τόμους βιβλίων. 

Στη Δανειστική Βιβλιοθήκη προστέθηκαν 1.099 τόμοι 
βιβλίων, από τους οποίους οι 834 προήλθαν από δωρεές 
αναγνωστών και οι 265 από αγορά. Έτσι στις 31/12/2018 
η συλλογή της Δανειστικής Βιβλιοθήκης ανήλθε στους 
29.685 τόμους βιβλίων. 

Στην Πληροφοριακή Βιβλιοθήκη προστέθηκαν 419 
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τόμοι βιβλίων, από τους οποίους οι 302 προήλθαν από 
δωρεές αναγνωστών και οι 117 από αγορά. Έτσι στις 
31/12/2018 η συλλογή της Πληροφοριακής Βιβλιοθήκης 
ανήλθε στους 15.562 τόμους βιβλίων (ΒΕ). 

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευμα-

τικού Κέντρου υλοποιήθηκαν συνολικά 35 εκπαιδευτικά 
προγράμματα (5 περισσότερα σε σχέση με το 2017), σε 
συνεργασία με φορείς και φυσικά πρόσωπα με επιστη-
μονική εξειδίκευση, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 
3.307 μαθητές. Τα προγράμματα απευθύνονταν κυρίως 
σε μαθητές δημοτικού.

Για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκαν τα εξής δέκα 
προγράμματα:
•	 «Ανακυκλώνοντας	με…	τέχνη»
•	 «Παίζοντας	και	τραγουδώντας»
•	 «Το	μυστικό	της	Νίκης»
•	 «Παιχνίδια	με	ήχους»
•	 «Παιχνίδια	 και	 ιστορίες	 ευαισθητοποίησης	 των	 παι-

διών στις αξίες ζωής»
•	 «Πινακοθήκη	υπέροχων	γυναικών»	
•	 «Μικτές	τεχνικές-Ανακυκλώσιμα	υλικά»	
•	 «Βιωματικά	εργαστήρια»	
•	 			«Πινακοθήκη	υπέροχων	γυναικών»	
•	 «Κυκλοφορώ	με	ασφάλεια	στην	πόλη	μου»	

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Πέτρος Δημητρακόπουλος – Πρόεδρος/Σύμ-
βουλος 1ης Δημοτικής Κοινότητας

2 Μιχάλης Κωνσταντινίδης, δικηγόρος, Δημοτι-
κός Σύμβουλος

3 Δημήτριος Κούβελας, δικηγόρος, Δημοτικός 
Σύμβουλος

4 Νόρα Σκουτέρη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος , τ. 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

5 Νανά Δρίζη, Ψυχολόγος,  Σύμβουλος 5ης Δη-
μοτικής Κοινότητας

6 Ελένη Χοντολίδου, Καθηγήτρια Σχολικής Παι-
δαγωγικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευση ΑΠΘ, 
Πρόεδρος/Σύμβουλος 1ης Δημοτικής Κοινότη-
τας

7 Τατιάνα Λιάνη, Καθηγήτρια Σχολής Καλών Τε-
χνών ΑΠΘ, Τμήμα Θεάτρου

8 Γεώργιος Κατσάγγελος, Καθηγητής Σχολής Κα-
λών Τεχνών ΑΠΘ, Τμήμα Φωτογραφίας

9 Αναστάσιος Ρέτζιος, Γενικός Γραμματέας Διοι-
κητικού Συμβουλίου Μορφωτικού Ιδρύματος 
ΕΣΗΕΜΘ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Το Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης μετρά πλέον 30 

χρόνια συνεχούς προσφοράς στην μουσική παιδεία της 
Θεσσαλονίκης και της χώρας γενικότερα. Έχει συμβάλει 
σημαντικά, ακόμα και σε καιρούς αντίξοων κοινωνικών 
και οικονομικών συνθηκών, στη διαμόρφωση της πολιτι-
στικής συνείδησης των πολιτών και από το 2012 έχει μπει 
δυνατά στην ατζέντα της πόλης ως φορέας πολιτιστικής 
παιδείας, κοινωνικής εξωστρέφειας και “ευήκοος” στα μη-
νύματα των καιρών. 

ςςΜε ανοιχτές τις πόρτες του στο κοινό της πόλης, ασκεί 
και κοινωνική πολιτική μέσα από την παροχή υποτροφιών 
για ευπαθείς ομάδες, έχει καλή τιμολογιακή πολιτική για 
το πλήθος των υπηρεσιών που προσφέρει και ενισχύει τα-
λαντούχους σπουδαστές μέσα από την παροχή μερικών 
και ολικών υποτροφιών, που δίνονται βάσει καλλιτεχνιών 
κριτηρίων.

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Τέλος, αφουγκραζόμενο τις ανθρωπιστικές επιταγές του 
καιρού μας, αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συ-
νεργασίες που αφορούν την κοινωνική ένταξη παιδιών κι 
εφήβων προσφύγων μέσα από την μουσική διδασκαλία, 
συνεργάζεται ενεργά με τα σχολεία και τους συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων, καθώς και με σημαντικούς φορείς 
της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ειδικότερα, οι δράσεις - συνεργασίες και συνέργειες του 
ΔΩΘ είναι:

Α. Συνεργασίες και δίκτυα με σημαντικούς ενερ-
γούς φορείς πολιτισμού

MOMus - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης τέχνης
Πληθώρα συναυλιών του ΔΩΘ και των συνεργατών του 

φιλοξενείται από το 2014 μέχρι σήμερα στο αμφιθέατρο 
εκδηλώσεών του.

Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης – Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης

Οι χώροι Αλατζά Ιμαρέτ, Παλαιό Αρχαιολογικό Μου-
σείο και η Casa Bianca, αλλά και ο χώρος της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, είναι σταθεροί χώ-
ροι φιλοξενίας εκδηλώσεων του ΔΩΘ.

Fondacion Nina & Daniel Carasso
Ένταξη παιδιών κι εφήβων προσφύγων μέσα από την 

μουσική διδασκαλία. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το ίδρυμα.

El sistema - Greece
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω δράσης.
Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης - Διεθνές Φεστιβάλ Κι-

θάρας Θεσσαλονίκης
Σε αντάλλαγμα της στήριξής του από το ΚΕΠΟΘΕ, προ-

σέφερε δωρεάν είσοδο σε όλα τα ρεσιτάλ πιάνου για 
όλους τους σπουδαστές και τους καθηγητές του ΔΩΘ, 
δωρεάν παρακολούθηση των σεμιναρίων του σε όλους 
τους σπουδαστές του ΔΩΘ και τρεις θέσεις ενεργού συμ-
μετοχής στα σεμινάριά του σε όλους τους υποτρόφους 
κιθαριστές του ΔΩΘ.

Εθνικό Ωδείο Κύπρου
Ως φορέας ανταλλαγής σπουδαστών από το 2014 μέχρι 

και τώρα. Υλοποιήθηκε ήδη μία φιλοξενία - ξενάγηση στη 
Θεσσαλονίκη και διοργάνωση συναυλίας στο MOMmus 
από το ΚΕΠΟΘΕ για τα παιδιά της Κύπρου και μία από το 
Εθνικό Ωδείο Κύπρου για τους δικούς μας σπουδαστές, 
συνοδευόμενη από συναυλία τους στη Λευκωσία και ξε-
νάγηση στην πόλη.

Β. Συναυλίες
1. “Ο ρομαντισμός μέσα από μια γαλλογερμανική ματιά”
 Συναυλία μουσικής δωματίου.
 Δημήτρης Δημόπουλος, Νικολός Δημόπουλος, Zoran 

Stepic
2.  Ρεσιτάλ του διεθνούς φήμης πιανίστα Cyprien Katsaris
3.  Συναυλία μουσικής δωματίου
 Ντιάνα Σολωμονίδου & Βαλέρια Χαριτίδου
4.  “Χριστούγεννα στη βίλα Πετρίδη”
5.  “Inspirations de Femmes”
 Συναυλία μουσικής δωματίου με αφορμή την ημέρα 

της γυναίκας
 Γιάννα Αθανασάκη & Θέλξη Ματίκα
6.  “Τζαζ στη Βίλα Πετρίδη”
 Γιώργος Κλουντζός trio και Ειρήνη Αραμπατζή
7.  Ρεσιτάλ πιάνου του ταλαντούχου νέου Ιταλού πιανίστα 

Giulio de Padova
8.  Συναυλία μουσικής δωματίου
 Σοφία Αβραμίδου & Οδυσσέας Καρύδης
9.  Ρεσιτάλ πιάνου του διεθνούς φήμης Έλληνα πιανίστα    

Γιώργου Λαζαρίδη

Γ. Σεμινάρια
•	 Σεμινάρια	 πιάνου	 στο	 πλαίσιο	 της	 συνεργασίας	 του	

ΚΕΠΟΘΕ με το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης
•	 Σεμινάριο	 του	 διεθνούς	 φήμης	 πιανίστα	 Cyprien	

Katsaris
•	 Σεμινάριο	 πιάνου	 της	 πολωνέζας	 πιανίστας	 	 Anna	

Miernik
•	 Σεμινάριο	πιάνου	του	διεθνούς	φήμης	έλληνα	πιανί-

στα Γιώργου Λαζαρίδη
•	 “Ο	Μότσαρτ	 στην	 Ιταλία”:	 σεμινάριο	 για	 την	 Ιταλική	

όπερα από τον μαέστρο Ανδρέα Τσελίκα

Δ. Άλλες δράσεις πολιτισμού
•	 “Παραδοσιακά	σπίτια	της	Θεσσαλονίκης”:	Έκθεση	με	

έργα των μελών του συλλόγου αποφοίτων του εργα-
στηρίου Γεωργίου Ψαράκη

•	 “ΣΥΝ-ΑΨΕΙΣ”:	Έκθεση	έργων	του	Σταύρου	Παναγιωτά-
κη

•	 “Οι	γυναίκες	των	αρχών	του	20ου	αιώνα”:	Έκθεση	από	
το φωτογραφικό αρχείο του Γεωργίου Κωνσταντινίδη

•	 Φωτογραφική	έκθεση	με	θέμα	“Η	Θεσσαλονίκη	με	μια	
δεύτερη ματιά”
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Η δεκαοκτάμηνη περίοδος Ιανουάριου 2018 – Ιού-
νιου 2019 υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη για τα δημοτι-
κά ΜΜΕ (TV100, FM100, FM100,6), καθώς δόθηκε 

η ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τον κεντρικό ρόλο τους 
στον τομέα της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη και στην 
Κεντρική Μακεδονία, ενώ παράλληλα έγιναν σημαντικά 
βήματα για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους. Συγκε-
κριμένα:

•	 Έπειτα	από	συντονισμένες	προσπάθειες	τριών	ετών,	η	
ψήφιση του ν.4604/2019 (άρθρο 98) άνοιξε το δρόμο 
για την ίδρυση της «Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλε-
οπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδας», με 
στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα δημοτικά ΜΜΕ σε όλη τη 
χώρα. Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάμα-
τος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) του Δήμου Θεσσα-
λονίκης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης και 
εκπροσωπείται	ex	officio	στο	Διοικητικό	της	Συμβού-
λιο. 

•	 Ενόψει	 των	 Δημοτικών	 και	 Περιφερειακών	 Εκλογών	
του 2019, η δημοτική ραδιοτηλεόραση σήκωσε το 
μεγαλύτερο βάρος της ενημέρωσης, επιτελώντας 
στο ακέραιο την αποστολή της ως δημοσιογραφικού 
οργανισμού δημόσιου χαρακτήρα προσανατολισμέ-
νου στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Ενδεικτικά, η TV100 
διοργάνωσε τηλεοπτικά debates υποψηφίων δημάρ-
χων σε περισσότερους από 25 δήμους της Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και ωριαίες τηλεοπτικές συνε-
ντεύξεις με τους 19 υποψηφίους Δημάρχους Θεσσα-
λονίκης και 9 υποψήφιους Περιφερειάρχες. Ανάλογη 
ήταν η συνεισφορά του δημοτικού ραδιοφώνου που, 
εκτός των υποψηφίων δημάρχων, φιλοξένησε πάνω 
από 120 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους Θεσ-
σαλονίκης από όλες τις παρατάξεις. Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσαν οι μαραθώνιες εκπομπές μετάδοσης των 
εκλογικών αποτελεσμάτων της 26ης Μαϊου και της 
2ας Ιουνίου. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί η μοναδική 
εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο 

υποψηφίων Δημάρχων Θεσσαλονίκης πριν από τον Β’ 
γύρο των εκλογών, διάρκειας 1 ώρας και 20’. 

