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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015-2019 

 
 

Το  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Δήµου Αλεξανδρούπολης 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και 

οργανωτικής ανάπτυξης του Δήµου Αλεξανδρούπολης. Αποτελείται από το 

Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο και περιλαµβάνει έργα και δράσεις, 

στην περιοχή παρέµβασης του Δήµου, και µέτρα για τη βελτίωση της υφιστάµενης 

οργάνωσης και λειτουργίας του Δήµου, µε σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήµου.  

Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος επιδιώκεται η δηµιουργία ενός 

«µηχανισµού προγραµµατισµού» και παρακολούθησης της εφαρµογής των 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων και των λειτουργιών του Δήµου. Στην ουσία, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ενοποιεί όλες τις επιµέρους διοικητικές διαδικασίες 

(αναπτυξιακός και λειτουργικός σχεδιασµός, τεχνικό πρόγραµµα, προϋπολογισµός, 

δηµόσια λογιστική, απολογισµός, κ.λπ.) µέσω ενός συνεκτικού πλαισίου ευρύτερου 

σχεδιασµού.  

Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του περιεχοµένου 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος - Διαγνωστική (SWOT) ανάλυση 
 
Η περιοχή µελέτης του Δήµου Αλεξανδρούπολης διαθέτει ένα σηµαντικό αριθµό 

δυνατοτήτων και ευκαιριών ανάπτυξης, αλλά και προβληµάτων και περιορισµών. Για 

την εκτίµηση αυτών των χαρακτηριστικών εκπονήθηκε µία συνοπτική διαγνωστική 

ανάλυση, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως SWOT ανάλυση.  

Η Διαγνωστική Ανάλυση, γνωστή ως SWOT ανάλυση, είναι ένα εργαλείο 

στρατηγικού σχεδιασµού που χρησιµοποιείται  στην φάση της ανάλυσης του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός φορέα. Τα δυνατά και αδύνατα 
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σηµεία [δυνάµεις (Strengths) – αδυναµίες (Weaknesses)] αφορούν το εσωτερικό 

περιβάλλον του φορέα, καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτός 

κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά του 

φορέα, τεχνογνωσία, χρηµατοοικονοµική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε 

νέες επενδύσεις, κλπ.). Αντιθέτως, οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές 

(Threats) αντανακλούν µεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα, τις 

οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρµοστεί σε αυτές ή ακόµα και να τις 

προσαρµόσει, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. ρυθµίσεις στο νοµικό περιβάλλον, 

δηµιουργία ή/και εµφάνιση νέων αγορών, κλπ.)1. 

Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει συνοπτικά το πλαίσιο της ανάλυσης swot. 

 

 

 
 

                                                
1 Ορισµός Ανάλυσης SWOT, όπως αναφέρεται στη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια  
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Με αυτήν επιδιώχθηκε να εντοπιστούν και να αναδειχθούν στη σωστή διάσταση τα 

ζεύγη των ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ (ή ΔΥΝΑΤΩΝ – 

ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) και των ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) – ΑΠΕΙΛΩΝ, 

προκειµένου να καταλήξουµε στη διατύπωση του οράµατος και ενός ολοκληρωµένου 

στρατηγικού σχεδιασµού µε τους στόχους και τη στρατηγική που θα πρέπει να 

ακολουθηθεί. Στη συνέχεια, στο δεύτερο µέρος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

το όραµα και οι στόχοι θα εξειδικευτούν σε συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες θα 

αποτελούν το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήµου Αλεξανδρούπολης.  

Προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάλυση, χρησιµοποιήθηκαν τα έντυπα Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων Δήµων του Σχεδίου Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

ΕΕΤΑΑ. Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης πραγµατοποιήθηκε ανά άξονες, 

καθένας από τους οποίους αναλύθηκε περεταίρω σε τοµείς δραστηριότητας, µε βάσει τα 

προαναφερθέντα έντυπα αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήµου. Τα 

αποτελέσµατα καταγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.     

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Περιορισµένες εγκαταστάσεις για υποδοχή 
λυµάτων  
•  Μη ολοκληρωµένο δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης.  
• Έλλειψη εξειδικευµένων µελετών σε µια 
σειρά περιβαλλοντικών θεµάτων (προστασία 
ακτών, διαχείρισης υδάτων, υδρογεωλογικών 
µελετών κ.α). 
• Αδυναµία εφαρµογής βιοκλιµατικού 
σχεδιασµού σε έργα 
• Έλλειψη συγκροτηµένης Δηµοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής και 
ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης 
περιβαλλοντικών πόρων 
• Έλλειψη χώρων πρασίνου και γενικά 
ανοικτών κοινόχρηστων χώρων εντός του 
πολεοδοµικού ιστ 
• Ελλιπής ανάδειξη υφιστάµενων χώρων 
πρασίνου  
• Προβλήµατα διάβρωσης στο παραλιακό 
µέτωπο 
 
 

• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον, 
• Υδάτινος πλούτος (Έβρος, Θρακικό 
Πέλαγος),  
• Εκτενές παραλιακό µέτωπο,  
• Γεωθερµικό και αιολικό πεδίο,  
• Ζεόλιθος  
• Έναρξη διαδικασίας για λειτουργία ΜΕΑ 
(ΣΔΙΤ) 
• Δηµιουργία ΧΥΤΥ 
• Λειτουργία ΚΔΑΥ.  
• Πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αγροτικοί, 
επαγγελµατικοί επιστηµονικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
 



Στρατηγικός	Σχεδιασμός	Δήμου	Αλεξανδρούπολης	2015-2019		 Σελίδα	4	

 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Υποβάθµιση εδάφους 
• Αύξηση της ρύπανσης σε φυσικό και 
αστικό περιβάλλον 
• Απαιτητική Εθνική και Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία  
• Κίνδυνος υποβάθµιση περιβάλλοντος 
λόγω πιθανής εκµετάλλευσης µεταλλείων 
χρυσού 
• Καθυστερήσεις και αδυναµίες στην 
ολοκλήρωση έργων υφιστάµενου 
περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση 
αποβλήτων 
• Έλλειψη σχεδιασµού εναλλακτικής 
διαχείρισης µιας σειράς αποβλήτων που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στον περιφερειακό 
σχεδιασµό. 
• Μη επαρκής περιβαλλοντική συνείδηση 
αλλά και περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηµατοδοτικών 
Πρωτοκόλλων & πηγών από τον ιδιωτικό 
τοµέα.  
• Αξιοποίηση ΑΠΕ 
• Περιβαλλοντικές δράσεις και µέτρα σε 
υψηλό επίπεδο συζήτησης στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής στρατηγικής 
 

Κ
αθ
αρ
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τη
τα

 –
 Δ
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πο
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ω
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Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού για 
την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας 
της περιοχής µελέτης. 
• Ελλιπής εξοπλισµός 
•  

• Δηµιουργία ΧΥΤΥ 
• Λειτουργία ΚΔΑΥ.  
• Έναρξη διαδικασίας για λειτουργία ΜΕΑ 
(ΣΔΙΤ) 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Έλλειψη θεσµοθετηµένων χώρων 
υποδοχής-διαλογής-επεξεργασίας 
απορριµµάτων 

• Αξιοποίηση διαθέσιµων κονδυλίων για τη 
βελτίωση των υποδοµών καθαριότητας µε 
γνώµονα τη διασφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών και τη µείωση του λειτουργικού 
κόστους. 
• Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα 
αναύκλωσης και περιβάλλοντος  
 
 

 Δ
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- Τ
εχ
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 Έ
ργ
α 

Αδυναµίες Δυνάµεις 

• Μη πλήρης κάλυψη αναγκών υδροδότησης 
και έλλειψη ποιοτικά κατάλληλου νερού  σε 
περιοχές του Δήµου 
• Απουσία Περιφερειακού Δρόµου 
• Πεπαλαιωµένο εσωτερικό οδικό δίκτυο 
• Μη ηλεκτροδότηση του Σιδηροδροµικού 
Δικτύου 
• Σιδηροδροµικές Γραµµές εντός του 
Αστικού Ιστού 
• Ελλείψεις στις υποδοµές του λιµένα 

• Συνδυασµένες µεταφορές (Λιµάνι, 
Αεροδρόµιο, Εγνατία Οδός, Σιδηροδροµικό 
Δίκτυο) 
• Ικανοποιητικό οδικό δίκτυο µε καλή 
εξυπηρέτηση και σύνδεση του Δήµου µε τους 
όµορούς του.  
• Υπηρεσίες στελεχωµένες µε υψηλής 
ποιότητας επιστηµονικό προσωπικό 
(διαχειριστική επάρκεια)  
 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Περιορισµοί στη Χρηµατοδότηση 
• Χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων 

• Προοπτικές σύνδεσης µε µεγαλύτερα 
αστικά κέντρα, νησιά  
• Δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών 
κονδυλίων 
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Αδυναµίες Δυνάµεις 

