




































 
                                  

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ   2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                 

 
 Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν 
πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά  στερεότυπα , αλλά σε εξωστρεφείς 
δράσεις και πρωτοβουλίες. Είμαστε ένας Δήμος ανοιχτών οριζόντων.  
Χρέος έχουμε να προβάλλουμε στο παρόν το όραμα του μέλλοντος  
και να προσαρμόσουμε σε αυτό όλες τις δράσεις μας. Είναι σαν να 
σχεδιάζουμε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό και να τοποθετούμε μέρα με 
τη μέρα τις πολύχρωμες ψηφίδες μέχρι να υλοποιηθεί το έργο. 
Κανένα ευρώ δεν θα πρέπει να πάει χαμένο , καμία δράση δεν 
πρέπει να αποκλίνει από το όραμα.   
Ζούμε σε ένα σύνθετο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, που το 
δημιούργησαν η τεχνολογία των μεταφορών, των δικτύων και των 
επικοινωνιών  . Δεν πρέπει να το «φοβόμαστε»,αλλά το διαχειριζόμαστε 
και το αξιοποιούμε .  
Σ’ αυτό το πλαίσιο τα δίκτυα και οι κόμβοι των διεθνών συνδυασμένων 
μεταφορών και των επικοινωνιών αποτελούν τις φυσικές και τεχνολογικές 
υποδομές διαχείρισης των μεγάλων αλλαγών 
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει άλλος Δήμος στην Ελλάδα που 
να διαθέτει και τα τέσσερα μέσα μεταφοράς (αυτοκινητόδρομο, 
αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο, πλοίο). 
Αυτό που χρειάζεται ο Δήμος  είναι να κατανοήσει ,  να υποστηρίξει  και να 
δημιουργήσει αντίστοιχα και δίκτυα της νέας οικονομίας. 
 
Πρώτη Προτεραιότητα : Αειφορία, Βιωσιμότητα και Ποιότητα Ζωής   

• Προστασία , ανάδειξη και ανάπτυξη βιοτόπων ΔΕΛΤΑ Έβρου, 
Μεταλλεία Κίρκης, Δάση ορεινού όγκου.  

• Μέτρα πρόληψης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων  . Πολιτική 
προστασία , σχέδιο για σεισμό και άλλες καταστροφές. Ανάπτυξη 
του εθελοντισμού. 

• Πολιτιστική, αθλητική  και κοινωνική πολιτική του Δήμου , 
δημιουργώντας θεσμούς και υποδομές .   Με  σεβασμό στη   
πολυπολιτισμικότητα και το διαφορετικό. Ενίσχυση του μαζικού 
αθλητισμού. Στροφή στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και 
στην πρόληψη ασθενειών στα σχολεία. Προστασία της 
μειονότητας και της μειονοτικής εκπαίδευσης.    



Δεύτερη Προτεραιότητα : Ανταγωνιστικότητα ,Επιχειρηματικότητα και 
Εξωστρέφεια του Παραγωγικού Δυναμικού του Δήμου.  

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Αγοράς 
• Έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή καινοτομίας . 
• Ανάπτυξη τεχνικών υποδομών στήριξης των Επιχειρήσεων που 

εντάσσονται στην τοπική αγορά 
• Πρόγραμμα στήριξης νέων αγροτών, νέων επιχειρηματιών, νέων 

γυναικών  
• Δημιουργία και Υποστήριξη Δικτύων Εταιρικών Σχέσεων 

Καταναλωτών, Εμπόρων και Παραγωγών Διατροφικών προϊόντων 
της νέας Αγροτικής Οικονομίας .  

• Προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. 

• Δημιουργία Κέντρου αναδιανομής της Καινοτομίας   
Τρίτη Προτεραιότητα : Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή για τις 
Τοπικές Κοινωνίες του Δήμου.  

• Ίδρυση κέντρου νεανικής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. 
•  Δημιουργία Δικτύου   του Δήμου για την Έρευνα,   την Κατάρτιση 

και την δια βίου Εκπαίδευση και  την στήριξη της απασχόλησης 
και της κοινωνικής συνοχής.  

• Εταιρική συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της 

Γνώσης και της Καινοτομίας για   δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και στήριξη της απασχόλησης και της   συνοχής 

Τέταρτη Προτεραιότητα : Υποδομές και Υπηρεσίες προς τις 
Επιχειρήσεις και τους Δημότες 

• Βελτίωση των θεσμών διακυβέρνησης των Τοπικών Υποθέσεων 
• Ανάπτυξη και βελτίωση των Τοπικών δικτύων μεταφορών και 

διασύνδεση τους με τα Νομαρχιακά, Περιφερειακά και 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα.  

• Ανάπτυξη και βελτίωση Τοπικών Δικτύων Ενέργειας επικοινωνιών 
και πληροφορικής 

• Ανάπτυξη και βελτίωση Τοπικών Δικτύων Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης, Αποκομιδής και Διαχείρισης των αστικών 
απορριμμάτων.  