•	 Η	 δημοτική	 ραδιοτηλεόραση	 συνέχισε	 να	 εδραιώ-
νει τον ρόλο και τη χρησιμότητά της στην κοινωνία 
της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, 
ως ένας δημοσιογραφικός οργανισμός ανεξάρ-
τητος από πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά και ως 
εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας του τοπικού 
πολιτικού συστήματος. Την εμπιστοσύνη του κοι-
νού της Θεσσαλονίκης προς τα δημοτικά ΜΜΕ απέ-
δειξε και η δεύτερη έρευνα κοινής γνώμης (Φεβρ. 
2018) που διεξήγαγε η Δ.Ε.Π.Θ.Ε. σε συνεργασία με 
την ΕΣΗΕΜ-Θ και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
του Α.Π.Θ. αποτυπώνοντας τις συνήθειες και τις στά-
σεις των Θεσσαλονικέων απέναντι στην ενημέρωση. 
Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε, μεταξύ άλλων, μία 
συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης σε 
έξι Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης υπέρ της διατήρησης σε λει-
τουργία των δημοτικών ΜΜΕ, αλλά και υπέρ της 
συμμετοχής και άλλων δήμων στη μετοχική σύνθεση 
της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. Ταυτόχρονα, TV100 και  FM100 υπήρξαν 
πρόθυμοι χορηγοί επικοινωνίας εκατοντάδων εκδη-
λώσεων κοινωνικού, καλλιτεχνικού, επιχειρηματικού 
και επιστημονικού ενδιαφέροντος, ενώ δημιούργη-
σαν και μετέδωσαν δεκάδες ενημερωτικά ραδιοτη-
λεοπτικά σποτ προβολής των δράσεων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

•	 Η	διετία	2018-2019	υπήρξε	επίσης	περίοδος	αναγνώ-
ρισης της κοινωνικής προσφοράς της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. Το Σε-
πτέμβριο του 2018, η δημοτική ραδιοτηλεόραση τι-
μήθηκε με το χρυσό βραβείο Regional Media Awards 
2018 στην κατηγορία «Κοινωνική Προσφορά» για τη 
φιλανθρωπική δράση «FM100 - 30 χρόνια μαζί», στη 
μνήμη των Δημήτρη Διβιδή και Φώτη Φερενίδη, δύο 
μάχιμων ραδιοφωνικών παραγωγών του FM100 που 
«έφυγαν» ξαφνικά μέσα στο 2017, ενώ το χάλκινο βρα-
βείο στην ίδια κατηγορία («Κοινωνική Προσφορά») 
απέσπασε για τη συνολική λειτουργία και φυσιογνω-

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΜΜΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ
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μία του προγράμματός του το εθελοντικό ραδιόφωνο 
FM100,6 «Λόγου & Τέχνης» του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Ο FM100,6 είχε την τιμητική του και στο πλαίσιο του 
21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Μάρ-
τιος 2019), όπου προβλήθηκε η ταινία τεκμηρίωσης 
«Ακούς τη Φωνή σου», παραγωγής TV100 με θέμα το 
εθελοντικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 

•	 Τέλος,	 στο	 σκέλος	 της	 δαπάνης	 λειτουργίας,	 η	
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. 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 δι-
αμορφωθεί το 2009), επιβεβαιώνοντας έτσι την ανθε-
κτικότητά της απέναντι στις χρόνιες δημοσιονομικές 
πιέσεις. Παράλληλα, συμμετείχε σε συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα της Ε.Ε., όπως το πρόγραμμα 
REMEDIO (μαζί με Μ.Α.Θ. ΑΕ, ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ και «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.») για τη μελέτη του οδικού άξονα Εθν. Αντι-
στάσεως – Βασ. Όλγας, ή το πρόγραμμα VALUES για τη 
στήριξη δράσεων εθελοντισμού με στόχο την ομαλή 
ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΠΘΕ

Λάζαρος Ζαχαριάδης, Πρόεδρος

Σοφία Ασλανίδου, Αντιπρόεδρος

Εφραίμ Κυριζίδης, Μέλος

Γλυκερία Καλφακάκου, Μέλος

Αραβέλλα Σαλονικίδου, Μέλος

Αλέξανδρος Θάνος, Μέλος

Χρίστος Νικολόπουλος, Μέλος

Νίκος Παναγιώτου, Μέλος

Χρυσόστομος Χατζησταύρου, Μέλος

Μαρούλα Πλήκα, Μέλος, Εκπρόσωπος ΕΣΗΕΜ-Θ

 Γιώργος Σαράντος, Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομέ-
νων ΔΕΠΘΕ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Δι-
οίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί η 
παροχή δωρεάν υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, 

προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των 
ηλικιακών ομάδων. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, υλοποίησε 
πλήθος δράσεων και προγραμμάτων, σε συνεργασία με 
το στελεχικό δυναμικό της υπηρεσίας αλλά και τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων εθελοντών. Επίσης, ενίσχυσε ουσιαστι-
κά τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τη Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στα σχολικά κτίρια, για τη λειτουργία 
των σχολικών γυμναστηρίων και την υποστήριξη συνολι-
κά των δομών της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Για την πόλη της Θεσσαλονίκης με τον τόσο πυκνό αστικό 

ιστό και την εμφανή έλλειψη ανοιχτών δημοσίων χώρων, 
η πρόσβαση στις σχολικές αυλές μετά τη λήξη του σχολι-
κού προγράμματος θα καθιστούσε τα σχολεία τόπους συ-
νάντησης και ανάπτυξης δεσμών μεταξύ κοινοτήτων και 
ταυτόχρονα, χώρους παιχνιδιού, άθλησης και ψυχαγωγίας, 
μέσω της διεξαγωγής δημιουργικών και εναλλακτικών 
δράσεων (σεμιναρίων, παρουσιάσεων, μουσικών εκδηλώ-
σεων, θεατρικών εργαστηρίων, workshops, κ.α). 

H υλοποίηση των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων πραγ-
ματοποιήθηκε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος και τη συνεργασία του φορέα διαχείρι-
σης, την Α.Μ.Κ.Ε. Creativity Platform. Επιλέχθηκαν έξι Δη-
μοτικά Σχολεία του Δήμου μας, στο σύνολο σχεδόν των 

Δημοτικών Κοινοτήτων με διαφορετικά τοπικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά», ολοκλη-
ρώθηκε τον Μάιο του 2019. 

Ενδεικτικές δράσεις:
Οργανώνω μια Παράσταση από το Μηδέν 
Όλοι Μαζί Δημιουργούμε Πολιτισμό
Προς μια Οικονομία Βασισμένη στη Γειτονιά 
Μικροί Τουρίστες στη Γειτονιά
Ενδυματολογία και Ανακύκλωση Ρούχων 
Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
Η Αυλή μας ένα Πολύχρωμο Τσίρκο 
Ιστορώ τη Γειτονιά Χορεύοντας και Τραγουδώντας
Μαθαίνω Σκάκι στα Ανοιχτά Σχολεία 
Μαθήματα Αστρονομίας 

 7η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ – ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΥΓΛΩΤΤΗ ΠΟΛΙΣ 2019 
Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης σε 

συνεργασία με τη Δ.Ε.Π.ΘΕ. και με 115 άλλους φορείς 
της πόλης, πολιτιστικούς-μορφωτικούς, ξένα Ινστιτούτα, 
σωματεία, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ, 
υλοποίησε το πρόγραμμα «7η Γιορτή της Πολυγλωσσίας» 
από 13 Μαΐου 2019 έως 19 Μαΐου 2019 στο Δημαρχείο 
της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της Γιορτής ήταν να προσκαλέσει τους νέους και 
τους μεγαλύτερους, να ανακαλύψουν την ποικιλία και τον 
πολιτισμικό πλούτο των γλωσσών, συμμετέχοντας σε ποι-
κίλα πεδία δράσης που αφορούν την πολυγλωσσία όπως 
ημερίδες, εκπαιδευτικά σχέδια δράσης, ερευνητικά προ-
γράμματα, θεατρικά και μουσικά εργαστήρια, βιωματικές 
δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, παρουσιάσεις 
γλωσσών, εκθέσεις, καθώς και συνεντεύξεις με εκπρο-
σώπους των γλωσσικών και πολιτιστικών κοινοτήτων της 
Θεσσαλονίκης. Στην 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας συμμετεί-
χαν με ουσιαστικό τρόπο 50 εθελοντές. 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Με την εθελοντική προσφορά δεκάδων εκπαιδευτικών 

και την ευγενική χορηγία εταιριών, φορέων και προξενεί-
ων, υλοποιήθηκαν δωρεάν μαθήματα ξένων Γλωσσών, 
επιπέδου αρχαρίων, σε ενήλικες δημότες της Θεσσαλονί-
κης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν μαθήματα εκμάθη-
σης Ρώσικης, Γερμανικής, Τούρκικης, Αλβανικής, Γαλλικής, 
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Αγγλικής, Αραβικής, Πορτογαλικής, Βουλγαρικής και Ιτα-
λικής γλώσσας. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμή-

ματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης υλοποίησε για 19η συνεχόμενη χρονιά το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δήμου 
Θεσσαλονίκης για εργαζόμενες μητέρες» κατά τη διάρ-
κεια των θερινών διακοπών των Σχολείων από την 02η 
Ιουλίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2018 στα παρακά-
τω σχολεία: 

 
•	 13ο	Δημοτικό	Σχολείο	–	(Βαλαγιάννη	1)
•	 19ο	Δημοτικό	Σχολείο	(	Πόντου	40)
•	 41ο	Δημοτικό	Σχολείο	(Ικτίνου	5)
•	 63ο	Δημοτικό	Σχολείο	(	Σελίτσης	2	)
•	 89ο	Δημοτικό	Σχολείο	(	Μάμου	&	Όλγας	)
•	 3ο	Δημοτικό	Σχολείο	Τριανδρίας	(Ζαΐμη	16)
•	 100ο	Δημοτικό	Σχολείο	(Διδ.	Αδαμίδη)
•	 1ο	 Ειδικό	 Δημοτικό	 Σχολείο	 Θεσσαλονίκης	 (ΚαραΪ-

σκάκη 1α)
Το πρόγραμμα προσφέρθηκε δωρεάν στους δημότες 

της πόλης μας και είχε σκοπό πρωτίστως να διευκολύνει 
τις εργαζόμενες και πολύτεκνες μητέρες, τις μονογονεϊκές 

οικογένειες και τις οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανά-
γκες, αλλά και να προσφέρει Δημιουργική Απασχόληση 
στα παιδιά, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των 
Σχολείων. Συμμετείχαν περισσότεροι από 1200 μαθητές 
και απασχολήθηκαν με ποικίλες δράσεις (Αθλητικές, Εικα-
στικές, Μουσική, Χορός, Θεατρικό παιχνίδι, Λογοτεχνία, 
Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και παραμυθιών κ.α.). Το 
πρόγραμμα εφάρμοσαν συνολικά 56 εκπαιδευτικοί.

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 
Στο πλαίσιο της Β’ φάσης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. 

με τίτλο «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ» και ειδικότερα της Δρά-
σης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κα-
τάρτισης των συμμετεχόντων», ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
υπέβαλε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης σχετική αίτηση για την πρόσληψη εννέα ψυχολό-
γων (ΠΕ) και έξι κοινωνικών λειτουργών (ΠΕ) με σύμβαση 
έργου οκτάμηνης εργασίας. Οι επιστήμονες αυτοί, υπαγό-
μενοι οργανικά στα Τμήματα Σχολικής Μέριμνας, τοποθε-
τήθηκαν από την Υπηρεσία σε σχολεία και εργάστηκαν με 
ζήλο και αποτελεσματικότητα, κάτι που αναγνωρίστηκε 
από το σύνολο των Διευθυντών των Σχολείων.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στοχεύοντας να συμβάλλει στη δια βίου άθληση και στην 

ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών, 
το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και 
Αθλητικών Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης παρείχε για 
μια ακόμη χρονιά υπηρεσίες άθλησης υψηλής ποιότητας, 
μέσα από τα Δημοτικά Γυμναστήρια, το Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο, τα Αθλητικά Πάρκα και τα ανοιχτά γήπεδα. 

Ο συνολικός αριθμός των δημοτών που συμμετείχαν στα 
προγράμματα άθλησης του Δήμου κατά το 2018 ανήλθε 
στους 25.947. Επισημαίνεται ότι το 31% των αθλουμένων 
συμμετείχε δωρεάν ενώ το 8,5% καταβάλλοντας μειωμέ-
νη συνδρομή.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Τα έξι Δημοτικά Γυμναστήρια, που λειτουργούν στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μη-
χανήματα και όργανα γυμναστικής και στελεχωμένα με 
άριστα καταρτισμένους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, οι 
οποίοι καθοδηγούν συστηματικά τους δημότες, που επι-
θυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα άσκησης. Τα 
γυμναστήρια αυτά βρίσκονται στις Α΄, Β, Δ΄ και Ε΄ Δημοτι-
κές Κοινότητες και είναι τα εξής:

Γυμναστήριο Γιαννιτσών 102 (Β΄)
Γυμναστήριο Τζαβέλλα 19 (Ε΄)
Γυμναστήριο Λάρνακος 6 (Δ΄)
 Γυμναστήριο « Μ. Αλέξανδρος» (Ολυμπίας & Ευρυσθέ-
ως) (Δ΄)
Γυμναστήριο Θέμελη 11 (Ε΄)
Γυμναστήριο Κ. Κρυστάλλη 4-6 (Α΄)
Σε όλα τα Δημοτικά Γυμναστήρια, πραγματοποιήθηκαν 

εκτεταμένες εργασίες συντήρησης των ηλεκτρονικών 
και συμβατικών μηχανημάτων, διασφαλίζοντας έτσι την 
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους. Επιπλέον, ανανε-
ώθηκε μέρος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των γυμνα-
στηρίων με την προμήθεια εργοδιαδρόμων και σε όλα τα 
γυμναστήρια εγκαταστάθηκαν ιμάντες προπόνησης TRX.