• Κυκλοφοριακό πρόβληµα 
• Ελλείψεις σε χώρους στάθµευσης και 
περιορισµένη ανάπτυξη ποδηλατοδρόµων 
• Ανεπαρκές εσωτερικό και εξωτερικό οδικό 
δίκτυο 
• Αυθαίρετη δόµηση κυρίως στο παραλιακό 
µέτωπο 
• Έλλειψη χώρων στάθµευσης στην πόλη 
της Αλεξανδρούπολης 
• Αδυναµία εφαρµογής βιοκλιµατικού 
σχεδιασµού σε έργα 
• Ζητήµατα επάρκειας κοινόχρηστων χώρων 
και πρασίνου 
• Ανάγκη για πρόσθετες κοινωνικές 
εξυπηρετήσεις 

• Αξιοποίηση παραλιακής ζώνης,  
• Ανάπλαση ιστορικού κέντρου 
• Εκπόνηση ΓΠΣ για όλο το Δήµο 
• Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης 
• Πολεοδοµικός Χαρακτηρισµός 
Αλεξανδρούπολης  
• Δυνατότητες για επεκτάσεις και άλλες 
αναπλάσεις 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Υποβάθµιση της αισθητικής των πόλεων 
και της ποιότητας ζωής 
• Έλλειψη πόρων για εφαρµογή 
πολεοδοµικού – κυκλοφοριακού σχεδιασµού 
– αναπλάσεις 
 
 

• Αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020 
• Ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου για την 
τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών 

   

   

Π
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Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Ελλιπής υποδοµή πολιτικής προστασίας.  
• Αδυναµία διασφάλισης λειτουργικότητα 
στόλου οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
• Ελλιπής στελέχωση οργανικών µονάδων 
που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών. 
 

• Εξειδικευµένα στελέχη πολιτικής 
προστασίας  
• Ενεργές εθελοντικές οµάδες σε θέµατα 
έρευνας, διάσωσης, πυροπροστασίας 
• Ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας µε 
εµπλεκόµενους φορείς  
• Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την 
Αστική Ασφάλεια (EFUS)   
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Εντεινόµενα ακραία καιρικά φαινόµενα 
• Συχνά πληµµυρικά φαινόµενα εξαιτίας του 
ποταµού Έβρου 
• Ελλιπής ενηµέρωση και εκπαίδευση των 
πολιτών σε µεθόδους αυτοπροστασίας. 
 

• Συνεργασία µε τις Εθελοντικές 
Οργανώσεις 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Δη
µό
σι
α 

Υ
γε
ία

 Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Ελλιπείς υποδοµές πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας στους περιφερειακούς 
οικισµούς 
• Έλλειψη ιατρείου αστικού τύπου  

• Ύπαρξη Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 
• Συµµετοχή στο Διαδηµοτικό Δίκτυο 
Υγείας 
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Απειλές Ευκαιρίες 
• Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι  
• Αύξηση των ατόµων που θα χρειαστεί να 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών εν µέσω 
οικονοµικής κρίσης 
 
 

• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων 

Κ
οι
νω
νι
κή

 Μ
έρ
ιµ
να

 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Έλλειψη Προσωπικού 
• Ελλιπής εξοπλισµός, 
• Μειωµένη Προσβασιµότητα Α.Μ.ε.Α. 
• Ύπαρξη ειδικών πληθυσµιακών οµάδων. 
• Άστεργοι  
• Πεπαλαιωµένες υποδοµές  βρεφονηπιακών 
σταθµών. 

• Στελέχωση µε καταρτισµένο προσωπικό 
• Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
Φαρµακείου, Ιατρείου, Βιοαγρού, Συσσιτίου  
• Λειτουργία Δικτύου Εθελοντών  
• Πρόγραµµα Επισιτιστικής βοήθειας 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Ελλιπείς πόροι. 
• Μεγάλο ποσοστό πληθυσµού µε σοβαρά 
προβλήµατα κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης 
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας 
 
 
 
 

• Συνεργασία µε τοπικές επιχειρήσεις, 
Ενορίες, Επιµελητήριο, Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπ. 
Δικαιοσύνης και Υπ. Εργασίας  

Π
ολ
ιτ
ισ

µό
ς 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Αποσπασµατική προβολή πολιτιστικών 
πόρων 
• Ανεπαρκής καταγραφή µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων. 

• Σηµαντικός Αριθµός Πολιτιστικών 
Μνηµείων και Πολιτιστικών Φορέων  
• Λειτουργία Πολιτιστικών Θεσµών 
• Δηµιουργία νέων χώρων ανάπτυξης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

Απειλές Ευκαιρίες 
• Αδυναµία Χρηµατοδότησης 
• Ανταγωνισµός από γειτονικές περιοχές  

• Ενδυνάµωση σχέσεων µε τους 
αδελφοποιήµενους Δήµους.  
• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

Α
θλ
ητ
ισ

µό
ς 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Ελλείψεις προσωπικού για τη λειτουργία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων 
• Ανάγκη αναβάθµισης υποδοµών 
αθλητισµού  

• Εκσυγχρονισµός – Δηµιουργία νέων 
εγκαταστάσεων 
• Σηµαντικός αριθµός αθλητικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
• Πολυποίκιλες τοπικές αθλητικές 
Δραστηριότητες 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Ελλιπείς πόροι •  Μεταφορά – Δηµιουργία νέων χώρων 

άθλησης 
• Ενεργειακή αναβάθµιση χώρων άθλησης 
• Δυνατότητα διοργάνωσης µεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων  

Π α ι δ ε ί α Αδυναµίες Δυνάµεις 
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• Συγκέντρωση πληθυσµού στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης και ερήµωση των 
εκπαιδευτικών υποδοµών των οικισµών. 
• Πεπαλαιωµένες σχολικές υποδοµές 

• Λειτουργία Πανεπιστηµίου  
• Κατασκευή σχολικού συγκροτήµατος στο 
Οικοπάρκο Αλτιναλµάζη 
• Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
• Ίδρυση Μουσικού Γυµνασίου 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Ελλιπείς πόροι • Δυνατότητα Συνεργασίας µε το 

Πανεπιστήµιο 
• Διεκδίκηση Ίδρυσης Πρότυπου 
Πειραµατικού Γυµνασίου  
• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
που αφορούν στην Δια Βίου εκπαίδευση και 
στην Νέα Γενιά  

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Π
ρω
το
γε
νή
ς 
Τ
οµ
έα
ς 

 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Αδυναµία διαχείρισης ληµµάτων 
κτηνοτροφικών µονάδων. 
• Βόσκηση σε προστατευµένες περιοχές. 
• Ανεπαρκή αρδευτικά δίκτυα. 
• Έλλειψη χωροθετηµένων κτηνοτροφικών 
πάρκων  
 
 
 

• Ύπαρξη θεσµών προώθησης Πρωτογενούς 
Τοµέα  
• Ύπαρξη νέων αγροτών 
• Δυνατότητα χρήσης γεωθερµίας για 
γεωργικές εφαρµογές 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Έλλειψη δοµών συµβουλευτικής και 
τεχνικής στήριξης προς τον αγροτικό 
πληθυσµό σε τοπικό επίπεδο.  
• Δυσκολία εφαρµογής και υιοθέτησης 
καινοτόµων µεθόδων στον αγροτικό χώρο 
• Απειλή Ζωικού Κεφαλαίου από 
Ζωονόσους 
 

• Δηµιουργία Σφαγείου  
• Ενίσχυση τοπικής αγροτικής αγοράς µέσω 
τοπικών φορέων  
• Επεξεργασία των ληµµάτων των 
κτηνοτροφικών µονάδων.  
• Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας   

Τ
ου
ρι
στ
ικ
ή 
Α
νά
πτ
υξ
η 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Μη τοποθέτηση της Αλεξανδρούπολης ως 
τουριστικού προορισµού στον τουριστικό 
χάρτη 
• Απουσία συστηµατικής προβολής της 
περιοχής  
• Ύπαρξη εποχιακού κυρίως τουρισµού  

• Γεωγραφική θέση του Δήµου 
• Ύπαρξη σηµαντικών τουριστικών πόρων, 
όπως: παραλίες, γεωθερµικό πεδίο, ιαµατικά 
λουτρά, Δέλτα Έβρου, σύγχρονων 
ξενοδοχειακών µονάδων, υποδοµών 
κάµπινγκ.  
• Ύπαρξη Συνδυασµένων Μεταφορών 
• Σηµαντική αύξηση τουριστών από τις 
γειτονικές χώρες 
 
 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
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• Περιορισµός διανυκτερεύσεων 
εσωτερικού τουρισµού εξαιτίας της 
συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης  
 

• Αξιοποίηση αυξανόµενου ρεύµατος 
τουριστών από Τουρκία και Βουλγαρία, 
Ρωσία κλπ.  
• Αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού.  
• Δυνατότητα συµµετοχής σε θεµατικές 
εκθέσεις 
• Δηµιουργία κέντρου προσέλκυσης 
επισκεπτών και τουριστικού περιπτέρου  
 
 
 
 

