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ABSTRACT 

In this thesis, I try to show the reality in my Municipality and how the Public 

Sector works. The main purpose of the present study is to analyze the procedures 

of evaluation in the Greek public sector of Municipality of Glyfada. 

 

At the beginning, I analyze the current situation in Municipality of Glyfada. 

Secondly, I will be more specific suggesting some improvements and changes. 

In addition, I will develop and suggest appropriate strategies for the 

implementation of those improvements and changes. 

 

All these strategies and measures that should be taken under consideration are 

based on common good because governments promise to work for everyone's 

interests and the country's prosperity. It is true that measures about bureaucracy 

should be taken in account due to the citizens΄ benefit.  

 

Additionally, the public service should be able to defense the local communities 

and the public interest, because the common good needs to be constantly 

enhanced by daily realities as we confront the problems in Glyfada. Moreover, 

benefits and risks are being analyzed through SWOT analysis and all come to 

the conclusion that our main concerns will be about the public good.  

 

Taking seriously in account the fact, that Glyfada is the third city in spatial 

extent in Attica after Athens and Piraeus, with an area of 25 square kilometers, 

we should mention that our region has the advantage of a natural beauty with 

unique landscape that combines exquisitely mountain and sea.  
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The GREEK statistics office in 2011 registered the resident population and 

Glyfada is located in 11th place of this list.  
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Εισαγωγή 

 

Η διπλωματική εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA 

Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά 

Τεχνολογικού Τομέα για την κατεύθυνση “Εμπείρων Στελεχών και Λήψης 

Αποφάσεων”. Η παρούσα διπλωματική με τίτλο <<Αξιολόγηση και Στρατηγική 

Ανάλυση του Δήμου Γλυφάδας>> έχει σαν κύριο στόχο τη διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησης των πολιτών - δημοτών του δήμου, από τις υπηρεσίες που παρέχει ο 

δήμος, με γνώμονα πάντα τις προσδοκίες των πολιτών του.  

 

Συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε το ρόλο της ποιότητας των υπηρεσιών 

που παρέχει ο δήμος και πως μπορούμε να οδηγηθούμε στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι 

υπηρεσίες στους πολίτες. Ιδιαίτερη σημασία, έχει το γεγονός πως πρέπει να 

επικεντρωθούμε στα υφιστάμενα προβλήματα και να βρούμε τρόπους και λύσεις ώστε 

να ικανοποιούνται οι πολίτες στο μέγιστο βαθμό.  

 

Αναφερόμενοι στην αρχή σε έννοιες που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και στην 

ποιότητα του δημόσιου τομέα, ψάχνουμε να βρούμε τα προβλήματα και τις αδυναμίες 

του δήμου που θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε το όραμα στο οποίο πρέπει να 

επικεντρωθούμε για να οικοδομήσουμε ένα δήμο αυτόνομο, με πρωτοβουλίες, δράσεις 

και ενέργειες που θα τον μεταμορφώσουν σε έναν πρότυπο δήμο.  

 

Κατά συνέπεια προχωρούμε στην εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδιασμού τέτοιου, που 

θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, εξέλιξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών του δήμου. Στη 

συνέχεια θα τονίσουμε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν το Δήμο Γλυφάδας και από 

εκεί θα προκύψουν τα πρώτα συμπεράσματα. Το έναυσμα για τη συγγραφή της 

παρούσας εργασίας είναι η σημερινή κατάσταση του Δήμου Γλυφάδας και οι 

προσπάθειες που γίνονται για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή.  
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Είναι γεγονός πως γίνονται κατά καιρούς προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις που 

αποτελούν ορόσημο για το δημόσιο, δίνοντας μια πνοή αναμόρφωσης του δημοσίου. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η υπηρεσία fix my city (φτιάχνω τη πόλη μου) που 

εφαρμόζεται στο δήμο μου.  

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτυπώσει όσο πιο πιστά 

γίνεται, αλλά και να διερευνήσει τους τρόπους και τις τεχνικές με τα οποία θα είναι σε 

θέση να λειτουργούν ομαλά οι υπηρεσίες του Δήμου αλλά και άμεσα. Συνεπώς για να 

επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του Δήμου με πρώτο και 

κύριο μέλημα την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.  

 

Είναι γεγονός πως ο Δήμος μας αξιολογείται καθημερινά από τον πολίτη ως προς την 

αποδοτικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους 

δημότες του. Ακριβώς για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε μια στρατηγική 

ανάπτυξης του δήμου τόσο στο εσωτερικό του όσο και προς τους πολίτες του.  

 

Στα επόμενα βήματα θα αναλύσουμε τα οφέλη αλλά και τις αδυναμίες του Δήμου μέσω 

της SWOT analysis. Κατ’ επέκταση, θα ελέγξουμε αναλυτικά ποια είναι τα δυνατά 

σημεία του δήμου, ποια τα τρωτά, τα ευάλωτα και τα αδύνατα σημεία του, που με τις 

κατάλληλες εφαρμογές θα μεταμορφωθούν σε δυνατά σημεία δίνοντας την ώθηση στο 

δήμο να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία που θα τον κάνουν πιο 

αποδοτικό. Επιπρόσθετα, θα αναλύσουμε τις ευκαιρίες και τις απειλές στο δήμο ώστε 

να δρομολογήσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό που θα μας δώσει συμπεράσματα και 

προτάσεις για ένα πιο υγιή και λειτουργικό δήμο.  

 

Η διπλωματική εργασία θα ολοκληρωθεί με το ερευνητικό μέρος, στο οποίο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

σε πολίτες του δήμου Γλυφάδας, σε ένα δείγμα 450 ατόμων με συνέντευξη, οι οποίοι 

απάντησαν ανώνυμα, αβίαστα, αυθόρμητα, ειλικρινά και ολοκληρωμένα στο 

ερωτηματολόγιο που τους ετέθη. Στη συνέχεια θα βγάλουμε κάποια πολύτιμα 

συμπεράσματα μέσω των παρατηρήσεων της έρευνας αυτής.  
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Συνεπώς, από αυτή την έρευνα προέκυψαν κάποια συμπεράσματα που είναι άξια 

σχολιασμού και σύγκρισης, έτσι ώστε να φτάσουμε σε συμπεράσματα και να 

ολοκληρώσουμε την παρούσα εργασία με προτάσεις που βοηθούν το δήμο μας να γίνει 

πιο ανθρώπινος, ευέλικτος, λειτουργικός και πολιτοκεντρικός, επιτυγχάνοντας την 

αύξηση της ικανοποίησης τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους που 

προσφέρουν στους πολίτες τις υπηρεσίες τους, διαχειριζόμενοι τη βέλτιστη ποιότητα 

στο δημόσιο τομέα.  
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Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει. 

 

Σόλων, 630-560 π.Χ.  

Αρχαίος Αθηναίος  

νομοθέτης και φιλόσοφος 

 

Μετάφραση: 

Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς.  

 

 

Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χερείονος. 

 

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.  

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

 

Μετάφραση:  

Είναι σκληρό να σε εξουσιάζει κάποιος κατώτερος.  

 

 

 

Το διοικείν εστί προβλέπειν. 

 

Αλκιβιάδης, 450-404 π.Χ.  

Αθηναίος πολιτικός  

και στρατηγός 

 

Αποφθέγματα - σπουδαία λόγια 
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Κάθε φορά που διορίζω κάποιον  

σε μια θέση, δημιουργώ εκατό 

δυσαρεστημένους και έναν αγνώμονα. 

 

Λουδοβίκος 14ος,  

1638-1715 

Γάλλος βασιλιάς,  

ο βασιλιάς Ήλιος 

 

Έναν ηγέτη πρέπει  

να τον φοβούνται και να τον αγαπούν.  

Αν δεν γίνεται και τα δύο,  

τότε καλύτερα μόνο να τον φοβούνται. 

 

Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527 

Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος 

 

 

Μετάφραση:  

Είναι σκληρό να σε εξουσιάζει κάποιος 

κατώτερος.  

 

 

 

... αν θες να δοκιμάσεις το χαρακτήρα 

ενός ανθρώπου, δωσ΄ του εξουσία.  

 

Αβραάμ Λίνκολν,  

1809-1865 

Αμερικανός πρόεδρος 
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Ο ηγέτης πρέπει να είναι  

πρακτικός και ρεαλιστής,  

πρέπει όμως να μιλάει σαν οραματιστής 

και ιδεολόγος. 

 

Eric Hoffer, 1902-1983 

Αμερικανός συγγραφέας  

 

 

 

 

Οι πρωτοκλασάτοι άνθρωποι 

προσλαμβάνουν  

πρωτοκλασάτους ανθρώπους.  

Οι δευτεροκλασάτοι άνθρωποι 

προσλαμβάνουν  

τριτοκλασάτους ανθρώπους. 

 

Leo Rosten, 1908-1997 

Αμερικανός χιουμορίστας 

 

 

 

Οι πέντε βασικές δουλειές ενός διευθυντή:  

1) Βάζει στόχους  

2) Οργανώνει 

3) Ενθαρρύνει  

4) Ελέγχει 

5) Αναπτύσσει τους ανθρώπους του 

 

Peter Drucker, 1909-2005,  

Αυστριακός γκουρού του management  
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 Ο μάνατζερ ρωτάει πως και πότε. Ο ηγέτης ρωτάει τι και 

γιατί.  

 

 Πίστευα παλιότερα πως το να διευθύνεις μια επιχείρηση είναι 

σαν να είσαι μαέστρος σε μια συμφωνική ορχήστρα. Αλλά δεν 

νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. Είναι μάλλον σαν τζαζ. 

Υπάρχει περισσότερος αυτοσχεδιασμός.  

 

Warren Benni, 1925-2014 

Αμερικανός γκουρού management  

 

 

 

«…Δεν μπορώ να σας συμβουλέψω ως δήμαρχος. Επιτρέψτε μου να σας 

συμβουλέψω ως φίλος και θα σας πω τούτο. Αυτό είναι που ξέρω για τη ζωή. Έχω 

μάθει πως δεν υπάρχει πολλή αγάπη στον κόσμο ώστε να τη σπαταλούμε. Ούτε 

σταγόνα δεν επιτρέπεται να πηγαίνει χαμένη. Αν είμαστε τυχεροί και τη βρούμε, 

ανεξάρτητα από το πού θα τη βρούμε, θα πρέπει να τη φυλάξουμε και να την 

απολαύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, για όσο πιο πολύ μπορούμε, μέχρι και το 

τελευταίο φιλί…» 

                                                 Απόσπασμα από το βιβλίο  

<<Ο ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ>>                                             

                                                 Andrew Nicoll  
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The differences  between 

       A BOSS       and      A LEADER 

                    
 

 

 Drives employees 
 Depends on authority 
 Inspires fear 

 
 Says “I” 
 Places blame for the 

breakdown 
 Knows how it΄s done 
 Uses people 
 Takes credit 
 Commands 
 Says “Go” 

 

 

 Coaches employees 

 Depends on goodwill 

 Generates    

  enthusiasm 

 Says “We”  

 Fixes the breakdown 

 

 Shows how it΄s done 

 Develops people 

 Gives credit 

 Asks 

 Says “Let΄s go”  
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Μέρος Α΄ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΚΕΦ. 1Ο  

 

1.1 Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα  

 

Η Δημόσια Διοίκηση κάνοντας χρήση διαφόρων μέσων και ενεργειών αποσκοπεί στην 

επίτευξη αποτελεσμάτων, που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση του γενικού 

συμφέροντος των πολιτών ενός κράτους1. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο 

εκσυγχρονισμός του δημοσίου είναι αναπόφευκτος2 και τούτο οφείλεται στην πρόοδο 

της τεχνολογίας, αλλά και στις αλλαγές που απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί στους 

οποίους οφείλει να συμμορφωθεί και η ελληνική πραγματικότητα. Είναι σημαντικό η 

σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση να στηρίζεται στο σύγχρονο περιβάλλον και δη στις νέες 

τεχνολογίες, αλλά και να τονίζει την ιδιότητα ενός κράτος δικαίου που θα εξυπηρετεί 

τον πολίτη με τον πλέον καλύτερο τρόπο, ξεφεύγοντας από τη γραφειοκρατική λογική 

και υιοθετώντας τη πολιτοκεντρική προσέγγιση που τοποθετεί τον πολίτη στο 

επίκεντρο προσφέροντάς του ένα αποδοτικότερο και πιο λειτουργικό δημόσιο 

σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών3.   

 

Η διοίκηση του κράτους μας οργανώνεται σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, κατά το 

αποκεντρωτικό σύστημα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα <<Καλλικράτης>> Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης4 είναι ο νόμος 

3852/2010 σύμφωνα με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της 

Ελλάδας το 2011 και κατά αυτόν τον τρόπο  επανακαθορίστηκαν τα όρια των 

αυτοδιοικητικών μονάδων. Η χώρα με τη νέα διάταξη διαιρείται σε 7 Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, 13 περιφέρειες, την Περιφερειακή Ενότητα του Άγιου Όρους που 

αυτοδιοικείται, 74 περιφερειακές ενότητες/νομούς, 325 δήμους.  

 

_____________ 

1 http://el.wikipedia.org/wiki 

2 Pollitt and Boukaert, 2004, Black St. Et al., 2001 

3McKevitt D. and Lawton A., 1995 

4 https://el.wikipedia.org/wiki/ 

http://el.wikipedia.org/wiki
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Κατά συνέπεια, υπηρετούν υπάλληλοι του δημοσίου στην κεντρική διοίκηση, στην 

περιφερειακή διοίκηση και στη τοπική αυτοδιοίκηση, επίσης υπάρχουν και υπάλληλοι 

που υπηρετούν στις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου όπως τα σώματα ασφαλείας, 

στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί, ιατροί και δικαστικοί.  

 

Είναι γεγονός πως έχουν διαμορφωθεί ισχυροί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

που τυγχάνει να είναι διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς. Η διοίκηση τοπικών 

υποθέσεων που αναλαμβάνουν αιρετά τοπικά όργανα, ανήκει σύμφωνα με το 

Σύνταγμα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού είναι οι Δήμοι. Ενώ οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δευτέρου Βαθμού είναι οι νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις που προορίζονται να αναπτύξουν οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά την περιφέρειά τους.  

 

 

1.2 Ποιότητα και Δημόσια Διοίκηση 

 

Ο όρος ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ικανοποίηση των πολιτών. 

Διάφοροι ορισμοί μπορούν να αποδώσουν αυτό τον όρο όπως για παράδειγμα η 

ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας που 

ικανοποιούν πλήρως ή / και ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών5. Ακόμη ο E. 

Deming σχετίζει την ποιότητα με την αποτελεσματικότητα και την 

ανταγωνιστικότητα.  

 

Κάνοντας λόγο για ποιότητα στη δημόσια διοίκηση σημαίνει πως θα πρέπει να 

σχεδιάσουμε δράσεις που θα απλουστεύουν τις διαδικασίες του δημοσίου, θα υπάρχει 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει 

σήμερα η τεχνολογία με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας με τον πολίτη. Η 

ποιότητα μιας δημόσιας υπηρεσίας εξαρτάται από την αξιοπιστία, την ανταπόκριση, 

την αψεγάδιαστη συμπεριφορά, την ευγένεια, την ικανότητα του υπαλλήλου, την  

 

_____________ 

5 Kotler, 2000 
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κατανόηση, την άρτια επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών και τέλος ας μην 

λησμονούμε τα υλικά στοιχεία και τον εξοπλισμό, που παρέχονται στους υπαλλήλους 

για να μπορούν να κάνουν την εργασία τους πιο εύκολη αλλά και πιο αποτελεσματική.  

 

 

1.3 Άνθρωπος και Ικανοποίηση    

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται με την ικανοποίηση 

που λαμβάνει ο πολίτης από την υπηρεσία που του παρέχεται. Η ικανοποίηση των 

πολιτών είναι δυνατόν να μετρηθεί με δείκτες όπως για παράδειγμα με τα παράπονα 

που κάνουν οι πολίτες, με έρευνες, είτε με επισκέψεις των πολιτών, ή ακόμη και με 

ενστάσεις που μπορεί να κάνουν οι πολίτες.  

 

Η ικανοποίηση των πολιτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας και θα μπορούσαμε να 

πούμε πως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας διαδικασίας που δεν είναι καθόλου 

στατική, αλλά διαρκώς μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

πολιτών.  

 

Ο άνθρωπος έχει μια δυναμική που συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της απόδοσης 

των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Ο δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να 

βελτιστοποιήσει την εργασιακή του κουλτούρα με τέτοιο τρόπο ώστε να ενστερνίζεται 

πλήρως το όραμα και το πλάνο που έχει ο δήμος για να μπορέσουν να επιτύχουν τους 

στόχους αυτού του οράματος.  

 

 

 

 

         Στόχος του Δήμου = Μεγιστοποίηση του συμφέροντος του πολίτη  
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1.4 Έννοια Αξιολόγησης του δημόσιου τομέα 

 

Η αξιολόγηση και ο εξορθολογισμός6 του δημόσιου τομέα έγκειται στην αποτύπωση 

συμπερασμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος των 

κλάδων του Δημοσίου και στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών, ώστε με τις  

απαραίτητες ενέργειες να εξορθολογιστούν οι εκάστοτε διευθύνσεις στο Δημόσιο.  

 

Από έρευνα που έχει γίνει, προκύπτει ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κλάδων 

του δημοσίου που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του δημοσίου τομέα.  

Τούτο φαίνεται να οφείλεται στην έλλειψη αντικειμένου εργασίας ή στο γεγονός πως 

υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με παρεμφερείς κλάδους. Επίσης, παρατηρείται το 

φαινόμενο να εμφανίζονται, με διαφορετική ονομασία, κλάδοι με όμοια τυπικά 

προσόντα και καθήκοντα. Είναι πασιφανές πως υπάρχουν στρεβλώσεις του 

διοικητικού συστήματος που λειτουργούν ανασταλτικά στην προσπάθεια 

αναδιαμόρφωσης του κρατικού μηχανισμού δημιουργώντας περιττά διοικητικά βάρη, 

τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο.  