Επιπλέον, στο σύνολο των Δημοτικών Γυμναστηρίων λει-
τούργησαν τμήματα αεροβικής γυμναστικής, Pilates, ορ-
θοσωμικής, ενώ παράλληλα προσφέρθηκε η δυνατότητα 
εκγύμνασης των δημοτών, με ηλεκτρονικά μηχανήματα 
(εργοδιάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά) και μηχανήματα 
μυϊκής ενδυνάμωσης (βάρη). Επιπλέον, λειτούργησαν 
εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης ηλικιωμένων ατό-

μων. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων άσκησης, σχε-
διάστηκε σύμφωνα με τις βασικές προπονητικές αρχές, 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες των αθλουμένων, συμβδί-
ζοντας με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του μαζικού 
αθλητισμού. 

Ο αριθμός των αθλουμένων κατά το 2018, ανήλθε στους 
14.511, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, η οποία συνοδεύτη-
κε από αύξηση των εσόδων κατά 3,5%, συγκριτικά με το 
2017.
•	 Σε	 συνεργασία	 με	 το	 Εργαστήριο	 Αθλητιατρι-

κής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ., υλοποιήθηκε πρόγραμμα 
άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις, στα Δημοτικά 
Γυμναστήρια Κ. Κρυστάλλη, Μ. Αλέξανδρος και Τζαβέλα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο, λειτούργησε καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, συμπληρώνοντας τα προγράμματα 
Μαζικού Αθλητισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης με προ-
γράμματα μαζικής άθλησης στο νερό. Ιδιαίτερα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, το Δημοτικό Κολυμβητήριο, 
σε συνδυασμό με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, 
αποτέλεσε διέξοδο για όσους παρέμειναν «εντός των τει-
χών».

Ανανεώθηκε ο αθλητικός εξοπλισμός με την προμήθεια 
υλικού απαραίτητου για την υλοποίηση των προγραμμά-
των άθλησης του κολυμβητηρίου.

Κατόπιν αποδοχής δωρεάς-χορηγίας της Global Water 
υλοποιήθηκε το έργο εγκατάστασης συστημάτων εξοι-
κονόμησης νερού στα αποδυτήρια, αντικαθιστώντας 
συμβατικές βάνες/μπαταρίες με νέες που επιτρέπουν την 
εξοικονόμηση νερού, ενώ αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Στα γήπεδα αντισφαίρισης, τα οποία βρίσκονται στα 

Αθλητικά Πάρκα Νέας Παραλίας και στο Πάρκο Κυκλο-
φοριακής Αγωγής (πλησίον Μ. Παλλάς), υλοποιήθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία προγράμματα εκμάθησης τένις για παι-
διά και ενήλικες, ενώ παράλληλα οι χώροι διατέθηκαν για 
χρήση στους δημότες.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
- Τουρνουά Beach Volley
(THESSALONIKI MASTERS)
Το 1ο τουρνουά MASTERS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διεξήχθη 
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στη Πλατεία Αριστοτέλους από τις 13-17 Ιουνίου 2018, η 
οποία μεταμορφώθηκε σε παραλία υποδεχόμενη το με-
γάλο αυτό αθλητικό γεγονός.

Συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές του αθλήματος, που 
πρόσφεραν θέαμα υψηλών προδιαγραφών και συνέβα-
λαν στην ανάδειξη νέας γενιάς αθλητών στην πόλη. Συ-
γκεκριμένα, δόθηκε η δυνατότητα σε νέους της πόλης, 
μέσα από διάφορα events να μυηθούν στην τεχνική του 
Ολυμπιακού αυτού αθλήματος και συμμετέχοντας στα 
οργανωμένα προπονητικά camps που διοργανώθηκαν 
παράλληλα με το τουρνουά.

- Άθληση και Ψυχαγωγία στη Φύση
Το δημοφιλές πρόγραμμα ξεκίνησε τον νέο κύκλο του 

το 2018 την Άνοιξη (Απρίλιος - Ιούνιος), και συνεχίστηκε 
το Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος), ενώ επαναλή-
φθηκε την Άνοιξη του 2019, στη Νέα Παραλία, στο χώρο 
του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από Δευτέρα μέχρι 
Πέμπτη και περιλάμβανε εναλλακτικές μορφές άσκησης 
(Γενική Φυσική Κατάσταση /TRX, Yoga και Pilates, Cross 
Training). Η συμμετοχή ήταν ελεύθερη και δωρεάν για 
όλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδανικές εναλλακτικές 
μορφές άθλησης και ενασχόλησης στη φύση που απευ-
θύνονται σε όλες τις ηλικίες και χαρίζουν υγεία, ενέργεια, 
μακροζωία, μειώνουν το άγχος, την αρτηριακή πίεση, τα 
περιττά κιλά. 

- 7ος ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – 
ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε ως συνδιοργανω-

τής, με τον Μορφωτικό Εκδρομικό Αθλητικό Σύλλογο 
ΤΡΙΤΩΝ, για 7η συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνή Νυκτερι-
νό Ημιμαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», και δρόμου 
υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5.000μ.το Σάββατο 13 

Οκτωβρίου 2018.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η εκκίνη-

ση του Ημιμαραθωνίου δόθηκε από την οδό Ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη & Ναυμαχίας Έλλης (Ερυθρός 
Σταυρός) στις 18:45 και η εκκίνηση των 5.000μ στις 21:15 
από το Δημαρχιακό Μέγαρο.

Συμμετείχαν πάνω από 20.000 άνθρωποι από 70 χώρες 
και άτομα με αναπηρίες, ενώ η διοργάνωση υποστηρί-
χθηκε από πλήθος θεσμικών υποστηρικτών και εθελοντι-
κών φορέων.

-14ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Μορφωτικός Εκδρομικός 

Αθλητικός Σύλλογος ΤΡΙΤΩΝ, συνδιοργάνωσαν τον 14ο 
Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» την Κυριακή 
14 Απριλίου 2019, στη διαδρομή Πέλλα – Θεσσαλονίκη, 
η οποία ενώνει την αρχαία με τη σύγχρονη πρωτεύουσα 
της Μακεδονίας.

Παράλληλα διεξήχθησαν οι Δρόμοι Υγείας και Δυναμι-
κού Βαδίσματος των 5.000μ. και 10.000μ., οι οποίοι σημει-
ώνουν ιδιαίτερη επιτυχία, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
συμμετεχόντων δρομέων. Επίσης, διεξήχθη ο Δρόμος των 
1.000μ. μαθητών Δημοτικών Σχολείων, μέσω του οποίου 
αναδείχθηκαν μηνύματα περιβαλλοντικής προσφοράς 
της διοργάνωσης. 

Συμμετείχαν πάνω από 20.000 άνθρωποι από 70 χώρες 
και άτομα με αναπηρίες και η διοργάνωση υποστηρίχθη-
κε από πλήθος θεσμικών υποστηρικτών και εθελοντικών 
φορέων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συνέχισε και κατά τα 
έτη 2018/19 να αναπτύσσεται υλοποιώντας συ-
στηματικά την ψηφιακή στρατηγική του Δήμου 

(στο σκέλος 2017-2020). 

Ενδεικτική αναφορά έργων - δράσεων 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε)
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων είναι 

ένα σημαντικό έργο πληροφορικής με πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη για τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους πολίτες: 
Μείωση της γραφειοκρατίας, εξοικονόμηση πόρων, 
ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των δι-
αδικασιών, εξοικείωση των δημοτικών υπαλλήλων 
με τις νέες τεχνολογίες, διευκόλυνση των συναλλα-
γών του πολίτη με τον Δήμο και, τελικά, αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις δημοτικές Υπη-
ρεσίες.

Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέρ-
γειες:

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρη-
στών στην εφαρμογή «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνη-
σης Εγγράφων- ΣΗΔΕ»

Συγγραφή κανονισμού λειτουργίας (Κ.Η.Δ.Ε.)
Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης στη χρήση Προηγμένης Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής

Η εφαρμογή ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία της Διοίκησης και των 
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών από τις 15/07/2019, δηλαδή 
10 μήνες πριν τους υπόλοιπους δήμους της χώρας, για 
τους οποίους το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έδωσε 
παράταση μέχρι τις 31 Μαϊου 2020.

Διαδικτυακοί τόποι – εφαρμογές
Ανάπτυξη ξενόγλωσσων σελίδων τουριστικού περιεχο-

μένου στην διαδικτυκή πύλη (Ιταλικά, Γερμανικά, Ρωσσι-
κά).

Ανοικτή διακυβέρνηση
Δημιουργία διαδικτυακών ερωτηματολογίων αξιολόγη-

σης των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και του Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου.

Ανοικτά δεδομένα:
Βελτίωση της πλατφόρμας διάθεσης ανοικτών δεδομέ-

νων . Ανάρτηση νέων συνόλων δεδομένων (opendata.
thessaloniki.gr), που καθιστούν τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
τον πρώτο δήμο της χώρας στη διάθεση ανοικτών δεδο-
μένων.  

Εκπαίδευση πολιτών στον ψηφιακό κόσμο 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την 

COSMOTE και την “50+ Ελλάς”, υλοποίησε το πρόγραμμα 
με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ 50+», με 
αντικείμενο την εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερων σε ηλι-
κία (άνω των 50 ετών) στη χρήση υπολογιστών αλλά και 
στην πρόσβαση και στη συμμετοχή των πολιτών στην ψη-
φιακή κοινωνία. Το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφια-
κό Κόσμο» ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2018 στον χώρο των γραφείων και με τη 
συμπαράσταση της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας.

Ψηφιακές υπηρεσίες
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτη-

σης του Πολίτη» (Ο.Π.Σ.Ε.Π.)
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

διεκδίκησε και πήρε την έγκριση για την πλήρη χρημα-
τοδότηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ-
ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» (Ο.Π.Σ.Ε.Π.) 
προϋπολογισμού 330.995,97€.

Στόχος του έργου είναι η παροχή ολοκληρωμένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ωφελούμενοι του έργου είναι 
δυνητικά όλοι οι συναλλασσόμενοι με τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης (δημότες, επιχειρήσεις, άλλοι φορείς δημόσιοι και 
ιδιωτικοί) αλλά και το σύνολο των κατοίκων στη Μητρο-
πολιτικοί περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω web είτε από 
το mobile app. 

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι η μείωση του χρόνου διεκ-
περαίωσης των υποθέσεων, η μείωση της γραφειοκρατί-
ας με απλούστευση διαδικασιών, η εξοικονόμηση υλικών 
και ανθρώπινων πόρων, η βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών, η μεγαλύτερη διαφάνεια κ.ά.

Το έργο (Ιούνιος 2019), μετά την ολοκλήρωση της σχετι-
κής μελέτης, βρίσκεται στη φάση της τελικής προετοιμα-
σίας για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου 
Διεθνή Διαγωνισμού.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Άλλες ψηφιακές υπηρεσίες:
- Δημιουργία φόρμας online υποβολής προτάσεων για 

τη συμμετοχή καλλιτεχνών στα Δημήτρια
- Τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση ψηφιακών πιστο-

ποιητικών στους χρήστες του Δήμου Θεσαλονίκης
- Βελτίωση εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου».

Εθνικές και Διεθνείς συμμετοχές
- Συμμετοχή στην «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές 

Δεξιότητες»,  μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού 
και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευ-
ρωπαίων πολιτών, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις 

- Συμμετοχή και παρουσίαση στο 3ο Συνέδριο «Sm@rt 
Cities - Digit@l Citizens» - Οι Ελληνικές Πόλεις μπροστά 
στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό - Ψηφιακές Υπηρεσίες 
προς τους πολίτες μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, 
Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη κ.ά.

- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. “CUTLER” (Coastal 
Urban developmenT through the LEnses of Resiliency) 
στο πλαίσιο του HORIZON 2020

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής «Digital Cities Challenge». Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια από τις 
15 Ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στην πρωτοβου-
λία «Digital Cities Challenge”. Μέσα από αυτή την πρωτο-
βουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στις επιλεγμέ-
νες πόλεις την αναγκαία τεχνογνωσία για να χαράξουν το 
δική τους στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης μέσα από 
την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Διοργανώθη-
καν 5 workshops με επιχειρηματικούς και άλλους φορείς 
και πραγματοποιήθηκε η φιλοξενία της 3ης Ακαδημίας 
«Digital Cities Challenge» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 
(17-18/10/2018).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ο οριζόντιος χαρακτήρας της μηχανογράφησης, καθώς 

υποστηρίζει τις λειτουργίες του συνόλου σχεδόν των δη-
μοτικών υπηρεσιών, την καθιστά μια κομβική επιστημονι-
κοτεχνική υπηρεσία ιδιαίτερης χρησιμότητας.