Ε
πι
χε
ιρ
ηµ
ατ
ικ
ότ
ητ
α 

– 
Ε

µπ
ορ
ικ
ές

 Δ
ρα
στ
ηρ
ιό
τη
τε
ς 

- 
Υ
πη
ρε
σί
ες

  

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Η µη επαρκής δικτύωση του Δήµου για 
την προώθηση ζητηµάτων οικονοµικής 
ανάπτυξης 
• Σποραδικές και µικρής έκτασης 
πρωτοβουλίες του Δήµου για ενίσχυση της 
τοπικής επιχειρηµατικότητας 
• Απουσία ανταγωνιστικής ταυτότητας της 
αγοράς 
• Η γήρανση του πληθυσµού 

 
 
 
 
 
 

• Γεωπολιτική θέση Δήµου 
Αλεξανδρούπολης (γειτνίαση µε Βουλγαρία 
και Τουρκία)   
• Ύπαρξη ενός σηµαντικού αστικού κέντρου 
µε ανεπτυγµένο τριτογενή τοµέα.  
 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Η οικονοµική κρίση 
• Δυσκολία συντονισµού τοπικής και 
εθνικής πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα 
• Έλλειψη εξειδίκευσης 
• Έλλειψη σε δοµές καινοτοµίας  
 
 
 
 
 
 

• Αξιοποίηση των Προγραµµάτων του 
ΈΣΠΑ και άλλων πηγών χρηµατοδότησης  
• Δηµιουργία Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου 
σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο 
Αλεξανδρούπολης  
• Δηµιουργία Κέντρου Διαµετακόµισης 
• Αξιοποίηση ΒΙΠΕ και λιµανιού 
• Logistics  
 

Α
πα
σχ
όλ
ησ
η 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Εκφυλιστικές 
•  τάσεις ΒΙΠΕ 

• Συνεργασία µε άλλους φορείς (π.χ. 
Περιφέρεια, Πανεπιστήµιο, Εµπορικός 
Σύλλογος, Επιµελητήρια κλπ)  
• Συµµετοχή του Δήµου σε εγχώρια και 
διεθνή δίκτυα Έρευνας, Καινοτοµίας και 
Ανάπτυξης µέσω των Πανεπιστηµιακών 
Σχολών 
 
 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Η οικονοµική κρίση 
• Αύξηση της ανεργίας 
• Περιορισµένες ιδιωτικές και δηµόσιες 

• Αξιοποίηση των Προγραµµάτων του 
ΈΣΠΑ και άλλων πηγών χρηµατοδότησης  
• Διασυνοριακή Συνεργασία   
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επενδύσεις 
• Ασάφεια στο εύρος αρµοδιοτήτων του 
Δήµου σε θέµατα απασχόλησης   
 
 
 
 
 
 
 

• Σύνδεση του τοπικού Πανεπιστηµίου µε 
την τοπική οικονοµία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ο
ργ
αν
ω
τι
κή

 Δ
οµ
ή 
κα
ι Σ
υσ
τή

µα
τα

 
Δι
οί
κη
ση
ς 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Μερική απόκλιση της εσωτερικής 
οργάνωσης από την αναγκαία για την 
ευέλικτη λειτουργία του Δήµου.  
• Δυσκολία εφαρµογής των διαδικασιών 
καταγραφής και αξιολόγησης παραπόνων, 
ανταπόκρισης και διορθωτικών ενεργειών. 
• Κατακερµατισµός διαδικασιών 
• Επικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ 
διευθύνσεων και ΝΠΔΔ  
 
 

• Διαχειριστική επάρκεια Δήµου   
• Εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας ISO 
• Κατάρτιση Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Δήµου, ως εργαλείο 
προγραµµατισµού και ανάπτυξης   
• Κατάρτιση του νέου ΟΕΥ 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Έλλειψη πόρων και στελέχωσης 
• Διαρκώς µεταβαλλόµενο θεσµικό πλαίσιο  

• Δυνατότητα χρησιµοποίησης "καλών 
πρακτικών" άλλων ΟΤΑ (από Ελλάδα και 
εξωτερικό) αναφορικά µε τις διαδικασίες 
οργάνωσης και προγραµµατισµού. 
• Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του 
Δήµου και εφαρµογή συστηµάτων Διοίκησης 
και Απόδοσης   

Α
νθ
ρώ
πι
νο

 Δ
υν
αµ
ικ
ό 

 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Ανεπαρκής στελέχωση και έλλειψη 
προσωπικού   
• Διαρκώς µεταβαλλόµενο προσωπικό 
εξαιτίας του µέτρου της ενδοδηµοτικής 
κινητικότητας  
 
 
 

• Στελέχωση µε προσωπικό υψηλής 
κατάρτισης.  
• Ολοκλήρωση διαδικασίας Τροποποίησης 
ΟΕΥ 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Εθνικές κατευθύνσεις για περαιτέρω 
περιορισµό των προσλήψεων προσωπικού 

• Συµµετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά δίκτυα 
συνεργασίας και ενηµέρωσης σε θέµατα 
τεχνογνωσίας, για τη βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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Η
λε
κτ
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κή

 Δ
ια
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Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Μερική προσαρµογή στην ψηφιακή εποχή 
• Ελλείψεις στον εκσυγχρονισµό της 
µηχανοργάνωσης του Δήµου. 
• Ελλείψεις προσωπικού στον τοµέα ΤΠΕ  
 

• Ύπαρξη και λειτουργία δικτύου Οπτικών 
Ινών  

Απειλές Ευκαιρίες 

 
• Η δυσκολία προσαρµογής των στελεχών 
του Δήµου στις νέες τεχνολογίες 
• Οι κίνδυνοι ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών µέσω διαδικτύου 
 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ΤΠΕ. 
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα ΤΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 

Κ
τι
ρι
ακ
ή 

 Υ
πο
δο

µή
 κ
αι

 
Τ
εχ
νι
κό
ς 
Ε
ξο
πλ
ισ

µό
ς 

Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Πεπαλαιωµένες κτιριακές υποδοµές 
• Ανάγκη αύξησης και εκσυγχρονισµού 
µηχανολογικού εξοπλισµού 

• Ιδιόκτητα κτίρια σε κεντρικά σηµεία   

Απειλές Ευκαιρίες 
• Ανεπάρκεια πόρων για κάλυψη αναγκών. 
• Υποχρέωση πρόβλεψης για τη 
διευκόλυνση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις 
δηµοτικές υπηρεσίες 
• Καθυστερήσεις στην αναβάθµιση, 
προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 

• Αξιοποίηση των Προγραµµάτων του 
ΈΣΠΑ και άλλων πηγών χρηµατοδότησης  
• Ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων 
• Προώθηση δράσεων για εξεύρεση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την 
εξυπηρέτηση των δηµοτικών αναγκών 
 

Ο
ικ
ον
οµ
ικ
ά 
κα
ι Π
ερ
ιο
υσ
ία

 Αδυναµίες Δυνάµεις 
• Μερική αξιοποίησης περιουσίας Δήµου 
• Δυσκολία είσπραξης οφειλών 
 

• Περιορισµός δαπανών λόγω 
εξορθολογισµού διαχείρισης 
• Διεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων από 
προγράµµατα Εθνικού και Περιφερειακού 
Χαρακτήρα ή άµεσης χρηµατοδότησης από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Απειλές Ευκαιρίες 
• Περικοπές υφιστάµενων χρηµατοδοτήσεων 
από Κεντρικούς φορείς 
• Καθυστερήσεις στη ροή χρηµατοδότησης 
• Διαρκής περιορισµός οικονοµικών πόρων 
λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης  

• Προώθηση διαδηµοτικής συνεργασίας. 
• Προώθηση αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
στα όρια του Δήµου.  
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Συνθετική διάγνωση 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει συνθετική διάγνωση των χαρακτηριστικών του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης, όπως αυτά καταγράφηκαν στον Πίνακα της Ανάλυσης SWOT, 

κατά άξονα και τοµέα δραστηριότητας.  

Χαρακτηριστικό του Δήµου Αλεξανδρούπολης είναι η έντονη χωρική και κοινωνική 

διαφοροποίηση και η χαµηλή συνεκτικότητα µεταξύ των τριών ΔΕ. Σε γενικές 

γραµµές και οι τρεις (3) Δηµοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήµου 

Αλεξανδρούπολης εµφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να δώσουν 

αναπτυξιακή ώθηση στο Δήµο συνολικά. Η καθεµία από αυτές έχει µοναδικά 

χαρακτηριστικά µε προσθετική αξία για το σύνολο του Δήµου Αλεξανδρούπολης, η 

αναπτυξιακή στρατηγική του οποίου θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις  

µε στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων αλλά και την επίλυση 

των προβληµάτων και των τριών Δηµοτικών Ενοτήτων.  

