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ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Βασικά Χαρακτηριστικά Δήμου Αλεξανδρούπολης

o Ανήκει στην Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της.

o Γεωγραφικά χωροθετείται στα όρια των συνόρων με την Τουρκία, τα οποία συνάδουν με τα νοητά όρια του ποταμού Έβρου. Επίσης συνορεύει με τους

δήμους Σουφλίου (Ν. Έβρου), Μαρωνείας – Σαπών και Αρριάνων (Ν. Ροδόπης)

o Αποτελείται από 45 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 72.959 κατοίκους και συνολική έκταση 1.217 τ.χλμ. αποτελώντας τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά

Δήμο της Περιφέρειας ΑΜΘ

o Συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης και 17 Διοικητικές Ενότητες

o Έδρα του νέου δήμου και μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΠΕ Έβρου αποτελεί η Αλεξανδρούπολη και ιστορική έδρα η Βήρα.

Διαθέτει έναν αξιόλογο φυσικό πλούτο, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους,

θρησκευτικά μνημεία και υπηρεσίες διαμονής και αναψυχής, καθώς στην οικονομική του

δραστηριότητα κυριαρχεί ο τομέας του τουρισμού.

Κύριο χαρακτηριστικό του Δήμου είναι ότι αποτελεί το βασικό παραγωγικό πυλώνα του

Νομού Έβρου, με την πόλη της Αλεξανδρούπολης που είναι η μοναδική αστική περιοχή του

Δήμου, να χαρακτηρίζεται από υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και των διοικητικών

υπηρεσιών σε αντίθεση με το υπόλοιπο του Δήμου.



• Υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης με 85%.

• Ο πληθυσμός του Δήμου αντιστοιχεί στο 49,3% του πληθυσμού
της Περιφερειακής Ενότητας.

• Την περίοδο 2001-2011, ο μόνιμος πληθυσμός σε επίπεδο Δήμου
αυξήθηκε κατά 10,3% και στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης κατά 15,4%.

• Παρ’ όλο που στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης ο πληθυσμός αυξήθηκε,
παρατηρήθηκε σημαντική πληθυσμιακή αποδυνάμωση των
υπόλοιπων οικισμών καθώς και των Δ.Ε. Τραϊανούπολης και
Φερών, όπου ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 10,6 και 11,7%
αντίστοιχα.

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
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Κατανομή πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα και ανά ηλικιακή ομάδα

Αλεξανδρούπολης Τραϊανούπολης Φερών 

• Υψηλή συγκέντρωση παραγωγικής ηλικίας (25-39 και 40-54) στην ΔΕ
Αλεξανδρούπολης

• Χαμηλή συγκέντρωση νεανικού πληθυσμού (0-14 και 15-24) στο
σύνολο του Δήμου

• Άτομα μέσης ηλικίας και ηλικιωμένοι υπερισχύουν στις Δ.Ε.
Τραϊανούπολης και Φερών
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ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ.Ε. ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ 



Λοιπά δημογραφικά χαρακτηριστικά

Υψηλά ποσοστά ειδικών ομάδων πληθυσμού ( άποροι, διαβιούντες κάτω των ορίων της φτώχειας,  ΑμεΑ, ΡΟΜΑ, 
κ.λπ.)

Το 51,2% του πληθυσμού είναι έγγαμοι με τον  Μ.Ο. των μελών  / νοικοκυριό ανέρχεται σε 2,4 άτομα

Το μεγαλύτερο ποσοστό (23,7%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και ακολουθούν οι 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (21,7%)  

H μεγαλύτερη σε πλήθος ηλικιακή ομάδα στο Δήμο είναι αυτή των 25-39 ετών (16.208 άτομα) και ακολουθεί η 
ομάδα των 40-54 ετών (14.708 άτομα). Το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας των 25-39 ετών ανέρχεται στο 22% του 
πληθυσμού.

Ωστόσο, η ηλικιακή ομάδα που υπερτερεί στις άλλες Δ.Ε. είναι 65-79 ετών καθώς συγκεντρώνουν το 22,5% για τη 
Δ.Ε. Τραϊανούπολης και 20,5% για τη Δ.Ε. Φερών.

Παρότι ο πληθυσμός της χώρας δε μεταβλήθηκε ιδιαίτερα από το 2001 έως το 2011 (ελάχιστη μείωση -0,2%), 
στην περίπτωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυξήθηκε αισθητά κατά 10,3%.