Συνοπτική καταγραφή των εργασιών που διεκπεραίω-
σε το Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης κατά το έτος 
2018:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Διαρκής ενημέρωση βάσεων δεδομένων και άλλων 

αρχείων και προγραμμάτων διαχείρισης μηχανογραφικού 
υλικού και δικτύου δεδομένων και φωνής.

- Παρακολούθηση, ρύθμιση και διαχείριση του κεντρι-
κού υπολογιστικού συστήματος και περιφερειακών εξυ-
πηρετητών.

- Παρακολούθηση, επέκταση, συντήρηση και επισκευή 
δικτύου χαλκού και οπτικής ίνας.

- Παρακολούθηση, επέκταση, συντήρηση και επισκευή 
ασύρματου δικτύου data και τηλεφωνίας

- Ενημέρωση δικαιωμάτων χρηστών σε επίπεδο εφαρ-
μογών

Η υπηρεσία της Μηχανογραφικής Υποστήριξης διεκπε-
ραίωσε πλήθος εργασιών, οι οποίες αφορούν την καλή 
λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δικτυα-
κών 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. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού συστήμα-

τος. Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Αναβάθμιση επέκταση και υποστήριξη του ΟΠΣΟΥ. 

Ολοκλήρωση τεύχους μελέτης διαγωνισμού.
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- Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων εισόδου-εξόδου 
υπαλλήλων. Ολοκλήρωση μελέτης. Το σύστημα τέθηκε 
ήδη σε λειτουργία (Ιούνιος 2019).

- Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Ολοκλήρωση μελέτης. 
Το πρόγραμμα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία (Ιούλιος 2019)

 -Εφαρμογή Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δε-
δομένων (GDPR). Ολοκλήρωση Μελέτης Α’ φάσης.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Κατά το 2018 τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης συνέ-

χισαν το έργο της διαρκούς εξυπηρέτησης των πολιτών. 
Εκτιμάται ότι κατά το 2018 στα 6 ΚΕΠ του Δήμου Θεσσα-
λονίκης εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 1.700 
πολίτες/ημέρα με φυσική παρουσία τους, ενώ περίπου 
1.000 πολίτες/ημέρα επικοινώνησαν με την Υπηρεσία μας 
κυρίως τηλεφωνικά, με FAX, με e-mail κ.λπ.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ 
του Δήμου έχει εμπεδωθεί στους συναλλασσόμενους πο-
λίτες και έχει διαδοθεί πέραν του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
με αποτέλεσμα να υποδέχονται και να εξυπηρετούν πολί-
τες κατοίκους και εκτός των ορίων του Δήμου.

Σημαντικότερες δράσεις κατά το 2018:

1. Τα ΚΕΠ έχουν γίνει στη συνείδηση των πολιτών το 
σημείο εξυπηρέτησης για προγράμματα, τα οποία 
που αφορούν πολίτες που πλήττονται από την οικο-
νομική κρίση. Εξαιτίας αυτού, και το 2018 δέχονταν 
καθημερινά δεκάδες πολίτες που αιτούνταν σχετικά 
ή ζητούσαν και λάμβαναν πληροφόρηση για θέματα 
πέραν των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ.

2. Το 2018 συνεχίστηκε αποκλειστικά από τα ΚΕΠ η υλο-
ποίηση διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ (ανανέωση 
κάρτας ανεργίας και έκδοση διάφορων βεβαιώσεων). 
Επιπλέον, συνεχίστηκε και το 2018 η μαζική επίσκεψη 
στα ΚΕΠ των άνεργων πολιτών για βεβαιώσεις ισχύος 
του δελτίου δωρεάν μετακίνησης με τον ΟΑΣΘ.

3. Τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υποστήρι-
ξη των δομών και Υπηρεσιών του Δήμου που υπο-
δέχονταν αιτήσεις πολιτών, λειτούργησαν και κατά 
το 2018 άτυπο γραφείο επικαιροποίησης στοιχείων 
ΑΜΚΑ, με ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία, χωρίς να 
χρειαστεί να μετακινηθούν οι πολίτες από τα σημεία 
εξυπηρέτησης ΚΕΑ σε ΚΕΠ.

4. Το ΚΕΠ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λειτουργεί και ως EKE (Ενιαίο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης). Το ΚΕΠ-ΕΚΕ εξακολούθησε να είναι 
σημείο υποδοχής ερωτημάτων και αιτήσεων των εν-
διαφερόμενων, συνεχίζοντας να έχει τις περισσότε-
ρες αιτήσεις πανελλαδικά και να είναι το σημείο ανα-
φοράς για όλα τα ΕΚΕ της Ελλάδας, για το αρμόδιο 
Υπουργείο και τους πληροφορημένους πολίτες της 
Μακεδονίας.

5. Συνεχίστηκαν κατά το 2018, με ουσιαστική συμμετο-
χή της Δ/νσης ΚΕΠ, οι διαδικασίες για την αναβάθμι-
ση του χώρου του ΚΕΠ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
κυρίως μετά το εργατικό ατύχημα τον Οκτώβριο του 
2017, γεγονός το οποίο επέφερε την προσωρινή δι-
ακοπή της λειτουργίας του. Το ΚΕΠ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ επαναλειτούργησε πλήρως τον Μάρτιο 
του 2018. 

 Παράλληλα η Δ/νση ΚΕΠ, όλο το 2018, έδρασε ως επι-
σπεύδουσα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης ώστε να προχωρήσει η μεταστέγαση 
του εν λόγω ΚΕΠ σε νέο, πλήρως ανακατασκευασμέ-
νο εργονομικό και ασφαλή χώρο στις «12ώροφες πο-
λυκατοικίες της οδού Λαγκαδά».

6. Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης συνέχισε 
κατά το 2018 την επικοινωνία με τις Δ/νσεις και Τμή-
ματα ΚΕΠ του Νομού Θεσσαλονίκης για συνεργασία 
και αλληλοενημέρωση. Η πρωτοβουλία αυτή συνε-
τέλεσε ώστε η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης 
να γίνει κεντρικό σημείο, στα οποίο οι Υπηρεσίες και 
υπάλληλοι ΚΕΠ του Νομού Θεσσαλονίκης - αλλά πα-
νελλαδικά - απευθύνονται για συμβουλές, κατάθεση 
προηγούμενης εμπειρίας, συζήτηση, ανταλλαγή από-
ψεων για διοικητικά και οργανωτικά θέματα κ.λπ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχίστηκε και κατά το έτος 2018 η συστηματική προ-

σπάθεια της Διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Ενδεικτική θεματολογία των ενεργειών του Τμήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη 
Διοίκηση και τις Υπηρεσίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
- Παρακολούθηση και ενημέρωση του Ηλεκτρονικού 

Αρχείου Διαδικασιών.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Ολοκλήρωση των τυποποιημένων διαδικασιών των 
Υπηρεσιών του Δήμου και έγκριση από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΠΘΕ) / ΕΝΙΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- Ολοκλήρωση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 

σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
- Σύνταξη και ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων 

Θέσεων Εργασίας στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του ΔΘ.
- Εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. 
Η μέθοδος με την οποία σχεδιάστηκαν και συντάχθηκαν 

τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας από τις υπηρεσίες 
του Δ.Θ. αποτέλεσε πρότυπο και για τους άλλους δήμους 
της χώρας.

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ)
- Διοργάνωση Ημερίδας για την εφαρμογή του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης και της Διοίκησης μέσω Στόχων 
(13.09.2018)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του ΔΘ ως προς την οργανική αποτύπωση των μουσικών 
της Συμφωνικής Ορχήστρας και του Προγράμματος «Βο-
ήθεια στο Σπίτι». 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το γεγονός ότι η Διαφάνεια αποτελεί αντικείμενο ιδι-

αίτερης μέριμνας της Διοίκησης καταδεικνύεται από τις 
συστηματικές προσπάθειες αιρετής διοίκησης και υπηρε-
σιών για τη διασφάλισή της στις σχέσεις του δήμου προς 
τρίτους. 

Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 
εξής δράσεις σε ετήσια βάση:
•	 Αναρτήσεις	στον	διαδικτυακό	τόπο	του	Δήμου	(www.

thessaloniki.gr) με αντικείμενο την υλοποίηση δρα-
στηριοτήτων σχετικών με τις υπηρεσίες του Δήμου 
(αιτήσεις, αποτελέσματα και υλικά όσον αφορά τη 
συμμετοχή των πολιτών σε εκπαιδευτικά και αθλητικά 
προγράμματα κ.ά.).

•	 Αναρτήσεις	 στο	 «Πρόγραμμα	 Διαύγεια»	 και	 στο	 Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) εγγράφων και πράξεων του Δήμου και των 
εποπτευομένων νομικών προσώπων.

•	 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. 

•	 Διενέργεια	ηλεκτρονικών	διαβουλεύσεων	για	αποφά-
σεις και ζητήματα που αφορούν τον Δήμο.

•	 Διενέργεια	δειγματοληπτικού	 ελέγχου	 (άρθρο	1	 του	
Ν 4250/2014) και ενημέρωση του σώματος Επιθεω-
ρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

•	 Αποστολή	σε	εξαμηνιαία	βάση	στατιστικών	στοιχείων	
στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών σχετικά 
με την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων, παραπό-
νων και καταγγελιών εκ μέρους των πολιτών.

•	 Ανάρτηση,	επικαιροποίηση	και	διαχείριση	των	συνε-
χώς διευρυνόμενων συνόλων ανοικτών δεδομένων 
του Δήμου και των εποπτευομένων νομικών προ-
σώπων του στον δικτυακό τόπο του Δήμου (http://
opendata.thessaloniki.gr/ ) και στον κεντρικό κατάλο-
γο των δημόσιων δεδομένων των φορέων του Ελληνι-
κού κράτους (http://data.gov.gr). Ο Δήμος Θεσσαλο-
νίκης πρωτοπορεί πανελλαδικά στην εξασφάλιση και 
τη διάχυση πληροφοριών και στοιχείων με τη μορφή 
μηχαναγνώσιμων ανοιχτών δεδομένων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά το έτος 2018 και το A΄ εξάμηνο του έτους 2019, 

πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά οι εξής ενέργειες:
- Υποβολή έκθεσης απολογισμού των ελέγχων στον Δή-

μαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Α’ εξάμηνο του 
2018.

- Έλεγχος και έκθεση επί των διαδικασιών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του ακραίου καιρι-
κού φαινομένου χιονόπτωσης – παγετού κατά το χρονικό 
διάστημα 10/11-1-2017. Το Follow Up της έκθεσης ελέγ-
χου οριστικοποιήθηκε και διαβιβάστηκε στον. Δήμαρχο. 
H παρουσίαση του ποσοστού υλοποίησης των προτάσε-
ων έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο (30-07-2018).

- Τακτικός Έλεγχος αναφορικά με τη διαχείριση της Πάγι-
ας Προκαταβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικο-
νομικό έτος 2017 και Έκθεση Ελέγχου (2018). 

- Έλεγχος διαχείρισης υλικών αποθηκευτικού χώρου Ν. 
Ελβετίας» (2017) και Follow Up αναφορικά με τον βαθμό 
υλοποίησης των βελτιωτικών προτάσεων της έκθεσης 
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ελέγχου (2018).
- Αποστολή της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στις 

13/11/2018 στο Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπα-
νών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρι-
σης - Έλεγχος επί των διαδικασιών - Παραλαβή – Έλεγχος 
Παραστατικών για καταχώρηση στο ΟΠΣΟΥ, - Υποστήρι-
ξη & Λειτουργία του Τμήματος και Έλεγχος και Νομιμότη-
τα Δαπανών, Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής 
για έκφραση γνώμης.

- Χαρτογράφηση κινδύνων των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16-10-2018), 

εγκρίθηκε η ένταξη και η συμμετοχή του Δήμου Θεσσα-
λονίκης στην κυβερνητική συμμαχία για την επιβολή του 
νόμου LEGA (Law Enforcement and Government Alliance) 
μέσω του παγκόσμιου οργανισμού ACFE (Association 
Certified Fraud Examiners – Οργανισμός Πιστοποιημένων 
Εξεταστών Απάτης), αποστολή του οποίου αποτελεί η 
μείωση των περιστατικών απάτης και εγκληματικότητας 
και η βοήθεια στα μέλη του στην ενίσχυση της εμπειρίας 
ανίχνευσης περιπτώσεων απάτης. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
της ημερίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Κατά της Απάτης 
(ACFE), πραγματοποιήθηκε απονομή στον Δήμαρχο του 
τίτλου ένταξης του Δήμου Θεσσαλονίκης (αίθουσα Δημο-
τικού Συμβουλίου, 08-11-2018).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγ-

χου συμμετείχαν σε πλήθος συνεδρίων, ημερίδων, σεμι-
ναρίων, εργαστηρίων, ομάδων εργασίας με παρουσιάσεις 
και ομιλίες. Ενδεικτικά:

- Ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτε-
ρικών Ελεγκτών με θέμα «Wings to fly» (Αθήνα, 18-10-
2018).