 

Ένα σύστημα αξιολόγησης είναι χρήσιμο για να δημιουργεί και να διατηρεί ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο εκτέλεσης των εργασιών από τους εργαζομένους στην εργασία 

τους, να βελτιώνει την απόδοση και των ίδιων των εργαζομένων αλλά και των 

συστημάτων εργασίας, να βελτιώνει το σύστημα ανταμοιβών, να γίνονται πιο 

αποτελεσματικές τοποθετήσεις με βάση τις ικανότητες και τις επιδόσεις, να 

διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα και να ξεπερνιούνται οι όποιες αδυναμίες των 

συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, να πληροφορούνται και να 

ενημερώνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για το πόσο καλά αποδίδουν και ποιες είναι οι 

προοπτικές εξέλιξης τους με βάση την απόδοση και την αξιοκρατία, να διαπιστώνει 

τις διάφορες ανάγκες επιμόρφωσής τους πάντα με σκοπό την ανάπτυξη και 

αναβάθμιση του δημόσιου τομέα.  

 

 

 

_____________ 

6 ΑΔΑ: ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ 
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Απαραίτητοι στόχοι σε ένα σύστημα αξιολόγησης7 είναι:  

 Ο έλεγχος της απόδοσης των εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη των στόχων του 

δήμου. 

 Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων και η παρακίνηση για υψηλή 

απόδοση. 

 Η υποστήριξη των αποφάσεων και πολιτικών που αφορούν στις αμοιβές, τα 

κίνητρα. την εκπαίδευση, τις προαγωγές, τις μεταθέσεις. 

 Η επίτευξη του αισθήματος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας μεταξύ των 

εργαζομένων. 

 Η ενίσχυση του αισθήματος υπευθυνότητας των εργαζομένων. 

 

Εν κατακλείδι, η σπουδαιότητα του ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι εξασφαλίζεται 

με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη δυνατή πραγματοποίηση των στόχων του δήμου και 

εφόσον ελέγχεται συνεχώς, με τη σωστή οργάνωση και στρατηγική οι εργαζόμενοι θα 

μπορούν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. 

 

 

1.5  Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης των εργαζομένων   

 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνουν τα 

τμήματα και τις υπηρεσίες. Γενικότερα σωστή διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση, 

θεωρητικά, θα πρέπει να αποτελείται από τρία στάδια δηλαδή,  

 

 

 

    Περιγραφή του           Τοποθέτηση του               Και κατόπιν 

    αντικειμένου             κατάλληλου ανθρώπινου        αξιολόγησή                              

    της θέσης                δυναμικού                   του 

 

 

 

______________ 

7 Παπαστεφανάκη, (2008) 
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Για να στελεχωθούν οι οργανικές μονάδες του δημοσίου είναι απαραίτητο να γίνει η 

αξιολόγηση του εργατικού δυναμικού βάση κάποιων κριτηρίων όπως η απόδοση του 

υπαλλήλου, η γνώση του αντικειμένου, η συμπεριφορά, η ικανότητα του διοικείν, η 

πρωτοβουλία, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού 

και στοχοθεσίας, η ηγετική ικανότητα, η εμπειρία που έχει ο εργαζόμενος στο 

αντικείμενο που ασχολείται, η δυνατότητα προσαρμογής του στο εργασιακό 

περιβάλλον. 

 

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την απόδοση των εργαζομένων του δήμου είναι 

φρόνιμο να εξετάσουμε και να αναλύσουμε κάποιους δείκτες όπως,  

 

1. Η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος για τη στοχοθεσία.  

2. Ο χρόνος που απαιτείται να επιτευχθεί η στοχοθεσία.  

3. Η ορθολογική διαχείριση των πόρων του δήμου.  

4. Ο αριθμός των στόχων που έχουν επιτευχθεί.  
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Μέρος Β΄ - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

ΚΕΦ. 2Ο  

 

2.1 Ιστορικά και στατιστικά στοιχεία  

 

Ήταν στα 1894  με 1900 όταν ο Κωνσταντίνος Καραπάνος αγόρασε τη γη της 

Γλυφάδας (το τσιφλίκι της Άνω και Κάτω Πυρναρής αφού η ονομασία Γλυφάδα για 

όλο το τσιφλίκι είναι μεταγενέστερη) από τους κληρονόμους του αρχικού γαιοκτήμονα 

Ανδρέα Λουριώτη. Ο πρώτος ήταν αυτός που επιχείρησε μια ποιοτική αναβάθμιση 

των καλλιεργειών και της εκμετάλλευσης του κτήματος γενικά. 
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Την εποχή εκείνη όλα και όλα δέκα χαμόσπιτα ήταν στην πλατεία Χωρικών με τα 

βοηθητικά τους κτίσματα δηλαδή στάβλους, πατητήρια, αλώνια, αποθήκες. Επίσης 

υπήρχε ένα κτίριο για την επιστασία του γαιοκτήμονα στο ίδιο ακριβώς μέρος. Αυτά 

που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου,  

το μικρό λιθόκτιστο εκκλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου δίπλα στο σημερινό Δημαρχείο, 

ένα ταβερνάκι και το πανδοχείο του Αντωνόπουλου και αυτό δίπλα στο σημερινό 

Δημαρχείο, που αποτελούσε τόπο αναπαύσεως και αναψυχής για τους Αθηναίους 

κυνηγούς και ψαράδες. Η Γλυφάδα με την άγρια φύση της, τα δάση της, τις ρεματιές 

της, τα σχοίνα της και τη θάλασσα της ήταν ο ιδανικός τόπος για κυνήγι και ψάρεμα 

εκείνη την εποχή. 

 

Η Γλυφάδα αποτέλεσε ένα παραθεριστικό κέντρο αργότερα και ήταν η λουτρόπολη 

όπου πολύς κόσμος συνέρεε για αναψυχή. Οι τότε μεγάλοι δρόμοι με τα μεγάλα 

οικόπεδα απευθύνονταν σε αγοραστές που διέθεταν υψηλά εισοδήματα. 

 

Η καταστροφή του 1922, έφερε μεγάλες μάζες πληθυσμού στην Αθήνα. Η ομορφιά 

που είχε το τοπίο της Γλυφάδας ήταν μία από τις κύριες αιτίες για την μετεξέλιξή της 

σε έναν οργανωμένο οικισμό. Από τα βιβλία πρακτικών του κοινοτικού 

συμβουλίου  Γλυφάδας στις 17/10/1931 και σύμφωνα με τον αρ. αποφάσεως 102, 

θεσμοθετούνται οι εμπορικοί οδοί της πόλης «δια να προληφθώσι αταξίαι εις την 

πόλιν σχετικώς με την εγκατάστασιν εμπορικών καταστημάτων». Την περίοδο της 

κατοχής η κοινότητα αναβαθμίστηκε σε Δήμο με την ονομασία Δήμος Ευρυάλης. 

Πρώτος Δήμαρχος Ευρυάλης ήταν ο Ανδρέας Λαζαράκης, που σφράγισε με την δράση 

του την κατοχική Γλυφάδα. 
 

Στο σημείο αυτό φιλοξενώ μια συνέντευξη του σημερινού Δημάρχου Γλυφάδας 

Γεώργιου Παπανικολάου όπως πολύ χαρακτηριστικά και πολύ συνοπτικά είχε αναφέρει 

τα ακόλουθα... “Η Γλυφάδα είναι η τρίτη πόλη σε χωρική έκταση στην Αττική μετά την 

Αθήνα και τον Πειραιά με έκταση 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η περιοχή μας έχει το 

προνόμιο ότι διαθέτει φυσική ομορφιά και ταυτόχρονα συνδυάζει βουνό και θάλασσα. 

Παράλληλα είναι μια πόλη με καλό εμπορικό κέντρο που φέρνει έσοδα στο δήμο. Αυτό 

μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Βελτίωση 

χρειάζονται τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι παιδικές χαρές, οι παιδικοί σταθμοί, τα φώτα 

στους δρόμους, οι δομές για τους ηλικιωμένους και όλα αυτά αποτελούν τις βασικές 
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υποχρεώσεις του δήμου. Η Γλυφάδα είναι επιπλέον ένας δήμος που δεν έχει δάνεια. Το 

μόνο δάνειο που πήρε ήταν πριν 20 χρόνια για την οικοδόμηση του νέου δημαρχείου, 

το οποίο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα έξοδα. Η παραλία είναι μεγάλη μας προτεραιότητα, 

ώστε να μπορούν οι πολίτες να την χαίρονται όπως πρέπει. Δρομολογείται η ανάπλαση 

η οποία περιλαμβάνει καθαρισμό και εμπλουτισμό του χώρου με πράσινο, αμμουδιά, 

διαδρομές ποδηλάτου ώστε να γίνει φιλική στους κατοίκους. Με χρηματοδοτήσεις 

αξιοποιώντας προγράμματα της Ε.Ε. προ εγκρίθηκαν 6.500.000€ για ανάπλαση του 

εμπορικού κέντρου, φέρνοντας σύντομα στην πόλη μας ηλεκτρικά λεωφορεία και 

κομποστοποίηση απορριμμάτων. Με την βοήθεια των κατοίκων, επιθυμούμε η 

Γλυφάδα να γίνει η πόλη πρότυπο της Ελλάδας. Μια πόλη που όλοι θα θέλουν να 

ζουν”.  

 

Ο Δήμος Γλυφάδας ανήκει, σύμφωνα με έρευνα από την Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία8 (2011) στην 11η θέση σε ότι αφορά στην πληθυσμιακή κατανομή μόνιμων 

κατοίκων (87.305).  

 

ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

 

ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

10.787.690 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

 

3.812.330 

 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

  

 

87.305 

 

Πίνακας Ι 

 

 

 

____________ 
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Η Απογραφή του 2011 εστίασε στο να γίνει καταγραφή του μόνιμου πληθυσμού της 

χώρας μας και όχι όσων ατόμων βρέθηκαν παρόντα στον τόπο που απεγράφησαν 

(Πίνακας Ι).    

 

Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στην Κάτω Γλυφάδα. Ο Δήμος φροντίζει για την ομαλή 

διεκπεραίωση των υποθέσεων των δημοτών του που κατοικούν στην Άνω Γλυφάδα 

και Κάτω Γλυφάδα.  

 

Σίγουρα ο ρόλος των Ο.Τ.Α. είναι καθοριστικός αφού μέσω αυτών εξελίσσεται η 

αυτοδιοίκηση. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο πυρήνας των τοπικών 

κοινωνιών και ο ρόλος τους είναι σπουδαίος καθώς με την αναβάθμιση τους μπορούν 

να παίζουν έναν πιο ενεργό και θεσμικό ρόλο.  

 

Οι πολίτες από την μια πλευρά, αποτελούν τους μοχλούς της κινητήριας ανάπτυξης 

αυτοδιοικητικά, ενώ από την άλλη πλευρά, η τοπική αυτοδιοίκηση αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες (σύσταση νέων επιχειρήσεων, επενδύσεις, εφαρμογή κοινοτικών 

προγραμμάτων).  

 

Δήμος ==> άρτιος διαχειριστής κοινωνικά υπεύθυνος 

   

 

 

2.2 Οργανόγραμμα Δήμου 

 

Στο δήμο Γλυφάδας υπηρετούν  

 

 294 μόνιμοι υπάλληλοι.  

 79 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

 54 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

Από αυτούς 59 είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 30 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

221 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 117 υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

 

Κατά συνέπεια 427 άτομα εργάζονται σήμερα στο δήμο από τα οποία το 12,6% είναι 

άτομα που θα εργαστούν για ορισμένο χρονικό διάστημα και κάποια στιγμή που θα 
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λήξει η σύμβασή τους θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Μόλις το 20,8% είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ το 79,2% είναι άνευ πτυχίου. Από τους πτυχιούχους που 

συνολικά απαριθμούν τους 89 μόλις οι 21 διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, δύο άτομα 

διδακτορικό τίτλο και ένας είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.  

Οι θέσεις ευθύνης καταλαμβάνονται από  

 13 πτυχιούχους Πανεπιστημίων.  

 3 Τ.Ε.Ι.   

 7 με απολυτήριο λυκείου.  

 

Από το σύνολό τους 23 άτομα οι 16 έχουν μπει σε θέσεις ευθύνης που απαραίτητα 

χρειάζεται το εξειδικευμένο πτυχίο τους και μόνο, για παράδειγμα, στην πολεοδομία 

τοποθετούνται με το πτυχίο του μηχανικού. Άρα, μόλις οι 7 είναι πτυχιούχοι σε 

διάφορες θέσεις και άλλοι 7 με απολυτήριο λυκείου που καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες 

θέσεις, πράγμα που σημαίνει πως μοιράζονται ισομερώς λοιπόν αυτές τις θέσεις με 

ποσοστό 50% δηλαδή.  

    

Από αυτούς που κατέχουν τις θέσεις ευθύνης με απολυτήριο λυκείου στο σύνολό τους 

είναι 7 όπως ήδη αναφέραμε και οι 4 από αυτούς βρίσκονται πολλά χρόνια στην ίδια 

θέση (>25) χωρίς να έχουν μετακινηθεί, δηλαδή το 57,14%.  

 

Το οργανόγραμμα του δήμου έχει ως εξής,  

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης δημάρχου & αντιδημάρχων  

 Ειδικοί σύμβουλοι- συνεργάτες  

 Γραφείο νομικής υπηρεσίας  

 Γραφείο προγραμματισμού  

 Γραφείο τύπου, δημοσίων & διεθνών σχέσεων  

 Γραφείο κοινωνικής πολιτικής 

 Γραφείο πολιτικής προστασίας  

 Γραφείο νομικών προσώπων του δήμου & δημοτικών επιχειρήσεων   
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Τμήμα διοίκησης.  

 Τμήμα δημοτικού συμβουλίου.  

 Τμήμα δημοτικής κατάστασης.  

 Τμήμα ληξιαρχείου.  

 Τμήμα παιδείας.  

 Τμήμα μηχανογραφικού κέντρου.  

 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Τμήμα λογιστικού.  

 Τμήμα δημοτικών προσόδων.  

 Τμήμα δημοτικής περιουσίας.  

 Τμήμα καταστημάτων.  

 Τμήμα ταμειακής υπηρεσίας.  

 Τμήμα προμηθειών και παροχής ειδικών υπηρεσιών.   

 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Τμήμα διοίκησης και επιθεώρησης.  

 Τμήμα οδοποιίας και κυκλοφορίας.  

 Τμήμα υδραυλικών και λιμενικών έργων.  

 Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  

 Τμήμα κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου. 

 Τμήμα οικοδομικών έργων.  

 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 Τμήμα γραμματείας.  

 Τμήμα τοπογραφικό.  

 Τμήμα αδειών.  

 Τμήμα αυθαιρέτων.   
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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 Τμήμα καθαριότητας.  

 Τμήμα κίνησης και συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.  

 Τμήμα αποθηκών 

 Τμήμα Περιβάλλοντος  

 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  

 Τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών.  

 Τμήμα εσωτερικής ανταπόκρισης.  

 

 

 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

 Τμήμα ελέγχου καταστημάτων.  

 Τμήμα ελέγχου κυκλοφορίας, στάθμευσης αυτοκινήτων.  

 

 

2.3 Προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου  

 

Αποτυπώνοντας τη σημερινή κατάσταση του Δήμου μου θα μπορούσα να σημειώσω 

τα ακόλουθα:  

 Το προσωπικό του δήμου φαίνεται πως δεν είναι επαρκές και γι αυτό πολλά 

τμήματα δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας τον καθημερινό όγκο εργασιών που 

πρέπει να υλοποιηθούν ή ακόμα και αν αυτό γίνει θα πραγματοποιηθεί με χρονική 

καθυστέρηση.  

 Φαίνεται πως μάλλον δεν έχει γίνει μια σωστή κατανομή εργασιών και λόγω 

ακριβώς αυτής της ανορθόδοξης κατανομής εργασιών δεν έρχονται εις πέρας 

άμεσα οι εργασίες.  

 Υπάρχει πρόβλημα γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί και επιβραδύνει τις 

δραστηριότητες και τις ενέργειες των πολιτών. Μπορεί να φαντάζει ανυπέρβλητο 

εμπόδιο για να λυθεί, αλλά σίγουρα κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του που ακόμα 

και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει δοθεί, όπως για παράδειγμα ο πολίτης 
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πρέπει να καταθέσει έγγραφα, να επικυρώσει άλλα, να πιστοποιήσει πως 

γεννήθηκε με επικαιροποιημένο έγγραφο κ.ά. 

 Δεν ακολουθούνται τα στάδια διοικητικής διαχείρισης, δηλαδή:  

 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για λήψη αποφάσεων 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Στον προγραμματισμό, (τι θα γίνει, πως θα γίνει, γιατί θα γίνει, πότε θα γίνει, 

ποιος θα το κάνει) φροντίζουμε να καθορίσουμε τους στόχους, να διαμορφώσουμε 

τις στρατηγικές και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά και ποια 

προγράμματα δράσης θα εφαρμόσουμε, καθώς επίσης ετοιμάζουμε και τη 

στοχοθεσία.  

 

 Στην οργάνωση, που εκφράζεται μέσω οργανογράμματος (απεικόνιση των 

διευθύνσεων και των τμημάτων με διαγράμματα), κάνουμε αξιοκρατικό 

καταμερισμό των εργασιών, τμηματοποιούνται οι λειτουργίες και οι εξουσίες. 

 

 Στη διοίκηση, όπου χωρίς κόμπλεξ κατωτερότητας παροτρύνουμε, ενθαρρύνουμε, 

καθοδηγούμε, επιβραβεύουμε, και γενικά στοχεύουμε στην ενεργοποίηση των 

θετικών στοιχείων του χαρακτήρα των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, με τη σωστή 

επικοινωνία και την άρτια πληροφόρηση, συνεργαζόμαστε αλληλέγγυα και 

δείχνουμε την απαραίτητη κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο 

διοίκησης.  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ  
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 Στον έλεγχο, που είναι στενά συνδεδεμένος με την λειτουργία του 

προγραμματισμού, είναι φρόνιμο να είναι και οργανικά συνδεδεμένες η 

λειτουργία του ελέγχου με τη λειτουργία του προγραμματισμού, ώστε να 

μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά.  

   

 Υπάρχει έλλειψη εργαλείων διοίκησης:  

  - Δε γίνεται σχεδιασμός.  

  - Δε συλλέγονται πληροφορίες.  

  - Δεν υπάρχει ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

  - Δεν διαχέονται αυτά τα αποτελέσματα.   

  - Δεν καταρτίζεται στοχοθεσία τόσο από τα τμήματα όσο και από τις       

   διευθύνσεις. 

 

 Δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και δε συντονίζονται τα τμήματα για την εύρυθμη 

λειτουργία τους. Αλλά και εσωτερικά, δεν αξιοποιούνται οι υπάλληλοι και πολλές 

φορές δεν υπάρχει αγαστό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ αυτών.  

 

 Το εργασιακό πλαίσιο είναι προβληματικό κι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως 

πολλές φορές τυχαίνει κάποιοι προϊστάμενοι να είναι σκόπιμα συγκεντρωτικοί, 

είτε γιατί δεν θέλουν να έχουν εμπιστοσύνη στους συνεργάτες τους, είτε γιατί 

είναι ελλειμματικές προσωπικότητες, απαξιώνουν τους συνεργάτες τους, είναι 

ανεπαρκή άτομα για τη θέση που κατέχουν και αμύνονται για τη θέση τους με 

τρόπο επιθετικό για τους άλλους και ίσως ακόμα και ανήθικο, είτε γιατί 

διακατέχονται από ένα αίσθημα κατωτερότητας, λόγω ίσως των πολλών τυπικών 

προσόντων που συγκεντρώνει η νέα γενιά, ενώ οι παλαιότεροι αρκούνταν σε ένα 

απολυτήριο λυκείου και το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουν να γίνονται πολλές 

φορές σκωπτικοί.  

  

 Γίνονται αποσπασματικές παρεμβάσεις για την εξυγίανση των τμημάτων, 

προσπαθώντας να καλύψουν θέσεις προσωρινά και προβαίνουν στη μετακίνηση 

του υπαλλήλου δημιουργώντας ταυτόχρονα πρόβλημα στο τμήμα από το οποίο 

μετακινήθηκε ο υπάλληλος. 
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 Η τεχνολογία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μετασχηματίζει τις 

υφιστάμενες διαδικασίες και αναβαθμίζει υπηρεσίες, με σκοπό η διοίκηση να 

φτάνει στο σημείο να ικανοποιεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες του 

κοινωνικού συνόλου. Για τούτο, η τεχνολογία είναι ένα από τα πιο αξιόλογα 

εργαλεία διοίκησης σήμερα, αφού πολλές εργασίες γίνονται άμεσα και 

αποτελεσματικά. Όμως δεν έχει καταφέρει να ενσωματωθεί πλήρως στην 

καθημερινότητα των πολιτών και του δημοσίου γενικότερα, είτε λόγω έλλειψης 

ενημέρωσης των πολιτών, είτε γιατί δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη πεδία δράσης 

που αφορούν σε αυτό τον τομέα, ή ακόμα γιατί κωλυσιεργούν να ενεργοποιηθούν 

προς αυτή τη κατεύθυνση.   

 

 Ο ρυθμός εσωτερικής μετανάστευσης, ειδικά με το hot spot Ελληνικού, 

δημιουργεί μια καθημερινή αναμέτρηση με προβλήματα που προκύπτουν σε 

πληθυσμιακό επίπεδο, σε επίπεδο υγιεινής, καθώς τείνει να γίνει μια ανεξέλεγκτη 

κατάσταση, αφού προκύπτουν ζητήματα καθημερινά από την προσωρινή τους 

εγκατάσταση στον όμορο δήμο.  

 

 Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης, αφού πολλοί συμπολίτες 

μας αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, ενώ φαίνεται πως δεν 

εφαρμόζονται αξιοκρατικά και αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η οικονομική κρίση δημιούργησε προβλήματα 

αλλά και έφερε σε προτεραιότητα θέματα για την ενίσχυση και ανακούφιση των 

πολιτών, την κοινωνική πρόνοια και την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη σε 

καθημερινή βάση. Υπάρχει από το δήμο ανάλογη κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση, 

αλλά δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα ο στόχος.  

 

 Υπάρχει μια δυστοκία στις μετακινήσεις των υπαλλήλων, αφού πολλές φορές 

υπάλληλοι δε μετακινούνται από μια θέση σε μια άλλη με σκοπό την γνώση νέου 

αντικειμένου ή κάποιες φορές υπάρχει μια μειονότητα υπαλλήλων που αλλάζουν 

θέσεις για να καλύψουν τα όποια κενά υπάρχουν πάντα βέβαια με τη σύμφωνη 

γνώμη της διοίκησης που έχει την εξουσία και πολλές φορές ορμώμενοι από τις 

πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός.  
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 Δεν καλύπτονται εύκολα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (πρόβλημα 

ρευστότητας), 

 

 Χρειάζεται επαρκής και αντικειμενικός έλεγχος των εσόδων και των εξόδων.      

 

 

2.4 Όραμα 

 

Είναι σαφές πως το όραμά του δήμου μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των 

δημοτών μέσα από το σχεδιασμό δράσεων και υπηρεσιών που θα καλύψουν αυτές τις 

ανάγκες. Στη συνέχεια, οραματιζόμαστε η Γλυφάδα να γίνει ένας πρότυπος δήμος 

πάντα με βάση κάποιες αξίες και δη τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την 

ποιότητα εξυπηρέτησης, αφού δεν πρέπει να λησμονούμε πως είμαστε δημόσιοι 

λειτουργοί.  

 

Είναι σημαντικό να μην λησμονούμε πως για να κάνουμε μια στρατηγική ανάλυση θα 

πρέπει πρώτα να διαγνώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να εφαρμόσουμε τη 

στρατηγική σκοπών. Η στρατηγική μπορεί να είναι κατάλληλη μπορεί και όχι, μπορεί 

να ικανοποιεί τις προσδοκίες των δημοτών άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο.  

 

Σίγουρα αυτό που ενδιαφέρει είναι οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να 

επιφέρουν αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών πάντα προς όφελος 

του πολίτη. Με κριτήριο τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, η 

εκάστοτε Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της τόσο σε κοινωνικό 

επίπεδο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των δημοτών της 

αλλά και στο φυσικό περιβάλλον, να φροντίζει να ανταποκρίνεται με πλήρη συνέπεια 

και αξιοπιστία στο έργο της.  

 

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μέσα από 

τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος Γλυφάδας.  

 

Έχει σημασία να υπάρχει πνεύμα αγαστό και απόλυτα συνεργάσιμο μεταξύ των 

λειτουργών του δήμου. Είναι σημαντικό να υιοθετείται ένα κλίμα αξιών εσωτερικής 
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συμπεριφοράς και να ακολουθείται μια αξιοκρατική οργανωτική διάρθρωση, να 

αναπτύσσεται υψηλό επίπεδο επικοινωνίας αλλά και αμοιβαίας κατανόησης.  

 

Υπό το πρίσμα της εύρυθμης λειτουργίας οι στόχοι που θα θέσουμε πρέπει να οδηγούν 

στην ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και σε μια καλύτερη ποιότητα του τρόπου ζωής 

των πολιτών. Η ανάπτυξη είναι μια έννοια που απαρτίζεται από πολλές μορφές. 

Ειδικότερα στην μελέτη περίπτωσης του Δήμου Γλυφάδας με τον όρο ανάπτυξη 

επιδιώκουμε τις θετικές μεταβολές στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα των 

πολιτών, άρα αναφερόμαστε σε μεταβολές που έχουν χαρακτήρα ποιοτικό, ποσοτικό, 

δομικό.  

 

Η ανάπτυξη έχει άμεση σχέση με την εξέλιξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων, ανεξάρτητα από την περίπτωση που η χώρα στην οποία ζούνε οι άνθρωποι 

αυτοί είναι αναπτυγμένη ή όχι9. Οι αλλαγές είναι διαρθρωτικές, τόσο σε θεσμικό 

επίπεδο, όσο και σε τεχνολογικό. Υπάρχουν δε και διαφοροποιήσεις ακόμη και σε 

ποιοτικό επίπεδο.  

 

Σε ότι έχει να κάνει με την τοπική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους Coffey και Polese10, 

αναφερόμαστε σε κάθε γεγονός, δραστηριότητα ή διαδικασία που υποστηρίζεται από 

τον πληθυσμό της μονάδας που γίνεται λόγος. Απαραίτητοι για όλη την διαδικασία 

ανάπτυξης είναι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης από τους τοπικούς παράγοντες, όπως 

είναι για παράδειγμα οι τοπικοί φορείς, οι οργανισμοί, η τοπική πρωτοβουλία.   

 

                  Ποιότητα τρόπου ζωής 

 

 

 

 Εκσυγχρονισμός                         Ανάπτυξη 

 

___________ 

9 Μήτουλα Ρ., 2006, “Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στην Ε.Ε. και ανασυγκρότηση του 

ελληνικού αστικού περιβάλλοντος”, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 

10 Coffey S. Polese M., 1985, Local Development, Conceptual Bases and Policy Implications, 

Regional Studies 
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Οι υπηρεσίες του δήμου για να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα και να εξυπηρετούν 

το κοινό καλό, θα πρέπει να είναι αποδοτικές ως προς τη βελτίωση της 

καθημερινότητας των δημοτών. Αυτή η καθημερινότητα των δημοτών κρίνεται από  

 

 Τη συνεπή και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών. 

 Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών.  

 Την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των δημοτών προς το δήμο  

    αλλά και του Δήμου προς τους δημότες του.  

 Ανάπτυξη ενσυναίσθησης, αλληλοκατανόησης και ευθύνης ως προς το κοινωνικό 

σύνολο και τις ανάγκες του. 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνονται με γνώμονα το   

    δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των δημοτών με τρόπο αντικειμενικό και   

    αμερόληπτο. 

 Οι οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτών προς το δήμο αλλά και του δήμου προς  

    τους προμηθευτές του ή σε όποια άλλη σύμβαση συνάπτει, να είναι ανάλογες και   

    συνεπείς των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου.  

 

Πρωταρχικά θα αναλύσουμε το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, πράγμα που 

σημαίνει πως θα δούμε τα χαρακτηριστικά του Δήμου, τα δημογραφικά στοιχεία, κλπ., 

και θα εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, αλλά και τις προοπτικές 

ανάπτυξης.  

 

Στη συνέχεια, αναλύουμε το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, δηλαδή τη λειτουργία 

των υπηρεσιών, τη λειτουργία των Νομικών Προσώπων και θα εντοπίσουμε αντίστοιχα 

τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών 

του Δήμου. Θα γίνει αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και θα 

διατυπωθεί το όραμα της Δημοτικής Αρχής, θα τεθούν οι προτεραιότητες και 

ακολούθως θα καθοριστούν οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι.  
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Μεγάλη σημασία έχουν και οι στρατηγικοί πόροι του δήμου μας και πιο συγκεκριμένα 

τα άτομα, τα κεφάλαια, η τεχνολογία, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που με το χρόνο 

είτε συσσωρεύονται είτε αποσβένονται. Συνεπώς μιλάμε για απτά και άυλα στοιχεία. Οι 

ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες μπορούν να δώσουν συγκριτικά στοιχεία. Μέσα στους 

πόρους θεωρούμε και την ακίνητη περιουσία, τις εγκαταστάσεις, τα αποθέματα, τον 

κινητό εξοπλισμό και τα δίκτυα.  

 

2.5 Ιεράρχηση στόχων 

Είναι πασιφανές πως για να βελτιωθεί το σύστημα εν γένει θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν με πολύ γοργούς ρυθμούς. Πράγμα 

που σημαίνει ότι για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα στρατηγικό 

σχεδιασμό ικανό, να βοηθήσει στο να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα 

κατανεμηθούν οι πόροι, ποιες είναι οι ανάγκες των πολιτών και πως θα καλυφθούν, έτσι 

ώστε να είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε το όραμά μας για έναν καλύτερο δήμο.  

Στρατηγική καινοτομία                         Σταδιακή βελτίωση του δήμου 

Συνεπώς ο ακρογωνιαίος λίθος για το δήμο, για να επιβιώσει σε αυτό το ταραχώδες 

κλίμα κρίσης που βιώνουμε καθημερινά τόσο σε προσωπικό επίπεδο του κάθε πολίτη, 

αλλά και στο σύνολο των πολιτών, είναι μια σωστή χάραξη στρατηγικής πορείας που θα 

καλύπτει όλα τα επίπεδα. Άρα η μελλοντική πορεία του δήμου εξαρτάται από τον 

στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή αφορά στο τρίπτυχο των παρακάτω ερωτήσεων,  

 Τι θα κάνουμε; 

 Ποιους αφορά αυτό που θα κάνουμε; 

 Πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι; 

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνάφεια στόχων, δηλαδή πόσο καλά μπορούν να 

συνδυάζονται οι στόχοι μεταξύ τους και βέβαια ο ένας στόχος να είναι συμβατός με τον 

επόμενο στόχο. Κάνουμε μία προσέγγιση για να διαμορφώσουμε τους 

βραχυπρόθεσμους στόχους, τους μεσοπρόθεσμους στόχους αλλά και τους 

μακροπρόθεσμους στόχους.  
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Είναι κατανοητό βέβαια πως οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν πιο 

εύκολα, μπορούμε ωστόσο να συνεχίσουμε με τους μεσοπρόθεσμους στόχους και να 

ακολουθήσουν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που φαίνεται να είναι πολύ πιο δύσκολο να 

επιτευχθούν.  

Έχει μεγάλη σπουδαιότητα να δομήσουμε ένα δήμο που να είναι  

 

 

 

                  Εκσυγχρονισμένος      Ψηφιακός 

  

                   Κοινωνικός               Οικολογικός  

 

                  Πολιτοκεντρικός        Αυτάρκης  

  

Πιο αναλυτικά για την κάθε πτυχή του δήμου προκύπτουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά και πιο συγκεκριμένα:  

 

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 

 

 Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.  

 Αναβάθμιση πολιτιστικών & αθλητικών υποδομών.  

 Βελτίωση έργων οδοποιίας.  

 Ανάπτυξη οδικού δικτύου και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.  

 Επαρκής σηματοδότηση στους οδούς.  

 Συνεργασία με όμορους δήμους.  

 Διαδημοτικές συνεργασίες.  

 Επανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας του δήμου.  

 Προώθηση δράσεων που θα αφορούν την ενημέρωση των δημοτών.  

 Πολεοδομικές παρεμβάσεις (απαλλοτριώσεις, κ.ά). 
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 Έλεγχος στατικότητας δημοσίων κτιρίων. 

 Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού (για παράδειγμα τακτοποίηση 

αυθαιρέτων, ένταξη στο σχέδιο πόλης).  

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 

 

 Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων που έχουν οξυνθεί λόγω της οικονομικής 

κρίσης.  

 Παρέμβαση για αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών.   

 Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του δήμου.  

 Οικονομική ελάφρυνση των τοπικών καταστημάτων.  

 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, παιδικές χαρές, πλατείες.  

 Συντήρηση δικτύου όμβριων. 

 Φωτισμός σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και άμεση αντικατάσταση 

κατεστραμμένων λαμπών με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών.  

 Ικανότητα προσβασιμότητας σε όλους τους χώρους για ΑΜΕΑ άτομα με 

ιδιαιτερότητες.  

 Μείωση των δημοτικών τελών και εφαρμογή αξιοκρατικών κοινωνικών 

κριτηρίων.  

 Συμμετοχή των δημοτών στα θέματα που αφορούν το δήμο. 

 Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.  

 Καταπολέμηση της οικονομικής εξαθλίωσης των πολιτών του δήμου.   

 Δράσεις για ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης σε θέματα bulling, 

ενδοοικογενειακής βίας, ρατσισμού. 

 Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και παιδιών στα σχολεία. 
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 Αναζήτηση κονδυλίων για να συντηρηθούν ή ακόμη και για να επισκευαστούν 

παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις.  

 Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων (δια βίου μάθηση), κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης για τα παιδιά αλλά και υποστηρικτικά κέντρα μελέτης.  

 Δημιουργία χώρων αναψυχής.  

 Συμβουλευτική ανέργων σε συνεργασία με ΟΑΕΔ αλλά και με τις επιχειρήσεις.  

 Προγράμματα αυτεπιστασίας για μικρά έργα.  

 Παροχές σε άπορους πολίτες που θα δίνονται από την είσπραξη δημοτικών τελών.  

 Ασφάλεια και προστασία του δημότη.  

 Έλεγχος και άμεση αντιμετώπιση των παραπόνων των δημοτών.  

 Προώθηση δράσεων σε αθλητικό & πολιτιστικό επίπεδο για την ανάδειξη του 

αθλητικού ιδεώδους και του πολιτισμού μας με παράλληλη ανάδειξη και ενίσχυση 

φορέων τέτοιων δράσεων.  

 Επαρκείς υποδομές για μαζικό αθλητισμό.  

 Εκσυγχρονισμός της πρωτοβάθμιας υγείας. 

 Δημιουργία κέντρου υγείας.  

 Αρτιότερη καταγραφή του πληθυσμού με αντικειμενικά κριτήρια που 

    θεωρούνται δικαιούχοι της πρόνοιας.  

 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 

 

 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός.  

 Συντήρηση εξοπλισμού του δήμου.  

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

 Δωρεάν WiFi στα δημόσια κτίρια.   
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 Αναβάθμιση λογισμικού.   

 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 

 

 Μελέτη της συγκοινωνιακής γραμμής.  

 Εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και χώρους με σκοπό την 

ενεργειακή αναβάθμιση.  

 Ενημέρωση πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση και 

καθαριότητα.  

 Εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια.  

 Βελτίωση καθαριότητας από τα συνεργεία και ανανέωση στόλου.  

 Αναβάθμιση παραλιών και πράσινη αναβάθμιση.  

 Έργα πυροπροστασίας.  