❖ Οικονομικά ενεργός πληθυσμός:

✓ Οι απασχολούμενοι του Δήμου αντιστοιχούν στο 34,3% του

συνολικού πληθυσμού και στο 82,9% του οικονομικά ενεργού

πληθυσμού

✓ Ο συνολικός αριθμός ανέργων το 2011 αντιστοιχεί στο 7,1%

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

❖ Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 59%

o Ο Δήμος ακολουθεί την κατανομή οικονομικών δραστηριοτήτων
που ακολουθεί και η χώρα

o Ο τριτογενής αποτελεί το κύριο τομέα απασχόλησης με ποσοστό
80%

o Ακολουθεί ο δευτερογενής με ποσοστό 13%, ενώ ελάχιστο είναι
το ποσοστό που απασχολείται στον πρωτογενή (7%)

Απασχόληση
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Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Απασχόληση ανά τομέα



• Αδύναμος τομέας αφού ελάχιστο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στις παραγωγικές δραστηριότητες
• Πιο αναπτυγμένος αγροτικός και κτηνοτροφικός χαρακτήρας στις Δ.Ε. Φερών και Τραϊανούπολης
• Σοβαρό πρόβλημα στην άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων
• Άμεση σχέση τοπικής οικονομίας και παράδοσης με τα τοπικά προϊόντα 

Τομείς Παραγωγής

Πρωτογενής Τομέας 

• Αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία έτη και αποτελεί το βασικό τομέα απασχόλησης στο Δήμο
• Κυρίως εστιάζεται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, κοινωνικής ασφάλισης, στην εκπαίδευση και στις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα. 
• Άνοδος του τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευών μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετιστών, μεταφορών και αποθήκευσης 

καθώς και στις δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης
• Αλεξανδρούπολη: ιδανική για την ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς αποτελεί πύλη του τουρισμού και κέντρο πολύπλευρων τουριστικών 

δραστηριοτήτων, ωστόσο τα ποσοστά πληρότητας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα

• Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) στην Αλεξανδρούπολη που υπάγεται σε καθεστώς Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ) Τύπου Α, με στόχο την 
προσέλκυση επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας και τη σταδιακή μετεγκατάσταση βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής

• Χαρακτηρισμός της Αλεξανδρούπολης ως «κέντρο μεταποίησης με έμφαση σε αγροτο-βιομηχανικές μονάδες και μονάδες χημικών προϊόντων»
• Ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, 3 εντοπίζονται στη ΔΕ Αλεξανδρούπολης και 1 στη ΔΕ Φερών και ειδικεύονται στους 

κλάδους ειδών διατροφής, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και προϊόντα από ξύλο και φελλό.
• ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση στο δυτικό όριο του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα του Έβρου 

Δευτερογενής Τομέας 

Τριτογενής Τομέας 



Φυσικό περιβάλλον  

Φυσικοί Πόροι: 

❑ Έβρος ποταμός: 2ος μεγαλύτερος ποταμός της Ανατολικής Ευρώπης

❑ Άρδας ποταμός: βιότοπος εξαιρετικής σημασίας

❑ Εκτεταμένο δίκτυο ακτών (περίπου 10 km)

❑ Εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα

❑ Σημαντικές προστατευόμενες περιοχές (Νότιο Δασικό σύμπλεγμα Έβρου, Δέλτα Έβρου, Δάσος Δαδιάς, κ.λπ.)

Υπερτοπικοί Πόλοι 
Έλξης: 

❑ Το Δέλτα Έβρου

❑ Το δάσος της Δαδιάς

❑ Ο υπεραιωνόβιος ελαιώνας Μάκρης

❑ Ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά σύνολα ( Φάρος Αλεξανδρούπολης, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Καπμναποθήκες, κ.λπ)



Οικιστικό περιβάλλον  - Μεταφορές – Βιώσιμη Κινητικότητα

❑ Το νέο ΓΠΣ του Δήμου βρίσκεται σε εξέλιξη (Β1 Φάση Σχεδιασμού)

❑ Το υπάρχον ΓΠΣ εγκρίθηκε και θεσμοθετήθηκε με την 25903/5885/19.10.1999 – ΦΕΚ 844/Δ/1999 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ
και μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την 8985/879/ (ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2010-08-03)

❑ ΦΕΚ 492/δ/14-06-2002: ΖΟΕ που αφορά στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών
προϋφιστάμενων του 1923, περιοχή του Δήμου και της τέως κοινότητας Μάκρης.

❑ Όλοι οι οικισμοί των Δ.Ε. Φερών και Τραϊανούπολης (εκτός των Λουτρών Τραϊανούπολης) είναι οριοθετημένοι με
Απόφαση Νομάρχη βάσει ΦΕΚ 181Δ/3.5.85, ενώ οι οικισμοί της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης διέπονται από το ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/26-
2-2016

❑ Σε εξέλιξη το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Τραϊανούπολης
❑ Συγκεντρώσεις εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών ζωνών (σχέδιο πόλης και όριο οικισμών) κυρίως στην παραλιακή

ζώνη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και δυτικά της Νέας Χιλής
❑ Απουσία χώρων πρασίνου και υποβάθμιση υφιστάμενων

Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός: 

❑ Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης που επήλθε στο Δήμο οφείλεται στη διέλευση του οδικού δικτύου και κυρίως στην
Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός αποτελεί κύριο άξονα ανάπτυξης και εξασφαλίζει τη σύνδεση με τις γειτονικές χώρες, όπως η
Τουρκία, η Βουλγαρία και οι Παρευξείνιες Χώρες

❑ Το επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι σχετικά υποβαθμισμένο, πράγμα που καταστεί απομονωμένους τους οικισμούς που
βρίσκονται σε πιο ορεινές περιοχές.