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο κατά της απάτης από το Κέ-
ντρο Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Απάτης.

- Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την Υποστήριξη 
των Δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας της Εxpertise France 
(Φεβρουάριος 2019).

- Διήμερη παρουσίαση στον Δήμο Καλαμαριάς των 
ωφελειών που προκύπτουν για τις δημοτικές αρχές από 
την ίδρυση των μονάδων εσωτερικού έλεγχου (10 & 11 
Ιανουαρίου 2019).

- Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για τη συγγραφή Εγχει-

ριδίου Εσωτερικού Ελέγχου για τους Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Ενδεικτική αναφορά ενεργειών και στοιχείων των υπη-

ρεσιών Δημοτολογίου - Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσα-
λονίκης κατά το έτος 2018:

Εκδόθηκαν 30.704 πιστοποιητικά γέννησης, οικογενεια-
κής κατάστασης, Στρατολογίας.

Καταχωρήθηκαν 3.600 νεογέννητα τέκνα
Καταχωρήθηκαν 3.900 βαπτίσεις
Καταχωρήθηκαν 157 αναγνωρίσεις τέκνων
Καταχωρήθηκαν 3.900 θάνατοι
Καταχωρήθηκαν 3.305 γάμοι και σύμφωνα συμβίωσης
Τελέστηκαν 663 γάμοι
Καταχωρήθηκαν 734 διαζύγια
Εγγράφηκαν 744 αλλοδαποί που απέκτησαν την Ελλη-

νική Ιθαγένεια
Απαντήθηκαν 365 εισερχόμενα αιτήματα
Μητρώο Πολιτών: Από τις 22/01/2018 όλες οι Ληξιαρχι-

κές πράξεις καταχωρούνται και εκτυπώνονται από το νέο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πρά-
ξεων (ΠΣΛΗΠ).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δή-

μου (ο οποίος αριθμεί 21 Διευθύνσεις και 8 Αυτοτελή 
Τμήματα) πραγματοποίησε κατά το έτος 2018 ένα σύνο-
λο εργασιών, ενδεικτικό τμήμα των οποίων αποτελούν οι 
παρακάτω ενέργειες:

- Απαντήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν όλες οι αιτήσεις 
πολιτών, αιτούμενων άσκηση Κοινωφελούς Εργασίας. 

- Υπήρξε συνεχής και απρόσκοπτη παρακολούθηση των 
πειθαρχικών θεμάτων που ανέκυψαν (κατόπιν των εντο-
λών από τον Δήμαρχο για πειθαρχική τους διερεύνηση 
και τη διενέργεια Ε.Δ.Ε.), τα οποία και εξελίχτηκαν με την 
κατάθεση των σχετικών πορισματικών εκθέσεων και την 
επιβολή πειθαρχικών ποινών ή κατόπιν της παραπομπής 
τους, λόγω της σοβαρότητας τους, στα οικεία συλλογι-
κά πειθαρχικά όργανα. Επιπροσθέτως, παραπέμφθηκαν 
υπάλληλοι στα συλλογικά πειθαρχικά όργανα για αδικαιο-
λόγητες απουσίες μετά από μηνιαίο και περιοδικό έλεγχο. 
Εκτελέστηκαν πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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τα πειθαρχικά όργανα όλων των βαθμίδων. Ενημερώθη-
κε, επί των πειθαρχικών υποθέσεων, η σχετική ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή, που έχει θεσπιστεί από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

- Έλαβαν χώρα 69 Εργατικά Ατυχήματα, τα οποία ανα-
γέλθηκαν στο Σ.ΕΠ.Ε και στην ΕΛ.ΑΣ. Για όλα αυτά πα-
ραγγέλθηκαν είτε Ε.Δ.Ε. είτε Διενέργειες Προκαταρκτικής 
Εξέτασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Υλοποιήθηκαν πλήρως τα προγράμματα πρακτικής 
άσκησης φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ και σπουδαστών ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, 
ΙΕΚ (περίπου 170 άτομα).

- Πραγματοποιήθηκαν 15 επισκέψεις σε υπηρεσίες με 
σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου του Προσω-
πικού.

- Υπήρξε συνεχής επιμόρφωση των υπαλλήλων σε 
πλήθος θεματικών ενοτήτων (περίπου 250 υπάλληλοι), 
ενώ υποβλήθηκε στο ΕΚΔΔΑ ολοκληρωμένο σχέδιο εκ-
παιδευτικών αναγκών για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. Επίσης υλοποιήθηκε επιμορφωτικό πρό-
γραμμα πρώτων βοηθειών στο οποίο συμμετείχαν 160 
υπάλληλοι.

- Συντάχθηκε και απεστάλη ηλεκτρονικά και στην ειδική 
διαδικτυακή πλατφόρμα του Ενιαίου Συστήματος Κινη-
τικότητας το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου, κατα-
χωρήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις ανά Τμήμα και ανά 
Διεύθυνση και έγινε καταχώρηση των αιτημάτων προς 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου (128 αποσπάσεις και 
552 μετατάξεις).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Κατά το έτος 2018 οι δράσεις και οι εκδηλώσεις επικε-

ντρώθηκαν στην ενίσχυση του εθελοντισμού, στην ενθάρ-
ρυνση της συμμετοχής των πολιτών καθώς και σε δράσεις 
του Δήμου και φορέων της κοινωνίας των πολιτών με τη 
συμμετοχή εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικές δράσεις :
•	 Έκδοση	κάρτας	εθελοντών	και	διεύρυνση	των	προνο-

μίων της.
•	 Εκπαίδευση	εθελοντών.
•	 Δράσεις	 για	 την	 Παγκόσμια	 Ημέρα	 Εθελοντισμού	

(29.04.2018)
•	 Έκδοση	και	απονομή	διπλωμάτων	εθελοντή	του	Δ.Θ.	

(05.12.2018)
Συνεργασίες και συνδιοργανώσεις:

•	 Συνεργασία	 και	 συνδιοργάνωση	 δύο	 ημερίδων	
(19/06/2018 και 18/09/2018) του Δήμου Θεσσαλονί-
κης με τον μη κερδοσκοπικό φορέα «HIGGS”. 

•	 Συνεργασία	με	την	Αστική	μη	κερδοσκοπική	εταιρεία	
“Διάβασέ μου”.

•	 Συνεργασία	με	την	Αστική	μη	κερδοσκοπική	εταιρία	
«Διαβάζω για τους άλλους».

•	 Συνεργασία	 με	 τους	 «Έλληνες	 Διασώστες»	 (23-
29/04/2018)

•	 Συνδιοργάνωση	 εκδήλωσης	 με	 το	 πρόγραμμα	
«GOOGLE-WOMAN TECHMAKERS»

•	 Διοργάνωση	της	δράσης	«LETS	DO	IT	GREECE	Πράσι-
νη Δράση-Καθαρό Σέιχ Σου» (29.04.2018).

•	 Συμμετοχή	Εθελοντών	στην	Έκθεση	“ΕΘΝΙΚΗ	ΑΝΤΙΣ-
ΤΑΣΗ 41-44” (01.11-31.11.2018)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος πραγματοποίησε κατά 

το έτος 2018 δύο τακτικές Εθελοντικές Αιμοδοσίες 
(16.01.2018 και 28.11.2018). 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε και το 2018 την εκ-
δήλωση υποδοχής της «Φλόγας της Αγάπης», ενταγμένη 
στις δράσεις της 16ης λαμπαδηδρομίας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) 
για την προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, δύο εκδηλώσεις για την 
παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2018 (01.03.2018 
και 14.06.2018).

BLUE COMMUNITIES
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκκινώντας από την αντίληψη 

ότι το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό και παράλληλα ευ-
θύνη όλων και σε συνέχεια προηγούμενων δράσεών του 
για το θέμα (στήριξη δημοψηφίσματος «Σώστε το νερό» 
- Μάιος 2014), συνήψε σύμφωνο συνεργασίας και ένταξης 
της πόλης στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Μπλε Κοινοτήτων 
(Blue Communities) στις 4 Ιουνίου 2018.

Το σύμφωνο υπέγραψαν ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπου-
τάρης και η Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Κινήματος Blue 
Planet Project, Maude Barlow, στο Δημαρχείο.
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Τo 2018 απετέλεσε μια χρονιά κατά την οποία συνε-
χίστηκαν πολλές δράσεις, οι οποίες είχαν ξεκινήσει 
το προηγούμενο έτος, αλλά παράλληλα αναλήφθη-

καν και πολλές νέες. Η μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε κυρί-
ως στην ομαλή συνέχιση και διεύρυνση του συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης, με το οποίο φαίνεται πλέον να 
έχουν εξοικειωθεί τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες 
του κέντρου της πόλης.

Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η πολιτική του 
Δήμου όσον αφορά στις Υπηρεσίες που ανήκουν στον 
τομέα ευθύνης της Αντιδημαρχίας Οικονομικών είναι οι 
παρακάτω:
•	 Η	 ενίσχυση	 της	 εμπορικής	και	 επαγγελματικής	δρα-

στηριότητας της πόλης μέσω της διευκόλυνσης στην 
πρόσβαση του κέντρου, καθώς και η αύξηση των 
εσόδων του Δήμου

•	 Η	στήριξη	των	νεοφυών	επιχειρήσεων,	καθώς	και	των	
ανέργων 

•	 Η	 κατάργηση	 των	 ανισοτήτων	 σε	 σχέση	 με	 τη	 λει-
τουργία των κοιμητηρίων

•	 	 Η	 αξιοποίηση	 της	 δημοτικής	 περιουσίας	 με	 στόχο	
την επίτευξη του μέγιστου κοινωνικού οφέλους.

•	 Η	στήριξη	του	δημότη	στη	δύσκολη	οικονομική	συ-
γκυρία

•	 Η	ορθή	διαχείριση	των	οικονομικών	του	Δήμου
•	 Το	άνοιγμα	του	Δημαρχείου	στη	πόλη
Αναλυτικά οι δράσεις που αναπτύχθηκαν σε κάθε άξονα 

είναι οι εξής::

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1.Ωρίμανση και επέκταση της λειτουργίας του νέου συ-
στήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στην πόλη

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που ξεκίνησε να 
λειτουργεί στα τέλη του 2017 πλέον δείχνει να ωριμάζει, 
καθώς όλοι οι χρήστες δείχνουν μια αξιοσημείωτη εξοι-
κείωση με τη νέα τεχνολογία που διέπει τη λειτουργία 
του. Έτσι, ο δημότης - επισκέπτης μπορεί να σταθμεύει 
το όχημά του στις προβλεπόμενες θέσεις, ενώ ο μόνιμος 
κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του έχει διασφαλίσει 
τη θέση στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή της μόνι-
μης κατοικίας του. Ταυτόχρονα, το σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης έχει ήδη επεκταθεί και στον ανατολικό το-
μέα της πόλης, στα όρια της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. 

Τα προβλήματα που αρχικά ανέκυψαν με την επέκταση 
του συστήματος δείχνουν σταδιακά να επιλύονται. Πα-
ράλληλα υπήρξε αισθητή βελτίωση της κυκλοφορίας 
στον άξονα Βασιλίσσης Όλγας - Βασιλέως Γεωργίου τις κα-
θημερινές και το σύστημα λειτουργεί ομαλά. Παρακάτω 
παρατίθενται κάποια στοιχεία που δείχνουν την αύξηση 
της χρήσης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, 
καθώς και την αποδοτικότητά του για τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης. 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης από την περίο-
δο έναρξης λειτουργίας του και μέχρι το τέλος του έτους 
2018 παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
•	 Ο	αριθμός	 των	 ενεργών	σταθμεύσεων	 ξεπέρασε	 το	

1.000.000 εντός του 2018. 
•	 Παρουσιάστηκε	αύξηση	της	χρήσης	των	νέων,	καινο-

τόμων συστημάτων στάθμευσης μέσω της εφαρμο-
γής ParkPal app. Μέχρι τέλος του 2018 είχαμε 35.000 
εγγεγραμμένους χρήστες και το 29% των συνολικών 
σταθμεύσεων γινόταν μέσα από την εφαρμογή.

•	 Υπήρξε	 σημαντική	 αύξηση	 εισπράξεων	 από	 τέλη	
στάθμευσης, τα οποία για το 2018 διαμορφώθηκαν 
στα 3.235.901,67€. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ,σύμφωνα 
με την ισχύουσα με τον Ανάδοχο σύμβαση, δικαιούται 
το 50,5 %. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την έναρ-
ξη λειτουργίας του νέου ΣΕΣ, οι εισπράξεις του συ-
στήματος διαμορφώνονταν από 230.000€ - 330.000€ 
κάθε έτος.

•	 Έγινε	 αναβάθμιση	 του	 εξοπλισμού	 της	 δημοτικής	
αστυνομίας και αύξηση των ελέγχων τόσο σε θέσεις 
επισκεπτών, όσο και σε κατοίκων. Για το 2018 το σύ-
νολο των ελέγχων ξεπέρασε τις 780.000 (μόνο για την 
ελεγχόμενη στάθμευση).

•	 Τα	 σημεία	 πώλησης	 χρόνου	 στάθμευσης	 εντός	 του	
2018 έφτασαν τα 400 σημεία

 Η ανοδική αυτή πορεία του συστήματος, που σημαίνει 
και μεγαλύτερή αποδοχή του κόσμου στη χρήση του, συ-
νεχίζει μέχρι και σήμερα (Ιούνιος 2019 – 1ο Εξάμηνο) με 
τα εξής αποτελέσματα :
•	 Η	συνολική	είσπραξη	το	κατά	το	Α’	 εξάμηνο	αναμέ-

νεται να ξεπεράσει το 1.800.000€, ενώ το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2018 οι εισπράξεις ήταν στο 1.300.000€, 
γεγονός που σημαίνει αύξηση της τάξης του 38%. 

•	 Αντίστοιχη	 αύξηση	 παρουσίασε	 και	 ο	 αριθμός	 των	
ενεργών σταθμεύσεων, που για το Α’ εξάμηνο του 
2019 ξεπέρασαν τις 610.000. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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•	 Οι	εγγεγραμμένοι	χρήστες	του	συστήματος	το	Α’	εξά-
μηνο έφτασαν τις 50.000 σημειώνοντας αύξηση κατά 
43%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες αναγνωρί-
ζουν τα θετικά του συστήματος και το υιοθετούν.

•	 Τα	σημεία	πώλησης	χρόνου	στάθμευσης	πλέον	έχουν	
ξεπεράσει τα 500 σημεία στο σύνολο των δημοτικών 
κοινοτήτων εφαρμογής του συστήματος.

Το 2018 εντάχθηκε στο νέο ΣΕΣ η 5η Δημοτική Κοινό-
τητα. Η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθ-
μευσης μονίμου κατοίκου της ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου 
2018. Τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή 
του συστήματος και η Δημοτική Αστυνομία ξεκίνησε τους 
ελέγχους της στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στον 
άξονα Β. Όλγας - Β. Γεωργίου.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι χωρίς τις άοκνες 
προσπάθειες των γυναικών και ανδρών της Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, το παραπάνω 
εγχείρημα δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία. Παρά, 
όμως, τις προσπάθειες της εν λόγω κομβικής σημασίας 
υπηρεσίας, είναι απολύτως βέβαιο ότι χρειάζεται ση-
μαντική ενίσχυση σε επίπεδο στελεχών, αλλά και εξο-
πλισμού, ώστε να μπορέσει η Δημοτική Αστυνομία να 
επιτελέσει ακόμη πιο αποτελεσματικά το έργο της. Στο 
πλαίσιο αυτό προβλέφθηκαν πιστώσεις στον προϋπο-
λογισμό του 2019 για τη μετακίνηση στον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης από τα καταστήματα κράτησης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης 39 δημοτικών αστυνομικών (νόμος 
κινητικότητας των Δημοτικών υπαλλήλων). Δυστυχώς, 
η πρόταση του Δημάρχου για την ανταποδοτικότητα 
των τελών και προστίμων της ελεγχόμενης στάθμευ-
σης, ώστε να καλύπτονται οικονομικά οι ανάγκες σε 
στελέχη και εξοπλισμό, δεν έγινε αποδεκτή από την 
κεντρική διοίκηση.

 Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Το 2018, το OK THESS, το οποίο αποτελεί τον βραχίονα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη των νέων 
επιχειρηματιών, διεύρυνε τη δράση του αυξάνοντας κα-
τακόρυφα τον αριθμό των εκδηλώσεων και σεμιναρίων 
που διοργάνωσε. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2018 διορ-
γανώθηκαν περισσότερα από 52 σεμινάρια και περίπου 
100 events, με στόχο την ενίσχυση και το coaching των 
νέων επιχειρηματιών. 

Παράλληλα, το OK THESS φιλοξένησε εκδηλώσεις δια-
φόρων φορέων, ελληνικών και ευρωπαϊκών, καθιστώντας 
το κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας στην ευρύτερη πε-
ριοχή της πόλης μας. 

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσα-
λονίκης με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διοργανώθη-
κε μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων που στόχευαν τόσο σε 
εργαζόμενους, όσο και σε ανέργους.

Πιο συγκεκριμένα, οργανώθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
•	 Πληροφόρηση	 των	ανέργων	σχετικά	με	 τις	 διαθέσι-

μες θέσεις εργασίας, τα δικαιολογητικά που χρειάζο-
νται, τις ενεργές προκηρύξεις, τα ασφαλιστικά θέματα 
κ.ά.

•	 Ατομική	και	ομαδική	συμβουλευτική	ανέργων	σε	μία	
σημαντική γκάμα θεμάτων που τους απασχολούν και 
τους δυσκολεύουν να διεκδικήσουν μια θέση εργασί-
ας αντίστοιχη με τις δεξιότητές τους.

•	 Δικτύωση	 των	 ανέργων	 με	 δημόσιους	 φορείς,	 με	
ασφαλιστικούς φορείς, με ΜΚΟ και με άλλους φορείς.

•	 Διοργάνωση	 εργαστηρίων	 υπαλλήλων	 με	 διάφορα	
θέματα.

•	 Δημοσιότητα	κειμένων	για	διάφορα	θέματα.
•	 Άνοιγμα	του	Δημαρχείου	στην	πόλη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του OK THESS 
στηρίζεται από την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρη-
ματία και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Στήριξης Επι-
χειρηματικότητας.

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συμμορφούμενος με νομοθε-
τική διάταξη της κυβέρνησης, προχώρησε τάχιστα στην 
κατάργηση του διαχωρισμού θέσεων εντός των κοιμητη-
ρίων καταργώντας την Α θέση και ενοποιώντας τις θέσεις 
διατηρώντας τα τέλη ταφής στο επίπεδο των τελών της 
Β΄ θέσης.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί η δυνατότητα πλέον κα-
τάθεσης οποιουδήποτε ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό 
του Δήμου, χωρίς να απαιτείται πλέον η παρουσία των 
δημοτών στα κοιμητήρια.

Παράλληλα δημιουργήθηκε ξεχωριστή ζώνη ταφής για 
αλλόθρησκους, σύμφωνα πάντα με αντίστοιχη νομοθετι-
κή διάταξη.
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 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ-
ΟΥΣΙΑΣ 

Η αξιοποίηση της δημοτικής και εν γένει της δημόσιας 
περιουσίας στη χώρα μας αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτη-
μα, που αποδεικνύει την αδυναμία των αρμοδίων υπη-
ρεσιών αλλά και των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών. Στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης η αρμόδια υπηρεσία έχει ήδη ολο-
κληρώσει μια λεπτομερή καταγραφή των χρήσεων όλων 
των δημοτικών κτιρίων, στην οποία περιγράφεται το σύ-
νολο της περιουσίας αλλά και όλες οι τεχνικές εκκρεμότη-
τες που υπάρχουν στα δημοτικά κτίρια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2018 αλλά και το 2019 
αποτέλεσαν χρονιές κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν από 
τον Δήμο μια σειρά ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα:

Το 2018 έγινε από τον ΟΛΘ προς το Δ.Θ. δωρεάν παρα-
χώρηση με δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης για αρ-
χική διάρκεια 50 ετών τεσσάρων κτιρίων στην Προβλήτα 
Α΄ του λιμανιού: 

α) Αποθήκη Δ΄ 
β) Κτίριο Πύλης 4 -Πρώην Κτίριο Υπολιμενάρχη
γ) Πρώην Κτίριο Βρεφονηπιακού Σταθμού
δ) Πρώην Κτίριο Ναυτικής Διοίκησης
Η Αποθήκη Δ΄ παραχωρήθηκε στη Διεύθυνση Πολιτι-

σμού και το πρώην Κτίριο Ναυτικής Διοίκησης στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα άλλα 2 κτίρια 
χρήζουν ανακαίνισης.

Β. Το 2018 έγινε δωρεάν παραχώρηση χρήσης χωρίς 
αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου για 20 χρόνια από τον 
ΟΑΕΔ στο Δ.Θ. οκτώ ισόγειων καταστημάτων με υπό-
γειο και πατάρι στις Εργατικές Κατοικίες (12όροφες) στην 
Ξηροκρήνη. Η σύμβαση του χρησιδανείου υπογράφηκε 
το 2019. Τα καταστήματα θα χρησιμοποιηθούν από τον 
Δ.Θ. ως χώροι ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, Περιφερειακή Βιβλιοθήκη και 
ΚΔΑΠ.

Γ. Τα έξι περίπτερα της Νέας Παραλίας και το Maison 
Crystal δημοπρατήθηκαν το 2018 και υπογράφηκαν τα 
συμφωνητικά αρχές του 2019, ενώ το Περίπτερο του Κή-
που της Άμμου παραχωρήθηκε δωρεάν στο ΚΕΘΕΑ και το 
Περίπτερο του Κήπου των Γλυπτών παρέμεινε στο Δ.Θ. 
για τις ανάγκες πολιτισμού του Δ.Θ. 

Δ. Εντός του 2018 άρχισε να λειτουργεί με νέο μισθωτή 
και το αναψυκτήριο του πάρκου Νέας Ελβετίας.

Ε. Το 2018 ολοκληρώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες 
η νομιμοποίηση του κτίσματος του Δ.Θ. στον Κεδρηνό 

Λόφο. Για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Κεδρη-
νού Λόφου έγιναν τρεις άγονες δημοπρασίες. Ο νέος 
ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωσή 
του ορίστηκε για τις 2/7/2019.

Στ. Το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία δωρεάν παραχώρη-
σης κατά χρήση του κτιρίου της πρώην Ναυτικής Διοίκη-
σης που βρίσκεται στον προβλήτα Α΄ του ΟΛΘ από τον 
Δ.Θ. προς το ΑΠΘ για τη στέγαση του Αριστοτελείου Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί 
μια δραστηριότητα συνεργασίας του Δήμου με το ΑΠΘ. Το 
σχετικό συμφωνητικό παραχώρησης για 30 χρόνια υπο-
γράφηκε στις 17/4/19. Στο κτίριο θα εκτεθούν σταδιακά 
συγκεντρωμένες οι μοναδικές συλλογές Φυσικής Ιστορί-
ας (χλωρίδα, πανίδα, απολιθώματα, ορυκτά, περιβάλλον) 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα 
αποτελέσουν τον πυρήνα για την ανάπτυξη στο μέλλον 
ενός μεγάλου, σύγχρονης τεχνολογίας ,διαδραστικού 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο χώρο, επίσης, ο Δή-
μος Θεσσαλονίκης θα μπορεί να διοργανώνει πολιτιστικές 
δράσεις πάσης φύσεως, όμως συναφούς περιεχομένου με 
το αντικείμενο και τους στόχους του Μουσείου.

Ζ. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε η δημιουργία καφέ - αναψυκτηρίου στην 
Casa Bianca και υπογράφηκε τέλη του 2018 η σύμβαση 
εκμίσθωσής του με στόχο, πλέον της αναψυχής των επι-
σκεπτών, να έρθει γνωρίσει το κοινό τις δράσεις της Δη-
μοτικής Πινακοθήκης και του πολιτισμού.

Παράλληλα, κατόπιν διαβούλευσης των υπηρεσιών, 
προχώρησε ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου για 
την παρουσίαση ενός σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίη-
σης των δημοτικών ακινήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση 
του οικονομικού αποτελέσματος, πάντα όμως με προτε-
ραιότητα το κοινωνικό όφελος που μπορεί να προκύψει 
από τη διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. 
Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες σε 
συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες συνέδραμαν 
στην προσωρινή στέγαση των μεταναστών μέσα από το 
πρόγραμμα REACT, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 
Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Για έκτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφά-
σισε την περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών κατά 
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5%, αντιλαμβανόμενη πλήρως την δυσκολία που αντιμε-
τωπίζουν οι δημότες και κυρίως οι επαγγελματίες και επι-
χειρηματίες της πόλης. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε παρά 
τη δραστική μείωση των πόρων όλων των δήμων της 
χώρας, της Θεσσαλονίκης μη εξαιρουμένης. Η Διοίκηση 
έκρινε ότι η συγκεκριμένη μείωση θα έχει θετικό αντίκτυ-
πο και στους ίδιους τους δημότες, αλλά και γενικότερα 
στην οικονομία της πόλης, οπότε έβαλε σε δεύτερη μοίρα 
την ενδεχόμενη απώλεια που θα υφίστατο ο Δήμος από 
τη συγκεκριμένη μείωση των εσόδων του. Σημειώνεται 
ότι μέρος των απωλειών από την εν λόγω μείωση καλύ-
φθηκε από την αύξηση των εσόδων από 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 
2011-2019 έγινε μείωση τελών κατά 42,5 για κατοικίες και 
κατά 37,5% για επαγγελματικούς χώρους.