 

Σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στον Πίνακα της Ανάλυσης SWOT, σχετικά µε τον 

άξονα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής,  µπορούν να αναφερθούν για το Φυσικό και 

Αστικό Περιβάλλον  του Δήµου Αλεξανδρούπολης τα εξής:  

Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης εντάσσεται σε µια ευρύτερη ζώνη επιρροής ιδιαίτερου 

φυσικού πλούτου, µε πλήθος δασικών εκτάσεων, περιοχές προστατευόµενης 

σηµασίας, υδατικών πόρων και περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA. Στη 

φυσική-περιβαλλοντική διαµόρφωση του χώρου, στο νοτιο-ανατολικό άκρο στα 

σύνορα µε την Τουρκία, ο ποταµός Έβρος κυριαρχεί και σχηµατίζει ένα αξιόλογο 

Δέλτα διεθνούς σηµασίας. Η ύπαρξη του γεωθερµικού πεδίου στη Δηµοτική Ενότητα 

Τραϊανούπολης, το αιολικό πεδίο που εκτίνεται κατά κύριο λόγο στις Δηµοτικές 

ενότητες Τραϊανούπολης και Φερών, το εκτενές παραλιακό µέτωπο που κυριαρχεί 

στη Δηµοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, ο ορεινός όγκος Αισύµης – Λεπτοκαρυάς 

(συνδέεται µε την ορεινή ζώνη της Ροδόπης – νότιο δασικό σύµπλεγµα – περιοχή 

Natura), σε συνδυασµό µε το πλούσιο υπέδαφος, συνθέτουν τα κύρια φυσικά 

πλεονεκτήµατα του Δήµου.  
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Ωστόσο, προκειµένου να καταστεί εφικτή η αξιοποίηση των φυσικών 

πλεονεκτηµάτων, αλλά και για να ανασταλεί η περιβαλλοντική υποβάθµιση και η 

υποβάθµιση του εδάφους, παρουσιάζεται η ανάγκη για εξειδικευµένες µελέτες 

διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα και της λεκάνης απορροής του Έβρου, για 

προτάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης του παράκτιου χώρου σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ανάγκη για αειφορική 

διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και του 

νοτίου συµπλέγµατος του δάσους Δαδιάς – Λευκίµης.  

Στον τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα στη γεωθερµία, ο Δήµος Αλεξανδρούπολης 

έχει κάνει άλµατα, µε κυριότερο την εκµίσθωση από το Ελληνικό Δηµόσιο του 

δικαιώµατος διαχείρισης και αξιοποίησης του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου 

χαµηλής ενθαλπίας (έως 90°C) Αρίστηνου σε έκταση 20.000 στρµ., µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς και για τηλεθέρµανση. Η χρήση του 

γεωθερµικού πεδίου σε συνδυασµό µε άλλα έργα και ενέργειες  (συµµετοχή στο 

Σύµφωνο των Δηµάρχων, αντικατάσταση λαµπτήρων, µονάδα πέλετ, κλπ) 

αναµένεται να καταστήσουν το Δήµο Αλεξανδρούπολης πρωτοπόρο στην Ελλάδα σε 

θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης εκποµπών CO2.  Επιπλέον, θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι η ύπαρξη ενεργειακών δικτύων στην περιοχή του Δήµου και ο 

σχεδιασµός νέων δικτύων συνιστούν ένα από τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήµατα. 

Ιδιαίτερα σηµαντική για το Δήµο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων είναι η 

επέκταση των υποδοµών και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και οµβρίων, καθώς και 

η επέκταση των βιολογικών καθαρισµών.  Οι καθυστερήσεις και αδυναµίες στην 

ολοκλήρωση έργων υφιστάµενου περιφερειακού σχεδιασµού για τη διαχείριση 

αποβλήτων δηµιούργησαν πολυάριθµα προβλήµατα, όµως η έναρξη της διαδικασίας 

για τη λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) και η λειτουργία 

ΧΥΤΥ και ΚΔΑΥ αναµένεται να λύσουν το πρόβληµα έλλειψης θεσµοθετηµένων 

χώρων υποδοχής, διαλογής και επεξεργασίας απορριµµάτων, γεγονός το οποίο, σε 

συνδυασµό µε την αξιοποίηση κονδυλίων για βελτίωση του εξοπλισµού 

καθαριότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος και 

ανακύκλωσης, θα επιφέρει σηµαντική βελτίωση του περιβάλλοντος.  

Σχετικά µε τα θέµατα των λοιπών τεχνικών υποδοµών, η ύπαρξη λιµανιού, και 

αεροδροµίου και η διέλευση της Εγνατίας Οδού, σε συνδυασµό µε την γειτνίαση µε 
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την Τουρκία και τη Βουλγαρία, µπορούν να µετατρέψουν την Αλεξανδρούπολη σε 

σύγχρονο κόµβο συνδυασµένων µεταφορών. Η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδροµικού 

δικτύου θα συµβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της εµπορευµατικής κίνησης, χάρη 

στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του δικτύου.  

Στα θέµατα αστικής ανάπτυξης, υπογραµµίζεται η σπουδαιότητα της αξιοποίησης της 

παραλιακής ζώνης, η οποία θα πρέπει αρχικά να προστατευτεί από τα φαινόµενα 

διάβρωσης που παρατηρούνται εξαιτίας των ισχυρών Ν-ΝΑ ανέµων και οδηγούν σε 

σοβαρά προβλήµατα στις υποδομές	που χωροθετούνται στον παράκτιο χώρο, όπως 

παραλιακοί δρόµοι, ξενοδοχεία, προβλήτες και δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η 

αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης εντός της πόλης της Αλεξανδρούπολης, σε 

συνδυασµό µε την ανάπλαση του ιστορικού - εµπορικού κέντρου της πόλης, θα 

αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης. Ορισµένα έργα αυτού του τύπου βρίσκονται 

ήδη σε εξέλιξη.   

Επιπροσθέτως, το έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα, το οποίο εντείνεται εξαιτίας της 

έλλειψης χώρων στάθµευσης και του ανεπαρκούς εσωτερικού και εξωτερικού 

δικτύου, επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της πόλης και αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες αδυναµίες της. Στην επίλυση του προβλήµατος θα συµβάλλουν η 

ολοκλήρωση της κατασκευής Περιφερειακού Δρόµου, η ολοκλήρωση της 

κυκλοφοριακής µελέτης για το σύνολο του Δήµου Αλεξανδρούπολης, η αναβάθµιση 

του υφιστάµενου εσωτερικού οδικού δικτύου και η µεταφορά της σιδηροδροµικής 

γραµµής εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης.  

Τέλος, ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να αναφερθεί στα 

προβλήµατα/αδυναµίες η τάση αστικής διάχυσης, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο  

στη βούληση για κατασκευή δεύτερης ή παραθεριστικής κατοικίας από την 

ενδοχώρα, µε  αποτελέσµατα την κατάτµηση της γης και την αυθαίρετη δόµηση, 

κυρίως στον παράκτιο χώρο.  Το ζήτηµα αυτό, καθώς και άλλα, αναµένεται να 

αντιµετωπιστούν µέσω της προώθησης του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) του Ν. 2508/1997 στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήµου. Η εκπόνηση 

µελέτης Γ.Π.Σ. αναµένεται να  έχει ως αποτέλεσµα: 

• Τη δηµιουργία του αναγκαίου πλαισίου για τη χωρική οργάνωση του Δήµου και τη 

ρύθµιση των χρήσεων γης 
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• Την ταυτόχρονη ρύθµιση του χώρου εντός και εκτός των οικισµών έτσι ώστε η 

ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόµηση ζώνες να 

εξισορροπείται µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις προστασίας 

• Οι ρυθµίσεις για τους οικισµούς δε θα γίνονται πλέον µεµονωµένα, αλλά θα είναι 

απόρροια ενός γενικότερου σχεδιασµού, και η οικιστική τους οργάνωση θα 

εναρµονίζεται µε τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού σχεδιασµού. 

 

Σχετικά µε τον άξονα Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και 

Αθλητισµός,   µπορούν να αναφερθούν τα εξής:  

Στον τοµέα της Δηµόσιας Υγείας, βασικό πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη υποδοµών 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους περιφερειακούς οικισµούς, καθώς και η 

έλλειψη ιατρείου αστικού τύπου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η ύπαρξη του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου αποτελεί µεν ένα από τα δυνατά σηµεία του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης, ωστόσο η τοποθεσία του εκτός του αστικού ιστού της πόλης 

δηµιουργεί δυσκολία µετακίνησης, ειδικά σε ευπαθείς οµάδες που δυσκολεύονται να 

καλύψουν το κόστος µετακίνησης.    

Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης έχει καταβάλει µεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του  

τοµέα της Κοινωνικής Μέριµνας, κυρίως µέσω των δράσεων του Πολυκοινωνικού 

και της Πρόνοιας. Εκτός από τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθµών, ενδεικτικά 

αναφέρονται η λειτουργία συσσιτίου, κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού 

ιατρείου, κοινωνικού φαρµακείου, τράπεζας χρόνου και βιοαγρού. Ωστόσο, παρά τις 

µεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται καθηµερινά από το εξειδικευµένο 

προσωπικό, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό, είναι εµφανής η ανάγκη 

για περαιτέρω επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών, αφού εξαιτίας της οικονοµικής 

κρίσης που µαστίζει τη χώρα, το ποσοστό του πληθυσµού που εµφανίζει προβλήµατα 

κοινωνικής και εργασιακής ένταξης αυξάνεται. Επιπρόσθετα, παραµένει η ανάγκη για 

κοινωνική ενσωµάτωση ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων, όπως µονογονεϊκών 

οικογενειών, Α.ΜΕ.Α. και Ελλήνων πολιτών µουσουλµανικού θρησκεύµατος που 

διαµένουν στον οικισµό Τέρµα Άβαντος. Στο Δήµο Αλεξανδρούπολης λειτουργεί 

αναπτυγµένο δίκτυο εθελοντών, το οποίο συνδράµει σηµαντικά στην παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών. Η συνεργασία του Δήµου µε το δίκτυο αυτό, καθώς και µε 

άλλους φορείς (π.χ. τοπικές ενορίες, επιµελητήριο, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 



Στρατηγικός	Σχεδιασμός	Δήμου	Αλεξανδρούπολης	2015-2019		 Σελίδα	15	

 

Αλληλεγγύης, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο Εργασίας κλπ) κρίνεται 

καθοριστική για την αξιοποίηση παρεµβάσεων που θα διασφαλίζουν περεταίρω την 

κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη, (π.χ. παροχή υπηρεσιών 

συµβουλευτικής και υποστήριξης, δηµιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. κλπ., δηµιουργία 

Κοινωνικής Σύµπραξης για την καταπολέµηση της φτώχειας).      

Στον τοµέα του πολιτισµού, ο Δήµος Αλεξανδρούπολης διαθέτει σηµαντικό αριθµό 

πολιτιστικών µνηµείων, τα οποία είναι διάσπαρτα και στις τρεις Δηµοτικές Ενότητες. 

Ωστόσο, µία από τις αδυναµίες που παρουσιάζει, η οποία θα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί άµεσα, είναι η ελλιπής καταγραφή των µνηµείων και των 

αρχαιολογικών χώρων και η αποσπασµατική προβολή τους, µε αποτέλεσµα τη µερική 

ενηµέρωση των επισκεπτών για την ύπαρξη των µνηµείων αυτών. Η συνολική 

ανάδειξη θα αποτελέσει για τους επισκέπτες έναυσµα για ιστορικές αναζητήσεις σε 

όλο το Δήµο, χωρίς να  χρειάζεται να στραφούν σε γειτονικές περιοχές. Σηµαντική 

ευκαιρία αποτελεί η ενδυνάµωση των σχέσεων µε τους αδελφοποιηµένους Δήµους 

και η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν 

πολιτιστικές δράσεις. 

Σχετικά µε τον αθλητισµό, είναι σηµαντική η συντήρηση και αναβάθµιση (κτιριακή 

και ενεργειακή) των ήδη υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι αυτές να 

χρησιµοποιούνται µε ασφάλεια από τους δηµότες και να µειωθεί το κόστος 

λειτουργία τους. Η λειτουργία κλειστού κολυµβητηρίου Ολυµπιακών Διαστάσεων 

αποτελεί το έναυσµα για τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και την 

ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού. Η δραστηριοποίηση πολυάριθµων αθλητικών 

συλλόγων στην περιοχή και η διοργάνωση ποικίλων αθλητικών γεγονότων συνδράµει 

στο γεγονός αυτό. Επίσης, οι υψηλές επιδόσεις της οµάδας της Αλεξανδρούπολης στο 

άθληµα της πετοσφαίρισης καθιστούν ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη για 

δηµιουργία νέου κλειστού γυµναστηρίου. Τέλος, η δηµιουργία κωπηλατικού/ 

περιβαλλοντικού κέντρου στην τεχνητή λίµνη του υδροταµιευτήρα Αλεξανδρούπολης 

στην περιοχή του Δ.Δ. Αισύµης δίνει νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή.  

Στον τοµέα της Παιδείας, η λειτουργία του Πανεπιστηµίου αποτελεί ένα πολύ 

σηµαντικό στοιχείο της πόλης, ένα παράδειγµα λειτουργίας περιφερειακού ιδρύµατος 

και ένα σηµείο προσέλκυσης ιατρικού και συνεδριακού τουρισµού. Μέσα από τη 

γνώση και την εξειδίκευση που προσφέρει στο τοµέα της ιατρικής και της µοριακής 
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βιολογίας, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης θερµοκοιτίδων καινοτόµων επιχειρήσεων. 

Σχετικά µε τις σχολικές υποδοµές, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκέντρωση 

πληθυσµού στην πόλη της Αλεξανδρούπολης οδηγεί σε ερηµοποίηση των 

εκπαιδευτικών υποδοµών των οικισµών και σε αύξηση του αριθµού των µαθητών στα 

σχολεία του αστικού ιστού, τα οποία διαθέτουν ως επί τω πλείστων πεπαλαιωµένες 

κτιριακές υποδοµές. Η συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων και παιδικών 

και βρεφονηπιακών σταθµών κρίνεται επιτακτική. Η κατασκευή νέου σχολικού 

συγκροτήµατος στο Οικοπάρκο Αλτιναλµάζη, στην περιοχή του ΚΕΓΕ, η δηµιουργία 

νέου βρεφονηπιακού σταθµού, η λειτουργία Μουσικού Γυµνασίου στο κτίριο του 

Παλαιού Νοσοκοµείου και η λειτουργία Πειραµατικού Γυµνασίου αποτελούν 

προτεραιότητες του Δήµου Αλεξανδρούπολης.  

Επίσης, δε θα πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στη λειτουργία Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η υλοποίηση 200 προγραµµάτων δια βίου 

µάθησης κατά το έτος 2014, µε τη συνδροµή τόσο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ όσο και εθελοντών 

εκπαιδευτών, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 4.000 δηµότες. Η 

περεταίρω ανάπτυξη της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης προκειµένου 

να προωθηθεί η συµµετοχή ειδικών οµάδων πληθυσµού στην κατάρτιση και η 

σύνδεση της κατάρτισης µε τις ανάγκες του κοινωνικο – οικονοµικού συστήµατος 

έχει βαρύνουσα σηµασία για το Δήµο Αλεξανδρούπολης. Εποµένως, κρίνεται 

αναγκαία η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων µέσω ευρωπαϊκών και άλλων 

κονδυλίων.  

 

Σχετικά µε τον άξονα Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση, µπορούν να αναφερθούν 

τα εξής:  

Στον πρωτογενή τοµέα η περιοχή, ιδιαίτερα η Δηµοτική Ενότητα Φερών αλλά 

και η Δηµοτική Ενότητα Τραϊανούπολης έχει έντονο αγροτικό και κτηνοτροφικό 

προσανατολισµό. Υπάρχει όµως σοβαρό πρόβληµα ως προς την άρδευση των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων. Υπάρχουν διαµορφωµένες προτάσεις για νέες υποδοµές, 

οι οποίες θα αποτυπωθούν αναλυτικά στις δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος του Δήµου Αλεξανδρούπολης. Στην περιοχή αυτή δραστηριοποιείται 

µεγάλος αριθµός νέων αγροτών, πρόθυµων να δραστηριοποιηθούν περεταίρω, όµως η 

έλλειψη δοµών συµβουλευτικής και τεχνικής στήριξης οδηγεί σε δυσκολία 
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εφαρµογής και υιοθέτησης καινοτόµων µεθόδων και νέων καλλιεργειών.  Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως, η χρήση της γεωθερµίας για γεωργικές εφαρµογές θα 

δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα. Επίσης, η ενίσχυση 

των ήδη υπαρχόντων θεσµών όπως η Αγροτική Έκθεση Φερών, µπορεί να συµβάλει 

στην προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων.  	

Επίσης, ο ρόλος της κτηνοτροφίας είναι σηµαντικός, ειδικά στη Δηµοτική 

ενότητα Φερών. Σε αυτόν τον λόγο στηρίζεται η επίµονη προσπάθεια της δηµοτικής 

αρχής για δηµιουργία σφαγείου στις Φέρες. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση 

των εγκαταστάσεων της πρώην Αλαντοβιοµηχανίας ΘΡΑΚΗ ΑΕ, προωθήθηκε η 

κατασκευή Σφαγείου, µέσω δανειοδότησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων.  Η έλλειψη χωροθετηµένων κτηνοτροφικών πάρκων µπορεί να λυθεί µέσω 

του νέου ΓΠΣ του Δήµου, γεγονός που θα δώσει νέα πνοή στην τοπική κτηνοτροφία. 

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί λύση και στο πρόβληµα της βόσκησης σε 

προστατευµένες περιοχές καθώς και σε άλλα θέµατα  (πχ βελτίωση βοσκοτόπων, 

διαβάσεις προσπελάσεως, ποτίστρες - πολιτική για την οριοθέτηση των ζωνών αυτών 

και καθορισµός του καθεστώτος παραχώρησης προς χρήση ή εκµετάλλευση).  