❑ Μεγάλο και σύγχρονο ποδηλατικό δίκτυο μέσα στην πόλη, που συνεχώς αναβαθμίζεται
❑ Κατάλληλη οδική σήμανση σε όλο το οδικό δίκτυο για τα ποδήλατα εντός της πόλης, καθώς και χώροι στάθμευσης,

μπάρες πολλαπλών θέσεων, για μικρά και μεγάλα ποδήλατα
❑ Η επέκταση του δικτύου αυτού σε συνδυασμό με τη δημιουργία πεζοδρομήσεων θα βοηθήσει την ενίσχυση της χρήσης

εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.

Πεζή μετακίνηση –
ποδήλατο:

Οδικό δίκτυο:



Ενέργεια: Η ενεργειακή υποδομή του Δήμου περιλαμβάνει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμβατά ορυκτά, τη μεταφορά και διανομή υδρογονανθράκων και ειδικότερα φυσικού αερίου, τις
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εγκατεστημένες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ανέρχονται σε 63 με συνολική ισχύ 35.381.400
kWh

Τηλεπικοινωνίες: το δίκτυο τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία παρέχεται μέσω των υποδομών του ΟΤΕ που χρησιμοποιείται από ιδιώτες
παρόχους, κεραίες κινητής τηλεφωνίας μέσω εταιριών και αναμεταδότες εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος

Δίκτυο Άρδευσης: Οι αρδευόμενες εκτάσεις εντοπίζονται κυρίως στην αγροτική περιοχή της ΔΕ Φερών και στην πεδινή δυτική ζώνη της ΔΕ Αλεξανδρούπολης. Η άρδευση γίνεται μέσω γεωτρήσεων,
δεξαμενών αποθήκευσης ύδατος και υπόγειου δικτύου. Σήμερα, η λειτουργία του δικτύου αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω παλαιότητας και αποσπασματικότητας.

Αποχετευτικό Δίκτυο: Το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθώς έπειτα από την αντικατάσταση των παλιών δικτύων έχει αποκτήσει την απαιτούμενη καθαρότητα. Μάλιστα,
για την καλή λειτουργία του, η ΔΕΥΑΑ χρησιμοποιεί ειδική κάμερα ενδοσκόπησης και ελέγχου των αγωγών με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Υπάρχει και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, η οποία δεν
παρουσιάζει προβλήματα και λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και επάρκεια.

Δίκτυο Ύδρευσης: Έχουν εντοπιστεί διάφορα προβλήματα ύδρευσης και ικανότητας του υφιστάμενου δικτύου για να εξυπηρετήσει τον υφιστάμενο πληθυσμό. Υπάρχει ανάγκη επέκτασης και ορθής διαχείρισης. Μεγάλο
ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί είναι τα ρέματα και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα στην περιοχή.

Δίκτυα - Υποδομές

Στερεά Απόβλητα: Ο Δήμος έχει εκπονήσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων χρήζει επαναξιολόγησης και επανασχεδιασμού με σκοπό την
αντιμετώπιση αδυναμιών λόγω έλλειψης επαρκούς υποδομής και προσωπικού, αλλά και τεχνικών προβλημάτων. Η προώθηση της ανακύκλωσης είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου
και σημαντική συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί με τους τοπικούς συλλογικούς φορείς με σκοπό την προώθηση δράσεων ανακύκλωσης και γενικότερα ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων.



Πολιτισμός – Αθλητισμός – Υγεία - Πρόνοια 

Παιδεία: Οι χώροι εκπαίδευσης του Δήμου χωροθετούνται κατά πλειοψηφία στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης. Το πλήθος τους κρίνεται επαρκές, ενώ ταυτόχρονα γίνονται κατάλληλες 
ενέργειες ενίσχυσης των κτιριακών υποδομών, των σχολικών αυλών καθώς και του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πολιτισμός: Πλούσια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα. Στοιχεία της παράδοσης αυτής αποτελούν τόσο τα σημαντικά μνημεία που έχουν καταγραφεί και ανακηρυχθεί ως
προστατευόμενα όσο και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε έτος

Αθλητισμός: Αποτελεί για το Δήμο σημαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Στο Δήμο υπάρχουν σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις και
υποδομές, οι οποίες χωροθετούνται κυρίως στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης

Υγεία: Βασικές υποδομές υγείας είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης, ενώ υπάρχουν και Περιφερειακά Ιατρεία που εξυπηρετούν
τον πληθυσμό των υπόλοιπων οικισμών.