• Βελτίωση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου προς το γενικό 
πληθυσμό, τις ευπαθείς και τις ειδικές ομάδες του 

 
 



Γ.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• Αξιοποίηση της θέσης της Αλεξανδρούπολης στη Βαλκανική, στην 
Ευρώπη και τον Κόσμο 

• Δημιουργία περιβάλλοντος υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, 
• Δημιουργία περιβάλλοντος διάχυσης πληροφοριών και γνώσεων 

για την καινοτομικότητα και την επιχειρηματικότητα. 
• Η τουριστική ανάπτυξη 
• Πιλοτικές εφαρμογές στον ενεργειακό τομέα (Γεωθερμία, παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας),  στον αγροτικό 
τομέα (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες με άντληση θερμότητας από τη 
γη),  στο εμπόριο. Αλυσίδες επώνυμων προϊόντων μέσα στο 
εμπορικό δίκτυο της πόλης 

• Στήριξη της απασχόλησης με προγράμματα    κατάρτισης των νέων 
στα νέα επαγγέλματα που έχει ανάγκη η νέα οικονομία του Δήμου  
στην ανταγωνιστική προοπτική του.  

• Χρηματοδότηση δράσεων για την αειφόρο και βιώσιμη διαχείριση 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

• Δικτύωση της Πόλης και οικισμών με το φυσικό αέριο. Η κεντρική 
θέρμανση της Αλεξανδρούπολης και των άλλων πόλεων 

• Νέα κυκλοφοριακή μελέτη. 
• Χωροταξικός Σχεδιασμός   με στόχο το νέο πρόσωπο του Δήμου 

και   τη σύγκλιση  με  τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο   
• Πολεοδομικός και Λειτουργικός επανασχεδιασμός χερσαίας ζώνης  

του  Λιμένα ως Μεσογειακού τερματικού σταθμού δικτύων 
συνδυασμένων μεταφορών . Προγραμματική σύμβαση με ΟΛΑ και 
ΟΣΕ. 

• Πολεοδομικές παρεμβάσεις οργάνωσης  βιώσιμων λειτουργιών 
στην παραλιακή  ζώνη ανάπτυξης και  αναψυχής. Σύνδεση της 
πόλης με τη θάλασσα, με χώρους περιπάτου και αναψυχής, 
πολιτισμού και ναυταθλητισμού, ενυδρείο, κέντρο θαλάσσιων 
ερευνών κλπ.  

• Πολεοδομικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κέντρου της 
Πόλης και δημιουργία ελκυστικού “περιβάλλοντος αγοράς”    

• Δημιουργία Συγκοινωνιακού Κέντρου- Τερματικού Σταθμού  
(Επιβατικός Λιμένας, Σιδηροδρομικός Σταθμός, Σταθμός 
Λεωφορείων, Αστικές Συγκοινωνίες -λεωφορεία, τραμ, ταξί)  στο 
ανατολικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης,  σε χώρο του ΟΣΕ και του 
ΟΛΑ (περιοχή αποθηκών ΚΥΔΕΠ).  



• Πολεοδομικές παρεμβάσεις επανασχεδιασμού και πολεοδομικής 
ενεργοποίησης της αστικής ζώνης εγκαταστάσεων Ο.Σ.Ε. 
Χωροθέτηση Λαϊκής αγοράς στην πλατεία των αποθηκών της 
ΚΥΔΕΠ.  

• Σχέδιο απόκτησης ελεύθερων χώρων για κοινωνικές υποδομές και 
κοινωφελείς λειτουργίες.  Παρέμβαση σε ΟΣΕ και ΟΛΑ στο 
πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων για παραχώρηση χώρων 
απαραίτητων για την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης.  

• Αναβάθμιση χώρων πρασίνου και διεκδίκηση χώρων 
στρατοπέδων.  Ανάδειξη, αποκατάσταση  και προστασία 
αρχαιολογικών χώρων στη Μάκρη, Τραϊανούπολη, Φέρες, Εγνατία 
Οδό κλπ.  

• Δραστική παρέμβαση στο βιότοπο του   ΔΕΛΤΑ  για αυστηρή 
προστασία αλλά και ήπια  αναπτυξιακή αξιοποίηση κατά το 
πρότυπο της λίμνης Κερκίνης. Αποκατάσταση του ορυχείου της 
Κίρκης και δημιουργία  «βιομηχανικού μουσείου» και κέντρου 
αναψυχής και αθλητισμού.  

• Επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους πολίτες που ασελγούν σε 
βάρος τους φυσικού και αστικού περιβάλλοντος .(π.χ. ΔΕΛΤΑ 
Έβρου, παραλίες, δάση).  

• Κατασκευή έργων υποδομής και αστικών αναπλάσεων στους 
μουσουλμανικούς οικισμούς της Αλεξανδρούπολης και των χωριών 

 
 
                                                                 Γιάννης Λασκαράκης 
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