Η τουριστική ανάπτυξη παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναµική, ευνοούµενη και από 

τη γεωγραφική θέση του Δήµου Αλεξανδρούπολης, που τον καθιστά τουριστικό 

προορισµό όχι µόνο για τους κατοίκους του Νοµού Έβρου αλλά και για επισκέπτες 

από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Η ύπαρξη σηµαντικών τουριστικών πόρων, όπως 

το εκτενές παραλιακό µέτωπο, ο υγροβιότοπος διεθνούς σηµασίας στο Δέλτα του 

ποταµού Έβρου, τα ιαµατικά λουτρά στην Τραϊανούπολη, το δάσος µαύρης Πεύκης 

στον Κόµαρο, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη συνδυασµένων µεταφορών και  την 

ύπαρξη τουριστικών υποδοµών όπως το κάµπινγκ και σύγχρονες ξενοδοχειακές 

µονάδες, αποτελούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Δήµου. Όµως, η µη 

συστηµατική προβολή της περιοχής και η ανάπτυξη εποχιακού κυρίως τουρισµού 

(κατά τους καλοκαιρινούς µήνες) δυσχεραίνουν την αύξηση της τουριστικής κίνησης. 

Αν συνυπολογιστεί ο περιορισµός των διανυκτερεύσεων των Ελλήνων επισκεπτών 

εξαιτίας της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, γίνεται φανερό ότι πρέπει να 

ληφθούν επιπρόσθετα µέτρα για την ανάπτυξη του τουρισµού.  

Πρωταρχικό στόχο για το Δήµο Αλεξανδρούπολης στον τοµέα του τουρισµού 

αποτελεί η δηµιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης (city branding), που θα 
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αποτελέσει ένα στρατηγικό πλάνο βελτίωσης της εικόνας της πόλης. Παράλληλα, θα 

πρέπει να γίνουν ενέργειες προώθησης του συνεδριακού και αθλητικού τουρισµού, 

που ευνοούνται από την ύπαρξη σύγχρονων ξενοδοχειακών µονάδων, καθώς και 

θρησκευτικού τουρισµού, αφού στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήµου Αλεξ/πολης, 

υπάρχει ένας ιδιαίτερος πλούτος από θρησκευτικές υποδοµές και µνηµεία (πχ 

Παναγία Κοσµοσώτηρα Φερών, Άγιοι Θεόδωροι, Αγία Αναστασία Μάκρης, Ιερά 

Μονή Παναγίας Μάκρης κλπ), που µπορούν να ενταχθούν σε προγράµµατα 

θρησκευτικού και λατρευτικού τουρισµού. Επίσης, η δηµιουργία ανταγωνιστικού 

οικοτουριστικού προϊόντος µέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιοχής και της αξιοποίησης εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού µπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για την υποστήριξη όλων των ανωτέρω, 

προωθούνται µια σειρά από έργα υποδοµής και προβολής, τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου 

Αλεξανδρούπολης 2015-2019. Ενδεικτικά,  αναφέρουµε στο σηµείο αυτό την 

ενίσχυση του ιαµατικού και θεραπευτικού τουρισµού στην Τραϊανούπολη, που 

αποτελεί προτεραιότητα της Δηµοτικής Αρχής. Πιο συγκεκριµένα, η ανάπλαση και 

αξιοποίηση του Χαµάµ και της Χάνας στην Τραϊανούπολη και ο εκσυγχρονισµός και 

η βελτίωση των υποδοµών της ξενοδοχειακής εγκατάστασης θα αποτελέσουν 

αντικείµενο προµελέτης, έτσι ώστε να προχωρήσει η αξιοποίησή τους.  

Σε ότι αφορά τις µεταποιητικές δραστηριότητες, η γενικευµένη οικονοµική κρίση 

επέφερε περεταίρω περιορισµό στις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις, αναστολή 

λειτουργίας βιοµηχανικών µονάδων και αύξηση της ανεργίας. Η καθυστέρηση στην 

πολεοδόµησης και οργάνωσης της ΒΙ.ΠΕ του Άβαντα και του ΒΙΟ.ΠΑ οδήγησαν στη 

συνέχιση της χωρικής διάχυσης των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων, οι 

οποίες δε λειτουργούν στους οργανωµένους υποδοχείς. Μέρος των προβληµάτων 

αυτών αναµένεται να εξυγιανθεί µέσω του νέου ΓΠΣ.   

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί παράδειγµα πόλης που διαθέτει σηµαντικό αστικό 

κέντρο µε αναπτυγµένο τριτογενή τοµέα. Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης µπορεί 

υποστηρικτικά µόνο να ενισχύσει την τοπική επιχειρηµατικότητα και την τοπική 

αγορά εργασίας, αφού οι βασικές αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό συντονίζονται από 

την κεντρική διοίκηση. Σε µία προσπάθεια να ενισχύσει τη συνεργασία του µε τον 
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επιχειρηµατικό και εµπορικό κόσµο της περιοχής και να θέσει τις βάσεις ενός 

σταθερού διαύλου επικοινωνίας, προέβη στην υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε 

τον Εµπορικό Σύλλογο για την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου (ΑΚΕ), 

το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα» 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, ο Δήµος 

προτίθεται να καταρτίσει ένα Ολοκληρωµένο Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης 

µε περιοχή παρέµβασης το εµπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα 

περιλαµβάνει δράσεις µε στόχο τον εξωραϊσµό της περιοχής και τη διευκόλυνση των 

κατοίκων, των ατόµων που δραστηριοποιούνται σε αυτή και των επισκεπτών, έτσι 

ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιµότητα και η εµπορική και τουριστική δραστηριότητα 

στην περιοχή. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Δήµος θα πρωτοστατήσει στην προώθηση 

συνεργασιών µε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (π.χ. 

Εµπορικός Σύλλογος, Επιµελητήρια, ΟΛΑ, Πανεπιστήµιο, Εργατικό Κέντρο, ΤΙΕΔΑ 

κλπ), προκειµένου να ενισχύσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα (δράσεις στήριξης 

ΜΜΕ, καταρτίσεις, θερµοκοιτίδες επιχειρηµατικότητας, δράσεις υποστήριξης της 

κοινωνικής ένταξης), µε σκοπό να ανακοπεί η υποβάθµιση της περιοχής που ξεκίνησε 

εξαιτίας της γενικευµένης οικονοµικής κρίσης. Ακόµα, ο Δήµος µπορεί να συµβάλει 

στη σύνδεση του τοπικού Πανεπιστηµίου µε την τοπική οικονοµία, µέσω της 

συµµετοχής του σε εθνικά και διεθνή δίκτυα  που στοχεύουν στην έρευνα, την 

καινοτοµία και την ανάπτυξη.   

              

    Σχετικά µε τον άξονα Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήµου, 

µπορούν να αναφερθούν τα εξής:  

Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης αποτελεί έναν σύνθετο οργανισµό, που καλείται να 

καλύψει πληθώρα αρµοδιοτήτων και διαθέτει πολυάριθµο προσωπικό διαφόρων 

ειδικοτήτων που αριθµεί περίπου 350 άτοµα. Το διαρκώς µεταβαλλόµενο θεσµικό 

πλαίσιο και η αυξανόµενη έλλειψη πόρων και στελέχωσης που οφείλεται στις εθνικές 

κατευθύνσεις για δηµοσιονοµική προσαρµογή και αναστολή των προσλήψεων 

προσωπικού, θέτουν ζητήµατα αποτελεσµατικής λειτουργίας και συντονισµού των 

σχετικών υπηρεσιών. Πιο αναλυτικά,  τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

παρατηρούνται είναι τα εξής:  

Οργανωτική Δοµή και Συστήµατα Λειτουργίας:   
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Οι διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες έχουν οδηγήσει σε µερική απόκλιση της 

εσωτερικής οργάνωσης από την αναγκαία για την ευέλικτη λειτουργία του Δήµου. Ο 

ισχύον Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας αδυνατεί να αντικατοπτρίσει τις 

πραγµατικές ανάγκες του Δήµου, αφού πολλά από τα υπάρχοντα τµήµατα είναι 

µερικώς µόνο στελεχωµένα. Το πρόβληµα εντείνεται διαρκώς, λόγω του αυξηµένου 

αριθµού των συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων και της αδυναµίας πρόσληψης νέου 

προσωπικού. Επιπροσθέτως, σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται επικάλυψη 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των διευθύνσεων του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων του, 

όπως επίσης και κατακερµατισµός των διαδικασιών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

αυξηµένη δυσκολία συντονισµού και αυξηµένες απαιτήσεις σε εργατοώρες 

προκειµένου να ολοκληρωθεί µία εργασία. Η έκδοση πληθώρας Υπουργικών 

Αποφάσεων, Εγκυκλίων κλπ, οι οποίες εισάγουν νέες υποχρεωτικές ενέργειες για 

τους ΟΤΑ περιπλέκουν ακόµα περισσότερο τις διαδικασίες και δηµιουργούν 

επιπρόσθετες δυσκολίες στην καθηµερινή λειτουργία του φορέα.  

Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης, σε µία προσπάθεια να αντιµετωπίσει τα ανωτέρω 

αναφερόµενα προβλήµατα, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για τροποποίηση του 

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,  η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε πλήρη 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήµου και ορθότερο καταµερισµό εργασιών, 

ούτως ώστε η νέα διάρθρωση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του και στο 

υπάρχον προσωπικό. Παράλληλα, η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

θα αποτελέσει εργαλείο προγραµµατισµού και  ανάπτυξης, αφού, εκτός από τις 

ιεραρχηµένες προτεραιότητες του Δήµου για έργα και ενέργειες, θα περιλαµβάνει και 

µετρήσιµους δείκτες και στόχους. Συµπληρωµατικά, η εφαρµογή Συστήµατος 

Ποιότητας ISO για τη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων αποτελεί 

παράδειγµα εφαρµογής συστήµατος διοίκησης και απόδοσης. Θα πρέπει να 

αναφερθεί, όµως, ότι παρά την εφαρµογή του συστήµατος ISO, παρατηρείται 

ορισµένες φορές δυσκολία εφαρµογής των διαδικασιών καταγραφής και αξιολόγησης 

παραπόνων, ανταπόκρισης και διορθωτικών ενεργειών. 

Ανθρώπινο Δυναµικό:      

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ολοένα και µικρότερος αριθµός δηµοτικών 

υπαλλήλων, έχει οδηγήσει σε ανεπαρκή στελέχωση των περισσότερων διευθύνσεων 

και Νοµικών Προσώπων του Δήµου. Το φαινόµενο αναµένεται να ενταθεί εξαιτίας 
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των εθνικών κατευθύνσεων για παράταση του περιορισµού των προσλήψεων. 

Περιπλοκές δηµιουργούνται και από τις επιπτώσεις του µέτρου της ενδοδηµοτικής 

κινητικότητας, αφού σε ορισµένους τοµείς το προσωπικό αποδυναµώνεται, ενώ το 

νέο προσωπικό που µετακινείται στο Δήµο χρειάζεται χρόνο προσαρµογής στα νέα 

του καθήκοντα. Μπορεί να αναφερθεί ότι ο Δήµος Αλεξανδρούπολης είναι 

στελεχωµένος µε προσωπικό υψηλής κατάρτισης. Ωστόσο, κρίνεται επιβεβληµένη η 

συµµετοχή των υπαλλήλων σε προγράµµατα επιµόρφωσης και σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και ενηµέρωσης σε θέµατα τεχνογνωσίας, µε στόχο 

την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες.   

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση      

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό της 

δηµόσιας διοίκησης. Η ύπαρξη και η λειτουργία δικτύου οπτικών ινών 

συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήµατα του Δήµου Αλεξανδρούπολης. Όµως, οι 

ελλείψεις σε προσωπικό ΤΠΕ και ο πεπαλαιωµένος µηχανογραφικός εξοπλισµός, 

οδηγούν σε µερική µόνο προσαρµογή στην ψηφιακή εποχή. Τα δύο αυτά ζητήµατα, 

σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ΤΠΕ αποτελούν  

ζητήµατα που κρίνεται απαραίτητο να αντιµετωπιστούν άµεσα, προκειµένου να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα του Δήµου και η προαχθεί η άµεση εξυπηρέτηση των 

πολιτών.  

Κτιριακή Υποδοµή και Τεχνικός Εξοπλισµός  

Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης διαθέτει αρκετά ιδιόκτητα κτίρια σε κεντρικά σηµεία της 

Αλεξανδρούπολης και στις έδρες των λοιπών δηµοτικών ενοτήτων. Ωστόσο, οι 

πεπαλαιωµένες κτιριακές υποδοµές και ο πεπαλαιωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός 

δυσχεραίνουν την καθηµερινή λειτουργία του φορέα. Επίσης, σε ορισµένα κτίρια 

παρατηρείται µερική µόνο πρόσβαση των ΑΜΕΑ.   Η ανεπάρκεια πόρων για την 

εκσυγχρονισµό της κτιριακής υποδοµής και του τεχνικού εξοπλισµού, δεδοµένων και 

των περικοπών στη χρηµατοδότηση των ΟΤΑ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους, κάνει ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη για αξιοποίηση των προγραµµάτων 

του ΣΕΣ και άλλων πηγών χρηµατοδότησης προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 

καθηµερινής λειτουργίας του Δήµου. Δράσεις για ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, 

εξοικονόµηση ενέργειας και χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την 
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εξυπηρέτηση αναγκών των δηµοτικών κτιρίων, κρίνονται πρωτεύουσας σηµασίας για 

τη Δηµοτική Αρχή.      

Οικονοµικά και Περιουσία  

Όπως είναι φυσικό, ο Δήµος Αλεξανδρούπολης δε θα µπορούσε να µείνει 

ανεπηρέαστος από τις οικονοµικές εξελίξεις. Ο διαρκής περιορισµός των 

οικονοµικών πόρων λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής κρίσης, οι διαρκείς 

περικοπές των χρηµατοδοτήσεων από τους κεντρικούς φορείς και οι καθυστερήσεις 

που παρατηρούνται στη ροή χρηµατοδότησης, είναι ορισµένες από τις 

σηµαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο Δήµος 

Αλεξανδρούπολης, όπως άλλωστε και όλοι οι ΟΤΑ της χώρας. Η µερική αξιοποίηση 

της περιουσίας του και η δυσκολία είσπραξης οφειλών εντείνουν το πρόβληµα. 

Προκειµένου, λοιπόν, να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, προέβη ήδη σε 

περιορισµό των δαπανών του, χάρη στον εξορθολογισµό της διαχείρισης. Επίσης, 

πέρα από την υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ 2014-

2020, σχεδιάζει τη συµµετοχή του σε έργα χρηµατοδοτούµενα απευθείας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρησιµοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων 

(π.χ. JESSICA).       

 

 

 

 Στρατηγικό Όραµα Δήµου Αλεξανδρούπολης   

Ανακεφαλαιώνοντας, από όλα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, γίνεται 

σαφές ότι προκειµένου να επιτευχθεί η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η 

ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, είναι απαραίτητη 

η αποσαφήνιση των σκοπών και των επιδιώξεων της Δηµοτικής Αρχής, στοιχείων τα 

οποία θα διαµορφώσουν µία στρατηγική ανάπτυξης για το Δήµο Αλεξανδρούπολης. 

Προκειµένου να διαµορφώσει τη στρατηγική της για την Ανάπτυξη του Δήµου, η 

Δηµοτική Αρχή έλαβε υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες και 

των τριών δηµοτικών ενοτήτων, Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών, αφού 

η ενδοδηµοτική ισορροπία είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η ανάπτυξη.  Η γενική 

κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής, αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Όραµα 
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της Δηµοτικής Αρχής για τα έτη 2015-2019, το οποίο παρουσιάζεται αµέσως 

παρακάτω: 

 «Η αξιοποίηση της γεωγραφικής του θέσης και η µετατροπή του σε κέντρο 

εµπορίου και υπηρεσιών υψηλής αξίας, η ανάδειξή του και η κατοχύρωσή του ως 

τουριστικού προορισµού, η εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου και η 

προσαρµογή της αγροτικής οικονοµίας στα σύγχρονα δεδοµένα, υπό το πρίσµα της 

προστασίας του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της 

δηµιουργίας πλέγµατος κοινωνικής προστασίας προς τα οικονοµικά και κοινωνικά 

ασθενέστερα στρώµατα των πολιτών. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Δήµος 

Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να καταστεί οικονοµικά αυτοδύναµος, συµµετοχικός, 

διαφανής και πολυφωνικός, ενσωµατώνοντας στη λειτουργία του τις αρχές της 

σύγχρονης διοίκησης.»       

Η εξειδίκευση της στρατηγικής αφορά τον προσδιορισµό Αξόνων Προτεραιότητας, 

καθένας από τους οποίους θα αναλυθεί σε συγκεκριµένους Μέτρα, Στόχους και 

Δράσεις στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήµου. Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να 

παρουσιαστούν συνοπτικά οι Άξονες Προτεραιότητας, τα µέτρα στα οποία 

αναλύονται και οι στόχοι που θα περιλαµβάνει κάθε µέτρο. Επίσης, θα γίνει µία 

αναφορά στα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα 

αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα σε κάθε άξονα, και θα σηµατοδοτήσουν τη 

στρατηγική πολιτική της Δηµοτικής Αρχής :   

 

 Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Αειφορική διαχείριση προστατευόµενων περιοχών 
• Εκπόνηση υδρογεωλογικής µελέτης για το σύνολο του Δήµου 
• Αξιοποίηση ΑΠΕ - Εκµετάλλευση γεωθερµικού πεδίου Αρίστηνου  
• Επέκταση υποδοµών και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, οµβρίων, 
βιολογικών καθαρισµών 

• Κατασκευή και Λειτουργία ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ 
• Αξιοποίηση παραλιακής ζώνης και προστασία από τη διάβρωση 
• Ανάπλαση του ιστορικού – εµπορικού κέντρου της πόλης 
• Ολοκλήρωση κυκλοφοριακής µελέτης 
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• Ολοκλήρωση κατασκευής Περιφερειακού Δρόµου 
• Αναβάθµιση υφιστάµενου εσωτερικού οδικού δικτύου 
• Ολοκλήρωση σύνταξης ΓΠΣ για το σύνολο του Δήµου 

 
Μέτρο	1.1.	 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	
Στόχος	1.1.1	 Προστασία	και	εξυγίανση	του	φυσικού	περιβάλλοντος	
Στόχος	1.1.2	 Διαχείριση	υδάτινων	πόρων	
Στόχος	1.1.3	 Προστασία	και	ανάδειξη	περιοχών	φυσικού	κάλλους		
Στόχος	1.1.4	 Ανάδειξη	υφιστάμενων	και	δημιουργία	νέων	χώρων	πρασίνου	
Στόχος	1.1.5	 Βελτίωση	ύδρευσης	
Στόχος	1.1.6	 Βελτίωση	αποχέτευσης	και	διαχείρισης	λυμμάτων		
Στόχος	1.1.7	 Αξιοποίηση	ΑΠΕ	-	εξοικονόμηση	ενέργειας	
Μέτρο	1.2.	 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	–	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	-	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ		
Στόχος	1.2.1	 Καθαριότητα	
Στόχος:	1.2.2	 Διαχείριση	αποβλήτων	
Στόχος	1.2.3	 Ανακύκλωση	
Μέτρο	1.3.	 ΔΟΜΗΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	-	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΕΡΓΑ	
Στόχος	1.3.1	 Βελτίωση	αστικού	περιβάλλοντος	-	αναπλάσεις	-	αναβαθμίσεις		
Στόχος	1.3.2	 Βελτίωση	προσπελασιμότητας	Δήμου	(Μεταφορές	-	Συγκοινωνία)	
Στόχος	1.3.3	 Λοιπές	Τεχνικές	Υποδομές	-	Δίκτυα	
Μέτρο	1.4.	 ΑΣΤΙΚΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	-	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		
Στόχος	1.4.1	 Επικαιροποίηση	και	εφαρμογή	χωροταξικού	πολεοδομικού	σχεδιασμού	
Μέτρο	1.5.	 ΠΡΟΛΗΨΗ	ΚΙΝΔΥΝΩΝ	–	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		

Στόχος	1.5.1	
Πρόληψη	κινδύνων	-	προστασία	των	κατοίκων	από	φυσικές	και	
τεχνολογικές	καταστροφές	

 
 
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και 
Αθλητισµός 
 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων 
(Συµβουλευτική, δηµιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ, συµµετοχή σε αναπτυξιακές 
συµπράξεις κλπ) 

• Διατήρηση δικτύου εθελοντών 
• Συντήρηση και αναβάθµιση υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων 
• Δηµιουργία νέου Κλειστού Γυµναστηρίου 
• Δηµιουργία θερµοκοιτίδων καινοτόµων επιχειρήσεων σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο και το Επιµελητήριο 
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• Συντήρηση σχολικών κτιρίων, παιδικών σταθµών και βρεφονηπιακών 
σταθµών 

• Κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήµατος στο χώρο του Οικοπάρκου 
Αλτιναλµάζη 

• Λειτουργία Πειραµατικού και Μουσικού Γυµνασίου 
• Ενίσχυση και επέκταση δράσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήµου 
Αλεξανδρούπολης 

 
 
Μέτρο	2.1.	 ΔΗΜΟΣΙΑ	ΥΓΕΙΑ	
Στόχος	2.1.1	 Πρόληψη	και	προαγωγή	υγείας	
Μέτρο	2.2.	 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΜΕΡΙΜΝΑ	
Στόχος	2.2.1	 Κοινωνική	Μέριμνα	και	Στήριξη	Ευπαθών	Κοινωνικών	Ομάδων	
Στόχος	2.2.2	 Άρση	Κοινωνικού	Αποκλεισμού	
Μέτρο	2.3.	 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	
Στόχος	2.3.1	 Βελτίωση	υφιστάμενων	και	δημιουργία	νέων	υποδομών	πολιτισμού	
Στόχος	2.3.2	 Ενίσχυση	πολιτιστικών	συλλόγων	και	θεσμών	
Μέτρο	2.4.	 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	
Στόχος	2.4.1	 Βελτίωση	αθλητικών	υποδομών		
Στόχος	2.4.2	 Δημιουργία	νέων	αθλητικών	υποδομών	
Μέτρο	2.5.	 ΠΑΙΔΕΙΑ	
Στόχος:	2.5.1	 Βελτίωση	εκπαιδευτικών	υποδομών	
Στόχος:	2.5.2	 Δημιουργία	νέων	δομών	εκπαίδευσης	
Στόχος	2.5.3	 Προώθηση	Δια	Βίου	Μάθησης	
 
 
Άξονας 3: Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση  
 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Βελτίωση αρδευτικού συστήµατος 
• Χρήση γεωθερµίας για γεωργικές εφαρµογές  
• Λειτουργία προγραµµάτων συµβουλευτικής και τεχνικής στήριξης αγροτών 
• Δηµιουργία Σφαγείου στις Φέρες 
• Δηµιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης (city branding) 
• Προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού (συνεδριακού, αθλητικού, 
θρησκευτικού, θεραπευτικού) 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση του Χαµάµ και της Χάνας στην Τραϊανούπολη και 
βελτίωση υποδοµών ξενοδοχειακής εγκατάστασης 

• Χωροθέτηση ΒΙ.ΠΕ και ΒΙΟ.ΠΑ., µέσω του Γ.Π.Σ. 
• Χωροθέτηση Κτηνοτροφικών Πάρκων  
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• Κατάρτιση Ολοκληρωµένου Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µε στόχο 
την ενίσχυση της επισκεψιµότητας και της εµπορικής και τουριστικής 
δραστηριότητας στο ιστορικό – εµπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης 

• Υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου, σε συνεργασία µε τον 
Εµπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης  

• Δηµιουργία Διαµετακοµιστικού Κέντρου στην ιδιοκτησία των 486 
στρεµµάτων ανάµεσα στο αεροδρόµιο και το λιµάνι  

 
Μέτρο	3.1.	 ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΤΟΜΕΑ	
Στόχος	3.1.1	 Βελτίωση	άρδευσης	

Στόχος	3.1.2	
Έργα	και	δράσεις	ενίσχυσης	πρωτογεννούς	τομέα	και	στήριξης	αγροτικού	
πληθυσμού	

Μέτρο	3.2.		 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
Στόχος	3.2.1	 Προβολή	τουριστικών	πόρων	-	προωθητικές	ενέργειες	
Στόχος	3.2.2	 Ανάδειξη	μνημείων	-ιστορικών	τόπων	
Στόχος	3.2.3	 Δημιουργία	τουριστικών	υποδομών	
Στόχος	3.2.4	 Προώθηση	εναλλακτικών	μορφών	τουρισμού	

Μέτρο	3.3.	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	-	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	-	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		

Στόχος	3.3.1	 Ενίσχυση	της	εμπορικής	κίνησης	
Στόχος	3.3.2	 Ενίσχυση	της	επιχειρηματικότητας	
Μέτρο	3.4.	 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	
Στόχος	3.4.1	 Ενίσχυση	της	απασχόλησης	

 
 
Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήµου    
 

Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης 

• Τροποποίηση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας  
• Ενέργειες Προετοιµασίας και ωρίµανσης έργων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος  

• Εφαρµογή Συστήµατος Διοικητικής Απόδοσης στο σύνολο του Δήµου 
• Συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα επιµόρφωσης 
• Ανανέωση µηχανογραφικού εξοπλισµού 
• Εφαρµογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη 
διευκόλυνση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήµου και την εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

• Ενεργειακή αναβάθµιση Δηµοτικών κτιρίων 
• Αξιοποίηση Δηµοτικής Περιουσίας     
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Μέτρο	4.1.	 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ	ΔΟΜΗ	ΚΑΙ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		

Στόχος	4.1.1	
Βελτίωση	οργανωτικής	δομής	και	χρήση	σύγχρονων	συστημάτων	
διοίκησης		

Μέτρο	4.2.	 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ	ΔΥΝΑΜΙΚΟ	
Στόχος	4.2.1	 Ανάπτυξη	και	εκπαίδευση		ανθρώπινου	δυναμικού	
Μέτρο	4.3.	 		
Στόχος	4.3.1	 Εισαγωγή	τεχνολογιών	πληροφορικής	και	επικοινωνιών	
Μέτρο	4.4.	 		
Στόχος	4.4.1	 Βελτίωση	υλικοτεχνικής	υποδομής	
Μέτρο	4.5.	 		
Στόχος	4.5.1	 Αξιοποίση ακίνητης περιουσίας 
Στόχος	4.5.2	 Αξιοποίηση	χρηματοδοτικών	εργαλείων	

 

 