Πρόνοια: Σημαντικής σημασίας υποδομή για το Δήμο αποτελεί το «Πολυκοινωνικό Κέντρο». Ο Δήμος έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση και υλοποιεί
προγράμματα/δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης όπως πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Σίτιση Κατ’ οίκον, Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο, ενώ υπάρχουν και σημαντικές
δομές: ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ κ.λπ.

Πολιτική Προστασία: Έχει συγκροτηθεί Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την ετοιμότητα των αρμοδίων
εμπλεκομένων Υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων, την αντιμετώπιση πανδημιών, την αντιμετώπιση έκτακτων
κοινωνικών φαινομένων και γενικότερα ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Διαχείριση αδέσποτων ζωών: Υλοποιούνται διάφορες δράσεις σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Στο Δήμο λειτουργεί Καταφύγιο Αδέσποτων ζώων συντροφιάς που
στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ πρόκειται να αναβαθμιστεί.



Ψηφιακή Σύγκλιση – Νέες Τεχνολογίες

Μετασχηματισμός σε «έξυπνο Δήμο» με κυριότερο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κάτοικους, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα την κατανάλωση πόρων, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών.

✓ Μια έξυπνη περιοχή ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες σε ευρύτερους τομείς δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνουν την οικονομία, την κινητικότητα, το περιβάλλον, τη διαβίωση, τους κατοίκους και την διακυβέρνηση

✓ Ο Δήμος  έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής με στόχο το μετασχηματισμό του σε «ψηφιακό Δήμο και 
έχει ήδη αναπτύξει σημαντικές ψηφιακές εφαρμογές που αφορούν:

o διαχείριση αιτημάτων πολιτών και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων

o δωρεάν ασύρματη πρόσβαση πολιτών

o σύστημα έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης

o πλατφόρμα πολιτιστικών δράσεων

o λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Εσωτερικό  Περιβάλλον

✓ έντονο το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Δήμου

✓ υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των Υπηρεσιών και των εργαζομένων

✓ Παλαιότητα οχημάτων, με πάγιο και σημαντικό κόστος συντήρησης

✓ Ελλείψεις στον τεχνικό εξοπλισμό

✓ O Δήμος προγραμματίζει ή έχει ήδη εγκρίνει την πρόσληψη επιπλέον δυναμικού μέσω των
προβλεπόμενων διαδικασιών.

✓ Με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας και την εσωτερική αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών του, έχει εκπονήσει Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου και
κατάρτισης νέου ΟΕΥ

✓ Αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας οχημάτων, ώστε να καλύψει νέες ανάγκες αλλά και να
μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

✓ Διαφάνεια και ανοικτή διακυβέρνηση

✓ Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

✓ Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ΤΠΕ

✓ Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών & δράσεων κατάρτισης προσωπικού

Βασικά 
προβλήματα

Βασικές 
προτεραιότητες



Εσωτερικό  Περιβάλλον – Χρηματοοικονομικά στοιχεία
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ως σημαντικές μελλοντικές ευκαιρίες προβάλουν οι χρηματοδοτικές
ευκαιρίες της νέας περιόδου και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Οι βασικοί περιορισμοί αφορούν την μειωμένη χρηματοδότηση από την
κεντρική διοίκηση και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των
εισερχομένων πόρων, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά ταμειακά
προβλήματα.

- Πλεονεκτήματα αποτελούν η συνεχόμενη 
αύξηση χρηματικού υπολοίπου. 

- Απαιτείται ορθολογικότερη διαχείριση των 
εξόδων καθώς αυξήθηκαν σημαντικά κατά 
το τελευταίο έτος, και ειδικότερα των 
δαπανών για αμοιβές τρίτων και 
προμήθειας

Βασικότερα προβλήματα: 

-η μειωμένη χρηματοδότηση 
από την Κεντρική Διοίκηση 

-η μη αξιοποίηση της Δημοτικής 
Περιουσίας 

-τα τακτικά έσοδα εμφανίζουν 
σταδιακή μείωση, ενώ 

-αυξάνονται οι εισπράξεις μέσω 
δανείων. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

ΆΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

✓ Πλούσιο φυσικό απόθεμα με πλήθος ποταμών, μεγάλη έκταση ακτών, σημαντικά δάση και

βιότοπους

✓ Κόμβος διεθνούς σημασίας για την Ελλάδα: Σύνδεση με γειτονικές χώρες Τουρκία και Βουλγαρία

✓ Καλή υπερτοπική συνδεσιμότητα: Εγνατία Οδός, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνι, αερολιμένας

✓ Εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

✓ Ύπαρξη εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη της Αλεξανδρούπολης 
(ΣΒΑΑ)

✓ Ύπαρξη ΧΥΤΥ και ΚΔΑΥ

✓ Ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας

✓ Ύπαρξη πολλών και ποικίλων θεματικά αναπτυξιακών σχεδίων (ΒΑΑ, ΣΒΑΚ, κ.λπ.)