 Η ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ

Οι υπηρεσίες του Δήμου, με τον συντονισμό του Τμήμα-
τος Προϋπολογισμού κατάφεραν και φέτος να επιτύχουν 
τη στοχοθεσία σε σχέση με τις δαπάνες, αφού η απόκλιση 
κυμάνθηκε περίπου στο +12,5%. Άρα απεφεύχθη η δια-
δικασία θέσης του Δήμου Θεσσαλονίκης σε καθεστώς 
επιτήρησης, πράγμα που συμβαίνει σε περίπτωση που η 
απόκλιση είναι αρνητική και μεγαλύτερη του 10%. 

Επίσης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου δια-
τηρήθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, με τη σωστή οικονομική διαχείριση μέσω 
συνεχούς ελέγχου των δαπανών σε πρωτογενές στάδιο 
αποτράπηκαν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις για το 
Δήμο και διατηρήθηκε το χρηματικό υπόλοιπο σε υψηλά 
επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα 
του Δήμου και η έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσε-
ών του.

Σημαντική είναι και η αύξηση των πηγών χρηματοδό-
τησης που επετεύχθη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Δήμος 
κατόπιν έγκαιρων αιτημάτων του εντάχθηκε στο πρό-
γραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδότησης 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων/οφειλών του και έλαβε 
έγκριση χρηματοδότησης ποσού 10.000.000€, καθώς επί-
σης και στα προγράμματα του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ιδίου 
Υπουργείου.

 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Η δέσμευση της διοίκησης από την ανάληψη των κα-
θηκόντων της για άνοιγμα των κοινοχρήστων χώρων της 
πόλης και του Δημαρχείου στους πολίτες έγινε πράξη. 

Εντός του 2018, οι αίθουσες του Δημαρχείου και οι αύ-
λειοι χώροι του παραχωρήθηκαν σε πλέον των 200 συλ-
λόγων, φορέων και φυσικών προσώπων της πόλης, για πο-
λιτιστικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, 
πολιτικούς κ.α. σκοπούς, σε μια προσπάθεια ανάδειξης 
του νέου Δημαρχείου ως κέντρου δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων με στόχο την προσέλκυση διοργανώσεων 
που θα προσδώσουν μια προστιθέμενη αξία στη πόλη.

Το ίδιο συνέβη και με τις παραχωρήσεις κοινοχρήστων 
χώρων, οι οποίες έφτασαν τις 357 και συνετέλεσαν στην 
εξωστρέφεια της πόλης και στην αποδοχή του διαφορε-
τικού.
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Η ΜΑΘ ΑΕ αποτελεί Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εται-
ρεία των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδι-
οίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής 

Θεσσαλονίκης με μετόχους τους δήμους Θεσσαλονίκης, 
Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Δέλτα, Ωραι-
οκάστρου, Θέρμης, Χαλκηδόνας, Πυλαίας - Χορτιάτη και 
τους Δημόσιους Οργανισμούς ΕΥΑΘ Α.Ε., Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Περιουσίας ΑΠΘ, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & 
Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις», Εθνικό Κέντρο Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και Εγνατία Οδός Α.Ε. 

To 2018, εγκρίθηκε το ισχύον Καταστατικό της Εταιρεί-
ας με ομόφωνη Απόφαση της από 21/12/2018 Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων, στην οποία συμμετείχε το 
92,5% των μετόχων. Στο ισχύον Καταστατικό έχει γίνει η 
επικαιροποίηση και συμμόρφωση στις προβλέψεις του 
Ν.4548/2018. Σύμφωνα με αυτό, η επωνυμία της Εται-
ρείας ορίζεται ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ και διακριτικό τίτλο ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (η προηγούμενη 
επωνυμία ήταν ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - ΔΙ-
ΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕ-
ΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 

Σήμερα η Εταιρεία έχει καταγράψει για 2 συνεχόμενα 
έτη (2016, 2017) θετικά αποτελέσματα (κέρδη) στους 
Ισολογισμούς της. Βαίνοντας στο 2019, όλοι οι δείκτες της 
Εταιρείας βρίσκονται σε αλματώδη αύξηση, έχοντας ανα-
κτήσει το αντικείμενο της δραστηριότητάς της ως μηχα-
νισμού στήριξης των μετόχων της και έχοντας αποκτήσει 
κύρος και χρησιμότητα για αυτούς και την πόλη. 

Ειδικότερα την περίοδο 2016 - 2018 έγινε σημαντική 
εξυγίανση των οικονομικών της Εταιρίας, με τη σταδιακή 
και σημαντική απομείωση του μεγαλύτερου μέρους των 
συσσωρευμένων χρεών από το 2002, τα οποία καλύφθη-
καν με τις κατά νόμο διαδικασίες, είτε των τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων είτε της αποπληρωμής από τα 
κέρδη της Εταιρείας.  

Η διαδικασία απομείωσης των χρεών συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, με την Εταιρεία να προασπίζει τα συμφέροντά 
της με εξάντληση των ένδικων μέσων, όπως ορίζει ο  Νό-
μος, και εντός του 2019 προγραμματίζεται η εξάλειψη 
τους.  

Το 2018, με νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
εκτός από τους Δήμους Νεάπολης - Συκεών και Πυλαίας 

– Χορτιάτη, οι οποίοι ενίσχυσαν το μετοχικό τους μερίδιο 
στην Εταιρεία με εξαγορά νέων μετοχών, μέτοχοι στην 
Εταιρεία έγιναν το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις», 
η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του 
Α.Π.Θ., η Εγνατία Οδός Α.Ε., το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., φορείς με τους 
οποίους ούτως ή άλλως η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει συνεργασί-
ες στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων και Συμφώ-
νων Συνεργασίας. 

Μέσω της εταιρικής διεύρυνσης επιδιώχθηκε και σε με-
γάλο βαθμό επιτεύχθηκε η εδραίωση της Εταιρείας στην 
πόλη ως συμπληρωματικού Μηχανισμού στήριξης των 
ΟΤΑ και των Δημόσιων και Κοινωνικών Εταίρων για την 
οργανωμένη πρόσβαση της πόλης στο ΕΣΠΑ και άλλα 
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά 
Προγράμματα και πλαίσια. 

Μέσα από κοινό σχεδιασμό προωθείται ο συντονισμός 
των Δήμων και η ανάπτυξη δικτύωσης και σχέσεων εται-
ρικότητας με τους Δημόσιους Οργανισμούς και τους Κοι-
νωνικούς Εταίρους για την προώθηση έργων κλίμακας, 
με στόχο την αύξηση των δυνητικών πόρων προς την 
Θεσσαλονίκη από το ΕΣΠΑ, αλλά και μέσα  από την δι-
ασύνδεση των πόρων του ΕΣΠΑ με πόρους άλλων χρη-
ματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών μηχανισμών της ΕΕ 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη βάση της 
Στρατηγικής που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ x 10». 

Η Στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις (άυλες και υλικές) 
που χωρικά καλύπτουν το σύνολο της πόλης στο Μητρο-
πολιτικό ευρύτερο αστικό επίπεδο μέσα από την ανάπτυ-
ξη Διαδημοτικών και Διαβαθμιδικών συνεργασιών και 
συνεργιών, σε θεματικούς τομείς πολιτικής με Μητρο-
πολιτικό χαρακτήρα και ειδικότερα σε 10 Τομείς στους 
οποίους άμεσα ή έμμεσα η ΤΑ παράγει αναπτυξιακό έργο 
(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αστικές Αναπλάσεις - Ενερ-
γειακή εξοικονόμηση και Βιώσιμη Κινητικότητα, Αστικό 
Περιβάλλον, Συγκοινωνίες, Καθαριότητα και Ανακύκλωση, 
Πολιτισμός, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Κοινωνική Υποδο-
μή, Επιχειρηματικότητα,  Δημιουργική Οικονομία και Μη-
τροπολιτική ενοποίηση).   

Ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός αφορά σε ένα συνεκτι-
κό σχέδιο δημοτικής παρέμβασης, Διαδημοτικής δράσης 
& Υπερδημοτικής Συνεργασίας  για έργα κλίμακας σε 10 
αναπτυξιακούς τομείς, μέσα από το Σχέδιο «THESSALONIKI 
x 10». 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Ε.(ΜΑΘ Α.Ε.)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΜΑΘ Α.Ε.) 
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Σήμερα, στον κύκλο εργασιών της εντάσσεται η υλο-
ποίηση οχτώ ευρωπαϊκών έργων (επικεφαλής εταίρος σε 
ένα εξ αυτών σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο 10 πόλεων) τεσσάρων 
Διεθνών Προγραμμάτων (επικεφαλής σε ένα εξ αυτών), 
δύο 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. 

Στο άμεσο μέλλον αναμένονται νέες εγκρίσεις σημαντι-
κών Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων με θεματο-
λογία αιχμής για την πόλη και την Αυτοδιοίκηση,  εφόσον 
η υποβολή αιτήσεων και προτάσεων είναι μια διαρκής 
διαδικασία για την Εταιρεία. 

Ειδικότερα:

Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

1. Επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Delivering 
Efficient Sustainable Tourism with low transport 
innovations – Sustainable Mobility, Accessibility 
and Responsible Travel» (DESTI-SMART), με θέμα 
την ανάπτυξη των Δημόσιων Συγκοινωνιών σε σχέ-
ση με την Τουριστική Ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επεξεργάζεται τοπικό 
σχέδιο δράσης με αντικείμενο την προώθηση της β’ φά-
σης της Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας, της Ηλεκτρο-
κίνησης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ και της προώθησης 
του Δυτικού Αστικού Σιδηροδρόμου, βάσει συμφώνου 
Συνεργασίας με τον ΟΣΕΘ, την Εγνατία ΑΕ και το ΕΚΕΤΑ, 
με εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιούνιος 2018 - Νοέμβριος 2022
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης 85% - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων 15% 

Πρόγραμμα: Interreg Europe
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.846.280 €, 
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 340.000 €
Εταίροι στο έργο: η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας Πάφου , η Περιφέρεια της Σαρ-
δηνίας, ο Οργανισμός Τουρισμού του Μπρεμερχάβεν, ο 
Οργανισμός Συγκοινωνιών Φουντσάλ Μαδέρα - Πορτο-
γαλία, ο Δήμος Χέηστιγκς -Βρετανία, το Συμβούλιο της 
Μαγιόρκα - Ισπανία,  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της 
λίμνης Μπάλατον - Ουγγαρία, ο Σύνδεσμος Πράσινων Δι-
αδρομών - Λετονία  και το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ 
- Βρετανία.

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 κυκλοφορι-
ακό πρόβλημα Μεσογειακών πόλεων. Στο πλαίσιο του 
έργου θα διερευνηθούν αστικές διαδρομές με υψηλό 
κυκλοφοριακό φόρτο που δημιουργεί προβλήματα στην 
εσωτερική διασύνδεση της πόλης και θα μελετηθεί η δυ-
νατότητα ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματος με 
καινοτόμες δράσεις, με σκοπό την βελτίωση μετακίνησης 
του κοινού και των εμπορευματικών εφοδιαστικών μετα-
φορών στη βάση μέτρων προστασίας της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας. Ως πιλοτική περιοχή παρέμβασης για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει επιλεγεί ο Ανατολικός Άξο-
νας (Αμαξοστάσιο ΟΑΣΘ Φοίνικα, οδοί Εθν. Αντιστάσεως, 
Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Μ.Ανδρόνικου, πλατεία ΧΑΝΘ). 
Σύντομα ολοκληρώνονται η Α΄ φάση των μελετών για την 
ολοκληρωμένη ανάπλασή του και για την δημιουργία Λε-
ωφορειολωρίδας 2ης γενιάς. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η ΜΑΘ ΑΑ/ΟΤΑ συν-
δέεται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΚΕΤΑ/
ΙΜΕΤ, την ΔΕΠΘΕ και την Εγνατία Οδό ΑΕ

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης - Επιτροπή 85% - Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων 15% 

Πρόγραμμα: Interreg MED
Περίοδος Υλοποίησης: Νοέμβριος 2016 - Απρίλιος 2019
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 2.215.512,50 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 187.500,00 €
Εταίροι στο έργο: η Περιφερειακή Υπηρεσία για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Βένετο 
- Ιταλία (επικεφαλής εταίρος), ο Δήμος του Τρεβίζο - Ιτα-
λία, το ΑΠΘ, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ-Ελλάδα, ο Δήμος Λουρες 
της Λισαβόνα, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Λισαβόνας 
- Πορτογαλία, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης – Ισπανία, ο 
Μητροπολιτικός Δήμος του Σπλιτ - Κροατία. 

3. Εταίρος στο έργο με τίτλο: «REBUILD: Addressing 
the challenge of migrant integration through ICT-
enabled solutions»

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ιδέα παροχής μιας εργα-
λειοθήκης με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας που βελτιώνουν τις διαδικασίες διαχείρισης 
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των τοπικών αρχών σχετικά με την ποιότητα ζωής των με-
ταναστών και προσφύγων. 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 
2021

Πρόγραμμα: Horizon 2020
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3,907,577 €, 
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 160.000 €
Εταίροι στο έργο: Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Τηλεματι-

κής του UNINETTUNO, η Βρετανική Εταιρεία Engineering 
Informatica S.p.A, το ΕΚΕΤΑ, το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο 
της Μαδρίτης, το Ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο της Βαρκε-
λώνης, το Ινστιτούτο CAMELOT, η οργάνωση OMNES, το 
Πανεπιστήμιο	VRIJE	των	Βρυξελλών	η	ΜΑΘ	ΑΑΕ/ΟΤΑ	και	
η UNESCO. 

4. Εταίρος στο έργο με τίτλο: “Smart Rural 
Entrepreneurship – Smart Rural” στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργα-
σίας «Interreg V-B Βαλκανική - Μεσόγειος»

Το Έργο περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, 
της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Βόρει-
ας Μακεδονίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η από 
κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
αγροτικές περιοχές. 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 2021
Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας 

«Interreg V-B Βαλκανική - Μεσόγειος»
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 113.500 €
Εταίροι: Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 

- ΑΝΚΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οι-
κονομικό Φόρουμ της Βουλγαρίας, Οργανισμός τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης Razlog, Παναγροτικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, Δήμος Δερόπολης Αλβανίας , Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Περιφέρειας της Πελαγονίας. 

5. Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SOS 
Climate waterfront - A Strategy of Excellence in 
Research and Innovation to Design Tools for the 
Waterfront to face Climate Change» σε συνεργασία 
με το ΑΠΘ

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση υφιστάμενων στρα-
τηγικών δικτύων για την ανταλλαγή γνώσης και έρευνας 
για τον βιώσιμο περιβαλλοντικό σχεδιασμό των αστικών 

υδάτινων μετώπων (θαλάσσιων, παραλίμνιων ή παραπο-
τάμιων). 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 2021
Πρόγραμμα: MARIE SKLODOWSKA - CURIE ACTIONS (RISE) 
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 55.000 €
Εταίρος του έργου : Α.Π.Θ. 

6.  Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG 
MED, με τίτλο LOCATIONS, σε συνεργασία με το 
ΑΠΘ

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει σε συνεργασία με το ΑΠΘ 
στο Πρόγραμμα LOCATIONS που εξετάζει την προοπτική 
ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Θεσσαλονίκη, τα οφέλη 
για τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα και 
οικονομία αλλά και τις επιβαρύνσεις που μπορεί να προ-
καλεί στην λειτουργία της πόλης καθώς και τις επιλύσεις 
που απαιτούνται σε υποδομές και ρυθμίσεις.

Περίοδος Υλοποίησης: 2019 
Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εταίρος του έργου : Α.Π.Θ. 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ :

1. Επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Ενισχύ-
οντας το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Πρό-
σβαση στο Σχολείο για Παιδιά Πρόσφυγες -  ΔΙΑ-
ΔΡΑΣΙΣ» 

Το έργο αποτελεί μια θετική δράση για την ενίσχυση 
του δικαιώματος στην εκπαίδευση για παιδιά πρόσφυγες 
που ζουν στη Θεσσαλονίκη  και υλοποιείται από την ΜΑΘ 
ΑΑΕ/ΟΤΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την 
ΧΑΝΘ και την ΑμΚΕ SOLIDARITY NOW. 

Περίοδος Υλοποίησης: Αύγουστος 2018 - Ιούνιος 2019
Φορέας χρηματοδότησης: Foundation Open Society 

Institute
Συνεργαζόμενοι Φορείς: Δήμος Θεσσαλονίκης, ΧΑΝΘ, 

Solidarity Now
Συνολικός Προϋπολογισμός: 129.642  €  Προϋπολογι-

σμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 38.247 €

2. H ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ είναι ο φορέας που χρηματο-
δοτείται για την υποστήριξη του Γραφείου Αστι-
κής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΜΑΘ Α.Ε.)  
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στο παγκόσμιο Δίκτυο των 100 Ανθεκτικών πόλε-
ων «100 Resilient Cities» 

Περίοδος Υλοποίησης: Απρίλιος 2016 - Απρίλιος 2019
Φορέας χρηματοδότησης: The Rockefeller Foundation
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 159.709,20 €

3. Επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο «Παρο-
χή Μαθημάτων Ένταξης σε Δικαιούχους Διεθνούς 
Προστασίας» σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ και το 
ΑΠΘ, με χρηματοδότηση του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση της Ελληνικής 
γλώσσας, στην παιδική μέριμνα και στην κοινωνική υπο-
στήριξη,  για οικογένειες αναγνωρισμένων προσφύγων & 
μεταναστών.

Περίοδος Υλοποίησης: Αύγουστος 2019 – Φεβρουάριος 
2021

Φορέας χρηματοδότησης: Διεθνής Οργανισμός Μετα-
νάστευσης

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Δήμος Θεσσαλονίκης, ΧΑΝΘ, 
ΑΠΘ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 700.000  € 
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 220.000 €

4. Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Τεχνι-
κή Βοήθεια Προς Τον Δήμο Θεσσαλονίκης - Υπο-
στήριξη της Εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχε-
δίου Δράσης για την Ενσωμάτωση Προσφύγων & 
Μεταναστών 

Το πρόγραμμα αφορά σε ολοκληρωμένη προσέγγι-
ση της υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών 
και θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες στα πεδία της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σε υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, σε κοινωνική κατοικία, στην μη τυπική εκπαίδευ-
ση, της παροχής υπηρεσιών περιγεννητικής φροντίδας, 
των δράσεων συμμετοχής της κοινότητας στην κοινωνική 
ζωή, της δικτύωσης φορέων και κοινωνικών σχημάτων, 
της ενίσχυσης του δυναμικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την 
ανάπτυξη και διεύρυνση των δράσεων ένταξης 

Περίοδος Υλοποίησης: Αύγουστος 2019 – Φεβρουάριος 
2021

Φορέας χρηματοδότησης: Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Δήμος Θεσσαλονίκης 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 291.000 € 

Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 291.000 €

5. Εταίρος του Δικτύου RICONNECT στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  URBACT

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ είναι εταίρος σε ένα από τα 23 δί-
κτυα πόλεων του προγράμματος URBACT που εγκρίθη-
καν προς χρηματοδότηση με αντικείμενο την Ανάπτυξη 
Σχεδίου Δράσης για τη δημιουργία Υποδομών Βιώσιμης 
Κινητικότητας για την  διασύνδεση ανθρώπων, γειτονιών, 
και  χώρων πρασίνου.

Εταίροι στο έργο είναι : 
•	 Àrea	Metropolitana	de	Barcelona	(ES),	
•	 Métropole	du	Grand	Paris	(FR),	
•	 Vervoerregio	Amsterdam	(NL),	
•	 Krakow	Metropolis	Association	(PL),	
•	 Obszar	 Metropolitalny	 Gdansk	 -	 Gdynia-Sopot	

(Metropolitan Area) (PL), 
•	 Area	Metropolitana	do	Porto	(PT),	T
•	 Transport	for	Greater	Manchester	(UK),	τα

Περίοδος Υλοποίησης: 2019 –2021 
Πρόγραμμα :  URBACT
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση   

Γ. ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ :

1. Εταίρος στο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα Στάθμευσης ως Υπηρεσίας για τη διευ-
κόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης 
σε δεδομένα πληθοπορισμού (Social Park)»

Το έργο αφορά στην δημιουργία μιας συνεργατικής 
πλατφόρμας μεταξύ των ιδιοκτητών χώρων στάθμευσης 
για την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την προ-
σέλκυση νόμιμων χώρων στάθμευσης. 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιούλιος 2018 - Ιανουάριος 2021
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΠΑνΕΚ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 629.811 €
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 86.380 €
Εταίροι στο έργο: ΕΛΚΕ - Πανεπιστήμιο Πατρών (Συντο-

νιστής φορέας), ΕΚΕΤΑ, ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, EUROPCAR

2. Εταίρος στο έργο με τίτλο «Ενισχύοντας την αυ-
τονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω 
μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας 
(e-Όραση)»

Το έργο γίνεται σε συντονισμό και συνεργασία με την 
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ΕΣΑΜΕΑ και την Σχολή Τυφλών και αφορά στην κατα-
σκευή ηλεκτρονικού εργαλείου μηχανικής όρασης ατό-
μων με μειωμένη όραση. 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιούλιος 2018 - Ιούλιος 2020
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΠΑνΕΚ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 666.075 € 
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 90.500 €
Εταίροι στο έργο: EKETA (Συντονιστής φορέας), 

TETRAGON LTD, Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Δ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΤΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1.  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο ΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας του έργου «Ανάπλαση Πάρκου 
“Ρουμανικών” μεταξύ των Οδών Βενιζέλου, Καραμαν-
λή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» 

Ανάθεση στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ : 14.880 €
2.  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεά-

πολης - Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο 
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Κολυμβητηρίου Συκεών» με Δικαιούχο τον Δήμο Νε-
άπολης Συκεών, με π/υ 4.500.000

Ανάθεση στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ : 16.988 € 
3.  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παύλου 

Μελά για την υποβολή προς ένταξη στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. και 
στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του έργου «Δημιουργι-
κή Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και Περι-
βαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου 
(Πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά»

Ανάθεση στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ : 23.560 € 
4.  Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς τις 

Υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, για την ωρίμαν-
ση των μελετών επανάχρησης του κεντρικού κτηρίου 
στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου 
Μελά, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ, τον Δήμο Παύλου 
Μελά και τη ΜΟΔ Α.Ε 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 
1.  προχώρησε σε συνεργασία με το ΑΠΘ στη δημιουρ-

γία του Εργαστηρίου Αστικής Καινοτομίας & Εφαρμο-
γών Πόλης με διακριτικό τίτλο «Thessaloniki CityLab», 
το οποίο με τη συμμετοχή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της πόλης 
αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και τη σύν-
δεση των ερευνητικών προγραμμάτων και των απο-
τελεσμάτων τους με τις πολιτικές της Αυτοδιοίκησης 
και τις Στρατηγικές των φορέων της πόλης. Έτσι, η 
εταιρεία έμπρακτα πλέον θέτει στο επίκεντρο των 
ενδιαφερόντων της την Έρευνα και την Ανάπτυξη και 
προχωρά σε συνέργειες με εκπαιδευτικούς και ερευ-
νητικούς φορείς της πόλης. 

2.  έχει ενεργό Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Οργανισμός 
Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης, την Εγνατία 
Οδό ΑΕ, και το ΙΜΕΤ - ΕΚΕΤΑ, για το έργο: “Thessaloniki 
Resilient Mobility System: «Ενοποιημένο Σύστημα 
Αστικών Μεταφορών και Κυκλοφορίας στην Ευρύτε-
ρη Περιοχή Θεσσαλονίκης: Γενικός Σχεδιασμός των 
Συγκοινωνιακών Συστημάτων Μαζικής Μεταφοράς 
Σταθερής Τροχιάς με Διαλειτουργική Σύνδεσή τους 
με τα λοιπά συστήματα αστικών συγκοινωνιών.

 Το έργο αφορά σε συνεργασία για την προετοιμασία 
και ωρίμανση (Διοικητική, Θεσμική, Οικονομοτεχνική, Πε-
ριβαλλοντική, Τεχνική) της Αρχιτεκτονικής ενός ενοποιη-
μένου συστήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών (των 
βασικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των υποσυστη-
μάτων τους).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΜΑΘ Α.Ε.)  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΘ Α.Ε. 
(από 26/12/2018)

Γεωργία Ρανέλλα, Πρόεδρος

Συμεών Δανιηλίδης, Αντιπρόεδρος

Χρυσόστομος Καλογήρου, Διευθύνων Σύμβουλος

Θεοδόσιος Μπακογλίδης, Μέλος

Δημήτριος Δεμουρτζίδης, Μέλος

Βασίλειος Διαμαντάκης, Μέλος

Γεώργιος Δημαρέλος, Μέλος

Γλυκερία Καλφακάκου, Μέλος

Νικόλαος Βαρσακέλης, Μέλος

Αστέριος Γαβότσης, Μέλος

Μιχαήλ Σιγάλας, Μέλος

Ιωάννης Κρεστενίτης, Μέλος

Δημήτριος Παπασωτηρίου, Μέλος
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