 Υλοποίηση πολιτικής προστασίας με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών. 

ενισχύοντας την ιδέα του εθελοντισμού.  

 Λήψη μέτρων αντιρρυπαντικής προστασίας στις μαρίνες.  

 Ανάδειξη δασικών περιοχών.  

 Χωροθέτηση.  

 

 

ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 

 Κάλυψη απαραίτητων θέσεων που δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα με μετατάξεις 

    και στελέχωση υπηρεσιών που αδυνατούν να παράξουν έργο.  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων υφιστάμενου προσωπικού.  

 Εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και αξιοκρατική  
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    αξιολόγηση.  

 Επικοινωνία με τον δημότη και διαδικασία διαβούλευσης.  

 

 

ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 

 

 Επενδύσεις. 

 Έργα για την ανάδειξη θερμών πηγών που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν δείγματα 

πως υπάρχουν στο δήμο.  

 Σύμπραξη με ιδιώτες π.χ. για την ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση.  

 Μείωση δαπανών.   

 Ανάπτυξη εθελοντισμού και προσφοράς στη συνείδηση των πολιτών που θα 

εξυπηρετούν στην ομαλή διαβίωση των δημοτών.  

 Βελτίωση οικονομικών του δήμου.  

 Έργα για την ανάπτυξη και βελτίωση των μαρίνων του Δήμου.  

 

Αξιοσημείωτο είναι πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ευρωπαϊκή ένωση όπου 

υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση που αφορά την “ Ευρώπη 2020”11. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσει την κρίση και να 

δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική 

οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια να ελαχιστοποιηθεί ο 

δείκτης της ανεργίας.  

 

Στόχος της στρατηγικής Ευρώπης 2020 είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης με 

επενδύσεις τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και στον τομέα της έρευνας και 

επίσης να υπάρξει καινοτομία στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στόχος 

είναι η μείωση της φτώχειας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

______________ 

11 http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον Δήμο Γλυφάδας, οι στόχοι που θέτει ο δήμος θα 

γίνουν δράσεις και οι άξονες έργα. Περιγράφουμε τα προβλήματα και ελέγχουμε τις 

προοπτικές βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης και προχωρούμε στην ανάπτυξη 

νέων στόχων. Επιπρόσθετα, διακρίνουμε την πολυδιάστατη δέσμη που ακολουθεί και  

 

αφορά τους άξονες τους οποίους λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και προσπαθούμε να 

επιτύχουμε την ανάπτυξη σε όλους αυτούς τους τομείς,  

 

 

 

Κοινωνική                                              

Πολιτική και μέριμνα                                  Βελτίωση διοίκησης  

                                              Απασχόληση  

                  

                           Τοπική οικονομία 

                                           Νεολαία και καινοτόμες ιδέες 

Πολιτιστικά, αθλητισμός, παιδεία 

                                

 

Περιβάλλον, πράσινο & καθαριότητα   3η ηλικία και συμμετοχή   

 

          Όμοροι δήμοι και συνεργασία           Ποιότητα καθημερινής ζωής 

 

 

Σχήμα Ι 
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Μέρος Γ΄ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ &  

         ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

 

ΚΕΦ. 3Ο  

 

3.1 Στρατηγική Ανάλυση 

 

Προχωρώντας στη στρατηγική ανάλυση αυτό που θα κάνουμε είναι να ερευνήσουμε 

το εξωτερικό περιβάλλον που απαρτίζεται από το ΜΙΚΡΟ περιβάλλον και το ΜΑΚΡΟ 

περιβάλλον. Στο ΜΙΚΡΟ περιβάλλον θα γίνει αναφορά στη SWOT analysis,12 ενώ 

στο ΜΑΚΡΟ περιβάλλον θα κάνουμε την PEST13 ανάλυση. Τι σημαίνει αυτό στην 

πράξη;  

 

3.2 SWOT ANALYSIS 

 

Η ανάλυση SWOT12 είναι πράγματι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που στη 

δεδομένη περίπτωση μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε το 

εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που μελετώ, αρχικά 

αξιολογώντας την υπάρχουσα στρατηγική και στην πορεία διαμορφώνοντας νέα 

στρατηγική, μειώνοντας όσο γίνεται περισσότερο το ρίσκο, ώστε να είμαστε σε θέση 

να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ αξιόλογο αφού 

μπορεί να μας βοηθήσει να πάρουμε μια απόφαση πάντα σε σχέση με τους στόχους 

που έχουμε θέσει και που θέλουμε τελικά να επιτύχουμε.  

 

Ακολούθως λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του Δήμου, 

τις ευκαιρίες και τις απειλές στο περιβάλλον που δρα και εξελίσσεται. Είναι ένα πολύ 

δυναμικό εργαλείο γιατί όταν φτάσει η ώρα που θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις  

______________ 

12 Στρατηγικό Μάρκετινγκ Β΄ ΄Εκδοση - ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13 WHELLEN T.l. AND D.J. HUNGER, Strategic Management and Business Policy, Concepts 

and Cases, Pearson-Prentice Hall, 10th Edition, 2006  

https://www.stamoulis.gr/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%92-%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_p-373523.aspx
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τότε θα μπορούν οι ιθύνοντες να διαμορφώσουν τη στρατηγική εκείνη που θα είναι σε 

θέση να ακολουθήσουν μελλοντικά. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αφορούν το 

εσωτερικό περιβάλλον του δήμου, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές μπορούμε να πούμε 

πως αφορούν τις μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι τελευταίες θα πρέπει 

να προσαρμοστούν στα μέτρα του δήμου, ή ο δήμος να προσαρμοστεί σε αυτές.   

 

Για να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες καλό είναι να ελέγξουμε τις 

δυνάμεις, να επενδύσουμε σε αυτές και να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική που έχουν 

ώστε να προκύψουν νέες ευκαιρίες. 

 

Είναι λογικό πως όταν αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες τότε στον αντίποδα εξαλείφονται οι 

αδυναμίες ή τουλάχιστον διορθώνονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Από την στιγμή 

που είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις απειλές και τους κινδύνους μπορούμε να 

προετοιμαστούμε και να ακολουθήσουμε τα κατάλληλα βήματα ώστε να 

προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε.  

 

Μετατρέπουμε:    τις απειλές σε ευκαιρίες και τις αδυναμίες σε δυνάμεις  

 

Απειλές = “δυνητικές” Ευκαιρίες 

Αδυναμίες = “δυνητικές” Δυνάμεις 
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STRENGTHS   -   Δυνατά Σημεία 

Εσωτερικό περιβάλλον  

 

Ας απαντήσουμε σε ερωτήματα του τύπου14:  

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δήμου; 

 Ποια είναι η πλέον ανταγωνιστική υπηρεσία στο δήμο; 

 Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι στο δήμο; 

 Ποιοι είναι οι δυνατοί ενδογενείς οικονομικοί παράγοντες; 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

 Γεωγραφική θέση  

 Μεγάλη τοπική αγορά και εύκολη πρόσβαση  

 Οργανωμένες, ελεύθερες παραλίες  

 Επάρκεια πρώτων υλών 

 Εφαρμογή δράσεων για προσέγγιση των δημοτών 

 Αλλαγές στη μηχανογράφηση του δήμου και του ηλεκτρονικού συστήματος για τη  

   μείωση κόστους λειτουργίας 

 Εμπιστοσύνη στο δήμο  

 Άμεση επαφή με τους πολίτες μέσω των Κ.Ε.Π. 

 Εμπειρία χρόνων 

 Εφαρμογή fix my city  

 Υγιής οικονομική κατάσταση (δήμος εκτός κόκκινου), καλές ταμειακές ροές 

 Καλή τοποθεσία   

 Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας  

 Ανάπτυξη μαζικού αθλητικού πνεύματος 

 Οργανωμένη φύλαξη παραλιακά  
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WEAKNESSES   -   Αδύνατα Σημεία 

Εσωτερικό περιβάλλον 

 

 

Συνεχίζουμε με ερωτήματα όπως14: 

 

 Τι θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί στο δήμο;  

 Τι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί στο δήμο; 

 Τι θεωρείται ενδογενής αδυναμία του δήμου; 

  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  

 

 Εξειδικευμένη διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων 

 Ελλιπές προσωπικό και συνεπώς χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών (π.χ. ανεπαρκές   

   προσωπικό φυλάκων στις μαρίνες) 

 Χρονοβόρα γραφειοκρατία  

 Παλιό δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στη μαρίνα Γλυφάδας  

 Κακή διαχείριση της διοίκησης από τους υπαλλήλους του δήμου 

 Αστάθεια στο εσωτερικό περιβάλλον του δήμου για την εύρυθμη λειτουργία   

   του, ακαμψία στην εξέλιξη της πυραμίδας λόγω “οικογενειοκρατίας” 

 Αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών άμεσα    

 Ανεπάρκεια στελεχών με υψηλή κατάρτιση 

 Αδυναμία είσπραξης οφειλών (εσόδων του δήμου) 

 Έλλειψη σταθερής στρατηγικής κατεύθυνσης 

 Ανύπαρκτη συμβουλευτική στήριξη εργαζομένων και ειδικά όσους συνεργάζονται  

   άμεσα με κοινό  

 Αδράνεια συστήματος (καθυστέρηση στην εφαρμογή του Οργανισμού   

   Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου) 

 Ελλιπής ενημέρωση πολιτών για τις υπηρεσίες 

 Ανεπαρκής υποδομή για την εξυπηρέτηση αιτημάτων σε άμεσο χρόνο  

 Καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων και παραπόνων  

 Ελλιπής επιμόρφωση υπαλλήλων και συγκεκριμένα για όσους υπηρετούν σε     
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   θέσεις που εξυπηρετούν κοινό καθημερινά  

 Ανεπαρκής χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων 

 Αναβάθμιση της αισθητικής του δήμου   

 Δημιουργία ραμπών για άτομα με ειδικές ικανότητες  

 Έλλειψη κτιριακών υποδομών για στέγαση π.χ. βρεφονηπιακών σταθμών  

 Ανανέωση των οδοστρωμάτων που είναι σε κακή κατάσταση 

 Έλλειψη συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς και παιδιά  

 Έλλειψη γραφείου ευρέσεως εργασίας και καθοδήγηση ανέργων σχετικά με τις  

   προκηρύξεις θέσεων εργασίας  

 Μη εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανύπαρκτο γραφείο   

   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

14 https://el.wikipedia.org/wiki 
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OPPORTUNITIES   -   Ευκαιρίες  

 

Εξωτερικό περιβάλλον  

 

Σε αυτό το σημείο θα μελετήσουμε14: 

 

 Ποιες είναι οι κατάλληλες ευκαιρίες σε τεχνολογία, δημοτική πολιτική, προφίλ, 

τρόπο διαχείρισης που μπορούν να υιοθετηθούν από το δήμο;  

 Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις που αφορούν στο Δήμο Γλυφάδας; 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

 

 Επισκέψεις και ανταλλαγή απόψεων με άλλους δήμους του εξωτερικού ώστε να   

   αφομοιωθούν καλές πρακτικές πάντα προς όφελος των πολιτών.  

 Απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων – ΕΣΠΑ. 

 Εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των δημοτών.  

 Βελτίωση της προβολής των υπηρεσιών του δήμου (μαρίνες, αθλητικά κέντρα,   

   καθαριότητα, κλπ.).  

 Ανάπτυξη νέων καναλιών επικοινωνίας με τους πολίτες, νέοι τρόποι δικτύωσης. 

 Τεχνολογική πρόοδος (έξυπνα συστήματα καθαρισμού, νέοι μέθοδοι   

   προσέγγισης των πολιτών).  

 Τοπικά events.  

 Βελτίωση του τρόπου ζωής όσων συμπολιτών μας έχουν ανάγκη (κοινωνική   

   πολιτική).  

 Διάδοση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

 Διαδημοτικές και διακρατικές συνεργασίες.  

 Επενδύσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  

 Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παροχών των μαρίνων Γλυφάδας.  

 Συμμετοχή σε συνέδρια. 

 Συνεργασία με όμορους Δήμους.  
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THREATS   -   Απειλές  

 

Εξωτερικό περιβάλλον  

 

Επιπρόσθετα, θα ελέγξουμε14:  

 

 Ποια εμπόδια υπάρχουν στο δήμο;  

 Τι κάνουν άλλοι δήμοι;  

 Οι τεχνολογικές αλλαγές απειλούν τη τοπική κοινωνία της Γλυφάδας; 

 Υπάρχουν χρηματοοικονομικά προβλήματα στο δήμο;  

 Υπάρχει κάποια αδυναμία που αποτελεί απειλή για τη τοπική οικονομία του 

δήμου; 

 Υπάρχουν αλλαγές στις προδιαγραφές των υφιστάμενων υπηρεσιών του δήμου;  

 

ΑΠΕΙΛΕΣ  

 

 Ασταθές εξωτερικό περιβάλλον.  

 Οικονομική κρίση. 

 Οικονομικά σκάνδαλα.  

 Η “αυλή” και οι “κόλακες” της εκάστοτε Διοίκησης των αιρετών.  

 Ενοικίαση ακριβών υπηρεσιών από ιδιώτες (security, ενοικιάσεις κτιρίων,   

   πολιτιστικά). 

 Μείωση ρευστότητας.  

 Η εξάρτηση από έναν προμηθευτή.  

 Αλλαγές στη νομοθεσία.  

 Χρηματοδοτικά προβλήματα.  

 Αβεβαιότητα προσλήψεων και προσλήψεις για προσωρινή κάλυψη θέσεων με  

   εποχικό προσωπικό ή συμβασιούχους.  

 Δυσπιστία χρηστών για e-συναλλαγές.  

 Εξάρτηση από χορηγίες ιδιωτών. 

 Μειωμένα έσοδα του δήμου.  
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Από τα παραπάνω είναι εμφανές πως οι Ευκαιρίες μπορούν με κάποιο τρόπο να 

ισοσκελιστούν με τις Απειλές, αλλά οι Δυνάμεις δεν μπορούν να έρθουν σε μια 

ισορροπία με τις Αδυναμίες. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε σε πρώτη φάση πως 

θα πρέπει να φροντίσουμε άμεσα να προβούμε σε μια αναδιάρθρωση, αναβάθμιση, 

ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμό των στόχων που έχουμε θέσει σαν δήμος τόσο σε 

ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.   

 

3.3 PEST ANALYSIS 

 

Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια την ανάλυση με ένα άλλο στρατηγικό εργαλείο15 

(ανάλυση PEST) που είναι σχετικό με το Μακροπεριβάλλον του δήμου, δηλαδή θα 

αναφερθούμε στα συστήματα εκείνα αλλά και τις δομές που περιβάλλουν το δήμο. 

Όλα τα περιβάλλοντα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών καθώς αυτά συμβάλλουν στο ποσοστό που τους 

αναλογεί, χωρίς το ένα να θεωρείται πιο σημαντικό από το άλλο, στην βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης. Άρα θα διερευνήσουμε τα εξής περιβάλλοντα:  

 

                                Πολιτικό  

                Οικονομικό                    Κοινωνικό  

 

 

 

           Τεχνολογικό                             Περιβαλλοντικά   

                 θέματα  

 

 

 

                       Νομικό - Νομοθετικό πλαίσιο  

 

 

______________ 

15 Γεωργόπουλος Β. Ν. (2006), «Στρατηγικό Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα  
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Επιπρόσθετα: 

 

 Τη μορφή της τοπικής διοίκησης. 

 Το πολιτικό καθεστώς.  

 Τους νόμους.  

 Τη φορολογία.  

 Το εργασιακό καθεστώς.  

 Τους μισθούς. 

 Τους νόμους για προσλήψεις.  

 Τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, περιορισμούς.  

 Τη σταθερότητα πολιτικού συστήματος.  

 Τη συμμετοχή του δήμου σε διακρατικές συμφωνίες.  

 Τις τοπικές πολιτικές.  

 Τις επιλογές σε θέματα παιδείας, δομών, κλπ. που επηρεάζουν την λειτουργία του 

δήμου. 

 Τη συνεργασία με την Περιφέρεια.  

 

 

 Στο πολιτικό περιβάλλον κάνουμε λόγο για 

 

 Τη πολιτική σταθερότητα, απαραίτητο στοιχείο για να λειτουργήσει σύννομα και 

εύρυθμα ο δήμος. 

 

 

 Στο Οικονομικό περιβάλλον εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις   

    αποφάσεις που θα πάρουν οι ιθύνοντες στο δήμο δηλαδή 

 

 Επιτόκια δανεισμού.  

 Οικονομικό σύστημα λειτουργίας του δήμου.  
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 Πιστοληπτική ικανότητα.  

 Είσπραξη εσόδων.  

 Μείωση εξόδων. 

 Δημόσιες δαπάνες.  

 Πληθωρισμός. 

 Επίπεδα ανεργίας.  

 Κάλυψη μισθοδοσίας από συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα που προσφέρει τις 

καλύτερες παροχές στους μισθοδοτούμενους αλλά και στη διαχείριση των 

οικονομικών του δήμου.  

 

 

 Στο Κοινωνικό περιβάλλον ερευνούμε 

 

 Το πως είναι δομημένη η τοπική κοινωνία.  

 Τις αντιλήψεις των κατοίκων του δήμου. 

 Τα δημογραφικά κριτήρια. 

 Τα ψυχογραφικά. 

 Τη κουλτούρα. 

 Την παιδεία. 

 Τις συμπεριφορές.  

 Τις κυρίαρχες θρησκείες και γλώσσες.  

 Τις πολιτισμικές επιρροές στο τρόπο ζωής των δημοτών.   

 Τις ευαισθησίες σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας. 

 Τη διαφοροποίηση του κοινωνικού ρόλου τόσο των ανδρών όσο και των 

γυναικών.  

 Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα περιβαλλοντικά θέματα.  
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 Το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στο δήμο. 

 Τη μετακίνηση του πληθυσμού από μεταδημοτεύσεις.  

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σαφή κριτήρια επηρεασμού των δραστηριοτήτων του 

δήμου.  

 

 

 Το τεχνολογικό περιβάλλον παίζει και αυτό ακόμα το ρόλο του στη διαμόρφωση 

του Μακροπεριβάλλοντος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει καινοτομία σε 

ότι σχετίζεται με τα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως για παράδειγμα: 

 

 Επενδύσεις σε τεχνολογικές αλλαγές.  

 Εφαρμόζουμε τεχνολογίες που οδηγούν σε υπηρεσίες με μικρότερο κόστος αλλά 

και καλύτερη ποιότητα.   

 Ανανέωση του απηρχαιωμένου εξοπλισμού.  

 Χρήση του διαδικτύου.  

 Τεχνολογίες που προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη.  

 Βελτίωση των υπηρεσιών με αυτοματισμό. 

 Και τέλος, τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες να προβάλλονται 

και να επικοινωνούν με το δήμο αλλά και ο δήμος με τους δημότες του δια 

δραστικά. 

 

 

 Τα περιβαλλοντικά θέματα αφορούν  

 

 Στην οικολογία.   

 Τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. 

 Τον αντίκτυπο που έχουν στην καθημερινότητά μας θέματα όπως για παράδειγμα 

η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ρεύματος.   
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 Το νομικό - νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει 

 

 Την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.  

 Τους νόμους για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες.  

 Τους νομικούς περιορισμούς.   

 

Για να είμαστε σε θέση να προβούμε στην ανάλυση των παραπάνω είναι φρόνιμο να 

γίνονται έρευνες και μελέτες για να αξιοποιούμε τα δεδομένα μας και να προχωρούμε 

σε επενδύσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες που ενέχουν μεγάλη 

αβεβαιότητα, και για αυτό το λόγο προσδιορίζουμε εναλλακτικές στρατηγικές. Το 

μακροπεριβάλλον ενέχει κινδύνους και η στρατηγική μας ενέχει μια δυναμική 

ελιγμών και προσαρμοστικότητας.  

 

Κατανοώντας τα παραπάνω διαμορφώνουμε τη στρατηγική16 μας, αφού θέσουμε τους 

αντικειμενικούς στόχους, τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε αλλά και την 

πολιτική, προχωρούμε στην υλοποίηση της στρατηγικής, εφαρμόζοντας προγράμματα, 

διαδικασίες αλλά και τον προϋπολογισμό.  

 

                                             Εφαρμογής της στρατηγικής 

 

   Στρατηγική επιλογή  

 

                                               Στρατηγική ανάλυση  

 

 

 

 

 

__________________ 

16 Grant R.M. “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for 

Strategy Formulation”, California Management Review, Spring 1991, p.115 
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 Αναλύω  - (Στρατηγική ανάλυση)  

 

 Επιλέγω  - (Στρατηγική επιλογή)  

 

 Εφαρμόζω - (Εφαρμογής της στρατηγικής) 

 

Στη συνέχεια αξιολογούμε, ελέγχουμε και ερευνούμε πόσο αποδοτικό είναι το 

μοντέλο που εφαρμόζουμε ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Σε ότι 

αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον ερευνούμε τις δομές, τους πόρους που έχουμε στη 

διάθεσή μας, την κουλτούρα και τις ικανότητες. 

 

Στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας παίζει ρόλο να είμαστε σε θέση να 

αναγνωρίσουμε τους πόρους που έχουμε προς διάθεση και να εκτιμήσουμε όλα τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία που έχει ο δήμος μας και στη συνέχεια να 

αναγνωρίσουμε τις ικανότητες ώστε να αξιολογήσουμε όλα αυτά με τον πλέον 

καλύτερο και αποδοτικό τρόπο και εν κατακλείδι να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε 

τη στρατηγική μας17.  

 

Δεν είναι δυνατό να είμαστε απόλυτα σίγουροι αν η στρατηγική που θα επιλέξουμε 

είναι δυνατόν να φέρει την επιτυχία. Αυτό θα κριθεί από τα αποτελέσματα που θα 

φέρει. Συνεπώς τότε θα είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν η στρατηγική που 

ακολουθήσαμε ήταν η πεμπτουσία μιας συλλογικής προσπάθειας.  

 

Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την στρατηγική σαν τη πυξίδα του δήμου. 

Άλλωστε είναι πασιφανές πως όταν εφαρμόζουμε ξεκάθαρα μια στρατηγική τούτο 

σημαίνει πως συντονίζονται όλες οι προσπάθειες και λαμβάνονται ομοιόμορφες 

αποφάσεις που σκοπό έχουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί.   

 

 

 

__________________ 

17 Hit M.R.D. Ireland and R.E. Hoskisson, “Strategic Management Competitiveness and 

Globalization”, West Publishing Company, 2001, 4th Edition  
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                                   Οδηγεί σε     

 

 

                Είναι βάση για  

 

 

Είναι πηγή για  

 

 

 

Τόσο οι πόροι όσο και οι ικανότητες είναι πρωταρχικές πηγές που προσφέρουν στο 

δήμο μια σταθερή βάση για να αναπτυχθεί η στρατηγική.  

 

3.4 Στάδια στρατηγικής ανάλυσης 

 

Ακολουθούμε μια στρατηγική ενδογενούς ανάπτυξης με στόχο το τρίπτυχο:  

 Της  καινοτομίας,  

 Των επενδύσεων και  

 Της αποδοτικότητας.  

 

Γνωστοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι για το επόμενο έτος, αναλύονται οι στόχοι σε 

επίπεδο Διευθυντών, αυτοί προσδιορίζουν τους επιμέρους στόχους που αφορούν κάθε 

διεύθυνση, οι προϊστάμενοι με τη σειρά τους σε συνεργασία με τους διευθυντές 

ενημερώνονται και αφού εξειδικεύσουν τους στόχους που αφορούν το τμήμα τους, 

προχωρούν με τη σειρά τους και πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τους υπαλλήλους 

στην επίτευξη αυτών των στόχων που αφορούν στα μεμονωμένα τμήματα.  

 

Στην πορεία οι στόχοι του κάθε τμήματος αναλύονται διεξοδικά ώστε να διαχωριστούν 

οι φάσεις που θα υλοποιηθούν οι δράσεις που συμφωνήθηκαν με σωστό καταμερισμό 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΡΟΙ 
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εργασιών, τόσο σε ατομικό επίπεδο αλλά και συλλογικά για να μπορούν να 

προσφέρουν και να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Σε ότι αφορά τους ατομικούς 

στόχους, είναι μέλημα του καθενός με βάση τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την 

εμπειρία που έχει ο υπάλληλος να καθορίσει τους ατομικούς του στόχους και να τους 

πραγματοποιήσει. Σε ότι αφορά τους συλλογικούς στόχους τα τμήματα με τη σειρά 

τους επιδιώκουν την πλήρη εφαρμογή των στόχων και άρα στη συνέχεια και οι 

διευθύνσεις επιτυγχάνουν το πλάνο τους και εν τέλει με αυτό τον τρόπο ευδοκιμεί η 

γενική πολιτική που ακολουθεί ο δήμος για μια αειφόρο, πολυεπίπεδη ανάπτυξη.   

 

Σημασία λοιπόν έχει ο άνθρωπος, άρα είναι σαφώς ανθρωποκεντρική η προσέγγιση. 

Για να πετύχουμε τη στοχοθεσία θα αξιολογηθούν ουσιαστικά τα αποτελέσματα που 

θα φέρει η συνεργασία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα.  

 

Οι στόχοι συνεπώς που θα τεθούν θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι, συγκεκριμένοι, 

ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι, και συμφωνημένοι από όλη την ιεραρχία πως  

θα ακολουθηθούν. Οι στόχοι18  δεν τίθενται απλά αλλά προχωρούμε στον έλεγχο της 

πορείας τους από τους προϊσταμένους των τμημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα 

εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει χρονικά το τρίμηνο 

για ευνόητους λόγους.  

 

Κατ΄ επέκταση, σε περίπτωση απόκλισης των στόχων προβαίνουμε σε 

επανακαθορισμό των στόχων εκτός και αν χρειάζεται τροποποίηση στον χρονικό 

ορίζοντα που έχει τεθεί για την εφαρμογή αυτών των στόχων και εφόσον εγκριθούν 

τελικά γίνεται η ίδια διαδικασία από την αρχή ώστε οι στόχοι να βρίσκουν 

ανταπόκριση στην πραγματικότητα και στις υφιστάμενες συνθήκες.  

 

Σύμφωνα με το ν.3230/2004 και τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) 

υποχρεούνται να αναρτούν στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια, “Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγειας και άλλες 

διατάξεις” (αρ.2§4 περ.4 του ν.3861/2010).  

 

_________________ 

18 ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9 «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017» 
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Υπάρχουν δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες που 

παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3230/2004 §2 του α. 1 “... δείκτες 

μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας.” Οι δείκτες μέτρησης σύμφωνα με την §2 & 3 του α.5 του 

ν. 3230/2004 διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς.   

 

Πιο συγκεκριμένα, γενικοί δείκτες είναι 

 Ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών.  

 Το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται.  

 Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης.  

 Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Ειδικοί δείκτες είναι 

 Αυτοί οι δείκτες που αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 

Συνεπώς είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να 

υλοποιηθεί στο ακέραιο, πιστά και ολοκληρωμένα. Είναι σημαντική η ανάγκη για 

αλλαγή μέσω υγιών, ευέλικτων στρατηγικών προσαρμοσμένες σε νέα δεδομένα και 

καταστάσεις. Εξίσου σημαντικό είναι να εκμεταλλευόμαστε τα δυνατά σημεία, να 

βελτιώνουμε τα αδύναμα σημεία, να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και να 

ελαχιστοποιούμε τις απειλές.  

 

Ως εκ τούτου, μεριμνούμε για την  

 

 Αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων του δήμου (είσπραξη τελών ΤΑΠ,  

   Μαρίνες).  

 Βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.  

 Αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη διοίκηση.  

 Ποιότητα εξυπηρέτησης πολιτών.  

 Ικανοποίηση υπαλλήλων.  

 Ικανοποίηση πολιτών.  

 Διοργάνωση συναντήσεων σε επίπεδο προϊσταμένων & διευθυντών.  
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Διάγραμμα ροής διαδικασιών που αφορούν στην απόφαση της 

στοχοθεσίας 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1. Γνωστοποιεί τις προτεινόμενες στρατηγικές στόχων και τις εισηγείται  

3. Εκδίδει, ενημερώνει και κατανέμει τους στρατηγικούς στόχους στις Διευθύνσεις    

  (αναρτώνται στο Διαύγεια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

2. Κατατίθεται η εισήγηση  

4. Ενημέρωση των Διευθυντών για την εξειδίκευση των στόχων και   

  πρόταση για τον προσδιορισμό τους  

9. Έκδοση απόφασης για στοχοθεσία των Διευθύνσεων (αναρτάται  

   στο Διαύγεια)  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

5. Ενημερώνουν τους Προϊσταμένους κάθε τμήματος και εισηγούνται     

  τον προσδιορισμό εξειδικευμένων στόχων για κάθε τμήμα.  

8. Εισηγούνται τον προσδιορισμό των στόχων που έχει η κάθε  

  Διεύθυνση.  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 

6. Ενημερώνουν τους υφισταμένους τους για τους εξειδικευμένους   

   στόχους του τμήματος, της διεύθυνσης, της υπηρεσίας.  

7. Εισηγούνται τους στόχους των τμημάτων τους. 

10. Παρουσιάζουν τη στοχοθεσία στο τμήμα τους. 

11. Καθορίζουν και κοινοποιούν την ατομική στοχοθεσία τους.  

12. Εφαρμόζουν την στοχοθεσία σε όλα τα επίπεδα.  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ 

11. Καθορίζουν και κοινοποιούν την ατομική στοχοθεσία τους.  

12. Εφαρμόζουν την στοχοθεσία σε όλα τα επίπεδα. 
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3.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ 

 

 

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ 

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για το δήμο για να μπορεί να κινείται και να επιτυγχάνει 

τους στόχους του να εφαρμόζεται μια αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων 

(είσπραξη τελών ΤΑΠ, Μαρίνες, κλπ.) ώστε να ενισχύονται τα έσοδα του δήμου. 

Τούτο σημαίνει πως πρέπει να: 

 Γίνεται μια δραστική προσπάθεια για είσπραξη των τελών αναδρομικά όσων  

   Δημοτών δεν έχουν πληρώσει.  

 Εισπράττουν αποτελεσματικά από την ενοικίαση των μαρίνων από σκάφη που  

   έχουν ελλιμενιστεί και για αρκετό καιρό δεν ήταν συνεπείς στις οφειλές τους.  

 Εκσυγχρονιστεί η είσπραξη των εσόδων του δήμου.  

 

Ένα από τα ιδιαίτερα σημεία που θα πρέπει να τονίσουμε είναι η αξιοποίηση των 

μαρίνων του δήμου. Όταν μιλάμε για τις μαρίνες ο όρος έχει πολλές σημασίες όπως 

“ακτή εκφόρτωσης, ακτή της θάλασσας” αλλά έχει επικρατήσει να κάνουμε λόγο για 

τον τύπο λιμανιού που είναι περιφραγμένος και διαθέτει αγκυροβόλια για μικρά και 

μεσαία σκάφη αναψυχής, καθώς και εγκαταστάσεις για την επισκευή και συντήρηση 

των σκαφών αυτών, όπως επίσης και υπηρεσίες εφοδιασμού και φύλαξής τους.  

 

Η μαρίνα Γλυφάδας κατασκευάστηκε από το δήμο τη δεκαετία του 1960. 

Περιλαμβάνει αμμώδη παραλία συνολικής έκτασης τριών χιλιομέτρων και εξυπηρετεί 

ετησίως περίπου 2.000 σκάφη. Οι θέσεις αντιστοιχούν σε 4 εν λειτουργία θαλάσσιες 

“λεκάνες” που φιλοξενούν σκάφη με ανάλογη χωρητικότητα. Είναι μαρίνες 

βραβευμένες από το πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης”. Στην Αττική και 

συγκεκριμένα οι μαρίνες που διατίθενται στο κοινό συγκεντρωτικά αφορούν σε 3.660 

θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, των οποίων η πληρότητα φαίνεται να αγγίζει 

το 100%.  

 

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να γίνονται έργα ανάπλασης και εκσυγχρονισμού ώστε 

να αυξηθούν οι θέσεις ελλιμενισμού κάτι που φαίνεται τελικά πως θα πρέπει να 
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απασχολεί αυτόν τον τομέα προφανώς γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών 

διαμένουν στην πόλη και ζητούν να έχουν θέση για το σκάφος τους κοντά στον τόπο 

κατοικίας τους. Επίσης, θα ήταν φρόνιμο να γίνει η Γλυφάδα ανταγωνιστική σε σχέση 

με τις υπόλοιπες μαρίνες.  

 

Καλό είναι να λάβουμε υπόψη τους εξής παράγοντες που θα καθορίσουν και το 

κόστος ενοικίασης των μαρίνων,  

 

1) Ποια είναι η ποιότητα αλλά η ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχονται ανά θέση  

   πρόσδεσης, (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, καθαριότητα, σήμανση, φύλαξη και  

   ασφάλεια, χώροι στάθμευσης).  

 

2) Ποιες οι τιμές και η ποιότητα που προσφέρουν κοντινές μαρίνες; Ας μη  

   λησμονούμε πως ανταγωνιστικά η μαρίνα Αλίμου βρίσκεται πολύ κοντά στη  

   Γλυφάδα.. 

 

3) Υπάρχει ζήτηση από σκάφη αναψυχής που σίγουρα θα επηρεάσουν την  

   εποχικότητα, όπως για παράδειγμα, αυξημένη ζήτηση κατά τους θερινούς μήνες.    

 

Βασικά χαρακτηριστικά μαρίνας Γλυφάδας 

 

Όνομα Περιφέρεια Θέσεις 

προσδέσεως 

Μέγιστο μήκος Φορέας 

διαχείρισης 

Μαρίνα 

Γλυφάδας 

Αττική 780 30 Δημοτική 

μαρίνα 

  

Ωστόσο δε θα πρέπει να λησμονούμε πως προκύπτουν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο 

αλλά και προβλήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως,  

 

 Εκπομπές ρύπων από τις μηχανές των πλοιαρίων.  

 Ενίσχυση θορύβου που διαταράσσει την θαλάσσια ζωή.  

 Παραγωγή απορριμμάτων και αποβλήτων.  

 Η συνύπαρξη των πλοιαρίων σε χώρους πολύ κοντά με τους λουόμενους.  
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                         ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ 

 

 

Βελτίωση υπηρεσιών του δήμου,  

 

 Προστατεύουμε τη δημόσια υγεία συμβάλλοντας στην καθαριότητα του δήμου. 

 Ενισχύουμε τα πολιτιστικά, την δια βίου μάθηση, την κοινωνική πολιτική.  

 Καταπολεμούμε κάθε δυσλειτουργία.  

 

 

 

                         ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ 

 

 

Αποτελεσματικότερη διοίκηση,  

 

 Μειώνουμε τη γραφειοκρατία.  

 Κάνουμε σωστή κατανομή εργασιών.  

 Πιστή εφαρμογή ωραρίου εργασίας.  

 Ορθολογική και πραγματική κατανομή υπερωριών.  

 Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δήμο μας.  

 

 

 

                         ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ 

 

 

Ικανοποίηση πολιτών 

 

 Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά των πολιτών. 

 

 Επαρκής διαθεσιμότητα προσωπικού του δήμου. 
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 Καταπολεμούμε τη δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω βραχυχρόνιων λύσεων.  

 

 Ενισχύουμε τη συνέπεια και τη ταχύτητα των δράσεων.  

 

 Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.  

 

 Αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών.  

 

 Εξαιρετικές συνθήκες εξυπηρέτησης των πολιτών.  

 

 

Ικανοποίηση υπαλλήλων 

 

 Κατάρτιση υπαλλήλων με σεμινάρια.  

 

 Αξιολόγηση των υπαλλήλων. 

 

 Επαρκής διαθεσιμότητα υπαλλήλων.   

 

 

Από το στρατηγικό μας σχέδιο έχουμε: 

 

1. Αναδιοργάνωση του δήμου που περιλαμβάνει:  

 

  Λειτουργική οργάνωση των εγκαταστάσεων του δήμου.  

 

  Χωροταξική οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου.  

 

  Οργάνωση των τμημάτων με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 

 

  Επένδυση σε πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα για την προάσπιση του   

πολιτισμού και του αθλητικού πνεύματος.  
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  Κοινωνική πολιτική.  

 

2. Αξιοποίηση κάθε τεχνολογικού μέσου.  

 

3. Αξιολόγηση προσωπικού και κατάρτιση.  

 

4. Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων.  

 

5. Ενίσχυση παραγωγικότητας των εργαζομένων.  

 

6. Επίτευξη στοχοθεσίας.  

 

 

BSC 

                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 

                                                     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ                                              ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ                                                

    &                                                                                       

ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                              ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                         

                                             

                                                                                                                            

 

                     

                     ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

 

Σχήμα ΙΙ 
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3.5 Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation) 

 

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται σε 

μεγάλη κλίμακα στον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη, πρέπει και οι δήμοι να είναι σε 

θέση να αξιοποιήσουν τη δύναμη των ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων.  

 

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να ενισχυθεί η κάλυψη των 

αυξανόμενων απαιτήσεων και προσδοκιών των πιο έμπειρων ψηφιακών χρηστών, 

ιδίως των νεότερων πολιτών, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή 

ανάπτυξη του δήμου. Γι’ αυτό το λόγο, δημιουργήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα fix my 

city - φτιάχνω τη πόλη μου19, ένας έξυπνος τρόπος, μια χρηστική λειτουργία ώστε να 

χαρτογραφείται και να αναφέρεται το πρόβλημα που συναντάς στο δήμο σου άμεσα. 

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα στο πολίτη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο 

τη κίνηση των απορριμματοφόρων κι έτσι να μπορεί να τα αποφύγει, ή να προλάβει να 

κατεβάσει τα απορρίμματά του.  

 

Η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ένα έξυπνο εργαλείο που οι χρήστες μπορούν 

να κατεβάσουν στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό προκειμένου με μια μόνο 

εύκολη κίνηση να ενημερώνουν το δήμο για όποιο παράπονο έχουν. Με αυτό το τρόπο 

επιταχύνεται η λύση του προβλήματος χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης.  

 

Ο δήμος κατάφερε και πήρε το χρυσό βραβείο Best City στην κατηγορία 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εργασιών με στόχο τη 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών στη διάρκεια εκδήλωσης στη Τεχνόπολη 

του Δήμου Αθηνών όπου και διακρίθηκαν 62 ακόμη δήμοι, δύο περιφερειακά 

διαμερίσματα και οκτώ επιχειρήσεις (11/2016). Ωστόσο γίνεται κι άλλη προσπάθεια 

για να φτιαχτεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα σχολεία fix my school με απώτερο 

σκοπό ένα πιο λειτουργικό και φιλικό δήμο προς τους πολίτες.    

 

 

 

________________ 

19http://www.ethnos.gr/dimosio/arthro/kainotomei_kai_eksypiretei_h_platforma_fix_my_city-6

4760459/ 
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Αν δούμε τα στατιστικά, στους πρώτους οκτώ μήνες κατατέθηκαν συνολικά 2.730 

αιτήματα πολιτών ενώ το Δεκέμβριο του 2016 τα αιτήματα έφτασαν τα 7.696 από τα 

οποία μόλις το 12% βρισκόταν σε εκκρεμότητα.  

 

Μέσα σε ένα χρόνο χρήσης αυτής της εφαρμογής τα αιτήματα αγγίζουν τα 9.138 από 

τα οποία το 88% έχουν αποκατασταθεί με επιτυχία, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες 

φτάνουν τους 4.521, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6% του καταγεγραμμένου 

πληθυσμού στο δήμο. Συνεπώς, προφανώς πρέπει να κινητοποιηθούμε στην 

ενημέρωση των δημοτών για τις εύχρηστες ψηφιακές διευκολύνσεις που παρέχονται 

από το δήμο. 

 

Από τον πίνακα (Πίνακας ΙV) που ακολουθεί είναι εμφανές πως ο φωτισμός και η 

καθαριότητα μονοπωλούν το ενδιαφέρον των πολιτών αφού εκεί είναι και τα 

περισσότερα προβλήματα που καλείται ο δήμος να λύσει.  

 

Βέβαια καλό θα ήταν να μπορούσαμε να ελέγξουμε πόσα από αυτά τα αιτήματα 

αφορούν το ίδιο πρόβλημα για να μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα τη 

πραγματική απεικόνιση των προβλημάτων όπως αυτά χαρτογραφούνται ηλεκτρονικά.  

 

Επίσης, ο λόγος μεταξύ των εγγεγραμμένων αιτημάτων σε σχέση με τα εκκρεμή 

αιτήματα θα πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογος. Όσο περισσότερα αιτήματα 

εγγράφονται τόσο λιγότερα εκκρεμή αιτήματα να υπάρχουν και άρα αυτός ο δείκτης 

να παραμένει πολύ μικρός.  

 

Είναι πασιφανές πως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως 

για παράδειγμα για να γίνει μια τοπική έρευνα, μια ψηφοφορία, ή ακόμα να 

καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα application που θα βαθμολογεί τις υπηρεσίες.   
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ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «FIX MY CITY» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΣΥΝΟΛΟ  

Φωτισμός  2.190 183 2.373 

Πράσινοι κάδοι  269 58 327 

Μπλε κάδοι  94 34 128 

Πράσινο  791 130 921 

Οδοί  301 59 360 

Σήμανση  117 53 170 

Πεζοδρόμια  288 73 361 

Φρεάτια  96 32 128 

Σχολεία  108 18 126 

Πλατείες  63 23 86 

Παιδικές χαρές  99 39 138 

Μαρίνες  45 12 57 

Εγκαταλελειμμένα 

οχήματα  

81 32 113 

Καθαριότητα  1.942 127 2.069 

Άλλο  218 121 339 

Σύνολα  6.702 994 7.696 

 

Πίνακας ΙV. 

 

Εν κατακλείδι, ο πολίτης θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας του δήμου 

του και να είναι σε θέση να προτείνει καινοτόμες ιδέες, να γίνει συνεργάτης ιδεών. 

Επιπρόσθετα, μια ενδιαφέρουσα ιδέα θα ήταν να προτείνουμε την “Τ.Ι.Π.” Τράπεζα 

Ιδεών του Πολίτη όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί ίσως και με ανοικτή διαβούλευση να 
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επικοινωνεί την ιδέα του με τους συμπολίτες του και όλη αυτή η δράση να οδηγεί στη 

βελτίωση της Κοινωνίας του Πολίτη. Πλέον όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με τη 

τεχνολογία οπότε μπορούμε να βαδίσουμε σε αυτή τη κατεύθυνση και να πετύχουμε 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για έναν δήμο πρότυπο.  
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Μέρος Δ΄ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

ΚΕΦ. 4Ο  
 

4.1 Έρευνα, Σκοπός έρευνας & Μεθοδολογία  

 

Ο σκοπός της έρευνάς μας έγκειται στο γεγονός πως η έρευνα γίνεται με πρωταρχικό 

στόχο την ανάπτυξη όλων των θεωριών που θα βοηθήσουν να βρεθούν λύσεις σε 

όποια προβλήματα θελήσουμε να εστιάσουμε.  

 

Με την έρευνα παρατηρούμε, περιγράφουμε και ταξινομούμε ύστερα από διερεύνηση 

του «γιατί» υπάρχουν τα προβλήματα ώστε να προβλέψουμε τι είναι αυτό που 

δημιουργεί τα προβλήματα και αφού τα προβλέψουμε ενδεχομένως να μπορούμε να 

ελέγχουμε στη πορεία αν τα όποια προβλήματα ανακαλύφθηκαν καταφέραμε τελικά 

να τα λύσουμε. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να εξαγνίζουμε το μέλλον του 

δήμου από προβλήματα.  

 

Για τούτο συλλέγουμε δεδομένα και φροντίζουμε να έχουμε όσο περισσότερα 

αξιόπιστα στοιχεία βρούμε. Ερευνούμε τις δυνατότητες που προσφέρει ο δήμος για 

έναν πιο λειτουργικό δήμο αλλά και τις ανάγκες για καλύτερες προοπτικές για ένα 

καλύτερο δήμο. 

 

Η έρευνα διεξήχθη από τον Δεκέμβριο 2016 μέχρι και τον Μάιο 2017 όπου και 

επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί σε ένα δείγμα 450 ατόμων με συνέντευξη η απογραφή 

των χαρακτηριστικών που ενδιαφέρουν για το δήμο.  

 

Η μέθοδος της απογραφής κρίθηκε δόκιμη λόγω της δυνατότητας που είχαμε για ένα 

αξιόπιστο δείγμα και ο αριθμός των απαντήσεων είναι ικανοποιητικός ώστε να 

προβούμε στην εξαγωγή αξιόλογων αποτελεσμάτων. Τα ερωτηματολόγια ετέθησαν σε 

ένα χρονικό ορίζοντα από τη 1η Δεκεμβρίου 2016, ενώ η συλλογή τους διήρκησε μέχρι 

τον Μάιο 2017. Ακολούθησε η ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων.   
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4.2  Αποτελέσματα έρευνας με ερωτηματολόγιο και συνέντευξη 

 

Ύστερα από ανάλυση των αποτελεσμάτων που κατεγράφησαν προέκυψε πως στην 

έρευνα απάντησαν με ποσοστό 36% άτομα ηλικίας 30-39 και η επόμενη κατηγορία 

από 40-49 με ποσοστό 24%, ενώ τρίτο σε σειρά ήρθε η ηλικία των 50-59 με ποσοστό 

17%. Φαίνεται λοιπόν πως στο 77% οι ηλικίες που απήντησαν αφορούν “ενεργές”, 

δημιουργικές ηλικίες από 30-59 ετών.   

  

 

 

Απάντησαν στο 60% γυναίκες και το 40% του δείγματος αφορά άντρες.  
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Ενώ στη συνέχεια το μεγαλύτερο ποσοστό (28%) είναι άγαμοι - διαζευγμένοι χωρίς 

παιδιά, η επόμενη κατηγορία (26%) αφορά την κατηγορία των έγγαμων χωρίς παιδιά, 

το ποσοστό του 25% ανήκει στους έγγαμους με παιδιά και τέλος έρχονται οι άγαμοι - 

διαζευγμένοι με παιδιά σε ποσοστό 21%.  

 

 

 

Σχεδόν μοιρασμένα φαίνεται πως είναι τα στοιχεία που αντλήσαμε σε ότι αφορά στο 

επαγγελματικό τους status, με πρώτους όμως σήμερα να κρατούν τα σκήπτρα η 

κατηγορία των ανέργων (24%). Έπονται με 19% οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, με αμέσως 



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΥΛΕΛΕ 

  71 

επόμενη κατηγορία αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών και έπειτα ακολουθούν οι 

συνταξιούχοι (15%). Σε αυτό το σημείο μπορούμε να συμπεράνουμε το μεγάλο και 

σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στα εργασιακά σήμερα αφού από την ανάλυσή μας 

προκύπτει πως το 1/4 των ερωτηθέντων είναι άνεργοι, πράγμα που απεικονίζει το 

μεγάλο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας εν γένει.    

 

 

 

 

 

Από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα προκύπτει πως το 35% έχουν αποφοιτήσει από 

το Γενικό Λύκειο, το τεχνικό λύκειο 4% και το 22% είναι άτομα που έχουν κάνει 

ανώτερες προπτυχιακές σπουδές και το 8% έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. 

Φαίνεται λοιπόν πως το 42% δεν έχουν προχωρήσει σε ανώτερες σπουδές.  
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Κατά την ομολογία των 450 ατόμων που είναι άτομα που διαμένουν στο δήμο 

Γλυφάδας φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος σε 

ποσοστό 68%, άρα 2 στους 3 φαίνεται να καλύπτονται από όσα προσφέρει ο δήμος.  
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Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται να είναι υπαρκτό το πρόβλημα της 

γραφειοκρατίας στις συναλλαγές που έχει ο πολίτης με το δήμο (52% απάντησαν πως 

θεωρούν πως υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία και η αμέσως επόμενη κατηγορία 

πιστεύουν πως υπάρχει πολύ γραφειοκρατία απάντησε το ποσοστό του 28%). 

Συνολικά λοιπόν το 80% πιστεύουν πως υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα, ένα πολύ 

υψηλό ποσοστό πραγματικά.  

 

 

 

 

 

Από όλους όσους απάντησαν αν τους επηρεάζει η γραφειοκρατία στη καθημερινότητά 

τους το 71% απάντησε πως επηρεάζεται πολύ. Ένα επίσης υψηλό ποσοστό που θα 

πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην περαιτέρω οργάνωση του δήμου μας.  
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Οι δημότες που πιστεύουν πως για να λάβουν ποιοτικές πληροφορίες μέσω δήμου 

χρειάζεται η φυσική παρουσία τους, ανήκουν στο 63% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 37% 

πιστεύουν πως δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους για να λάβουν ποιοτικές 

πληροφορίες μέσω του δήμου.  
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Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν πως το ΚΕΠ (80%) φαίνεται 

να κάνει καλύτερα αυτή τη δουλειά δηλαδή να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους 

πολίτες.  

 

 

 

Ενώ ερωτώμενοι βρέθηκαν να συγκρίνουν το δήμο, το ΚΕΠ και το διαδίκτυο, τα 

τελικά αποτελέσματα δείχνουν πως τελικά οι πολίτες αντλούν καλύτερα πληροφορίες 

μέσω ΚΕΠ (72%).  
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Στη συνέχεια αξιολογώντας τις υπηρεσίες που έχει ο δήμος και σχετίζονται άμεσα με 

το κοινό ως προς τη συνέπεια, ταχύτητα, διαθεσιμότητα προσωπικού, ποιότητα 

εξυπηρέτησης, διεκπεραίωση διαδικασιών, αποτελεσματικότητα, ικανοποίηση και τις 

συνθήκες εξυπηρέτησης, φαίνεται πως οι περισσότεροι φαίνεται να είναι λίγο 

ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχει. Στο σχετικό διάγραμμα απεικονίζεται 

πως υπάρχει ένα πρόβλημα σε ότι αφορά στη ταχύτητα και τη διαθεσιμότητα του 

προσωπικού έτσι όπως αξιολογούν οι πολίτες το δήμο. Ενώ φαίνεται να υπάρχει ένα 

πολύ μικρό ποσοστό δυσαρεστημένων σε όλες τις αξιολογήσεις που έγιναν για τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά.  

 

 

 

Σε ότι αφορά την καθαριότητα του δήμου μάλλον δεν είναι ικανοποιημένοι από την 

ενημέρωση που λαμβάνουν από το δήμο, ενώ σε ότι αφορά τη συχνότητα οι 

περισσότεροι δείχνουν να είναι δυσαρεστημένοι, ακόμα στην ποιότητα των εργασιών 

που προσφέρει ο δήμος φαίνεται πως μάλλον είναι κάπως ισοσκελισμένες οι επιλογές 

αυτών που είναι λίγο ικανοποιημένοι, παίρνουν ουδέτερη στάση, ή είναι 

δυσαρεστημένοι. Το μεγαλύτερο θέμα μάλλον προκύπτει στην έλλειψη ενημέρωσης 

που έχουν οι πολίτες για την καθαριότητα αλλά και στη συχνότητα που ο δήμος είναι 

καθαρός.   
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Στον τομέα των πολιτιστικών οι δημότες είναι ικανοποιημένοι με την συχνότητα που 

λαμβάνουν χώρα τα δρώμενα, αλλά και στην ποιότητα που προσφέρονται αυτά, ενώ 

σε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση μάλλον χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι 

ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

 

 

Στη συνέχεια η έρευνα που έγινε έδειξε πως αξιολογώντας τους δρόμους, τις πλατείες, 

τις μαρίνες, τα πεζοδρόμια, τους αθλητικούς χώρους, τους χώρους στάθμευσης και 

την εξοικονόμηση ενέργειας, οι δημότες δείχνουν δυσαρεστημένοι σε ότι έχει να  
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κάνει με τα ανύπαρκτα έργα στους δρόμους επί σειρά χρόνων και δείχνουν πολύ 

ικανοποιημένοι σε ότι αφορά στην ανάπλαση των πλατειών.  

 

Μάλλον δυσαρεστημένοι δείχνουν στο θέμα εξοικονόμησης ενέργειας, αρκετά 

ικανοποιημένοι δείχνουν σε ότι αφορά τις αναπλάσεις πλατειών, στους αθλητικούς 

χώρους και τους χώρους στάθμευσης, ενώ στις μαρίνες δείχνουν να είναι κάποιοι 

ικανοποιημένοι και κάποιοι μάλλον δυσαρεστημένοι με την υφιστάμενη κατάσταση.  

 

Πράγμα που σημαίνει πως από τα παραπάνω προκύπτει πως μάλλον επιδέχεται 

βελτίωσης και ανάπτυξης ο τομέας των μαρίνων, των δρόμων και της εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

 

 

 

 

Τελικά από τις υπηρεσίες του δήμου φαίνεται πως το 66% των πολιτών του δήμου 

είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος στους δημότες 

του.  
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Περίπου 1 στους 2 κάνει χρήση των υπηρεσιών του δήμου δύο με τρεις φορές το 

εξάμηνο, ενώ το 24% των πολιτών κάνει χρήση των υπηρεσιών του δήμου 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

 

 

 

Στην πρώτη τριάδα των υπηρεσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο από τους 

δημότες είναι  

1) τα ΚΕΠ 

2) το δημοτολόγιο  

3) και η πολεοδομία  
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Η υπηρεσία λοιπόν που οι δημότες έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερο και άρα 

κρατάει τα σκήπτρα και την πρωτοκαθεδρία στο δήμο είναι το ΚΕΠ με πολύ μεγάλο 

ποσοστό αφού περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες φαίνεται πως έχουν επισκεφτεί 

αυτή την υπηρεσία.  

 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια αναφορά και να μας απασχολήσει το 

ενδεχόμενο της επαρκούς στελέχωσης των ΚΕΠ με άτομα που θα εξειδικευτούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πολίτη, άρα θα πρέπει αυτά τα τμήματα να 

επανδρωθούν ουσιαστικά και άμεσα και να μην τίθεται θέμα πως δεν υπάρχει επαρκές 

προσωπικό τόσο για τους δημότες όσο και για την σωστή κατανομή των υπαλλήλων 

στις θέσεις αυτές χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην καθημερινότητά τους.  

 

Στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί στα Κ.Ε.Π. φαίνεται πως κατά μέσο όρο 

αντιστοιχούν 80 άτομα σε κάθε υπάλληλο που πρέπει να εξυπηρετούνται 

καθημερινώς. Γίνεται λόγος λοιπόν για έναν μεγάλο αριθμό πολιτών που καλούνται οι 

υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και στις ανάγκες των 

πολιτών.  

 

Αναλογικά πρόκειται για ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό πολιτών που προσέρχονται 

πολλές φορές φορτισμένοι από τη καθημερινότητά τους και είναι άνθρωποι δύστροποι, 

δύσκολοι, δύσπιστοι και όμως πάντα ο υπάλληλος - λειτουργός θα πρέπει να είναι με 

το χαμόγελο στα χείλη, καλοσυνάτος και ευαίσθητος στις ευαισθησίες του πολίτη για 

να μπορέσει να βρει τη χρυσή τομή και τη λύση σε κάθε αίτημα ή πρόβλημα ή 

ερώτημα του πολίτη ώστε αυτός τελικά να φεύγει ευχαριστημένος.   
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Τελικά από τα αποτελέσματα προκύπτει πως οι πολίτες επιθυμούν τη δια ζώσης 

επικοινωνία μέσω των ΚΕΠ σε ποσοστό 36% και μέσω του δήμου σε ποσοστό 10%. 

Από την άλλη επιθυμούν να κάνουν χρήση του διαδικτύου σε ποσοστό της τάξης του 

35%. Τελικά από τα παραπάνω προκύπτει πως οι πολίτες φαίνονται ώριμοι πια με τη 

ψηφιακή εξυπηρέτηση γι αυτό και το ποσοστό του 54% που επιθυμούν να 

εξυπηρετούνται είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω τηλεφώνου. Ενώ από την άλλη μεριά 

θέλουν να εξυπηρετούνται από το ΚΕΠ και το δήμο σε ποσοστό 46%.  
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Τη νέα τεχνολογία fix my city απεικονίζεται πως κάνουν χρήση μόλις 85 δημότες από 

τους 450 που ερωτήθηκαν ώστε να καταγράψουν στο σύστημα του δήμου κάτι 

σχετικό. Το 19% φαίνεται πως ανταποκρίνεται σε αυτή τη δράση. Επίσης το 8% 

επιθυμεί να κάνει χρήση όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Όμως από τα παραπάνω 

προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ποσοστό 81% δεν 

γνωρίζουν την ψηφιακή εφαρμογή ή δεν έχουν μπει καν στον κόπο να τη 

χρησιμοποιήσουν ούτε μία φορά.  

 

Ωστόσο πόσοι είναι οι χρήστες της εφαρμογής αυτής μέχρι το Δεκέμβριο 2016, τα 

εγγεγραμμένα αιτήματα, τα αιτήματα που υλοποιήθηκαν και τα εκκρεμή αιτήματα 

αναφέρθηκαν σε σχετικό πίνακα πιο πάνω (Πίνακας Ι) από όπου προκύπτει πως οι 

δημότες μερικώς φαίνεται να κάνουν χρήση αυτής της εφαρμογής.   
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Το 66% των ερωτηθέντων επιθυμούν ωράριο επικοινωνίας με το δήμο από τις 8:00 

έως τις 12:00, ενώ το 27% από τις 12:00 έως τις 16:00.  
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4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Έχει σημασία να αλλάξει η φιλοσοφία και η κουλτούρα των στελεχών του 

δημοσίου στον τρόπο προγραμματισμού, οργάνωσης και επίτευξης των στόχων 

του δήμου και να εφαρμόζονται πολιτικές που θα έχουν σαν στόχο την επίτευξη 

της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών του δήμου μας. Οι 

υπάλληλοι-λειτουργοί του δήμου μας είναι σημαντικό να ξέρουν (διοικητική 

γνώση), να μπορούν (ικανότητα), να θέλουν (νοοτροπία), να διοικούν (να 

προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να στελεχώνουν, να ελέγχουν και να 

διευθύνουν).  

                         2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ      

 

                                                

                                               3. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,  

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ                                 ΟΡΓΑΝΩΣΗ,                                                                    

    ΓΝΩΣΗ                                      ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,  

                                                 ΕΛΕΓΧΟΣ,   

                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

1. ΞΕΡΩ 

 

2. ΜΠΟΡΩ 

 

3. ΔΙΟΙΚΩ 
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 Είναι επίσης αξιόλογο να μπορούν να εφαρμόζονται και κάποια εργαλεία 

διοίκησης όπως τα bonus, ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας, ένα σύστημα ελέγχου του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων, 

αλλά και της ποσότητας και της ποιότητας της εργασίας που προσφέρουν.   

  

 Όσο πιο ζεστό και φιλικό είναι το κλίμα μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών τόσο πιο 

ευοίωνα είναι τα αποτελέσματα. 

 

 Λιγότερη γραφειοκρατία σημαίνει αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.  

 

 Μόλις το 6% είναι εγγεγραμμένοι χρήστες που κάνουν χρήση του fix my city, 

στόχος είναι να ενημερωθούν οι πολίτες και να εγγραφούν ενώ παράλληλα να 

μειωθούν τα αιτήματα, πράγμα που σημαίνει πως ο δήμος θα είναι περισσότερο 

λειτουργικός και αποτελεσματικός αφού θα έχει καταφέρει να ελαχιστοποιήσει τις 

κακοτεχνίες.  

 

 Η ταχύτητα, η συνέπεια, η αξιοπιστία, η διαφάνεια είναι απαραίτητες συνθήκες 

για να ικανοποιηθούν οι πολίτες που εξυπηρετεί ο δήμος μας. 

 

 Είναι απαραίτητη η σταθερή και συνεπής είσπραξη των οφειλών των δημοτών του 

δήμου Γλυφάδας ώστε να μπορεί να εφαρμόζει δράσεις και να πραγματοποιεί τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες των δημοτών.  

 

 Το πρόσωπο του δήμου είναι συνυφασμένο με το πρόσωπο του πολίτη και οφείλει 

να παρέχει υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών του πολίτη σε όλα τα επίπεδα. 

 

 Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει συνέπεια στην είσπραξη των εσόδων 

του δήμου και κατά συνέπεια στην αύξησή τους. 

 

 Είναι απαραίτητη η μείωση των εξόδων του Δήμου και δη των δαπανών του.  

 

 Επίσης, να καλύπτονται οι ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό και τεχνικό 

προσωπικό. 
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 Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση. 

 

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση των προμηθειών. 

  

 Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το Δήμο να απορροφώνται ευρωπαϊκά κονδύλια. 

   

 Θα πρέπει να συντονίζονται οι εργασίες σωστά και να κατανέμονται υπεύθυνα.  

 

 Είναι χρηστικός και αποδοτικός ο επαναπροσδιορισμός των θέσεων ευθύνης. 

 

 Κύριο μέλημα και πρωταρχικός στόχος είναι η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα 

των πολιτών αποτελεσματικά. 

  

 

 

4.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Με κύριο και πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 

δήμου Γλυφάδας προχωρούμε σε ένα σχέδιο ανάπτυξης με τις ακόλουθες προτάσεις 

σε τομείς που αφορούν,  
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                         ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ  

 

 

      ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ                           ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

 

 

 

 

     ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ                 ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ  

                 

 

 

 Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 

και η ανάπτυξη του δήμου. Γι αυτό το λόγο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε 

ψηφιακές πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα να γίνει μια έρευνα, μια ψηφοφορία, 

ή ακόμα να δημιουργηθεί ένα application που θα βαθμολογεί τις υπηρεσίες ή θα 

προτείνει καινοτόμες ιδέες. Επίσης, θα μπορούσε να υπάρχει άμεση ενημέρωση με 

αποστολή στο κινητό του πολίτη πως ολοκληρώθηκε το αίτημά του 

παρακάμπτοντας την τηλεφωνική επικοινωνία.  

 

 Αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και για τις 

μαρίνες της Γλυφάδας, όπου θα μπορεί να παρακολουθείται πιο εξειδικευμένα 

ώστε να καταγράφονται οι ανάγκες και τα παράπονα όλο το εικοσιτετράωρο.  

 

 Αξιοποιώντας τις μαρίνες του δήμου μας θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήση ενός 

στατικού δημοτικού τουριστικού πλεούμενου και συγκεκριμένα, ο δημότης θα 

έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση αυτού αλλά και ο τουρίστας έτσι ώστε να 

μπορούν να απολαμβάνουν το καφέ τους ή το φαγητό τους παράκτια της 

Γλυφάδας. Ένας πρωτότυπος τρόπος να βάλουμε ένα λιθαράκι ακόμα στην 
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ανάπτυξη του τουρισμού στη περιοχή μας. Μια όμορφη και καινοτόμα ιδέα για να 

αυξήσουμε τα έσοδα του δήμου. Ενδεχομένως μια ακόμη ιδέα να ήταν και η 

κατασκευή μιας προβλήτας - εξέδρας για τον ίδιο σκοπό. Η συνεργασία με ιδιώτες 

θα ήταν μια λύση αλλά να κρατήσει το 51% ο δήμος για να μπορεί να το 

διαχειρίζεται όπως νομίζει καλύτερα. Η περίπτωση ακόμη εκμετάλλευσης ενός 

θαλάσσιου ταξί που θα λειτουργεί σαν μέσο αναψυχής τους θερινούς μήνες ή 

ακόμη και να εξυπηρετεί την ακτογραμμή από το Σούνιο μέχρι τον Πειραιά σαν 

μέσο μεταφοράς έναντι ενός αντιτίμου θα ήταν μια άλλη πρόταση.    

  

 Δημιουργούμε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις με σκοπό την ανάπλαση και την 

ανάπτυξη της μαρίνας Γλυφάδας αλλά και των υψηλών υπηρεσιών που θα 

μπορούν να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες και τα σκάφη αναψυχής τους, αλλά και 

ενδεχομένως ακόμη και σε μεγάλες θαλαμηγούς. Η μαρίνα Γλυφάδας έχει το 

πλεονέκτημα να είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας οπότε μπορούν οι 

ιδιοκτήτες των σκαφών να απολαμβάνουν το εμπορικό κέντρο της. Ίσως η 

παραχώρησή της σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση να βοηθούσε στον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή της.  

 

 Στη μαρίνα του δήμου θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος με ηλεκτρονικό σύστημα 

καμερών, να ελέγχεται η είσοδος των οχημάτων, να υπάρχει επαρκής φύλαξη και 

περιπολία με όχημα, φυλάκια με άτομα που θα βρίσκονται σε εγρήγορση, 

τηλέφωνο έκτακτης επικοινωνίας. Με δεδομένο την υφιστάμενη, δύσκολη 

οικονομική κατάσταση της χώρας μας, είναι κατανοητό πως κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα που μπορεί να φέρει οικονομική 

ανάπτυξη στον τόπο. Είναι ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομικής 

δραστηριότητας του δήμου μας.  

 

 Με ζητούμενα την ανάδειξη της πόλης μας, περιορίζουμε τη χρήση του 

αυτοκινήτου, προχωρούμε στη δημιουργία πράσινων χώρων, κάνουμε αναπλάσεις, 

σχεδιάζουμε ποδηλατόδρομους με στόχο την αειφορική οργάνωση του δήμου μας.  

 

 Στοχεύουμε επίσης και στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα που 

αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών και 

φροντίζουμε πάντα να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις 
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έκτακτης ανάγκης. Επίσης, είναι απαραίτητη η ψυχολογική στήριξη και 

εκπαιδευτική κατάρτιση όσων εμπλέκονται με το κοινό.  

 

 Αξιοποιούμε τη παραλία της Γλυφάδας. 

 

 Πεζοδρομούμε το κέντρο της Γλυφάδας και έτσι ανακουφίζουμε το κυκλοφοριακό 

πρόβλημα, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις τοπικές επιχειρήσεις ή 

μονοδρομούνται δρόμοι για οδική αποσυμφόρηση.  

 

 Δενδροφυτεύουμε το βουνό για καλύτερη ποιότητα ζωής και το προστατεύουμε. 

 

 Δημιουργία και ανάπλαση πλατειών. 

 

 Αξιοποιούμε δημοτικά οικόπεδα για δημιουργία πλατειών. 

 

 Αν κριθεί απαραίτητο αξιοποιούμε δημοτικά οικόπεδα για την κατασκευή χώρων 

στάθμευσης. 

  

 Σχεδιάζουμε ποδηλατόδρομους στη παραλία και στο κέντρο της Γλυφάδας. 

 

 Σχεδιάζουμε μια εφαρμογή (application) με όλα τα καταστήματα που υπάρχουν 

στη Γλυφάδα δίνοντας το στίγμα τους στο χάρτη παράλληλα με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις ώρες που είναι ανοικτά, τη 

διεύθυνσή τους, το τηλέφωνό τους. 

 

 Φροντίζουμε η ψηφιακή πλατφόρμα fix my city να λύνει τα προβλήματα που 

καταγράφονται από τους πολίτες άμεσα και αποτελεσματικά. 

 

 Ενισχύουμε το κοινωνικό προφίλ του δήμου με τη δημιουργία ενός κοινωνικού 

κέντρου υγείας που θα καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες των δημοτών σε 24ωρη 

βάση.  

 

 Εντατική δημοτική συγκοινωνία σε συνεργασία με όμορους δήμους.  
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 Επέκταση του δικτύου μετρό στο δήμο μας. 

 

 Στη καθημερινή ροή των εργασιών στοχεύουμε στην ελάττωση της κατανάλωσης 

γραφικών υλών και χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, άρα η τεχνολογική 

εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει και σε οικολογική συνείδηση.  

 

 

 

 Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ι Α 

 

 Εφαρμόζουμε διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου ριζικών μεταβολών στην 

οργανωτική δομή και λειτουργία του δήμου με πρωταρχικό στόχο τη 

βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είναι πασιφανές πως στη 

διαδικασία αυτή εμπλέκονται οι άνθρωποι, η τεχνολογία, όλα τα συστήματα και οι 

διαδικασίες που εφαρμόζονται στον δήμο.  

 

 Να παρακολουθούνται ποσοτικοί δείκτες που μπορούν να μετρήσουν και να 

προγραμματίσουν την υλοποίηση των στόχων (έσοδα, έξοδα, ποσοστό 

τηλεφωνημάτων στη ψηφιακή πλατφόρμα του δήμου, χρόνος εξυπηρέτησης 

πολιτών, αριθμός εγγεγραμμένων παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 

πόσοι  χρήστες παρακολουθούν την ιστοσελίδα του δήμου, ποσοστό έργων που 

υλοποιούνται, ώρες κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων, κ.α.).  

 

 Δρομολογούμε το σωστό σχεδιασμό από τη Διοίκηση όλων εκείνων των 

διαδικασιών που θα υποστηρίξει μεγαλύτερη εκχώρηση εξουσίας στη λήψη 

αποφάσεων ώστε να αποφεύγεται η γραφειοκρατία.  

 

 

 

 Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η    Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ 

 

 Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μπορούν να προσφερθούν από προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ενοικιάσουμε χωράφια στη περιοχή μας ή σε 

συνεργασία με όμορους δήμους τα οποία θα δοθούν σε άνεργους νέους που 
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θέλουν και είναι επιδίωξή τους να γίνουν αγρότες και να ασχοληθούν με τον 

πρωτογενή τομέα. Έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα μπορούν να 

εξασφαλίσουν ένα κεφάλαιο θα καλούνται να πληρώνουν στο δήμο ένα 

συμβολικό ενοίκιο. 

  

 Προβαίνουμε στον εξορθολογισμό των δαπανών του δήμου.  

 

 Να παρέχονται κριτήρια για τη μέτρηση της προόδου των εργαζομένων και η 

εκάστοτε δημοτική αρχή να εργάζεται με απόλυτη συνεννόηση και κατανόηση με 

τους εργαζόμενους του δήμου.   

 

 Να αξιοποιούνται ικανοί υπάλληλοι και να αξιολογούνται ουσιαστικά αλλά και με 

βάση τα τυπικά προσόντα τους.  

 

 Να εφαρμόζεται η στοχοθεσία με σαφή προσανατολισμό και ευθυγράμμιση στους 

στόχους που ορίζονται από τη Διοίκηση.  

 

 Να ξεφύγουμε από τα κλισέ του γκισέ και να διαμορφωθεί στα ΚΕΠ μια 

εξυπηρέτηση με πιο προσωπικό χαρακτήρα και άμεση επαφή με τον πολίτη, με 

εφαρμογή ενός dress code και ενός welcome code που θα παραπέμπει σε 

εξυπηρέτηση ιδιωτικού τομέα.  

 

 Να υποκινούνται και να εμψυχώνονται τα στελέχη (προϊστάμενοι, διευθυντές) και 

τα στελέχη με τη σειρά τους να εμψυχώνουν τους υπαλλήλους.  

 

 Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά ευρωπαϊκούς πόρους. 

 

 Φροντίζουμε για την προσέλκυση κεφαλαίων. 

  

 Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση έργων. 
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 Ε Ν Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Σ Η 

 

Η ενσυναίσθηση είναι δυνατόν να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει αρμονία και εξισορρόπηση μεταξύ των μερών 

εργαζομένων, πολιτών και δήμου. Ο δήμος πρέπει να “νιώθει” τον πολίτη και να 

“συναισθάνεται” τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος πρέπει να “συναισθάνεται” το δήμο 

του. Ο διευθυντής θα πρέπει να “αισθάνεται” την ομάδα του, όπως και ο προϊστάμενος 

επίσης. Ακόμη τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να “αισθάνονται” ο ένας τον άλλον. Με 

αυτό τον τρόπο θα διευρύνουμε το φάσμα ενός επιθυμητού δήμου. Συνεπώς 

αναφερόμαστε σε μια σχέση δυναμικής αλληλεξάρτησης με μια ισχύ και τάση 

πολλαπλασιασμού (ολιστική ενσυναίσθηση).  

 

Την έννοια της ενσυναίσθησης φαίνεται πως την εισήγαγε πρώτος ο Πυθαγόρας. 

Βέβαια τότε έδινε τον ορισμό της ενσυναίσθησης κάνοντας λόγο για τη “φιλία”. Στο 

λεξικό των Liddell-Scott η λέξη “φιλία” σημαίνει “συμπάθεια” και η λέξη  

 

“συμπάθεια” (στην αρχαιοελληνική της εκδοχή) σημαίνει “να μοιράζεσαι με κάποιον 

τα ίδια συναισθήματα”, άρα εδώ γίνεται λόγος για την ενσυναίσθηση.  

 

“Η ενσυναίσθηση αντιπροσωπεύει τη θεμελιώδη δεξιότητα για όλες τις κοινωνικές 

ικανότητες που είναι σημαντικές για την εργασία”, έγραψε ο Daniel Goleman20.  

 

Συνεπώς,  

 

 Φροντίζουμε σαν υπάλληλοι να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι και προσηνής 

προς τους πολίτες, όχι αναβλητικοί και ευθυνόφοβοι.  

 

 Παρέχουμε ψυχολογική στήριξη των νέων στα σχολεία της Γλυφάδας.  

 

 

__________________ 

20 Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας, μετ. Φ. Μεγαλούδη, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα, 2009 
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 Παρέχουμε οικονομική στήριξη των οικογενειών με πραγματικό οικονομικό 

πρόβλημα.  

 

 Βελτιώνουμε το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική κατάρτιση των 

δημοτών. 

 

 Προσβασιμότητα από όλους σε όλα τα σημεία της πόλης μας.  

 

 Μια ακόμη διάσταση που μπορούμε να δώσουμε στον όρο “ενσυναίσθηση” θα 

αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών και γι αυτό θα πρέπει να καλλιεργηθεί σε 

όλους, Διοίκηση και εργαζόμενους, πως πρέπει να κινούνται σε μια κατεύθυνση 

και αυτή δεν είναι άλλη από το συμφέρον των πολιτών, την αύξηση της 

ικανοποίησής τους και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πολίτες.  

 

 Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία-επαφή με τους πολίτες 

ώστε να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους πως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν 

αποδίδουν όσο θα έπρεπε και να είναι αισιόδοξοι πως οικοδομείται ένας πιο υγιής 

δημόσιος τομέας χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος.   

 

 

 

 Ε Υ Ε Λ Ι Ξ Ι Α & Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ι Α 

 

 Να αυξάνεται η ευελιξία των κινήσεων των τμημάτων μεταξύ τους. 

 

 Να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες χωρίς καθυστέρηση.   

 

 Να αντιμετωπίζονται οι απειλές άμεσα.   

 

 Να ελέγχεται η εσωτερική συνέπεια.  
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 Να παρεμβαίνει ο δήμος για τον καθαρισμό οικοπέδων ώστε να βελτιώνεται η 

πυροπροστασία του δήμου.  

 

 Να εφαρμόζονται δράσεις για τα αδέσποτα ζώα στο δήμο σε συνεργασία με 

φιλοζωικές οργανώσεις.   

  

 Μια πρωτότυπη πρόταση είναι να κάνουμε τον πολίτη κοινωνό των δράσεων του 

δήμου ώστε να επιτύχουμε να γίνει ένα απόλυτα ενεργό μέλος της κοινωνίας του 

δήμου. Μια καινοτόμα ιδέα είναι να κάνουμε τον πολίτη συνεργάτη ιδεών και 

κατ΄ επέκταση όπως ήδη έχει αναφερθεί πιο πάνω να προτείνουμε την “Τ.Ι.Π.” 

Τράπεζα Ιδεών του Πολίτη όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί ακόμη και με ανοικτή 

διαβούλευση να επικοινωνεί την ιδέα του με τους συμπολίτες του και όλη αυτή η 

δράση να οδηγεί στη βελτίωση της Κοινωνίας του Πολίτη. Άλλωστε είμαστε 

αρκετά εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία ώστε να κυνηγήσουμε το όραμά μας για 

έναν δήμο πρότυπο.  

 

 Επίσης, μια ιδιαίτερη πρόταση θα ήταν και η περίπτωση να γίνεται παράδοση 

κατ΄οίκον των εγγράφων που θα ζητούνται ηλεκτρονικά, με σκοπό την 

αποσυμφόρηση των Κ.Ε.Π. και τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη 

ώστε να πατάξουμε τη γραφειοκρατία και να μπορούμε να εξυπηρετούμε πόρτα – 

πόρτα. Αν ύστερα από έρευνα και σχεδιασμό διαπιστωνόταν πως αυτό δεν ήταν 

ιδιαίτερα συμφέρον και για το δημόσιο τομέα και για τον πολίτη, μια άλλη 

πρόταση θα μπορούσε να ήταν και η περίπτωση να οριζόταν ένα γραφείο με 

θυρίδες από όπου θα μπορούσαν να παίρνουν τα έγγραφα για τα οποία θα 

αιτούνταν πάντα ηλεκτρονικά, κάτι παρεμφερές υπάρχει σήμερα αλλά δεν έχει 

βρει άμεση ανταπόκριση είτε γιατί ακόμα το σύστημα χωλαίνει είτε γιατί δεν το 

γνωρίζει πολύς κόσμος και αναφέρομαι στο σύστημα ERMIS. 

 

Είναι πολύ σπουδαίο σήμερα που η εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι 

μεγάλη και μπορεί ο οποιοσδήποτε να κινηθεί στον κυβερνοχώρο με ευκολία, οπότε 

θα ήταν ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον να γίνεται ανταλλαγή και διακίνηση 

εγγράφων μέσω αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  
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Αρχικά οραματιζόμαστε μια τοπική κοινωνία πιο φιλική, ανθρώπινη, ελκυστική σε ότι 

αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μιας πόλης με αναπτυγμένο τον 

πολιτισμό, με ένα απόλυτα λειτουργικό σύστημα παροχής υπηρεσιών στους δημότες 

της.  

 

Ονειρευόμαστε μια πόλη με επιβεβλημένη χρηστή διοίκηση, με διαφάνεια και 

απλοποίηση των διαδικασιών για το βέλτιστο επίπεδο ζωής των πολιτών και απόλυτη 

ανταπόκριση στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους με τον απαιτούμενο σεβασμό στις 

αρχές, στην αξιοποίηση πόρων και όλων των δυνατοτήτων που έχει ο δήμος (βουνό, 

θάλασσα, ενέργεια).  
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2. Παράρτημα Ι   

  Οδηγός συνέντευξης (ερωτηματολόγιο)  

 

1. Ηλικία:          

   18-29          30-49            50-59           60 και πάνω  

2. Φύλο:           Α                Θ     

 

3. Οικογενειακή  κατάσταση: 

Έγγαμος           Άγαμος                 Με παιδιά   

4. Αυτή τη στιγμή ποιο από τα παρακάτω θα σας χαρακτήριζε; 

Ιδιωτικός Υπάλληλος          

Δημόσιος Υπάλληλος          

Φοιτητής / Σπουδαστής        

Εργαζόμενος / Επιχειρηματίας / Ελ. Επαγγελματίας  

Άνεργος            

Συνταξιούχος           

Οικιακά            

 

5. Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας;  (ακόμα και αν δεν το έχετε 

ολοκληρώσει) 

Διδακτορικό    Μεταπτυχιακό       

ΑΕΙ / ΑΤΕΙ     Ι.Ε.Κ./Λοιπές Σχολές Επαγγ. Κατάρτ.   

Γενικό Λύκειο    Τεχνικό Λύκειο / Τ.Ε.Ε. /ΕΠΑΛ    

Γυμνάσιο     Δημοτικό        

 

6. Εάν απασχολήστε σήμερα, ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τη σχέση 

απασχόλησής σας; 

Ιδιωτικός Υπάλληλος    Δημόσιος Υπάλληλος    

Επιχειρηματίας      Ελεύθερος Επαγγελματίας  

Αγρότης         Άλλο …………....………………… 

 

7. Είστε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος μας;  

Απόλυτα ικανοποιημένος                                      

Ικανοποιημένος                                                 

Λίγο ικανοποιημένος                                                 

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                       

Λίγο δυσαρεστημένος                                          

Δυσαρεστημένος    

 

                                        

8. Ποιες υπηρεσίες του Δήμου έχετε χρησιμοποιήσει;  
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………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

9. Υπάρχει γραφειοκρατία;  

ΝΑΙ                   ΟΧΙ          

 

10. Αν υπάρχει γραφειοκρατία σε τι βαθμό σας επηρεάζει  

 

Πάρα πολύ                       

Πολύ                               

Αρκετά                            

Λίγο                                 

   Καθόλου                          

 

11. Αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου όσον αφορά στη 

 

12. Παρέχονται ποιοτικές πληροφορίες μέσω Δήμου, ΚΕΠ, Διαδίκτυο 

                                                                     
Απόλυτα                            

ικανοποιημένος   

Ικανοποιημένος Λίγο  

ικανοποιημένος 

Ούτε 

ικανοποιημένος     

ούτε 

δυσαρεστημένος     

Λίγο        

δυσαρεστημένος   

 

Δυσαρεστημένος 

Συνέπεια        

Ταχύτητα       

Διαθεσιμότητα 

προσωπικού 

      

Ποιότητα 

εξυπηρέτησης  

      

Διεκπεραίωση 

διαδικασιών  

      

Αποτελεσματικότητα 

& αποδοτικότητα  

      

Ικανοποίηση από 

τους υπαλλήλους  

      

Συνθήκες 

εξυπηρέτησης 
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Απόλυτα ικανοποιημένος                                   

Ικανοποιημένος                                                             

Λίγο ικανοποιημένος                                         

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                   

Λίγο δυσαρεστημένος                                     

Δυσαρεστημένος                                         

 

13. Παρέχονται άμεσα πληροφορίες μέσω Δήμου, ΚΕΠ, Διαδίκτυο, 

τηλεφωνικά  

Απόλυτα ικανοποιημένος                                   

Ικανοποιημένος                                                             

Λίγο ικανοποιημένος                                         

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                   

Λίγο δυσαρεστημένος                                     

Δυσαρεστημένος                                         

 

14. Πως επιθυμείτε να εξυπηρετείστε; 

Ηλεκτρονικά – μέσω διαδίκτυου                           

Φυσική παρουσία στο δήμο                               

Φυσική παρουσία στο ΚΕΠ                                

Τηλεφωνικά                                               

Άλλος τρόπος 

……………………………………………………………………………………

…… 

 

15. Συχνότητα χρήσης υπηρεσιών Δήμου  

2-3 φορές την εβδομάδα                                 

2-3 φορές το μήνα                                      

2-3 το εξάμηνο                                                    

2-3 φορές το χρόνο                                      

Καθόλου                                              

 

16. Καθαριότητα Δήμου (ενημέρωση, συχνότητα, ποιότητα) 

Απόλυτα ικανοποιημένος                                   

Ικανοποιημένος                                                             

Λίγο ικανοποιημένος                                         

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                   

Λίγο δυσαρεστημένος                                     

Δυσαρεστημένος                                         
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17. Πολιτιστικά Δήμου (ενημέρωση, συχνότητα, ποιότητα)  

Απόλυτα ικανοποιημένος                                   

Ικανοποιημένος                                                             

Λίγο ικανοποιημένος                                         

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                   

Λίγο δυσαρεστημένος                                     

Δυσαρεστημένος                                         

 

18. Περιβάλλον & κοινόχρηστοι χώροι (πράσινο, ποδηλατόδρομοι, 

εξοικονόμηση ενέργειας, δρόμοι, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, αθλητικοί 

χώροι, χώροι στάθμευσης) 

Απόλυτα ικανοποιημένος                          

Ικανοποιημένος                                              

Λίγο ικανοποιημένος                                

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                

Λίγο δυσαρεστημένος                            

Δυσαρεστημένος                                

 

19. Συνολική ικανοποίηση από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας  

Απόλυτα ικανοποιημένος                                 

Ικανοποιημένος                                                         

Λίγο ικανοποιημένος                                          

Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος                     

Λίγο δυσαρεστημένος                                   

Δυσαρεστημένος                                       

 

20. Επιθυμείτε ωράριο εξυπηρέτησης  

08:00 - 12:00                             

12:00 - 16:00                           

16:00 - 20:00                           
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3. Παράρτημα ΙΙ  

   “Application Fix my City” 

   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ “FIX MY CITY” 
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Η εφαρμογή (application) “fix my city”, “διορθώνω την πόλη μου”, είναι μια 

καινοτόμα εφαρμογή και πολύ πρωτοπόρα. Είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλους τους 

πολίτες (glyfada.fixmycity.today).  

 

Πρόκειται για ένα πολύ καλό τρόπο για να αναφέρει ο πολίτης το πρόβλημά του είτε 

είναι δημότης του δήμου Γλυφάδας, είτε ένας απλός επισκέπτης. Όλα αυτά είναι 

εύκολα να γίνουν με ένα απλό κλικ στον υπολογιστή, στο λαπτοπ, ή στο κινητό αρκεί 

να καταγγείλεις μια κακοτεχνία στο δήμο με σκοπό να αποκατασταθεί η βλάβη άμεσα.  

 

Έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν τις λάμπες στους δρόμους, τις στάσεις των 

λεωφορείων και τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης ώστε να μπορούν τα 

συνεργεία του δήμου να έχουν το στίγμα και να γνωρίζουν ακριβώς που πρέπει να 

επέμβουν.  

 

Συνεπώς με ένα απλό κλίκ, 

 

 Στέλνεις μια αίτηση - βλάβη  

 

 Παρακολουθείς την εξέλιξη της βλάβης  

 

 Προβολή σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  

 

 Παρουσίαση κίνησης απορριμματοφόρων  

 

Κάνοντας χρήση της εφαρμογής αποστέλλεται ένας απλός κωδικός στο δημότη και 

στη συνέχεια ο πολίτης στέλνει μια φωτογραφία ή κάνει μια περιγραφή της βλάβης.  

 

Πρόκειται για μια έξυπνη και εύχρηστη εφαρμογή με κύριο μέλημα πάντα την άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη συνέχεια ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την 

εξέλιξη του αιτήματός του και τη πορεία που έχει η αποκατάσταση της βλάβης και άρα 

η καθημερινότητά του γίνεται πιο εύκολη και λειτουργική.  

 

 

 

http://glyfada.fixmycity.today/
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Σχεδιαστής της εφαρμογής αυτής είναι ο κ. Γιάννης Μιχόπουλος που δημιούργησε 

αυτή την εφαρμογή κάνοντας τα πράγματα πιο απλά για το δήμο. Σε άμεσο 

πραγματικό χρόνο οι πολίτες μπορούν, να ενημερώσουν τον δήμο για το πρόβλημά 

τους και έτσι δεν χρειάζεται να καλέσουν το δήμο τηλεφωνικά και να περιμένουν πότε 

θα συνδεθούν σε εργάσιμες ώρες. Η πλατφόρμα λοιπόν ενημερώνεται και συλλέγει τα 

αιτήματα των πολιτών δίνοντας το ακριβές στίγμα της βλάβης.  

 

Η εφαρμογή βραβεύτηκε με χρυσό βραβείο στα Best City Awards στην Τεχνόπολη 

του Δήμου Αθηναίων. Το βραβείο παρέλαβε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος 

Παπανικολάου “για το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης 

εργασιών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών”.  

 

Η άλλη λειτουργία που διαθέτει αυτή η εφαρμογή είναι να δίνει το στίγμα των 

απορριμματοφόρων, ώστε να μπορεί ο πολίτης να κατεβάσει τα σκουπίδια του και να 

τα συλλέξουν άμεσα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ή ο πολίτης να αποφύγει τη 

κίνηση των απορριμματοφόρων σε πραγματικό χρόνο.  

.  

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 450 δημότες του δήμου Γλυφάδας με 

συνέντευξη, τους τέθηκε το ερώτημα πότε κάνουν χρήση αυτής της εφαρμογής, τελικά 

394 άτομα επέλεξαν όχι κάποια συγκεκριμένη ημέρα αλλά την τελευταία επιλογή που 

είχαν, δηλαδή απάντησαν “ΚΑΜΜΙΑ” χρήση, άρα μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης 

του 87,5%, όντως αρκετά υψηλό. Ερωτώμενοι να διευκρινίσουν το λόγο γιατί δε 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν:  

 

 Γιατί δεν γνώριζαν περί τίνος επρόκειτο 

 

 Γιατί δεν ήθελαν  

 

 Γιατί δεν διαθέτουν διαδίκτυο  

 

 Γιατί δεν ξέρουν πως να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή  
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Εν κατακλείδι, φαίνεται πως μάλλον δεν έχει προωθηθεί όσο θα έπρεπε η εφαρμογή, ή 

δεν έχουμε δώσει να καταλάβει ο πολίτης, πως πρέπει να γίνει κοινωνός αυτής της 

προσπάθειας αναβάθμισης και εξέλιξης του δήμου μας. Τελικά όλοι φέρουμε ευθύνη 

και ο δήμος αλλά και οι δημότες του για να συμπαρασταθούμε και να φροντίσουμε το 

δήμο μας ώστε να γίνει πιο λειτουργικός και αποδοτικός.  

 

Ίσως λοιπόν στο σημείο αυτό ο δήμος θα πρέπει να επεξεργαστεί περισσότερο τον 

άξονα της ενσυναίσθησης όπως προανέφερα στις προτάσεις μου και να γίνει μια 

εκστρατεία πληροφόρησης, πιο ουσιαστική έχοντας τους πολίτες αρωγούς του δήμου 

σε αυτή την προσπάθεια βελτίωσης του δήμου Γλυφάδας.    

 

 

 

 

 


	______________