✓ Ύπαρξη εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΥΑ 9/Δ/1988-01)

✓ Ενεργός εθελοντισμός ως προς την πολιτική προστασία

✓ Κέντρο πολυτροπικής μετακίνησης (Συνδυασμένες Μεταφορές)

✓ Ύπαρξη δυναμικού αστικού κέντρου (Αλεξανδρούπολη)

✓ Μικρή αναλογία κοινόχρηστων και χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού

✓ Αδυναμία χωρικού σχεδιασμού (χωροταξικού – πολεοδομικού) να ανταπεξέλθει στις αναπτυξιακές

ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου

✓ Προβλήματα διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο

✓ Κοινόχρηστοι χώροι με φθορές

✓ Έλλειψη εξειδικευμένων μελετών για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων ως προς τα ύδατα

(ακτές, όχθες, ποταμοί)

✓ Φθορές του οδικού δικτύου εντός των οικισμών

✓ Μη επαρκείς υποδομές λιμένα

✓ Κυκλοφοριακά προβλήματα εντός της Αλεξανδρούπολης

✓ Περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω αυθαίρετης δόμησης (ιδίως παραλιακά), μη αξιοποίησης του

βιοκλιματικού σχεδιασμού

✓ Ελλείψεις σε χώρους στάθμευσης

✓ Ποδηλατικό δίκτυο 

✓ Ανάγκες σε προσωπικό καθαριότητας

✓ Ελλείψεις σε ολοκληρωμένες υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ

✓ Ανάγκες για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

✓ Ανάγκη αναβάθμισης τοπικού οδικού δικτύου

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
✓ Προοπτική σύνδεσης με μεγαλύτερα αστικά κέντρα (λιμάνια, αεροδρόμια)

✓ Διασυνοριακές συνεργασίες λόγω της γεωπολιτικής του θέσης

✓ Η νέα προγραμματική περίοδος

✓ Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού

✓ Κίνδυνος υποβάθμισης εδαφών από αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα

✓ Εγκατάλειψη και ερημοποίηση του τόπου (κυρίως των εξωαστικών οικισμών)

✓ Χαμηλό ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ

✓ Ακραία καιρικά φαινόμενα



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

✓ Εξυπηρέτηση του Δήμου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

✓ Λειτουργία σημαντικών δομών στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων

✓ Πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα

✓ Ανερχόμενα πολιτιστικά δρώμενα

✓ Ενεργοί αθλητικοί σύλλογοι και φορείς

✓ Ύπαρξη του πανεπιστημίου

✓ Ύπαρξη σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για το Εμπορικό, διοικητικό και 

παραλιακό τμήμα της πόλης της Αλεξανδρούπολης, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται 

να ανανεώσει την εικόνα της πόλης και τη ζωή των κατοίκων

✓ Ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

✓ Αποτελεσματική λειτουργία της οργάνωσης των σχολικών μονάδων

✓ Ελλείψεις υποδομών υγείας στην επαρχία

✓ Υποβαθμισμένες υποδομές εκπαίδευσης, ιδίως στα χωριά του Δήμου

✓ Ανάγκη για προώθηση της ολοκληρωμένης ταυτότητας του τόπου

✓ Μη αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους των αρχαιολογικών χώρων

✓ Αναστολή της πολιτιστικής κίνησης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

✓ Αθλητικές υποδομές που χρήζουν αναβάθμισης

✓ Μεγάλο ποσοστό σε άτομα άνω των 65 ετών (ΔΕ Τραϊανούπολης και Φερών)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
✓ Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών

✓ Συνεργασία με λοιπούς κοινωνικούς φορείς για την προώθηση της κοινωνικής μέριμνας

✓ Σταδιακή μείωση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου

✓ Υψηλό ποσοστό πληθυσμού με προβλήματα κοινωνικής ένταξης



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

ΑΞΟΝΑΣ 3 – ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
✓ Σημαντική ως προς την εξωστρέφεια η γεωγραφική θέση του Δήμου

✓ Αναπτυγμένος τριτογενής τομέας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

✓ Έρευνα και καινοτομία που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο εντός του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

✓ Ύπαρξη θεσμοθετημένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων

✓ Ύπαρξη σημαντικών τουριστικών πόρων 

✓ Ανάγκες για καλύτερη οργάνωση και εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας

✓ Μη αποδοτική διαχείριση του τουριστικού αγαθού

✓ Ισχνός τριτογενής τομέας στην περιφέρεια, λόγω του μεγάλου αστικού κέντρου της

Αλεξανδρούπολης

✓ Υπολειτουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανίας

✓ Έλλειψη καινοτομίας στους παραγωγικούς τομείς και κυρίως στον τουρισμό που είναι

κυρίαρχος

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
✓ Αξιοποίηση της συμμετοχής του δήμου στα δίκτυα πόλεων

✓ Αξιοποίηση ειδικών αξόνων ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για χρηματοδότηση

δράσεων επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

✓ Σύνδεση με τουριστικά αγαθά της Π.Ε. για δημιουργία οικονομιών κλίμακας

✓ Αξιοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών για την έξυπνη εξειδίκευση,

καταπολέμηση της φτώχιας και κοινωνικής ένταξης

✓ Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

✓ Στοχευόμενες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

✓ Διατήρηση της υπάρχουσας παραγωγικής βάσης, η οποία είναι σχετικά ασταθής,

καθώς διαθέτει διευρυμένο τριτογενή τομέα και περιορισμένους τον πρωτογενή και

δευτερογενή

✓ Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και άρα και του δήμου, ως

αποτέλεσμα της παρούσας περιόδου κρίσης (λόγω νέου κορονοϊού Covid 19), η οποία

μπορεί να αποβεί καταστροφική αυξάνοντας την ανεργία και επιφέροντας νέες

μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και πλήγματα στα εργασιακά δικαιώματα.

✓ Περιορισμός των πόρων του ΕΣΠΑ που αξιοποιούνται για την ενδυνάμωση της τοπικής

οικονομίας, με σκοπό την αξιοποίηση τους για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών

(πχ πανδημίες, φυσικές καταστροφές, κ.α.)



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΠΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

✓ Ψηφιοποίηση κάποιων διαδικασιών στο πλαίσιο social distancing λόγω του κορονοϊού

✓ Διαχειριστική επάρκεια Δήμου και Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO

✓ Κατάρτιση νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου

✓ Καλό επίπεδο κατάρτισης στελεχιακού δυναμικού

✓ Ύπαρξη στρατηγικού πλάνου για την κατάλληλη ένταξη ΤΠΕ στο Δήμο, η οποία θα οδηγήσει 

στην Ψηφιακή Αλεξανδρούπολη για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου εσωτερικά και ως 

προς την εξυπηρέτηση των πολιτών

✓ Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για νέες εφαρμογές διαχείρισης, ανάπτυξη ευρυζωνικών

δικτύων στο δήμο, πιλοτική εφαρμογή έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης, πλατφόρμα 

πολιτιστικών δράσεων, λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων

✓ Ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης και εκτεταμένου δικτύου 

οπτικών ινών.

✓ Σχετική επάρκεια κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου

✓ Μη επαρκής ψηφιοποίηση των συστημάτων εξυπηρέτησης του δημότη

✓ Ελλείψεις στη μηχανοργάνωση του Δήμου

✓ Υποστελέχωση σε εργατοτεχνικό αλλά και γενικότερα εξειδικευμένο προσωπικό

✓ Ανάγκες σε στελέχωση προσωπικού και σε εκπαίδευση του προσωπικού ως προς τη

χρήση ΤΠΕ

✓ Ύπαρξη αναξιοποίητων ακινήτων

✓ Ανάγκη για βελτίωση των διαθέσιμων κτιριακών υποδομών του δήμου και της

ενεργειακής τους αποδοτικότητας

✓ Ελλείψεις σε χώρους εργασίας για κάποιες από τις υπηρεσίες του δήμου (πρόβλημα

διαχειρίσιμο, καθώς ο δήμος χαρακτηρίζεται από σχετική επάρκεια κτιριακών υποδομών,

βλ. πλεονεκτήματα)

✓ Ανάγκη για εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του δήμου

✓ Ανάγκη για ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας του Δήμου μέσω ανάπτυξης συστήματος

server/cloud για βασικές του υπηρεσίες, δεν έχει γίνει πλήρης ψηφιοποίηση αρχείων,

υπάρχουν εφαρμογές που παραμένουν αναξιοποίητες και το προσωπικό χρειάζεται να

εκπαιδευτεί ώστε να είναι καταρτισμένο ως προς τη χρήση των διαθέσιμων εφαρμογών

✓ Ελλείψεις σε οχήματα καθαριότητας

✓ Δυσκολίες στη διατμηματική συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

✓ Οργάνωση υπηρεσιών – εισαγωγή και εφαρμογή προτυποποιημένων διαδικασιών

✓ Αποδοτικότερη αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

✓ Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών και εργαλείων νέας περιόδου

✓ Ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ

✓ Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (Smart City)

✓ Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις προς τους ΟΤΑ

✓ Δυσκολία προσαρμογής των υπαλλήλων σε  εφαρμογή συστημάτων ΤΠΕ  

✓ Αδυναμία πολιτών στην τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δήμο

✓ Ανεπαρκείς Ίδιοι Πόροι για την υλοποίηση επενδύσεων



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Όραμα Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το Όραμα του Δήμου στοχεύει:

α) στην αναστροφή της δημογραφικής αποδυνάμωσης και ερημοποίησης των οικισμών

β) στην άρση αποκλεισμών κοινωνικά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

γ) στο μετασχηματισμό του σε «έξυπνο» και ψηφιακό Δήμο μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και της ψηφιακής

πλατφόρμας για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου

δ) στην αύξηση του εθελοντισμού, των συμμετοχικών διαδικασιών και της συνεχούς διαβούλευσης

ε) στην αειφορική διαχείριση των φυσικών του πόρων και την προώθηση δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αστικής κινητικότητας

Στο πλαίσιο αυτό, το Όραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την τρέχουσα περίοδο διατυπώνεται ως εξής:

Ένας Δήμος Βιώσιμος, καινοτόμος, και ψηφιακός

Ένας Δήμος Στρατηγικό, Συντονιστικό Κέντρο ενός 
πολυμορφικού δικτύου



Προτεινόμενοι
Άξονες

Επιχειρησιακού 
Σχεδίου



Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

o Προστασία, ορθολογική διαχείριση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

o Προστασία, ορθολογική διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικού περιβάλλοντος

o Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος

o Βελτιστοποίηση δικτύων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση)

o Ευαισθητοποίηση κατοίκων σε θέματα ανακύκλωσης

o Βιώσιμη κινητικότητα

o Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ

Ενίσχυση και βελτίωση τομέων:

o Υγείας - Πρόνοιας

o Αθλητισμού

o Πολιτισμού

o Εκπαίδευσης – Δια βίου μάθησης

o Κοινωνικής μέριμνας – κοινωνικής ενσωμάτωσης - Εθελοντισμού

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

o Ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων

o Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

o Ενδυνάμωση Δήμου, ως τουριστικό προορισμό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΗΜΟΥ)

o Ενίσχυση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

o Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακή Σύγκλιση

o Βελτίωση λειτουργικότητας δημοτικών υπηρεσιών

o Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου και των Νομικών προσώπων του

o Ενίσχυση εξωστρέφειας του Δήμου - Συνεργασιών και Δικτύωσης



Εξειδίκευση  Αξόνων σε Μέτρα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αλεξανδρούπολης

Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον 

Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον

Μέτρο 1.3: Μεταφορές, Υποδομές  & Βιώσιμη 
Κινητικότητα

Μέτρο 1.4: 'Ύδρευση - Άρδευση -
Αποχέτευση

Μέτρο 1.5: Στερεά Απορρίμματα

Μέτρο 1.6: Διαχείριση Ενέργειας

Μέτρο 1.7: Πολιτική Προστασία

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός

Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πρόνοια - Υγεία

Μέτρο 2.2: Παιδεία

Μέτρο 2.3: Πολιτισμός

Μέτρο 2.4: Αθλητισμός 

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία & Ανάπτυξη

Μέτρο 3.1: Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας

Μέτρο 3.2: Ενίσχυση απασχόλησης & 
επιχειρηματικότητας

Άξονας 4: Εσωτερική Ανάπτυξη Δήμου 

Μέτρο 4.1: Διοικητική & Οργανωτική Ικανότητα 
Δήμου & Νομικών Προσώπων

Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική 
Υποδομή

Μέτρο 4.3: Ψηφιακή Σύγκλιση & Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση

Μέτρο 4.4.: Οικονομική λειτουργία & 
διαχείριση



Εξειδίκευση μέτρων και σύνδεση με στόχους 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΣΤΟΧΟΙ

1.1 Φυσικό Περιβάλλον

1.1.1 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων 

1.1.2 Προστασία διαχείριση και ανάδειξη οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (NATURA 2000, 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας). 

1.1.3 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κατοίκων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος

1.2 Οικιστικό Περιβάλλον

1.2.1 Επικαιροποίηση και εφαρμογή χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού

1.2.2 Ανάδειξη οικιστικών συνόλων και τοποσήμων

1.2.3 Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων

1.3 Μεταφορικές Υποδομές &

Βιώσιμη κινητικότητα

1.3.1 Βελτίωση προσπελασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας

1.3.2 Βελτίωση και συντήρηση αστικού – αγροτικού  οδικού δικτύου

1.3.3 Αναβάθμιση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών

1.3.4 Προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας

1.3.5. Ανάπτυξη "έξυπνων" υποδομών και εφαρμογών



Εξειδίκευση μέτρων και σύνδεση με στόχους 

1.4 Ύδρευση-Άρδευση-Αποχέτευση

1.4.1 Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων

1.4.2 Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης

1.5 Στερεά Απορρίμματα

1.5.1 Ορθολογική Διαχείριση & Ανακύκλωση απορριμμάτων

1.5.2 Υποδομές καθαριότητας - Ενίσχυση εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων

1.5.3 Υποδομές καθαριότητας - Ενίσχυση εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων

1.6 Διαχείριση Ενέργειας

1.6.1 Αξιοποίηση ΑΠΕ 

1.6.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

1.7 Πολιτική Προστασία

1.7.1 Διαχείριση κινδύνων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών

1.7.2 Εκπαίδευση στελεχών & πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας



Εξειδίκευση μέτρων και σύνδεση με στόχους 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ

2.1 Κοινωνική Πρόνοια -

Υγεία

2.1.1 Κοινωνική Μέριμνα και Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

2.1.2 Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πρόνοιας

2.1.3 Ενίσχυση υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

2.1.4 Διαχείριση αδέσποτων ζώων

2.1.5 Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

2.1.6 Προώθηση - Ενίσχυση Εθελοντισμού

2.2 Παιδεία

2.2.1 Δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης

2.2.2 Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης

2.2.3  Προώθηση Δια Βίου Μάθησης
2.2.4 Διεύρυνση θεματικών υποδομών εκπαίδευσης - Εμπλουτισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας με θεματικές 
δραστηριότητες

2.2.5 Ενίσχυση διαδικασιών δια βίου μάθησης

2.3 Πολιτισμός

2.3.1 Διατήρηση και Προστασία άυλης και δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικών θεσμών

2.3.2 Ανάδειξη Ιστορικής & Πολιτιστικής Ταυτότητας

2.3.3 Βελτίωση υποδομών πολιτισμού

2.3.4 Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και θεσμών

2.4 Αθλητισμός

2.4.1 Δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών

2.4.2 Βελτίωση αθλητικών υποδομών

2.4.3 Προώθηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
2.4.4 Ενίσχυση αθλητικών γεγονότων



Εξειδίκευση μέτρων και σύνδεση με στόχους 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ

3.1 Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας

3.1.1 Ενίσχυση   πρωτογενούς τομέα και στήριξης αγροτικού πληθυσμού

3.1.2 Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής 
οικονομίας

3.1.3 Στοχευμένες δράσεις για την τουριστική προβολή και τη βελτίωση της ελκυστικότητας του Δήμου 
ως τουριστικού προορισμού

3.1.4 Αναβάθμιση ΒΙΠΕ & ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων

3.2 Ενίσχυση Απασχόλησης &

Επιχειρηματικότητας

3.2.1 Προσέλκυση επενδύσεων

3.2.2 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

3.2.3 Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

3.2.4 Προώθηση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, δικτύωση με ερευνητικούς φορείς

3.2.5 Στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης απασχόλησης & επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων 
πληθυσμού



Εξειδίκευση μέτρων και σύνδεση με στόχους 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ)

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ

4.1 Διοικητική & Οργανωτική 

Ικανότητα Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων

4.1.1 Βελτίωση οργανωτικής δομής και χρήση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης

4.1.2 Βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών προς τους Πολίτες

4.1.3 Ενίσχυση διαδικασιών διαβούλευσης για κρίσιμα τοπικά θέματα

4.1.4 Ανάπτυξη συνεργασιών & δικτυώσεων

4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική Υποδομή

4.2.1 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής

4.2.2 Ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

4.2.3 Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

4.2.4 Ενίσχυση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και ΤΠΕ

4.2.5 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου στόλου & προμήθεια νέων οχημάτων

4.3 Ψηφιακή Σύγκλιση & Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση

4.3.1 Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών – ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου για συνεχή 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ

4.3.2 Επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και των 
πληροφοριακών συστημάτων

4.3.3 Μετασχηματισμός του Δήμου σε «Έξυπνο Δήμο»

4.4 Οικονομική λειτουργία & 

διαχείριση

4.4.1 Αποδοτική Οικονομική Διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

4.4.2 Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας

4.4.3 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών και εργαλείων



Κυριότερες πηγές 
χρηματοδότησης

✓Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη» 2014 – 2020

✓ Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση
της Φτώχειας

✓Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια
ΑΜΘ

✓Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER για περιοχές εντός της Π.Ε. Έβρου

✓Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 (8 τομεακά
προγράμματα και Περιφερειακό Πρόγραμμα ΑΜΘ)

✓Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ»

✓ Ίδιοι Πόροι Δήμου (Αποθεματικά)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2024

Φάση Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός


