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ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΣΟΤ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ 

 

θμαντικοί όροι: τρατθγικό μάνατημεντ, Ανάλυςθ Εξωτερικοφ Περιβάλλοντοσ, 

Ανάλυςθ Εςωτερικοφ Περιβάλλοντοσ, Διαμόρφωςθ και 

Τλοποίθςθ τρατθγικισ, Ανταγωνιςτικό Πλεονζκτθμα, 

Επωνυμία, Επωνυμία Πόλεων, Πολεοδομικι Ανάπτυξθ. 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ εφαρμογι του Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ 

ςτθν ανάδειξθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ του Διμου Υετροφπολθσ ςτον 

χϊρο του Υολιτιςμοφ και θ πολεοδομικι ανάπτυξθ του Διμου με τθ χωρικι 

ςφνδεςθ όλων των δομϊν Υολιτιςμοφ του Διμου που ςυμβάλλουν ςε αυτό.  

Θ παροφςα εργαςία χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Χτο μζροσ Α παρουςιάηεται το 

κεωρθτικό υπόβακρο τθσ εργαςίασ. Αποτελείται από δφο κεφάλαια. Χτο 1ο 

κεφάλαιο παρουςιάηεται θ κεωρία του Χτρατθγικοφ Πάνατημεντ και ςτο 2ο 

κεφάλαιο θ κεωρία του εμπορικοφ ςιματοσ (brand name). 

Χτο μζροσ Β τθσ εργαςίασ επιχειρείται θ Χτρατθγικι ανάλυςθ του Διμου 

Υετροφπολθσ. Χτο 1ο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά του Διμου 

Υετροφπολθσ (Κζςθ, ιςτορία, πολεοδομικά, Δθμογραφικά, Ξοινωνικά, Σικονομικά 

χαρακτθριςτικά). 

Χτο 2ο κεφάλαιο αναλφεται το εξωτερικό και εςωτερικό περιβάλλον του Διμου 

Υετροφπολθσ. Για το εξωτερικό περιβάλλον με ανάλυςθ PESTLE αναλφεται το 

γενικευμζνο ι μάκρο περιβάλλον και με το υπόδειγμα των πζντε δυνάμεων του 

PORTER, το άμεςο ι μίκρο περιβάλλον του Διμου. Για τθν ανάλυςθ του εςωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ, εξετάηονται θ Δομι, οι πόροι και θ κουλτοφρα του Διμου. Ψο 2ο 

κεφάλαιο κλείνει με τθ SWOT ανάλυςθ του Διμου Υετροφπολθσ όπου εξετάηονται 

οι αδυναμίεσ και οι δυνάμεισ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και οι ευκαιρίεσ 

και οι απειλζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 

Χτο 3ο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ Διαμόρφωςθ και Ωλοποίθςθ τθσ Χτρατθγικισ του 

Διμου Υετροφπολθσ για τθν ανάδειξθ του ανταγωνιςτικοφ του πλεονεκτιματοσ με 

Υολεοδομικζσ παρεμβάςεισ ϊςτε να καταςτεί ζνα ιςχυρό brand name ςτον 

Υολιτιςμό. 

Ψζλοσ ςτο 4ο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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STRATEGICAL MANAGEMENT AND URBAN PLANNING 

DEVELOPMENT OF PETROUPOLI MUNICIPALITY FOR ITS 

CULTURAL IDENTITY ENHANCEMENT 

Keywords: Strategic management, External Environment Analysis, Internal 

Environment Analysis,  Formation and Implementation of Strategy, 

Competitive Advantage, Brand name, Name of Cities, Urban Planning 

Development. 

ABSTRACT                                                                                                                              

The aim of the current project is the implementation of the Strategic Management in 

the highlighting of Petroupoli Municipality competitive advantage on the field of 

Culture and the Municipality urban planning development with the rural connection 

of all the cultural structures which contribute in it. 

The current project is separated in two parts. In A part the project theoretical 

background is presented. It consists of two chapters. In the 1st chapter the theory of 

Strategic Management is presented and in the 2nd chapter the brand name theory. 

In the B part of the project the Petroupoli Municipality strategic analysis is 

attempted. In the 1st chapter the Petroupoli Municipality traits are presented 

(Location, History, Urban Planning, Demographic, Social, Economical traits.) 

In the 2nd chapter the external and the internal environment of the Petroupoli 

Municipality is analysed. For the external environment, the general environment is 

analysed with PESTLE analysis and with the example of the PORTER ‘s five forces, the 

Task environment is analysed. For the internal environment analysis, the 

Municipality structure, resources and culture are examined. The 2nd chapter ends 

with SWOT Petroupoli Municipality analysis where the weaknesses and strengths of 

the external environment as well as its opportunities and the external environment 

threats are examined. 

In the 3rd chapter the Petroupoli Municipality Strategy Formulation and 

Implementation is presented for the highlighting of its competitive advantage with 

urban planning interventions in order to make it a powerful brand name in Culture. 

In the end, the 4th chapter the conclusions of the current project are presented. 
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ΜΕΡΟ Α: ΘΕΩΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΑ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ 

1.1 Από το χρθματοοικονομικό ςχεδιαςμό ςτο ςτρατθγικό μάνατημεντ   

Υριν τθ δεκαετία του 1950 οι επιχειριςεισ και οι Δθμόςιοι οργανιςμοί για να 

λειτουργιςουν χρθςιμοποιοφςαν τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ. Χτο τζλοσ κάκε 

χρόνου ανζλυαν τα ζςοδα και τα ζξοδά τουσ. Αν θ διαφορά τουσ είχε κετικό 

πρόςθμο θ επιχείρθςθ ιταν ‘ευχαριςτθμζνθ’ από τθν απόδοςι τθσ. Τμωσ τα 

βραχυπρόκεςμα οικονομικά αποτελζςματα δεν ιταν ικανά να διαςφαλίςουν το 

μζλλον τθσ επιχείρθςθσ. Θ κοντόφκαλμθ αυτι αντιμετϊπιςθ των άμεςων κερδϊν, 

ζκεταν ςε κίνδυνο τθν ανάπτυξθ και τθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων που για να 

διατθρθκοφν ζπρεπε να επενδφςουν και ςτο μζλλον.  

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που από τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ περάςαμε ςτθ 

δεκαετία του ’50 ςε πιο μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό (5ετθ ςχζδια δράςθσ). Ψα 

ςτοιχεία που λαμβάνει υπόψθ του ο μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ είναι ο 

πλθκωριςμόσ, θ επίδραςθ των ξζνων καταςκευαςτϊν ςτθν εγχϊρια αγορά και οι 

μελλοντικζσ κεφαλαιουχικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. Ωςτόςο για να είναι 

αποτελεςματικόσ ζνασ μακροπρόκεςμοσ προχπολογιςμόσ χρειάηεται ζνα ςτακερό 

εξωτερικό περιβάλλον αντίςτοιχου αυτοφ που δθμιουργικθκε μετά το δεφτερο 

παγκόςμιο πόλεμο, όπου επικρατοφςαν ςυνκικεσ με υψθλό ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ 

αγοράσ και χαμθλό ανταγωνιςμό μεταξφ των επιχειριςεων. Ζγινε όμωσ αντιλθπτό 

ότι θ ανάπτυξθ που επιτεφχκθκε μετά το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο κα μποροφςε 

να ανακοπεί ι να εμφανιςτοφν νζεσ ευκαιρίεσ που δε κα μποροφςαν να 

προβλεφκοφν μόνο με χρθματοοικονομικά κριτιρια. Ξαι ο χρθματοοικονομικόσ 

ςχεδιαςμόσ ςε ετιςια βάςθ και ο μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ (5ετία) ζχουν δφο 

κοινά χαρακτθριςτικά. Ζχουν το βλζμμα ςτραμμζνο ςτο παρελκόν και δεν 

λαμβάνουν υπόψθ το πολυτάραχο και ευμετάβλθτο εξωτερικό περιβάλλον τθσ 

επιχείρθςθσ.  

Οαμβάνοντασ αυτά τα χαρακτθριςτικά υπόψθ τουσ οι επιχειριςεισ πζραςαν τθ 

δεκαετία του ’60 ωσ τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70 ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, θ 

ιδζα του οποίου είναι, ότι το παρελκόν δεν είναι ςε κζςθ να μασ δείξει το μζλλον. 

Πε το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό δίνεται ζμφαςθ ςτον ανταγωνιςμό λόγω του χαμθλοφ 

ρυκμοφ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ και ςτθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 

για τθν επιχείρθςθ. Σ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ γριγορα αντικαταςτάκθκε από το 

ςτρατθγικό μάνατημεντ. Χτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’70 τα αποτελζςματα που 

παράχκθκαν για τισ επιχειριςεισ από τα ανϊτερα ςτελζχθ τουσ με το ςτρατθγικό 

ςχεδιαςμό, χωρίσ τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων ςε αυτόν, ςυχνά ζμεναν 

‘κενό γράμμα’.  
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Ψο ςτρατθγικό μάνατημεντ ‘προχωρά’ το ςχεδιαςμό, από τθ διαμόρφωςθ 

ςτρατθγικισ, ςτθν υλοποίθςθ τθσ, εμπλζκοντασ και τα κατϊτερα ςτελζχθ ςτο 

ςχεδιαςμό. Υεριλαμβάνει το όραμα, τθν αποςτολι τθ ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ 

αλλά και τα ςχζδια δράςθσ, για τθν υλοποίθςι τθσ ςτρατθγικισ. Πε τθν αμφίδρομθ 

ανατροφοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ επιτυγχάνεται θ δυνατότθτα επιλογισ μιασ 

αναδυόμενθσ ςτρατθγικισ που κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό δεν είχε προβλεφκεί. 

Χτο διάγραμμα 1.1 παρουςιάηεται το υπόδειγμα ςτρατθγικοφ μάνατημεντ ςφμφωνα 

με τουσ  Wheelen, και Hunger, (2012)  

 

Διάγραμμα 1.1: Τπόδειγμα τρατθγικοφ Μάνατημεντ 
Υθγι: T. L. Wheelen, “Strategic Management Model,” adapted from “Concepts of Management,” presented to Society for 

Advancement of Management (SAM), International Meeting, Richmond, VA, 1981. T.L. Wheelen and SAM. Copyright © 1982, 

1985, 1988, and 2005 by T.L. Wheelen and J.D. Hunger. Revised 1989, 1995, 1998, 2000 and 2005. Reprinted with permission  

1.2 Οριςμόσ  τρατθγικισ - τρατθγικοφ Μάνατημεντ - Επίπεδα 

τρατθγικισ 

Θ Χτρατθγικι είναι ζνα περιεκτικό ςχζδιο για τθν επίτευξθ οργανωςιακϊν ςκοπϊν. 

Είναι μακροπρόκεςμθ, απλι και ςυμφωνθμζνθ με βάςθ τουσ επιδιωκόμενουσ 

ςκοποφσ. Ψο Χτρατθγικό Πάνατημεντ είναι μια διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία θ 

επιχείρθςθ διαμορφϊνει και υλοποιεί τθ ςτρατθγικι που ζχει επιλζξει, ελζγχει και 

αξιολογεί τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ςτρατθγικισ και τθν αναπροςαρμόηει όπου 
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χρειάηεται. (Γεωργόπουλοσ, 2013). Θ ζννοια ςτρατθγικό υποδθλϊνει τθν ανίχνευςθ 

του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ.  

Ωπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα ςτρατθγικισ ανάλογα με το επίπεδο διοίκθςθσ 

ςτο οποίο αναφζρονται. Θ Εταιρικι ι Επιχειρθςιακι Χτρατθγικι (corporate 

strategy), όταν πρόκειται για όμιλο επιχειριςεων, θ Επιχειρθματικι Χτρατθγικι 

(business strategy) ςε επίπεδο επιχείρθςθσ και θ Οειτουργικι Χτρατθγικι (functional 

strategy) που αναφζρεται ςε επίπεδο κάκε λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. (Υετρίδου, 

2016). 

1.3 τάδια τρατθγικοφ Μάνατημεντ 

Τπωσ φαίνεται ςτο Ωπόδειγμα ςτρατθγικοφ μάνατημεντ (διάγραμμα 1.1), το 

ςτρατθγικό μάνατημεντ αποτελείται από 4 ςτάδια. Ψο πρϊτο ςτάδιο είναι θ 

ανίχνευςθ του περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ που χωρίηεται ςε εξωτερικό και 

εςωτερικό περιβάλλον. Ψο δεφτερο ςτάδιο είναι θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ 

επιχείρθςθσ. Χ’ αυτό το ςτάδιο κακορίηονται θ αποςτολι, οι ςκοποί (objective), οι 

ςτρατθγικζσ και οι πολιτικζσ τθσ επιχείρθςθσ. Ψο τρίτο ςτάδιο αφορά ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ και περιλαμβάνει τα απαραίτθτα προγράμματα, 

προχπολογιςμοφσ και διαδικαςίεσ που χρειάηονται για τθν υλοποίθςθ τθσ 

προκρινόμενθσ ςτρατθγικισ. Ψο τζταρτο ςτάδιο αφορά ςτον ζλεγχο όλων των 

παραπάνω διαδικαςιϊν προκειμζνου να υλοποιθκεί θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι. Σ 

ζλεγχοσ αφορά όλεσ τθσ φάςεισ υλοποίθςθσ προκειμζνου να εντοπιςτοφν αςτοχίεσ 

ι κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ, ζγκαιρα ϊςτε να  γίνουν οι κατάλλθλεσ 

διορκωτικζσ κινιςεισ.   

1.3.1 Ανίχνευςθ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

Χε ζνα κόςμο που ςυνεχϊσ μεταβάλλεται και εξελίςςεται, όπου οι αγορζσ 

διεκνοποιοφνται και οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ ‘τρζχουν’, οι επιχειριςεισ δε κα 

μποροφςαν να μείνουν ανεπθρζαςτεσ. Για να αντιμετωπίςουν αυτό το δυναμικά 

εξελιςςόμενο εξωτερικό περιβάλλον κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να το κατανοιςουν 

και να προςαρμοςτοφν ςε αυτό. Ψο εξωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ 

χωρίηεται ςε Γενικευμζνο ι Πάκρο περιβάλλον (Societal environment) και ςε Άμεςο 

ι Πίκρο περιβάλλον (Task environment). Χτο διάγραμμα 1.2 εμφανίηεται θ διάκριςθ 

του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ. 
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Διάγραμμα 1.2. Περιβαλλοντικζσ μεταβλθτζσ μιασ επιχείρθςθσ 
Υθγι: T. L. Wheelen, “Strategic Management Model,” adapted from “Concepts of Management,” presented to Society for 

Advancement of Management (SAM), International Meeting, Richmond, VA, 1981. T.L. Wheelen and SAM. Copyright © 1982, 

1985, 1988, and 2005 by T.L. Wheelen and J.D. Hunger. Revised 1989, 1995, 1998, 2000 and 2005. Reprinted with permission  

1.3.1.1 Γενικευμζνο ι Μάκρο περιβάλλον (Societal environment) 

Ψο γενικευμζνο περιβάλλον ι Πάκρο περιβάλλον (Societal environment) 

περιλαμβάνει τισ Ξοινωνικζσ δυνάμεισ, τισ Σικονομικζσ δυνάμεισ τισ Ψεχνολογικζσ 

δυνάμεισ και τισ Υολιτικο-Ρομικζσ δυνάμεισ που δρουν ςε αυτό. Για τθν ανάλυςθ 

του γενικευμζνου περιβάλλοντοσ χρθςιμοποιοφμε. τθν PEST ανάλυςθ για να 

εξετάςουμε όλουσ τουσ παράγοντεσ–δυνάμεισ που διαμορφϊνουν το γενικευμζνο 

(εξωτερικό) περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ.  

PEST ανάλυςθ 

Θ PEST ανάλυςθ είναι ζνα εργαλείο για τθν ανίχνευςθ του γενικευμζνου 

περιβάλλοντοσ ι Πάκρο περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ (διάγραμμα 1.3). Πε τθν 

ζννοια του Υεριβάλλοντοσ εννοοφμε τα ςυςτιματα και τισ δομζσ που το 

διαμορφϊνουν. Πε τθν PEST ανάλυςθ διερευνϊνται οι  Υολιτικζσ δυνάμεισ 

(Political), οι Σικονομικζσ δυνάμεισ (Economical), οι Ξοινωνικζσ δυνάμεισ (Social) και 

τζλοσ οι Ψεχνολογικζσ δυνάμεισ (Technological) που δρουν ςτο μάκρο περιβάλλον. 
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Αρκετοί μελετθτζσ ζχουν επεκτείνει το ακρωνφμιο PEST ςε PESTLE, κεωρϊντασ ότι 

νομικοί (Legal ) και οικολογικοί (ecological) παράγοντεσ είναι επίςθσ δυνάμεισ που 

μποροφν να επθρεάςουν το μάκρο-περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ (Collins, R. 2010). 

Χτθν ανάλυςθ Ξοινωνικϊν δυνάμεων λαμβάνονται υπόψθ κζματα όπωσ 

δθμογραφικά ςτοιχεία, κρθςκεία, κζματα υγείασ και αςφάλειασ, ο ρόλοσ ανδρϊν 

γυναικϊν και ο αυτοπροςδιοριςμόσ των φφλων, οι νομοκετικζσ αλλαγζσ που 

επιφζρουν κοινωνικζσ αλλαγζσ κ.ά. 

Χτθν ανάλυςθ των Σικονομικϊν δυνάμεων λαμβάνονται υπόψθ κζματα όπωσ τα 

οικονομικά ςυςτιματα, οι αγορζσ, το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ υποδοχισ, 

θ αφξθςθ του κόςτουσ εργαςίασ, οι κρατικζσ παρεμβάςεισ ςτθν ελεφκερθ αγορά 

κ.ά. 

Χτθν ανάλυςθ των Ψεχνολογικϊν δυνάμεων λαμβάνονται υπόψθ κζματα όπωσ 

πρόςφατεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, τεχνολογίεσ που εξαςφαλίηουν καινοτόμα 

προϊόντα, τεχνολογίεσ που επιτρζπουν νζουσ τρόπουσ προβολισ και διανομισ κ.ά. 

Χτθν ανάλυςθ των Υολιτικϊν-νομικϊν δυνάμεων λαμβάνονται υπόψθ κζματα 

όπωσ: Θ πολιτικι ςτακερότθτα τθσ χϊρασ υποδοχισ τθσ επιχείρθςθσ, οι κίνδυνοι 

πολζμου, θ προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, θ αντί –τραςτ νομοκεςία, οι 

πολιτικζσ εμπορίου κ.ά. 

 

Διάγραμμα 1.3: PEST Ανάλυςθ 
Υθγι: Business news daily, https://www.marketing91.com/pest-analysis/ 2018 

 

 1.3.1.2 Άμεςο ι Μίκρο περιβάλλον (Task environment). 

Ψο άμεςο ι Πίκρο περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ είναι το περιβάλλον που τθν 

επθρεάηει άμεςα. Είναι ο κλάδοσ μζςα ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ 

και διαμορφϊνεται από τθν επίδραςθ που αςκοφν διάφοροι ενδιαφερόμενοι 

φορείσ (stakeholders) που ζχουν τα ςυμφζροντά τουσ ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο. Θ 

επίτευξθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων μιασ επιχείρθςθσ είναι ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ 

http://www.businessnewsdaily.com/images/i/000/004/832/original/pest-analysis.jpg?1385136409
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με τθν εξιςορρόπθςθ όλων των παραγόντων που δρουν και επθρεάηουν τον κλάδο, 

μζςα ςτον οποίο επιχειρεί. Σι ενδιαφερόμενοι φορείσ (stakeholders,) οι οποίοι με 

τθ διαπραγματευτικι τουσ δφναμθ επθρεάηουν τθν επιχείρθςθ, είναι οι πελάτεσ, οι 

πιςτωτζσ, οι ενϊςεισ εργαηομζνων, οι μζτοχοι, θ κυβζρνθςθ, οι ανταγωνιςτζσ, οι 

προμθκευτζσ αλλά και ειδικζσ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ τοπικι κοινωνία και 

οι εμπορικοί ςφλλογοι. (Γεωργόπουλοσ 2017, Χθμειϊςεισ μακιματοσ). Θ ανάλυςθ 

του άμεςου ι Πίκρο περιβάλλοντοσ μιασ επιχείρθςθσ επιτυγχάνεται με το 

υπόδειγμα του Porter που διερευνά τθν ελκυςτικότθτα του κλάδου ςυνολικά. Χτο 

κζντρο του τοποκετείται ολόκλθροσ ο κλάδοσ και όχι θ επιχείρθςθ.  

Τπόδειγμα των πζντε δυνάμεων  του PORTER. 

Χφμφωνα με τον κακθγθτι του Harvard M. Porter,  πζντε είναι οι βαςικζσ δυνάμεισ 

που επθρεάηουν τον ανταγωνιςμό ενόσ κλάδου, όπωσ εμφανίηεται ςτο διάγραμμα 

1.4. Θ απειλι από νεοειςερχόμενουσ ςτον κλάδο, θ διαπραγματευτικι δφναμθ των 

προμθκευτϊν, θ διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν, θ απειλι από 

υποκατάςτατα προϊόντα και ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των υφιςτάμενων 

επιχειριςεων  (Porter 2008).  

 

 

Διάγραμμα 1.4: Τπόδειγμα του PORTER 
 Υθγι: Porter, M. (Λανουάριοσ 2008)” The five competitive forces that shape strategy”, Harvard Business Review  

Απειλι από νεοειςερχόμενουσ ςτον κλάδο: Θ είςοδοσ νζων επιχειριςεων ςτον 

κλάδο που επιδιϊκουν να κερδίςουν ζνα μερίδιο τθσ αγοράσ είναι απειλι για τισ 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ιδθ ςτον κλάδο. Αν κα μπορζςει μια νεο-

ειςερχόμενθ επιχείρθςθ να ειςζλκει ςτον κλάδο εξαρτάται από τουσ φραγμοφσ 

ειςόδου που επικρατοφν. Σι φραγμοί ειςόδου για τουσ νεοειςερχόμενουσ είναι: oι 

οικονομίεσ κλίμακασ που ζχουν κατακτιςει οι υπάρχουςεσ ςτον κλάδο επιχειριςεισ, 

οι απαιτιςεισ ςε κεφάλαια για τθν είςοδό των νεοειςερχόμενων ςτον κλάδο, θ 



17 
 

διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ του κλάδου που κακιςτοφν ζνα προϊόν ιδιαίτερο ι 

μοναδικό, θ πρόςβαςθ ςτα δίκτυα διανομισ, τα ποιοτικά πλεονεκτιματα ι 

πλεονεκτιματα κόςτουσ που ζχουν κατακτιςει οι ιδθ εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ 

ςτον κλάδο ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ και θ κυβερνθτικι πολιτικι που 

μπορεί να εμποδίςει ι να περιορίςει τθν είςοδο νζων επιχειριςεων ςτον κλάδο. 

(Γεωργόπουλοσ, 2013)  

Διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν: Τταν θ διαπραγματευτικι δφναμθ 

των προμθκευτϊν είναι μεγάλθ τότε το κόςτοσ του παραγόμενου προϊόντοσ 

αυξάνει και είτε θ επιχείρθςθ το μετακυλφει ςτουσ αγοραςτζσ και χάνει λόγω αυτοφ 

μερίδιο τθσ αγοράσ, είτε περιορίηει τα περικϊρια του κζρδουσ τθσ. Θ 

διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν αυξάνει όταν: Σι προμθκευτζσ είναι 

λίγοι, ι τα κφρια ζςοδά τουσ δεν προζρχονται από τον ςυγκεκριμζνο κλάδο, οι 

προμθκευτζσ διακζτουν διαφοροποιθμζνα προϊόντα και θ αντικατάςταςι τουσ 

επιφζρει μεγάλο κόςτοσ μετακίνθςθσ και τζλοσ οι προμθκευτζσ μποροφν εφκολα να 

ολοκλθρωκοφν μπροσ τα εμπρόσ και να παράγουν μόνοι τουσ το προϊόν του κλάδου 

και από προμθκευτζσ να καταςτοφν ανταγωνιςτζσ.  

Διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν: Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των 

αγοραςτϊν είναι μεγάλθ όταν: Σ αρικμόσ των αγοραςτϊν είναι μικρόσ, θ ποςότθτα 

των πραγματοποιοφμενων αγορϊν είναι μεγάλθ, όταν το προϊόν είναι 

αδιαφοροποίθτο και το κόςτοσ μετακίνθςθσ μικρό, όταν τα κζρδθ των αγοραςτϊν 

είναι μικρά, οι αγοραςτζσ ζχουν δυνατότθτα να παράγουν οι ίδιοι το προϊόν και 

τζλοσ όταν γνωρίηουν τισ τρζχουςεσ τιμζσ ςτθν αγορά. 

Απειλι από υποκατάςτατα: Ψα υποκατάςτατα προϊόντα μπορεί να ικανοποιιςουν 

παρόμοιεσ αγοραςτικζσ ανάγκεσ. Τταν θ ςχζςθ τιμισ και απόδοςθσ τα κακιςτά 

ελκυςτικότερα από τα προϊόντα του κλάδου τότε μπορεί να καταςτοφν απειλι για 

τον κλάδο. Ειδικά όταν το κόςτοσ μετακίνθςθσ για τθν απόκτθςι τουσ είναι μικρό, θ 

τιμι τουσ είναι καλφτερθ και θ ποιότθτά τουσ ι θ επίδοςι τουσ είναι μεγαλφτερθ 

από αυτι των προϊόντων του κλάδου. 

Ανταγωνιςμόσ μεταξφ των υφιςτάμενων επιχειριςεων: Θ ζνταςθ με τθν οποία 

ανταγωνίηονται οι επιχειριςεισ ςε ζναν κλάδο είναι ίςωσ θ πιο ςθμαντικι απειλι 

για τθ δυνατότθτα επίτευξθσ κζρδουσ ςε μια επιχείρθςθ. Σ ανταγωνιςμόσ είναι 

μεγαλφτεροσ όταν: Σ αρικμόσ των ανταγωνιςτϊν είναι μεγάλοσ, ο ρυκμόσ 

ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ είναι μικρόσ, το ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ είναι μεγάλο, 

το προϊόν είναι αδιαφοροποίθτο, όταν οι ανταγωνιςτζσ ζχουν επιτφχει οικονομίεσ 

κλίμακασ και όταν παρά τθ χαμθλι κερδοφορία τα εμπόδια εξόδου είναι υψθλά. 

Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτισ επιχειριςεισ διαμόρφωςε μια νζασ δυναμικι ςτισ 

αγορζσ. Ωςτόςο το υπόδειγμα του Porter εξακολουκεί να παρζχει τθ δυνατότθτα 
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μιασ δομθμζνθσ ανάλυςθσ τθσ κατάςταςθσ του κλάδου και ωσ εκ τοφτου 

εξακολουκεί να είναι ζνα ανεκτίμθτο εργαλείο.  

1.3.2 Ανίχνευςθ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

Εςωτερικό περιβάλλον ονομάηονται «οι δυνάμεισ μζςα ςτθν επιχείρθςθ, που 

επθρεάηουν τθν επιχείρθςθ και τθ λειτουργία τθσ» (Χτειακάκθσ & Ξαντηόσ, 2002). Σι 

πόροι (resources), θ δομι (structure) και θ κουλτοφρα (culture) μιασ επιχείρθςθσ 

αποτελοφν το εςωτερικό τθσ περιβάλλον. Θ ανάλυςθ των παραπάνω παραγόντων 

κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να ανακαλφψει τα δυνατά και αδφνατα 

ςθμεία τθσ. Χτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι, να εκμεταλλευτεί τα πρϊτα και να 

εξαλείψει τα δεφτερα ϊςτε να βελτιϊςει τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίηεται 

ςτθν αγορά. 

Θ δομι μιασ επιχείρθςθσ αναφζρεται κυρίωσ ςτο οργανόγραμμά τθσ, ςτο οποίο 

αντικατοπτρίηονται, θ κζςθ κάκε οργανωτικισ μονάδασ ςτθν επιχείρθςθ, θ κζςθ 

κάκε εργαηόμενου και οι ιεραρχικζσ ςχζςεισ μεταξφ των εργαηομζνων. 

Σι πόροι τθσ επιχείρθςθσ είναι τα ςτοιχεία που ενοποιοφνται για να τθν επίτευξθ 

των ςκοπϊν τθσ επιχείρθςθσ. Διακρίνονται ςε υλικοφσ και άυλουσ. Σι 

χρθματοοικονομικοί, οι φυςικοί και οι ανκρϊπινοι πόροι είναι υλικοί πόροι. Ενϊ 

άυλοι πόροι είναι οι τεχνολογικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ, θ φιμθ και θ καινοτομία. 

Θ κουλτοφρα είναι οι κοινζσ αξίεσ, οι προςδοκίεσ και τα πιςτεφω των μελϊν τθσ 

επιχείρθςθσ. Θ κουλτοφρα προςδίδει ζνα αίςκθμα ταυτότθτασ και ςτακερότθτασ 

ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ κουλτοφρα μιασ επιχείρθςθσ πρζπει να 

εςτιάηει ςτθν καινοτομία, ςτθ λεπτομζρεια, ςτο αποτζλεςμα, ςτον άνκρωπο, ςτθν 

ομαδικι ςυμπεριφορά, ςτθ ςυνεργατικότθτα και ςτθ ςτακερότθτα για να μπορεί θ 

επιχείρθςθ να εξελίςςεται και να είναι ανταγωνιςτικι. (Γεωργόπουλοσ, 2013) 

Αλυςίδα Αξίασ 

Ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν ανίχνευςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ είναι θ 

τεχνικι τθσ αλυςίδα αξίασ (διάγραμμα 1.5). Σ Michael Porter κακθγθτισ ςτο 

Harvard Business School, αναφζρκθκε πρϊτθ φορά ςτον όρο Αλυςίδα αξίασ (Porter 

1985). Χφμφωνα με το Porter οι λειτουργίεσ μια επιχείρθςθσ ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ με τρόπο ϊςτε το αποτζλεςμα μιασ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ να 

επθρεάηει μια άλλθ δραςτθριότθτά τθσ. Σι δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ 

διακρίνονται ςε κφριεσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν να κάνουν κατά κανόνα με τθ 

δθμιουργία, τθ διανομι, τθν προϊκθςθ και τθν υποςτιριξθ του προϊόντοσ και ςε 

δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ που παρζχουν τθν απαραίτθτθ υποδομι για τθν 

υλοποίθςθ των κφριων δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. Πια επιχείρθςθ αποκτά 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα όταν καταφζρνει να εκτελζςει αυτζσ τισ 

δραςτθριότθτεσ καλφτερα από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ. Σι διαφορζσ ςτισ αλυςίδεσ 
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αξίασ των επιχειριςεων είναι θ κφρια πθγι ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 

(Υαπαδάκθσ, 2007). 

 

Διάγραμμα 1.5:. Αλυςίδα Αξίασ 
Υθγι: Reprinted with the permission of The Free Press, a Division of Simon & Schuster, from COMPETITIVE ADVANTAGE: 

Creating and Sustaining Superior Performance by Michael E. Porter. Copyright © 1985, 1998 by The Free Press. All rights 

reserved 

Χτισ κφριεσ λειτουργίεσ ςυγκαταλζγονται: 

 Θ διαχείριςθ των ειςροϊν που αφοροφν ςτθ υποδοχι, αποκικευςθ και 
διακίνθςθ των πρϊτων υλϊν. 

 Σι λειτουργίεσ για τθν παραγωγι των τελικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν.  

 Θ διαχείριςθ των εκροϊν που ζχουν να κάνουν με τθν αποκικευςθ και 
διακίνθςι τουσ ι όταν πρόκειται για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με τον τρόπο 
που ο καταναλωτισ ζχει πρόςβαςθ ςε αυτι. 

 Marketing και πωλιςεισ που ςχετίηονται με τθ διαφιμιςθ του προϊόντοσ  

 Σι Ωπθρεςίεσ μετά τθν πϊλθςθ του προϊόντοσ για τθν αφξθςθ ι τθ 
διατιρθςθ τθσ αξίασ του, όπωσ είναι θ επιςκευι του, θ παροχι 
ανταλλακτικϊν κλπ 

 

Χτισ δραςτθριότθτεσ Ωποςτιριξθσ ςυγκαταλζγονται: 

 Θ Υρομικεια που αφορά ςτθ διαδικαςία που προθγείται για τθ αγορά 

υλικϊν, εξωτερικζσ υπθρεςίεσ, αγορά εξοπλιςμοφ κλπ. 

 Θ Ανάπτυξθ Ψεχνολογίασ για τθν  εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία 

τθσ επιχείρθςθσ.  
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 Θ Διαχείριςθ του Ανκρϊπινου παράγοντα που αφορά ςε ενζργειεσ για τθν 

εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ εκπαίδευςισ του 

κλπ. 

 Θ Ωποδομι τθσ Επιχείρθςθσ που αφορά ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν 
παροχι νομικισ υποςτιριξθσ κλπ. 

 

SWOT ανάλυςθ. 

Θ SWOT ανάλυςθ είναι μια απλι και δθμοφιλισ τεχνικι που μπορεί να εφαρμοςτεί 

ςε όλα τα ςτάδια ςχεδιαςμοφ μιασ πολιτικισ. Αναλφει τισ δυνάμεισ (Strengths) και 

αδυναμίεσ (Weaknesses) που αφοροφν ςτο εςωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ 

και τισ ευκαιρίεσ (Opportunities) και τισ απειλζσ (Threats) του εξωτερικοφ τθσ 

περιβάλλοντοσ.   

 

Διάγραμμα 1.6: SWOT Ανάλυςθ  

Υθγι:  https://www.pinterest.ca/pin/85568461654388736/ 

Πε  τθν ανάλυςθ SWOT διερευνάται και το εςωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 

τθσ επιχείρθςθσ.  Ψο εξωτερικό περιβάλλον για μια επιχείρθςθ παρουςιάηει 

ευκαιρίεσ και απειλζσ  που δεν είναι ίδιεσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ.  Ττι είναι 

ευκαιρία για μια επιχείρθςθ μπορεί να είναι απειλι για μια άλλθ.  Ψο εξωτερικό  

περιβάλλον διερευνάται ωσ προσ  το νομοκετικό πλαίςιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ και ωσ προσ τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν. Ζτςι εντοπίηονται οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ για τθν 

επιχείρθςθ. Ψο εςωτερικό περιβάλλον διερευνάται ωσ προσ τισ λειτουργίεσ, τουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ και τθν κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι εντοπίηονται οι 

αδυναμίεσ και τα δυνατά ςθμεία τθσ που μπορεί να προςδϊςουν το ανταγωνιςτικό 

τθσ πλεονζκτθμα. Θ SWOT ανάλυςθ είναι μια πρϊτθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων 

μιασ επιχείρθςθσ και παρόλο που εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτθ δεκαετία του 

1960 εξακολουκεί να ζχει λόγω φπαρξθσ μζχρι και ςιμερα. 

https://www.pinterest.ca/pin/85568461654388736/
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1.4 Ανταγωνιςτικό Πλεονζκτθμα - τρατθγικζσ Ανταγωνιςμοφ 

Σι ικανότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ είναι αυτζσ που προςδίδουν το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα ςτθν επιχείρθςθ. Θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί τουσ πόρουσ και τισ 

λειτουργίεσ τθσ για να δθμιουργιςει αξία ςτον πελάτθ δθλαδι να δθμιουργιςει 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των άλλων επιχειριςεων που παράγουν 

ομοειδι προϊόντα. Χφμφωνα με τον Michael Porter δφο είναι οι βαςικοί τφποι του 

Ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. Ψο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κόςτουσ και το 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα διαφοροποίθςθσ. Ψο είδοσ του ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ τθσ επιχείρθςθσ αντανακλά τθ ςτρατθγικι τθσ. 

Σι επιχειριςεισ προςπακοφν να επιτφχουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των 

υπολοίπων επιχειριςεων του κλάδου. Ψρεισ είναι οι κφριεσ Χτρατθγικζσ 

Ανταγωνιςμοφ.  

Θ Χτρατθγικι Θγεςίασ Ξόςτουσ αφορά κυρίωσ μεγάλεσ επιχειριςεισ που μποροφν 

να επιτφχουν οικονομίεσ κλίμακασ. Ψο χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ επιτρζπει ςτισ 

επιχειριςεισ να προςφζρουν αποδεκτά από τουσ αγοραςτζσ προϊόντα ςε χαμθλζσ 

τιμζσ και να κερδίςουν με αυτό τον τρόπο μεγάλο μερίδιο τθσ αγοράσ.  

Θ Χτρατθγικι τθσ Διαφοροποίθςθσ αφορά ςε εταιρείεσ που προςφζρουν προϊόντα 

με μοναδικά χαρακτθριςτικά που είναι αναγνωρίςιμα από τουσ αγοραςτζσ, οι 

οποίοι είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν περιςςότερα λόγω τθσ μοναδικότθτασ 

του προςφερόμενου προϊόντοσ.   

Θ Χτρατθγικι τθσ Εςτίαςθσ αφορά ςε επιχειριςεισ που ςτοχεφουν ςε ζνα τμιμα τθσ 

αγοράσ προςφζροντασ για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ-ςτόχου εξειδικευμζνα προϊόντα. 

Χε περίπτωςθ που θ εςτίαςθ γίνεται με βάςθ το κόςτοσ ζχουμε Χτρατθγικι Εςτίαςθσ 

με βάςθ το κόςτοσ ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ εςτίαςθ γίνεται με βάςθ τθ 

διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ ζχουμε Χτρατθγικι Εςτίαςθσ με βάςθ τθ 

διαφοροποίθςθ.

 

Πίνακασ 1.1: Οι Βαςικζσ τρατθγικζσ Ανταγωνιςμοφ 
Υθγι: Υροςαρμογι από Π.Ε. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining SuperiorPerformance, The Free Preww, 
1998. 
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Ψο ηθτοφμενο για μια επιχείρθςθ δεν είναι θ επίτευξθ απλϊσ του επιδιωκόμενου 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, αλλά θ διατιρθςθ του ϊςτε να επιτφχει τθν 

ανϊτερθ δυνατι επίδοςθ, όπωσ εμφανίηεται ςτο διάγραμμα 1.7.  

 

Διάγραμμα 1.7: Ανταγωνιςτικό Πλεονζκτθμα 
Υθγι: Γεωργόπουλοσ Ρ. (2017) «Χθμειϊςεισ μακιματοσ» 

Χτο διάγραμμα 1.7 φαίνεται θ πορεία που πρζπει να διαγράψει μια επιχείρθςθ για 

να πετφχει τθν ανϊτερθ δυνατι επίδοςθ. Πια δεξιότθτα τθσ επιχείρθςθσ που δε τθ 

χρθςιμοποιεί προσ όφελόσ τθσ είναι απλϊσ ζνα Χθμείο Ωπεροχισ. Για να μετατραπεί 

ςε Διακριτι Ωπεροχι (Ανταγωνιςτικό Υλεονζκτθμα), πρζπει οι Κεμελιϊδεισ 

Λκανότθτεσ (Core competencies) τθσ επιχείρθςθσ να ςυνδυαςτοφν με πόρουσ και 

ικανότθτεσ που ζχουν χαρακτθριςτικά VRIO. 

Σι Κεμελιϊδεισ Λκανότθτεσ (Core competencies) τθσ επιχείρθςθσ είναι ο 

ςυνδυαςμόσ των τεχνολογικϊν ικανοτιτων τθσ, ο εξοπλιςμόσ, θ οργάνωςθ, ο 

τρόποσ λιψθσ των αποφάςεων, τα προςόντα των ςτελεχϊν, οι διοικθτικζσ 

ικανότθτεσ των ςτελεχϊν και οι αξίεσ τθσ επιχείρθςθσ. Σι κεμελιϊδεισ ικανότθτεσ 

μιασ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι απόρρθτεσ για τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ. 

Ψο VRIO είναι ζνα πλαίςιο ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των πόρων και των 

δυνατοτιτων μιασ επιχείρθςθσ. Είναι ακρωνφμιο τεςςάρων αγγλικϊν λζξεων: Value, 

Rareness, Imitability, Organization.  

 Value - Αξία, αναφζρεται ςτθν αξία του πόρου. 

 Rareness – Χπανιότθτα, αναφζρεται ςτθ ςπανιότθτα του πόρου. 

 Imitability – Πίμθςθ, αναφζρεται ςτθ δυςκολία να αντιγραφεί ο πόροσ. 

 Organization – Σργάνωςθ, αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα που παρζχει θ 

οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςωςτι αξιοποίθςθ του πόρου. 

Αν θ επιχείρθςθ εκμεταλλευτεί τθ Διακριτι Ωπεροχι τθσ (Ανταγωνιςτικό 

Υλεονζκτθμα), κα είναι ςε κζςθ το Ανταγωνιςτικό τθσ Υλεονζκτθμα να το 

καταςτιςει Διατθριςιμο  Ανταγωνιςτικό Υλεονζκτθμα, επιδιϊκοντασ Ανϊτερθ 
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Επίδοςθ είτε μζςω Θγεςίασ Ξόςτουσ είτε μζςω Διαφοροποίθςθσ, ιδανικά και με τα 

δφο. 

Ψο Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μιασ επιχείρθςθσ για να λειτουργιςει υπζρ τθσ, 

πρζπει θ επιχείρθςθ να είναι ςε κζςθ να το επικοινωνιςει ςτουσ καταναλωτζσ. Θ 

διαφιμιςι του προϊόντοσ δεν είναι πλζον αρκετι. Θ επιχείρθςθ πρζπει να διακζτει 

μια ιςχυρι επωνυμία (Brand name) που κα αντανακλά τισ πεποικιςεισ τθσ για το 

περιβάλλον, τθν κοινωνικι ευθμερία, τουσ εργαηόμενουσ, τθν κοινότθτα, τουσ 

πελάτεσ κ.ά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΘΕΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΘΜΑΣΟ (BRAND)  

2.1 Οριςμόσ τθσ εμπορικοφ ςιματοσ (Brand). 

Χτο παρελκόν το εμπορικό ςιμα (brand) ιταν ζνα ςφμβολο ι ςχζδιο που ο 

παραγωγόσ ενόσ προϊόντοσ επζλεγε για να μπορεί ο καταναλωτισ να το ξεχωρίςει 

από ζνα άλλο προϊόν. Χιμερα όμωσ όταν μιλάμε για brand, αναφερόμαςτε ςε κάτι 

παραπάνω από αυτό. Σ όροσ είναι φορτιςμζνοσ με ςυναιςκθματικι χροιά για τον 

καταναλωτι, εμπεριζχει τθ φιμθ του προϊόντοσ και τισ αντιλιψεισ γφρω από αυτό. 

Χυνεπϊσ το brand προςδίδει ςτο προϊόν άυλα χαρακτθριςτικά που προϊόντα που 

ζχουν ςχεδιαςτεί να ικανοποιοφν τισ ίδιεσ ανάγκεσ, δεν ζχουν. Αντικατοπτρίηει τισ 

πεποικιςεισ και ίςωσ και τισ ιδιοςυγκραςίεσ των καταναλωτϊν. (Keller 2008: 31, 

36).  

Ψο brand εμπεριζχει τθν απτι του πλευρά όπωσ είναι το προϊόν ι θ υπθρεςία αλλά 

και τθν άυλθ πλευρά του που αφορά ςε ςυναιςκιματα, αντιλιψεισ και ςυνειρμοφσ 

που ο καταναλωτισ προςλαμβάνει από αυτό (Temporal 2015: 12). Αυτι ακριβϊσ θ 

άυλθ πλευρά κακιςτά το εμπορικό ςιμα μθ αντιγράψιμο και αποτελεί μια μόνιμθ 

πθγι διαφοροποίθςθσ. Θ διαχείριςθ τθσ μάρκασ  (branding) δεν ζχει ςχζςθ με τθ 

δθμιουργία κάποιου λογότυπου ι με τθ διαφιμιςθ και τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ αλλά 

με τθν ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν ςτρατθγικϊν. Ψo branding διαφζρει από to 

marketing γιατί διακζτει ςτρατθγικό υπόβακρο (Heaton, 2011). Χτόχοσ του δεν είναι 

να προωκιςει ζνα προϊόν αλλά να επικοινωνιςει τισ αξίεσ που αυτό 

αντιπροςωπεφει.  

2.2 Σα οφζλθ τθσ διαχείριςθσ του εμπορικοφ ςιματοσ (Branding) 

Ψα οφζλθ του branding είναι μακροπρόκεςμα. Ψο marketing είναι θ εφαρμογι τθσ 

ςτρατθγικισ του branding. Χφμφωνα με τουσ Doyle & Stern τα εμπορικά ςιματα 

(brands) δθμιουργοφν αξία για μια εταιρεία με τζςςερισ τρόπουσ. Υρϊτον τα ιςχυρά 

brand προςφζρουν προςτικζμενθ αξία (price premiums) και για τουσ καταναλωτζσ 

και για τουσ μεταπωλθτζσ. Δεφτερον τα ιςχυρά brand κερδίηουν μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ αγοράσ. Ψρίτον λόγω τθσ αφοςίωςθσ των καταναλωτϊν ζνα ιςχυρό brand 

δθμιουργεί πιο ςτακερά και λιγότερο επιςφαλι κζρδθ και τζταρτο τα επιτυχθμζνα 

brands προςφζρουν δυνατότθτεσ για μεγαλφτερθ ανάπτυξθ (Doyle & Stern 2006: 

177). 

2.3 Πωσ οικοδομείται ζνα πετυχθμζνο εμπορικό ςιμα (Brand) 

Ψο διάγραμμα 2.1 απεικονίηει τον τρόπο οικοδόμθςθσ ενόσ επιτυχθμζνου 

εμπορικοφ ςιματοσ (brand). Θ βάςθ για τθ δθμιουργία ενόσ επιτυχθμζνου 

εμπορικοφ ςιματοσ είναι αςφαλϊσ ζνα ποιοτικό προϊόν που ικανοποιεί τισ 

προςδοκίεσ των καταναλωτϊν. Αυτό το προϊόν, θ επιχείρθςθ πρζπει να το κάνει 
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ελκυςτικό ςτουσ καταναλωτζσ προςζχοντασ το ςχεδιαςμό του. Υρζπει να το 

παρουςιάςει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να το διαφοροποιιςει από παρόμοια προϊόντα. 

Χτθ ςυνζχεια το προϊόν πρζπει να πλαιςιωκεί με υπθρεςίεσ (after sales services) ι 

με επιπλζον προϊόντα που κα προάγουν τθν αξία του. Θ οικοδόμθςθ του εμπορικοφ 

ςιματοσ ξεκινά από το ςθμείο που ο καταναλωτισ κα ζρκει ςε επαφι με το προϊόν. 

Θ εμπειρία που κα βιϊςει από το προϊόν πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να επιδιϊξει 

τθν επανάλθψθ τθσ. Θ κετικι εμπειρία ςε ςυνδυαςμό με τθν αναγνωριςιμότθτα, 

τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αξία του εμπορικοφ ςιματοσ, κα αποτρζψουν τθν επιλογι 

κάποιου υποκατάςτατου προϊόντοσ και κα εδραιϊςουν τθν κυριαρχία του 

εμπορικοφ ςιματοσ (brand).  

 

Διάγραμμα 2.1: Οικοδόμθςθ τθσ επωνυμίασ ςτο χρόνο 
Υθγι: Doyle P. Stern P. (2006) “Marketing Management and Strategy”,  Pearson Education  

Για να επιτευχκεί θ αφοςίωςθ ςτο προϊόν τθσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να επενδφςει 

ςτθ διαφιμιςθ, ςτθν προϊκθςθ του και ςτισ κατάλλθλεσ δθμόςιεσ ςχζςεισ. Θ 

επιχείρθςθ πρζπει να επικοινωνιςει τισ αξίεσ (οικολογικζσ, κοινωνικζσ, status) που 

περιβάλλουν το εμπορικό τθσ ςιμα ϊςτε να κζςει ςε κίνθςθ τον ‘τροχό’ τθσ 

εμπειρίασ που βιϊνει ο καταναλωτισ με τθ χριςθ του προϊόντοσ τθσ και να επιτφχει 

τθν αναγνωριςιμότθτα του εμπορικοφ τθσ ςιματοσ (brand awareness) και τθν 

αντιλαμβανόμενθ αξία του (brand equity). Ωσ αντιλαμβανόμενθ αξία (brand equity) 

ςφμφωνα με τον Aaker (1991) κεωρείται το πλεονζκτθμα που προκφπτει από τθν 

αναγνωριςιμότθτα του εμπορικοφ ςιματοσ (brand awareness), τθν αφοςίωςθ των 

καταναλωτϊν ςτο εμπορικό ςιμα, τθν αντιλθπτι ποιότθτά του και όλεσ τουσ  

κετικοφσ ςυνειρμοφσ που αυτό προκαλεί.  
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2.4 Ιςτορία του Brand Name (Επωνυμία) 

Χφμφωνα με τον Keller (2008) θ ιςτορία του Brand Name (Επωνυμία) και τθσ 

διαχείριςισ του (branding), χωρίηεται ςε ζξι διακριτζσ χρονικζσ περιόδουσ. 

Θ πρϊτθ χρονικι περίοδοσ είναι πριν το 1860. 

Χτθν αρχαιότθτα οι καταςκευαςτζσ αγγείων ςυχνά ‘μάρκαραν’ τα προϊόντα τουσ. 

Ζτςι βρίςκουμε το όνομα ι το ςφμβολο του καταςκευαςτι ςε αγγεία ςτθν Αρχαία 

Ελλάδα, ςε Φωμαϊκά αγγεία, ςε Ξινεηικζσ πορςελάνεσ κ.α. Χτθν πορεία του χρόνου 

πζρα από τον καταςκευαςτι ενόσ προϊόντοσ που κζλει το ζργο του να 

αναγνωρίηεται ωσ δικό του, ι να προςελκφονται πελάτεσ μζςα από μια αξιόπιςτθ 

επωνυμία, υπιρξε και θ ανάγκθ ελζγχου τθσ ποιότθτασ των καταςκευαηόμενων 

προϊόντων. Ψο 1266 ζνασ νόμοσ ςτθν Αγγλία υποχρζωνε τουσ αρτοπαραγωγοφσ να 

ςθμαδεφουν τα ψωμιά που παριγαγαν ϊςτε αν κάποιο βριςκόταν λιποβαρζσ να 

μποροφςαν οι αρχζσ να εντοπίςουν τον παραβάτθ. Ωπιρχαν και αντίςτοιχοι νόμοι 

που προζβλεπαν οι χρυςοχόοι και οι αργυροχόοι, να μαρκάρουν τα προϊόντα τουσ 

ϊςτε να είναι αναγνωρίςιμοσ ο καταςκευαςτισ αλλά και θ ποιότθτα του μετάλλου 

που χρθςιμοποίθςαν. Κεςμοκετικθκαν επίςθσ και ποινζσ για όςουσ υπζκλεπταν το 

εμπορικό ςιμα κάποιου άλλου καταςκευαςτι. 

Θ δεφτερθ χρονικι περίοδοσ είναι μεταξφ 1860 -1914 

Πετά τθ λιξθ του Αμερικάνικου εμφυλίου πολζμου οι μεταφορζσ προϊόντων 

εξελίςςονται ραγδαία με τθν ανάπτυξθ των ςιδθροδρόμων. Θ παραγωγι των 

προϊόντων εκβιομθχανίηεται και για τθν προϊκθςθ των προϊόντων χρθςιμοποιείται 

θ διαφιμιςθ. Εδραιϊνεται ςιγά ςιγά θ ηιτθςθ για επϊνυμα προϊόντα. Ψο 1870 

κεςπίηεται θ καταχϊρθςθ των εμπορικϊν ςθμάτων των εταιρειϊν. 

Θ Ψρίτθ χρονικι περίοδοσ μεταξφ των ετϊν 1915 και  1929 

Θ κυριαρχία των επϊνυμων ετικετϊν ζχει εδραιωκεί και οι εταιρείεσ επενδφουν 

ςτθν ανάπτυξθ τουσ. Ωπάρχουν πια επαγγελματίεσ που ςχεδιάηουν εμπορικά 

ςιματα. Κεςπίηονται δε νόμοι για τθν προςταςία των καταναλωτϊν από τθν 

παραπλανθτικι διαφιμιςθ. 

Θ τζταρτθ χρονικι περίοδο 1930 -1945 
Θ μεγάλθ οικονομικι φφεςθ και ο Β’ παγκόςμιοσ πόλεμοσ πίεςαν για πιο χαμθλζσ 

τιμζσ ςτα προϊόντα και οι καταναλωτζσ ςτράφθκαν προσ το λιανικό εμπόριο και 

απαξίωςαν όςα επϊνυμα προϊόντα δεν ανταποκρίνονταν ςε αυτά που 

ευαγγελίηονταν. Σι διαφθμίςεισ αντιμετωπίςτθκαν ωσ παραπλανθτικζσ και 

απαξιϊκθκαν από τουσ καταναλωτζσ.  

Θ Υζμπτθ χρονικι περίοδο 1946-1985 

Θ περίοδοσ αυτι που ςθματοδοτείται από τθ λιξθ του Β’ παγκοςμίου πολζμου, 

είναι αυτι που το brand management αναπτφςςεται ραγδαία. Θ οικονομικι 

ανάπτυξθ δθμιοφργθςε μεγάλθ ηιτθςθ και εκτόξευςε τθν απαίτθςθ των 
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καταναλωτϊν ςε επϊνυμα προϊόντα. Για να ανταπεξζλκουν οι εταιρείεσ ς’ αυτζσ τισ 

απαιτιςεισ αλλάηουν τθ δομι τουσ και ςτελεχϊνουν ανάλογα τα τμιματα marketing  

που για να είναι αποδοτικά απαιτοφν ςτελζχθ με γνϊςεισ οικονομικϊν, νομικζσ 

γνϊςεισ, γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν και πολιτιςμικζσ γνϊςεισ για τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ των καταναλωτϊν.   

Θ ζκτθ χρονικι περίοδοσ από το 1986 μζχρι ςιμερα 

Θ διαχείριςθ του Brand name μιασ επιχείρθςθσ (branding) ςιμερα είναι πιο 

διαδεδομζνθ παρά ποτζ. Σι ςυγχωνεφςεισ και οι εξαγορζσ επιχειριςεων τθ 

δεκαετία του ’80 ζςτρεψαν το ενδιαφζρων των επιχειριςεων ςτθν οικονομικι αξία 

των Brand name (εμπορικϊν ςθμάτων). Σι επιχειριςεισ αντιλιφκθκαν τα 

πλεονεκτιματα ενόσ ιςχυροφ brand που πλζον κεωρείται ωσ άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο που πρζπει να αντιμετωπίηεται προςεκτικά. 

2.5  Θ επωνυμία (brand name) ςτο Δθμόςιο Σομζα  

Ξάτω από τον γενικό οριςμό Δθμόςιοσ Ψομζασ (Public Sector) ο Temporal (2015) 

περιλαμβάνει οντότθτεσ όπωσ Ζκνθ ι Χϊρεσ, Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ, Ωπουργεία, 

Υόλεισ, Εμπορικοφσ Σργανιςμοφσ, ομάδεσ χωρϊν, οργανιςμοφσ όπωσ θ Υαγκόςμια 

Ψράπεηα και το ΡΑΨΣ. Brand name δεν ζχουν μόνο τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ 

αλλά και οι οντότθτεσ του Δθμόςιου Ψομζα, είτε ζχουν δθμιουργθκεί ςκόπιμα είτε 

όχι. Τπωσ ςτον ιδιωτικό τομζα που εταιρείεσ μποροφν να προωκοφν προϊόντα ςε 

πολφ υψθλζσ τιμζσ ςτθριηόμενεσ ςε brands που προςφζρουν κοινωνικό ςτάτουσ 

ςτουσ καταναλωτζσ, ζτςι και ο Δθμόςιοσ Ψομζασ (Public Sector) μπορεί να ςτθριχτεί 

ςε ζνα ιςχυρό brand name για να ιςχυροποιιςει τθν αξία του. Πε τον τρόπο αυτό, 

βλζπουμε κράτθ και πόλεισ που ανταγωνίηονται ςτθν προςζλκυςθ επενδφςεων και 

τουριςτϊν προςπακϊντασ να δθμιουργιςουν μια ελκυςτικι εικόνα γι’ αυτά. Για 

παράδειγμα το Brand name ι θ αλλιϊσ θ φιμθ μιασ χϊρασ ι μιασ πόλθσ κακορίηει 

ςε μεγάλο βακμό πωσ θ χϊρα ι θ πόλθ κρίνεται από όςουσ δεν κατοικοφν ςε αυτιν, 

αλλά και τα αιςκιματα που γεννά ςτουσ κατοίκουσ τθσ κετικά ι αρνθτικά ανάλογα 

(Temporal 2015: 8).  

2.6 Θ επωνυμία (brand name) των πόλεων 

Ωπάρχει παγκόςμιο ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ και τθν κακιζρωςθ τθσ επωνυμίασ 

των πόλεων (city branding). Σι πόλεισ ανταγωνίηονται για τθ δθμιουργία 

ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων ζναντι των υπολοίπων προκειμζνου να επιτφχουν 

τθ βιωςιμότθτά τουσ. Θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ τθσ επωνυμίασ μιασ πόλθσ πρζπει να 

ζχει διττό ςτόχο. Τχι μόνο να ενδιαφζρεται για τθν εικόνα τθσ προσ τα ζξω, αλλά και 

για τθν εικόνα που ζχουν για τθν πόλθ, όςοι κατοικοφν ςε αυτι που άλλωςτε 

αποτελοφν και τουσ καλφτερουσ πρεςβευτζσ τθσ (Insch 2011: 9). Θ επωνυμία μιασ 

πόλθσ μπορεί να δθμιουργιςει αξία για τουσ ενδιαφερόμενουσ είτε αυτοί είναι 
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ξζνοι επενδυτζσ, είτε τουρίςτεσ, είτε κάτοικοι που εκτιμοφν τθν ποιότθτα ηωισ που 

θ πόλθ μπορεί να τουσ προςφζρει. Χφμφωνα με τον O'Flaherty (2005: 12) «Σι πόλεισ 

μποροφν να εξακολουκοφν να υπάρχουν μόνο αν τα πλεονεκτιματά τουσ 

υπερτεροφν των μειονεκτθμάτων τουσ».  

Πια ιςχυρι επωνυμία δθμιουργεί προχποκζςεισ ανάπτυξθσ για μια πόλθ. 

Διαχρονικά υπάρχουν πόλεισ γνωςτζσ όχι μόνο ςτα πλαίςια τθσ χϊρασ τουσ, αλλά ςε 

παγκόςμιο επίπεδο. Ζτςι το Υαρίςι δεν είναι απλϊσ μια πανζμορφθ πόλθ με 

ςπουδαία αρχιτεκτονικι και διάςθμα μουςεία, αλλά είναι και θ ‘πόλθ του φωτόσ’, 

τθσ υψθλισ ραπτικισ και των πολφ γνωςτϊν αρωμάτων. Θ Ρζα Ωόρκθ ‘θ πόλθ που 

δεν κοιμάται ποτζ’ με το πιο διάςθμο ςλόγκαν ‘I Love N Y’. Ψο Πιλάνο, θ πόλθ τθσ 

μόδασ και των πιο διάςθμων defile μόδασ. Ψο Οασ Βζγκασ θ πόλθ των καηίνο με το 

ςλόγκαν ‘ότι ςυμβαίνει ςτο Οασ Βζγκασ μζνει ςτο Οασ Βζγκασ’ (Winfield-Pfefferkorn, 

2005).  

Ψθ δυναμικι που προςδίδει ζνα ιςχυρό brand name κζλθςαν να εκμεταλλευτοφν 

και άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ ανά τον κόςμο με πολφ κεαματικά αποτελζςματα. 

Χυνικωσ εφαλτιριο για τθ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ επωνυμίασ είναι ζνα 

πολιτιςτικό ι ακλθτικό γεγονόσ. Για παράδειγμα θ Βαρκελϊνθ χρθςιμοποίθςε ωσ 

εφαλτιριο τουσ Σλυμπιακοφσ αγϊνεσ το 1992 για να προςελκφςει τουρίςτεσ και να 

αναδείξει τθν ιδιότυπθ αρχιτεκτονικι τθσ. Ωςτόςο δεν ςταμάτθςε να 

επαναςχεδιάηεται χρθςιμοποιϊντασ τθν πολιτιςτικι τθσ κλθρονομιά και 

υιοκετϊντασ κεματικζσ χρονιζσ όπωσ θ χρονιά του Gaudi, θ χρονιά του Picasso, θ 

Χρονιά του Design κ.ά. (Ππιλανάκθ 2011).  

Χτθν Ελλάδα υπάρχουν πόλεισ που επιχείρθςαν να δθμιουργιςουν brand name, όχι 

όμωσ με κεαματικά αποτελζςματα μζχρι ςτιγμισ. Ψα Λωάννινα ςτθν προςπάκεια 

τουσ να προςελκφςουν τουρίςτεσ από το εξωτερικό, εςτιάηοντασ ςτισ δυνατότθτεσ 

που προςφζρει θ πόλθ για επαφι με τθ φφςθ, ςτθν ιςτορία τθσ και ςτθ 

γαςτρονομία τθσ προωκοφν τθν εικόνα ‘Λωάννινα: Σ Ψόποσ  Υου Ππορείσ Ρα Ξάνεισ 

Ψα Υάντα!’ και με λογότυπο IOANNINA OLD.NEW.YOU 

 (http://travelioannina.com/el/node/16).  

H Κεςςαλονίκθ που όπωσ και τα Λωάννινα επικυμεί να κακιερωκεί ωσ ταξιδιωτικόσ 

προοριςμόσ, προβάλλει το πολυπολιτιςμικό τθσ παρελκόν και τουσ δεςμοφσ τθσ με 

άλλεσ πόλεισ, υιοκετϊντασ το ςλόγκαν ‘Many stories, one heart’  

(https://protopapadakis.blogspot.com/2016/06/destination-branding.html). Για τθν 

επωνυμία των Ελλθνικϊν πόλεων υπάρχει πολφ δουλειά που πρζπει να γίνει. Θ 

κακιζρωςθ τθσ επωνυμίασ χρειάηεται χρόνο, χριμα και επιμονι. Τταν θ πόλθ βρει 

τθν επωνυμία που τθν αντιπροςωπεφει πρζπει να επιμείνει ςτθν κακιζρωςθ τθσ. Σι 

ςυχνζσ αλλαγζσ επωνυμίασ δθμιουργοφν ςφγχυςθ ςτουσ αποδζκτεσ τθσ.  

http://travelioannina.com/el/node/16
https://protopapadakis/
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Σι ιςχυρζσ  οικονομικά χϊρεσ και αντίςτοιχα οι πόλεισ αυτϊν των χωρϊν 

κατάφεραν να αποκτιςουν ιςχυρά brand name. Θ πολιτικι ςτακερότθτα, τα ιςχυρά 

νομικά ςυςτιματα, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και ο ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα ςυνζβαλλαν ςε αυτό. Σι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και αντίςτοιχα οι 

πόλεισ τουσ μποροφν να αποκτιςουν φιμθ και κατ’ επζκταςθ brand name 

ςτοχεφοντασ να κακιερωκοφν ωσ ταξιδιωτικοί προοριςμοί ι να διαφοροποιθκοφν 

εκμεταλλευόμενεσ τον πολιτιςμό τουσ (Temporal 2015: 50). 

Θ Ελλάδα με τα οικονομικά τθσ προβλιματα απζχει πολφ από τισ ανεπτυγμζνεσ 

οικονομικά χϊρεσ αλλά διακζτει ςε ικανοποιθτικό βακμό τα υπόλοιπα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά τουσ. Σι περιςςότερεσ Ελλθνικζσ πόλεισ διακζτουν πλοφςια 

ιςτορία, φυςικζσ ομορφιζσ που μποροφν να αποτελζςουν πόλο ζλξθσ τουριςτϊν και 

μοναδικά αγροτικά προϊόντα (λάδι, ςφκα, ςταφίδα, μαςτίχα κ.ά.). Ακόμθ και οι 

τοπικζσ κουηίνεσ μποροφν να παίξουν το ρόλο του πρεςβευτι για τθν αναβάκμιςθ 

τθσ εικόνασ τουσ.   

Θ ανάδειξθ και προβολι των μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν των πόλεων ςυμβάλει 

ςτθ δθμιουργία τθσ ταυτότθτασ τουσ –επωνυμίασ τουσ, με τθν οποία οι πόλεισ 

κακιερϊνονται ςτο ευρφ κοινό και προςφζρουν ζνα κοινό όραμα ςτουσ κατοίκουσ 

τουσ που βοθκά ςτθ ςυντονιςμζνθ προςπάκεια για τθν ενίςχυςθ αυτισ τθσ 

επωνυμίασ (brand name). Ψο αποτζλεςμα τθσ δθμιουργίασ brand name για μια πόλθ 

ζχει περιγραφεί ωσ θ αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ (Clark, 2007). Ξαι πρζπει να 

είναι μια διαφοροποιθμζνθ αφιγθςθ (Markusenand Schrock, 2006). (Αναφορά από 

Dinnie K. (2011) “City Branding”, individual author  Alan C. Middleton., PALGRAVE 

MACMILLAN, Great Britain) 
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ΜΕΡΟ Β: ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 

1.1 Ιςτορία τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (4 φάςεισ) 

Χφμφωνα  με τον Πακρυδθμιτρθ (2012) θ ιςτορία των Διμων και Ξοινοτιτων 

διακρίνεται ςε τζςςερισ φάςεισ. Χτθν πρϊτθ φάςθ (1822-1832) με το νόμο περί 

«Σργανιςμοφ των Ελλθνικϊν Επαρχιϊν» προβλζφκθκε θ περιφερειακι διοικθτικι 

διαίρεςθ του κράτουσ ςε Επαρχίεσ, Αντεπαρχίεσ και Ξοινότθτεσ. Χτθ δεφτερθ φάςθ 

(1832- 1912) υπιρχαν μόνο Διμοι. Χτθν τρίτθ (1912-1997) ςυνυπιρχαν Διμοι και 

Ξοινότθτεσ ςφμφωνα με τον Ρ. ΔΡΗ του 1912 «Υερί ςυςτάςτεωσ Διμων και 

Ξοινοτιτων». Χτθ φάςθ αυτι υπιρξε κατακερματιςμόσ τθσ Α’ κμιασ Αυτοδιοίκθςθσ 

που ζφταςε να αρικμεί 5.318 κοινότθτεσ και 1.457 Διμουσ. Χτθν τζταρτθ φάςθ που 

εγκαινιάςτθκε με τον Ρόμο 2539 του 1997 για τθ Χυγκρότθςθ τθσ Υρωτοβάκμιασ 

Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Χχζδιο Λωάννθσ Ξαποδίςτριασ), ο αρικμόσ των Ξοινοτιτων 

περιορίςτθκε ςτισ 133 και ο αρικμόσ των Διμων ανιλκε ςτουσ 900. Πε το 

πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ (Ρ.3852/2010) το ςφνολο τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ 

διαιρείται ςε 325 Διμουσ. Θ ζνταξθ τθσ χϊρασ μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ςυνετζλεςε ςτθ μετάβαςθ ςε πιο αποκεντρωτικά μοντζλα διακυβζρνθςθσ. Σ 

περιοριςμόσ του αρικμοφ των Διμων και θ ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων τουσ ιταν 

απαραίτθτθ για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων (Ξατςοφλθσ 2012).  

1.2 Αρμοδιότθτεσ Διμων 

Πε το πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ μεταφζρονται ςτουσ Διμουσ μια ςειρά από 

αρμοδιότθτεσ. Υολεοδομικζσ αρμοδιότθτεσ, όπωσ ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν, 

εκτζλεςθσ ζργων, αρμοδιότθτεσ για τθ διαςφάλιςθ των ςυγκοινωνιακϊν υποδομϊν, 

αρμοδιότθτεσ κοινωνικισ πρόνοιασ, ζκδοςθσ επαγγελματικϊν αδειϊν αλιείασ, 

γεωργίασ, κτθνοτροφίασ, αρμοδιότθτεσ ςτουσ τομείσ υγείασ, παιδείασ, ακλθτιςμοφ, 

πολιτιςμοφ και οργάνωςθσ και λειτουργίασ λαϊκϊν αγορϊν. 

Ιδθ όμωσ με τον Ρ. 3463/2006 «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων» 

(άρκρο 75) δίνεται ςτουσ Διμουσ θ δυνατότθτα εφαρμογισ πολιτικϊν για τθν 

ανάδειξθ και προςταςία του τοπικοφ πολιτιςμοφ, που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία 

δομϊν πολιτιςμοφ (πολιτιςτικά, πνευματικά κζντρα, μουςεία, βιβλιοκικεσ, ωδεία, 

κινθματογράφουσ, κζατρα κ.ά.). Χτο ίδιο άρκρο αναφζρεται θ δυνατότθτα των 

Διμων για τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 

κακϊσ και θ εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθν ενίςχυςθ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ 

και θ διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. Για τθν υποςτιριξθ όλων των παραπάνω 
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οι Διμοι ςφμφωνα με το άρκρο 225 του ίδιου νόμου ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ που καλοφνται 

«προγραμματικζσ ςυμβάςεισ πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ». Επιπλζον ςφμφωνα με το 

άρκρο 219 (Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ) οι Διμοι μποροφν να πραγματοποιοφν 

πολιτιςτικζσ και καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ και ανταλλαγζσ αποςτολϊν με ΣΨΑ του 

εξωτερικοφ και ςε διεκνζσ και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Θ αξία τθσ προςφοράσ των Διμων είναι τεράςτια αν λθφκεί υπόψθ θ οικονομικι 

κρίςθ που διάγει θ χϊρα και θ ανάγκθ των πολιτϊν να ξεπεράςουν τα οικονομικά 

και κοινωνικά τουσ προβλιματα ςυμβάλλοντασ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ ανιςότθτασ ωσ παράγωγο τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανιςότθτασ. 

(ΞΕΔΕ 2013). 

Σι Διμοι από τθν περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ και μετά δθμιοφργθςαν κζατρα, 

κινθματογράφουσ, ωδεία, μουςεία, βιβλιοκικεσ, φεςτιβάλ και οργάνωςαν διεκνείσ 

πολιτιςτικζσ διαδρομζσ χωρίσ τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και χωρίσ ςαφείσ 

αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου οι πολίτεσ να ζρκουν ςε επαφι με τθν τζχνθ και να 

δϊςουν διζξοδο ςτθν εραςιτεχνικι καλλιτεχνικι δθμιουργία (ΞΕΔΕ 2013). Ψο 1983 

με υπουργό πολιτιςμοφ τθ Πελίνα Περκοφρθ προωκείται θ ςυνεργαςία του 

Ωπουργείου Υολιτιςμοφ με τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ με ςτόχο τθν αποκζντρωςθ 

δράςεων πολιτιςμοφ και ιδρφονται Δθμοτικά Υεριφερειακά Κζατρα (ΔΘΥΕΚΕ), ζνασ 

πετυχθμζνοσ κεςμόσ πολιτιςτικισ αποκζντρωςθσ (Ηορμπά 2014:337).  

Ψο 1994 με υπουργό Υολιτιςμοφ το Κάνο Πικροφτςικο, για τθν αναβάκμιςθ των 

πόλεων με βάςθ τθν πολιτιςτικισ τουσ ανάπτυξθ, κεςμοκετικθκε το «Εκνικό 

Υολιτιςτικό Δίκτυο Υόλεων» που απαιτοφςε τθν ςυνεργαςία του υπουργείου 

Υολιτιςμοφ και τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ψο πρόγραμμα αποςκοποφςε ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ ηωισ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ 

ςτισ πόλεισ μζςω του κατάλλθλων πολιτιςτικϊν κεςμϊν και τθ δθμιουργία 

κτιριακϊν υποδομϊν. Ψο πρόγραμμα που κακοδθγοφνταν από τθν κεντρικι 

κυβζρνθςθ «εκ των άνω» ςταδιακά ςυρρικνϊκθκε και απαξιϊκθκε (Ξονςόλα 2006: 

186). Υαρά τισ αδυναμίεσ του προγράμματοσ για πρϊτθ φορά θ πολιτιςτικι 

πολιτικι τθσ χϊρασ αποκτοφςε ςχζδιο και ςτρατθγικοφσ άξονεσ και ενζπλεκε τουσ 

Διμουσ και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ για τθν πολιτιςτικι αναηωογόνθςθ των πόλεων 

(Ηορμπά 2014:354).  

1.3 Διμοσ Πετροφπολθσ 

1.3.1 Θζςθ Διμου Πετροφπολθσ 

Θ Υετροφπολθ είναι κτιςμζνθ ςτισ παρυφζσ του Υοικίλου όρουσ που αποτελεί τθ 

ςυνζχεια του όρουσ Αιγάλεω με το οποίο χωρίηεται από τθ Ο. Ακθνϊν και εκτείνεται 

μζχρι τθν Υάρνθκα. Χφμφωνα με το πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ ανικει ςτο Δυτικό 
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Ψομζα τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. Χυνορεφει με τουσ Διμουσ Λλίου, Υεριςτερίου, 

Χαϊδαρίου, Αςπροπφργου και Άνω Οιοςίων.  

 

Διάγραμμα 1.1: Δυτικόσ Σομζασ Περιφζρειασ Αττικισ 
Υθγι: https://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/d-iliou-oi-protaseis-zenetou-gia-rithmistiko-athinaattiki-2021/ 

Οι  

1.3.2 Ιςτορία Διμου Πετροφπολθσ 

Θ ιςτορία τθσ Υετροφπολθσ ωσ οικιςτικισ περιοχισ ξεκινά με το επιχειρθματικό 

ςχζδιο του Αλζξανδρου Γιάνναρου γιοφ του εκδότθ τθσ εφθμερίδασ «ΕΧΥΕΦΛΡΘΧ» 

Υζτρου Γιάνναρου ο οποίοσ ςε ςυνεργαςία με το δικθγόρο Ρικόλαο Ρϊε, 

κλθρονόμο του Ρικόλαου Ηαχαρίτςα γαιοκτιμονα τθσ περιοχισ, χαράςςουν 5000 

οικόπεδα ςτα τότε διοικθτικά όρια των Ρζων Οιοςίων. Ψα οικόπεδα διατίκενται με 

δόςεισ μαηί με κουπόνια τθσ εφθμερίδασ ΕΧΥΕΦΛΡΘΧ. Οόγω κατθγοριϊν για 

κατάχρθςθ από τον Αλζξανδρο Γιάνναρο, ο Ρικόλασ Ρϊε ανακζτει ςτθν εταιρεία 

«Χτζγθ του Οαοφ» τθ διάκεςθ των οικοπζδων. Ψο ςχζδιο παίρνει ςάρκα και οςτά και 

θ περιοχι αρχίηει να οικοδομείται. Ψο 1946 θ Υετροφπολθ αναγνωρίηεται ωσ 

Ξοινότθτα και αποκόπτεται από τα Ρζα Οιόςια (Πθλιϊνθσ, 2005). Ψο 1972 θ 

κοινότθτα Υετροφπολθσ γίνεται Διμοσ. 

Ψα ςθμερινά διοικθτικά όρια του Διμου Υετροφπολθσ οριςτικοποιικθκαν με τθν 

από 13.04.06 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, που 

δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΞ 385/Δ/06 και αφοροφςε  ςτα όρια του Διμου Υετροφπολθσ 

με τον όμορο του, Διμο Λλίου.  
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1.3.3 Πολεοδομικά  χαρακτθριςτικά Διμου Πετροφπολθσ 

Από τα 770 εκτάρια που καταλαμβάνει θ διοικθτικι περιφζρεια του Διμου 

Υετροφπολθσ, τα 410, βρίςκονται εκτόσ του πολεοδομικοφ ιςτοφ, ςτο Υοικίλο όροσ. 

Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ πόλθσ εντάχκθκε ςτο ςχζδιο πόλθσ με το 08.01.1955 

διάταγμα (Διάγραμμα 1.2, κίτρινο χρϊμα ςτο χάρτθ) που αποτελείται κατά κφριο 

λόγω από τθν περιοχι που ‘κόπθκαν’ τα 5000 οικόπεδα το 1934 από το εγχείρθμα 

του Αλζξανδρου Γιάνναρου. Θ επόμενθ μεγάλθ ζνταξθ ιταν αυτι με το από 

16.07.1970 διάταγμα (Διάγραμμα 1.2, πορτοκαλί χρϊμα ςτο χάρτθ). Θ πόλθ ςτο 

μεγαλφτερό τθσ μζροσ που αφοροφν τα δφο παραπάνω προαναφερόμενα 

διατάγματα, ζχει καλι ρυμοτομία και πραςιζσ πλάτουσ τεςςάρων μζτρων. Χωρίσ 

πραςιζσ και με μικρότερα πλάτθ δρόμων είναι τα τμιματα που πριν ανικαν 

διοικθτικά ςτο Διμο Λλίου και εντάχκθκαν ςτο ςχζδιο πόλθσ με τα από 31.10.1966, 

01.08.1970 διατάγματα (Διάγραμμα 1.2, μωβ χρϊμα ςτο χάρτθ). 

 

 

Διάγραμμα 1.2 : Διατάγματα ζνταξθσ ςτο ςχζδιο πόλθσ Διμου Πετροφπολθσ – 

υντελεςτζσ Δόμθςθσ 

Υθγι: Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν Διμου Υετροφπολθσ. 

Σι χριςεισ γθσ του Διμου Υετροφπολθσ προςδιορίηονται από δφο διαφορετικά 

Γενικά Υολεοδομικά Χχζδια. Ψο ζνα που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΞ 14Δ/95 και αφορά 

ςτα πριν του κακοριςμοφ ορίων διοικθτικά όρια του Διμου και το δεφτερο ςτο 

Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο του Διμου Λλίου ΦΕΞ 226Δ/95 που καλφπτει τα νζα 

όρια. 
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Διάγραμμα 1.3 : Γενικό Πολεοδομικό ςχζδιο πόλθσ Διμου Πετροφπολθσ  

Υθγι: Σργανιςμόσ Φυκμιςτικοφ Χχεδίου  Ακινασ (ΣΦΧΑ). 

Χτο παραπάνω διάγραμμα εμφανίηονται οι χριςεισ γθσ του Διμου Υετροφπολθσ. 

Πε κίτρινο χρϊμα απεικονίηεται θ χριςθσ τθσ αμιγισ κατοικίασ, με γκρίηο χρϊμα θ 

χριςθ τθσ γενικισ κατοικίασ ενϊ με κόκκινο χρϊμα το κζντρο του Διμου.  
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1.3.4 Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά Διμου Πετροφπολθσ 

 

Θ πλθκυςμιακι εξζλιξθ του Διμου Υετροφπολθσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα 1.1 και 

διάγραμμα 1.4. Σ Διμοσ Υετροφπολθσ από το 1971 παρουςίαςε πλθκυςμιακι 

αφξθςθ 216,5%.  

 

ΠΛΘΘΤΜΙΑΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ (ΕΛΣΑΣ) 

ΕΣΟ 1971 1981 1991 2001 2011 

ΠΛΘΘΤΜΟ 18631 27902 38154 51559 58979 

 

Πίνακασ 1.1 Πλθκυςμιακι εξζλιξθ Διμου Πετροφπολθσ 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

 

 

Διάγραμμα 1.4: Πλθκυςμιακι εξζλιξθ Διμου Πετροφπολθσ 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Θ πλθκυςμιακι εξζλιξθ των Διμων του Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν ςφμφωνα με τα 

δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ ΕΟΧΨΑΨ, τθν τελευταία 20ετία φαίνεται ςτον πίνακα 1.2.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 

  1991 2001 2011 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 137.288 146.743 139.981 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 28.706 31.354 26.550 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ - ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 48.149 58.244 62.529 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 78.563 77.917 69.946 

ΔΘΜΟ ΙΛΙΟΤ 78.326 85.572 84.793 

ΔΘΜΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 38.278 51.559 58.979 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ 47.437 48.494 46.897 

 

Πίνακασ 1.2 Πλθκυςμιακι εξζλιξθ Διμων Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικοφ Σομζα 

Ακθνϊν  

Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Σ Διμοσ Υετροφπολθσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ Διμουσ του Δυτικοφ Ψομζα τθσ  

Ακινασ, παρουςίαςαν πλθκυςμιακι αφξθςθ 14% όταν οι υπόλοιποι, με εξαίρεςθ το 

Διμο Αγίων Αναργφρων Ξαματεροφ που παρουςίαςε αφξθςθ 7,36%, παρουςίαςαν 

μείωςθ ωσ και 15,32% (πίνακασ 1.3). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ 

  1991-2001 (%) 2001-2011(%) 

ΔΘΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 6,89 -4,61 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 8,22 -15,32 

ΔΘΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ - ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 20,97 7,36 

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -0,82 -10,23 

ΔΘΜΟ ΙΛΙΟΤ 9,25 -0,91 

ΔΘΜΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΕΩ 34,7 14,39 

ΔΘΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ 2,23 -3,29 

 

Πίνακασ 1.3: Ποςοςτιαία Πλθκυςμιακι εξζλιξθ Διμων Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Δυτικοφ Σομζα Ακθνϊν 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

1.3.5 Κοινωνικά  χαρακτθριςτικά Διμου Πετροφπολθσ 

Ψο 96% του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ είναι Ζλλθνεσ και μόλισ το 

4% προζρχεται από άλλεσ χϊρεσ. Θ ομοιογζνεια του πλθκυςμοφ τθσ Υετροφπολθσ 

είναι αξιοςθμείωτθ, αν λθφκεί υπόψθ ότι για τουσ όμορουσ ςτο Διμο Υετροφπολθσ 

Διμουσ είναι περίπου το διπλάςιο, δθλαδι 8% όςο και το ποςοςτό ςτο ςφνολο τθσ 

χϊρασ (πίνακασ 1.4). 
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Απογραφι Πλθκυςμοφ 2011. Μόνιμοσ Πλθκυςμόσ κατά ομάδεσ υπθκοοτιτων 

Σόποσ μόνιμθσ διαμονισ φνολο Ελλάδα 

Ξζνεσ χϊρεσ 

φνολο Χϊρεσ ΕΕ 

Λοιπζσ χϊρεσ / 
Χωρίσ υπθκοότθτα ι 

αδιευκρίνιςτθ 
υπθκοότθτα ι δε 

διλωςε 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ 10.816.286 9.904.286 912.000 199.121 712.879 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ 139.981 129.662 10.319 1.375 8.944 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 26.550 25.273 1.277 209 1.068 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΩΡ ΑΡΑΦΓΩΦΩΡ 
- ΞΑΠΑΨΕΦΣΩ 62.529 57.315 5.214 826 4.388 

ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ 69.946 64.327 5.619 897 4.722 

ΔΘΠΣΧ ΛΟΛΣΩ 84.793 77.952 6.841 1.029 5.812 

ΔΘΜΟ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 58.979 56.621 2.358 589 1.769 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΝΔΑΦΛΣΩ 46.897 44.813 2.084 336 1.748 

 

Πίνακασ 1.4 Μόνιμοσ πλθκυςμόσ κατά ομάδεσ Τπθκοοτιτων ςτουσ Διμουσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικοφ Σομζα Ακθνϊν  

Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Θ αναλογία ανδρϊν γυναικϊν ςτο Διμο φαίνεται ςτον πίνακα 1.5 και Διάγραμμα 

1.5. 

Απογραφι πλθκυςμοφ 2011. Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 
κατά φφλο 

  φνολο Άνδρεσ Γυναίκεσ 

ΔΘΜΟ 
ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 58.979 28.582 30.397 

 

Πίνακασ 1.5: Πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά φφλο 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  
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Διάγραμμα 1.5: Μόνιμοσ πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά φφλο 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011 

 
Σ μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου Υετροφπολθσ κατά θλικιακι ομάδα 
παρουςιάηεται ςτον πίνακα 1.6 και διάγραμμα 1.5. 

 
Πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά θλικιακι ομάδα 

Θλικιακι ομάδα Πλυκυςμόσ Ποςοςτό % 

0 ωσ 9 6.806 11 

10 ωσ 19 5.988 10 

20 ωσ  29 7.459 13 

30 ωσ 39 10.547 18 

40 ωσ 49 9.998 17 

50ωσ 59 7.409 13 

60 ωσ 69 4.955 8 

70 και άνω 5.817 10 

φνολο 58.979 100 

 

Πίνακασ 1.6: Πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά φφλο 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

 

Άνδρεσ 
48%Γυναίκεσ

52%

Μόνιμοσ πλθκυςμόσ κατά φφλο
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Διάγραμμα 1.6: Πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά θλικιακι ομάδα 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Θ μζςθ θλικιακι θλικία του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ είναι τα 

38,6 ζτθ και είναι ο χαμθλότεροσ τθσ Αττικισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

απογραφισ του 2011. 

Θ οικογενειακι κατάςταςθ του πλθκυςμοφ περιγράφεται ςτον πίνακα 1.7 και 
διάγραμμα 1.7. 
 
 
  

Απογραφι πλθκυςμοφ 20011. Πλθκυςμόσ κατά Οικογενειακι κατάςταςθ 

Σόποσ μόνιμθσ διαμονισ Και των δφο φφλων 

  φνολο 

Ά
γα

μ
ο

ι 

Ζγ
γα

μ
ο

ι,
 μ

ε 
ς

φ
μ

φ
ω

νο
 

ς
υ

μ
β

ίω
ς

θ
σ 

κα
ι 

ς
ε 

δ
ιά

ς
τα

ς
θ

 

Χ
ι

ρ
ο

ι 
 κ

α
ι 

χι
ρ

ο
ι α

π
ό

 
ς

φ
μ

φ
ω

νο
 

ς
υ

μ
β

ίω
ς

θ
σ 

Δ
ια

ηε
υ

γμ
ζν

ο
ι 

κα
ι 

δ
ια

ηε
υ

γμ
ζν

ο
ι 

α
π

ό
 ς

φ
μ

φ
ω

νο
 

ς
υ

μ
β

ίω
ς

θ
σ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 
ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 
ΑΘΘΝΩΝ 489.675 199.501 239.905 32.629 17.640 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ 58.979 24.201 29.754 3.104 1.920 

 
Πίνακασ 1.7: Πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά οικογενειακι κατάςταςθ 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  
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Διάγραμμα 1.7: Πλθκυςμόσ κατά οικογενειακι κατάςταςθ 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Ψο επίπεδο εκπαίδευςθσ του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ 

παρουςιάηεται ςτον πίνακα 1.8 και διάγραμμα 1.8. 

 

Απογραθή 2011: Μόνιμος πληθσζμός καηά επίπεδο εκπαίδεσζης 
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ΔΘΜΟ 
ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 10.722 3.484 16.214 7.505 16.563 

 
Πίνακασ 1.8:  Πλθκυςμόσ Διμου Πετροφπολθσ κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Άγαμοι
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Πλθκυςμόσ κατά οικογενειακι κατάςταςθ
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Διάγραμμα 1.8: Επίπεδο εκπαίδευςθσ μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου Πετροφπολθσ 
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

Σι απόφοιτοι λυκείου είναι το 30% του ενιλικου πλθκυςμοφ, 30% είναι οι 

απόφοιτοι Δθμοτικοφ κ.ά., ενϊ το 20% είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Ψο υπόλοιπο 20% αφορά ςε απόφοιτουσ τριτάξιου γυμναςίου και αποφοίτουσ 

επαγγελματικϊν ςχολϊν κακϊσ και ΛΕΞ. 

1.3.6 Οικονομικά χαρακτθριςτικά Διμου Πετροφπολθσ 
 

Από τθν απογραφι του 2011, προκφπτει ότι ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ του 
Διμου Υετροφπολθσ ανζρχεται ςτα 28.323 άτομα. Ψο 16,85% του οικονομικά 
ενεργοφ πλθκυςμοφ δθλαδι 4.772 είναι άνεργοι.  
Σι απαςχολοφμενοι κυρίωσ εργάηονται ςτον τριτογενι τομζα. Τπωσ φαίνεται ςτον 
παρακάτω πίνακα 1.9 και διάγραμμα 1.9, από τουσ 23.550 απαςχολοφμενουσ οι 
19.320 (82%)  βρίςκονται ςτον τριτογενι τομζα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάτοχοι 
διδακτορικοφ ι 
μεταπτυχιακοφ 

τίτλου / Πτυχιοφχοι 
Παν/μίου -

Πολυτεχνείου, ΑΣΕΙ, 
ΑΠΑΙΣΕ, ανϊτερων 

επαγγελματικϊν  
και ιςότιμων 

ςχολϊν
20%

Πτυχιοφχοι 
μεταδευτεροβάκμια
σ εκπαίδευςθσ (ΙΕΚ, 

Κολλζγια κλπ.)
6%

Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικοφ, 

Εκκλθςιαςτικοφ, 
Επαγγελματικοφ 

κλπ.) 
30%

Απόφοιτοι 
τριτάξιου 

Γυμναςίου και 
πτυχιοφχοι 

Επαγγελματικϊν 
χολϊν

14%

Απόφοιτοι 
Δθμοτικοφ και άλλα

30%

Μόνιμοσ πλθκυςμόσ κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ
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Απογραφι 2011. Οικονομικά ενεργόσ και μθ ενεργόσ πλθκυςμόσ, 

απαςχολοφμενοι κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ, άνεργοι    
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58.979 28.322 23.550 93 4.137 19.320 4.772 30.657 

 
Πίνακασ 1.9: Σομείσ απαςχόλθςθσ και οικονομικά ενεργόσ και μθ πλθκυςμόσ του Διμου 
Πετροφπολθσ.  
Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011  

 
 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 1.9: Απαςχολοφμενοι κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
 Υθγι: Χτοιχεία Απογραφισ ΕΟ.ΧΨΑΨ. 2011 
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Χυνοψίηοντασ τθν οικονομικι φυςιογνωμία του Διμου, κα λζγαμε ότι το ποςοςτό 

ανεργίασ του Διμου Υετροφπολθσ (16,85%) είναι υψθλό και προςεγγίηει το 

ποςοςτό ανεργίασ τθσ χϊρασ που ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 ιταν 

18,72%. Επίςθσ από τα ςτοιχεία τθσ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ που παρουςιάςτθκαν 

παραπάνω προκφπτει ότι ο Διμοσ Υετροφπολθσ αποτελεί αςτικό κζντρο και το 

μεγαλφτερο μζροσ των εργαηομζνων κατοίκων του (19.320 από τουσ 28.322) 

απαςχολείται ςτον  τριτογενι τομζα (68.21%) (Πυτι, 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΤΘ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ – ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 

2.1 Ανάλυςθ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ  

Τπωσ αναλυτικά παρουςιάςτθκε ςτο πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ο 

Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ μια επιχείρθςθσ και κατ’ επζκταςθ και ενόσ δθμόςιου 

φορζα, εν προκειμζνου, του Διμου Υετροφπολθσ ξεκινά με τθν ανάλυςθ του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ που χωρίηεται ςτο Γενικευμζνο ι μάκρο περιβάλλον 

(Societal environment) και ςτο  Άμεςο ι Πίκρο περιβάλλον (Task environment). 

2.1.1 Γενικευμζνο ι μάκρο περιβάλλον (Societal environment)  

Εργαλείο για τθν ανάλυςθ του Γενικευμζνου ι μάκρο περιβάλλοντοσ είναι θ PESTLE 

ανάλυςθ, που είναι το αρκτικόλεξο των λζξεων Υολιτικζσ (Political), Σικονομικζσ 

(Economical), Ξοινωνικζσ (Social) Ψεχνολογικζσ (Technological), Ρομικζσ (Legal) και 

Σικολογικζσ (Ecological) δυνάμεισ που δρουν ςτο εξωτερικό περιβάλλον του Διμου 

Υετροφπολθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι όλοι οι Διμοι τθσ χϊρασ δρουν και 

λειτουργοφν ςτο ίδιο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό τθσ Ελλάδοσ.  

PESTLE ανάλυςθ Διμου Πετροφπολθσ 

Υολιτικζσ (Political) δυνάμεισ. 

Θ Ελλάδα είναι δθμοκρατικι χϊρα και μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αυτό τθν 

κακιςτά αςφαλι για τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ. Πελανό ςθμείο για 

τθν αςφάλεια τθσ, είναι οι διεκδικιςεισ τθσ Ψουρκίασ ςτο Αιγαίο. Επίςθσ ςε 

εκκρεμότθτα είναι και το κζμα τθσ ονομαςίασ των Χκοπίων, θ επίλυςθ του οποίου 

κα ςυμβάλλει ςε περαιτζρω αςφάλεια ςτα Βαλκάνια. 

Σικονομικζσ (Economical) δυνάμεισ 

Θ οικονομικι κρίςθ που βιϊνει θ χϊρα από το 2010 είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ 

του ΑΕΥ, τθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ, τθ μείωςθ των ΞΑΥ (Ξεντρικοί Αυτοτελείσ 

Υόροι) προσ τουσ Διμουσ, τθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ, τθ μείωςθ των μιςκϊν, τθν 

ανεργία, τθν κατάργθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και τθν αφξθςθ τθσ τιμισ 

υλικϊν αγακϊν. Τλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των αρμοδιοτιτων των 

Διμων με το πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ και τθν ‘μνθμονιακι’ υποχρζωςθ για 

ιςοςκελιςμζνουσ προχπολογιςμοφσ, δθμιοφργθςε για τουσ Διμουσ ζνα αςφυκτικό 

οικονομικό περιβάλλον που ϋμπλοκάρει’ κάκε επενδυτικι τουσ προςπάκεια. 

Ξοινωνικζσ (Social) δυνάμεισ 

Θ οικονομικι κρίςθ δεν επθρζαςε μόνο τισ Σικονομικζσ δυνάμεισ αλλά και τισ 

Ξοινωνικζσ. Πειϊκθκε ο αρικμόσ των γεννιςεων, αυξικθκε το όριο θλικίασ που μια 

γυναίκα φζρνει ςτον κόςμο το πρϊτο τθσ παιδί. Αυξικθκε ο αρικμόσ των Ελλινων 

που αναηθτοφν δουλειά ςτο εξωτερικό. Αυξικθκε ο αρικμόσ των μεταναςτϊν από 
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αςιατικζσ χϊρεσ. Ωςτόςο και κετικά πράγματα ςυμβαίνουν. Σι Διμοι ανζπτυξαν 

κοινωνικζσ δομζσ ωσ αντιςτάκμιςμα ςτισ ςυνζπειεσ τθσ κοινωνικισ κρίςθσ που 

ακολοφκθςε τθν οικονομικι. Ψο μορφωτικό επίπεδο των Ελλινων βελτιϊκθκε. 

Αυξικθκε ο αρικμόσ των ατόμων κακϊσ και το θλικιακό εφροσ των ατόμων που 

χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο.  

Ψεχνολογικζσ (Technological) δυνάμεισ 

Θ μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και θ εφκολθ πρόςβαςθ του πλθκυςμοφ ςε 

αυτι οδιγθςε τουσ Διμουσ αλλά και ςυνολικά τισ Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ τθσ χϊρασ ςε 

παροχι υπθρεςιϊν μζςω του Διαδικτφου, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν 

αναβάκμιςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και ςε χρόνο αλλά και ςε ποιότθτα. 

Χυνζβαλλε επίςθσ ςτθν άμεςθ πρόςβαςθ τθσ πλθροφορίασ και ζδωςε τθ 

δυνατότθτα τθσ άμεςθσ επικοινωνίασ του Δθμοςίου με τουσ πολίτεσ. 

Ρομικζσ (Legal) δυνάμεισ 

Σι νομικζσ δεςμεφςεισ των Διμων απορρζουν από το Ρομικό πλαίςιο τθσ χϊρασ. Σ 

περιοριςμόσ των προςλιψεων, οι αρμοδιότθτεσ των ΣΨΑ όπωσ προβλζπονται από 

το πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ, το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των πλατειϊν, των αλςϊν 

και των νταμαριϊν τθσ χϊρασ, θ διαχείριςθ των ρεμάτων κ.ά. είναι μερικά από τα 

κζματα που πρζπει οι Διμοι να αντιμετωπίςουν. 

Σικολογικζσ (ecological) δυνάμεισ 

Ψο κλίμα ςε παγκόςμιο επίπεδο αλλάηει και οι ςυνζπειεσ από τισ φυςικζσ 

καταςτροφζσ που το ακολουκοφν είναι μεγάλεσ. Θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυςικζσ καταςτροφζσ, θ διαχείριςθ των 

απορριμμάτων επθρεάηουν ζντονα και το αςτικό περιβάλλον και επιβαρφνουν το 

ζργο τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ χϊρα μασ.   

2.1.2 Άμεςο ι Μίκρο περιβάλλον (Task environment) 

Ψο Άμεςο ι Πίκρο περιβάλλον του Διμου Υετροφπολθσ είναι ο κλάδοσ μζςα ςτον 

οποίο ανταγωνίηεται, δθλαδι ο κλάδοσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Σι 325 

ςυνολικά Διμοι τθσ χϊρασ ανταγωνίηονται για χρθματοδοτιςεισ, προςζλκυςθ 

επενδφςεων, προςζλκυςθ δθμοτϊν και λειτουργοφν ςτο νομικό πλαίςιο τθσ χϊρασ. 

Σι Διμοι ςε μεγάλο βακμό εξαρτϊνται από δθμόςιουσ πόρουσ τακτικοφσ και 

ζκτακτουσ. Ωςτόςο υπάρχει το κεςμικό πλαίςιο που δίνει τθ δυνατότθτα αυτόνομα 

να διεκδικιςουν Ευρωπαϊκά Υρογράμματα και να αξιοποιιςουν ςυνεργαςίεσ με τον 

ιδιωτικό τομζα. Για τθ διερεφνθςθ του άμεςου ι μίκρο περιβάλλοντοσ 

χρθςιμοποιείται το υπόδειγμα του PORTER. 

Τπόδειγμα των πζντε δυνάμεων του PORTER Διμου Πετροφπολθσ 

Απειλι από νεοειςερχόμενουσ ςτον κλάδο 

Ψο Ρομικό πλαίςιο τθσ χϊρασ δεν προβλζπει τθν αυτόνομθ παροχι υπθρεςιϊν του 

Διμου από άλλουσ φορείσ ι από ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Ωςτόςο μια αλλαγι ςτθ 
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νομοκεςία δεν αποκλείεται ςτο μζλλον. Υροσ το παρόν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα 

μόνο μζςω των Διμων για ςυγκεκριμζνεσ Ωπθρεςίεσ όπωσ αυτισ τθσ Ωπθρεςίασ 

Ξακαριότθτασ. 

Απειλι από υποκατάςτατα προϊόντα 

Ψο νομικό πλαίςιο τθσ χϊρασ επίςθσ δεν επιτρζπει τθ δθμιουργία φορζα 

αντίςτοιχου του Διμου. Ωςτόςο υπάρχουν ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που προςφζρουν 

μεμονωμζνεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αυτζσ που προςφζρει ο Διμοσ. Ψζτοιεσ επιχειριςεισ 

είναι οι ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί, οι ακλθτικοί και πολιτιςτικοί ςφλλογοι κ.ά. Για 

το Διμο Υετροφπολθ αυτζσ οι επιχειριςεισ δε μποροφν να αποτελζςουν απειλι 

κακϊσ το κόςτοσ για τουσ πολίτεσ είναι πολφ μεγαλφτερο όταν απευκφνονται ςτισ 

ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Χτθν περίπτωςθ των παιδικϊν ςτακμϊν θ παροχι του 

Διμου είναι ποιοτικότερθ και από άποψθ εξειδικευμζνου και επιςτθμονικά πιο 

καταρτιςμζνου προςωπικοφ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και από κτιριακι υποδομι. 

Χτθν περίπτωςθ των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων ο Διμοσ είναι αυτόσ που 

παρζχει τισ εγκαταςτάςεισ και καλφπτει μζροσ των εξόδων λειτουργίασ τουσ. 

Χυνεπϊσ δεν υπάρχει κίνδυνοσ από υποκατάςτατα προϊόντα και υπθρεςίεσ για το 

Διμο Υετροφπολθσ. 

Διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν 

Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν του Διμου Υετροφπολθσ και γενικά 

των προμθκευτϊν του Δθμοςίου είναι μικρι λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Ψα 

προςφερόμενα είδθ από τουσ προμθκευτζσ είναι ίδια ι παρόμοια και εφκολα ο 

Διμοσ Υετροφπολθσ μπορεί να αντικαταςτιςει τουσ προμθκευτζσ με άλλουσ. 

Διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν 

Χτθ περίπτωςθ των Διμων οι αγοραςτζσ είναι οι δθμότεσ ςτουσ οποίουσ 

προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. Σι δθμότεσ μποροφν να αποφαςίςουν να 

αλλάξουν διμο ςτον οποίο κατοικοφν, όμωσ αυτό ζχει μεγάλο κόςτοσ γι’ αυτοφσ, 

ειδικά αν είναι ιδιοκτιτεσ κατοικίασ. Θ ουςιαςτικι πίεςθ που αςκοφν οι δθμότεσ 

είναι με τθν ψιφο τουσ ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ τθσ εκάςτοτε διοίκθςθσ του 

Διμου. Ξάκε κοινωνία οφείλει να διεκδικεί και να ελζγχει τθ διοίκθςθ με γνϊμονα 

το ςυλλογικό καλό και όχι το ατομικό ςυμφζρον. Χυνεπϊσ κάκε αίτθμα, διεκδίκθςθ 

που αφορά ςτο ςυλλογικό καλό πρζπει να είναι καλοδεχοφμενο από τθ διοίκθςθ 

του Διμου και να αντιμετωπίηεται με απόλυτθ ςοβαρότθτα. Αντίκετα κάκε 

προςωπικι ‘εξυπθρζτθςθ’ πρζπει να απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ανταγωνιςμόσ μεταξφ των υφιςτάμενων επιχειριςεων 

Σ κλάδοσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνει τουσ 325 Διμουσ 

που όπωσ προαναφζρκθκε ανταγωνίηονται για χρθματοδοτιςεισ, προςζλκυςθ 

επενδφςεων και  προςζλκυςθ πολιτϊν. Ψα προϊόντα–υπθρεςίεσ που προςφζρουν 

είναι κοινζσ και κακορίηονται από το ίδιο νομικό πλαίςιο. Φυςικά κάποιοι Διμοι 

λόγω οργάνωςθσ, καλφτερθσ διοίκθςθσ, καλφτερου φυςικοφ περιβάλλοντοσ και 
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περιςςότερων πόρων ζχουν τθ δυνατότθτα παροχισ ποιοτικότερων υπθρεςιϊν και 

ποιοτικότερου τρόπου ηωισ, ωςτόςο δε μπορεί να κεωρθκεί ότι ο ανταγωνιςμόσ 

μεταξφ των Διμων τθσ χϊρασ, είναι μεγάλοσ.  

2.2 Εςωτερικό περιβάλλον Διμου Πετροφπολθσ 

Ψο εςωτερικό περιβάλλον όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο πρϊτο μζροσ αποτελείται από 

τθ Δομι, τθν  Ξουλτοφρα και τουσ Υόρουσ του φορζα. 

2.2.1 Δομι του Διμου Πετροφπολθσ 

Σ Διμοσ Υετροφπολθσ, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 7 του Ρ. 3852/2010, 

διοικείται από τον Διμαρχο, το Δθμοτικό Χυμβοφλιο, τθν Σικονομικι Επιτροπι, τθν 

Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. Θ Δομι του Διμου 

Υετροφπολθσ είναι λειτουργικι. Ψο οργανόγραμμα εςωτερικισ υπθρεςίασ του 

δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΞ 2636/Β/3-10-2014 και είναι το παρακάτω.  

Εκτόσ από τισ Ωπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτον παραπάτω πίνακα 2.1, ςτον Διμο 

λειτουργοφν και Ρομικά Υρόςωπα. Θ Δθμοτικι Ξοινωφελισ Επιχείρθςθ 

Υετροφπολθσ (ΔΘ.Ξ.Ε.ΥΕ) που υποςτθρίηει διοικθτικά τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Δ/νςθσ Υαιδείασ Υρόνοιασ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ και οι Χχολικζσ Επιτροπζσ που 

ςυνεργάηονται με τθ Δ/νςθ Υαιδείασ. 
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Πίνακασ 2.1: Οργανόγραμμα Διμου Πετροφπολθσ 
Υθγι: Επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Διμου Υετροφπολθσ 2014-2019 

Οργανόγραμμα εςωτερικισ υπθρεςίασ Διμου Πετροφπολθσ (ΦΕΚ 2636/Β/3-10-2014)  

ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 

ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΘΜΑΡΧΟ 
• Γενικόσ Γραμματζασ  
• Γραφείο Δθμάρχου  
• Λδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου − Αντιδθμάρχων  
• Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Χχζςεων  
• Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Βοικειασ και Διαφάνειασ  
• Αυτοτελζσ Γραφείο Οθξιαρχείο 
• Γραφείο Ειδικϊν Χυμβοφλων και Επιςτθμονικϊν Χυνεργατϊν  
• Ρομικι Ωπθρεςία  
• Αυτοτελζσ Ψμιμα Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ).  
• Αυτοτελζσ Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Σργάνωςθσ 

 
ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Δθμοτικισ Ξατάςταςθσ 
 β) Ψμιμα μιςκοδοςίασ και αςφάλιςθσ Υροςωπικοφ  
γ) Ψμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
δ) Ψμιμα Διοικθτικό  
ε) Ψμιμα Δθμοτικοφ ςυμβουλίου και λοιπϊν ςυλλογικϊν οργάνων  
 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Υροχπολογιςμοφ και Οογιςτθρίου  
β) Ψμιμα Υρομθκειϊν  
γ) Ψμιμα Αποκθκϊν και Διαχείριςθσ Ωλικϊν 
δ) Ψμιμα Εςόδων και Υεριουςίασ  
ε) Ψμιμα Ψαμιακισ Ωπθρεςίασ  
ςτ) Ψμιμα Δθμοτικοφ Ξοιμθτθρίου 
 
3. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ – ςυντθριςεων δθμοτικϊν κτιρίων, κοινόχρθςτων χϊρων & εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων  
β) Ψμιμα Ωδραυλικϊν ζργων και Σδοποιίασ − ςυγκοινωνιϊν και κυκλοφορίασ  
γ) Ψμιμα πολεοδομικϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν δόμθςθσ  
δ)Ψμιμα Θλεκτρομθχανολογικϊν μελετϊν και ζργων – ζκδοςθσ αδειϊν μεταφορϊν και εγκατάςταςθσ − κατάρτιςθσ τεχνικοφ προγράμματοσ  
 ε) Ψμιμα Θλεκτρολογικό και δθμοτικοφ φωτιςμοφ  
ςτ) Ψμιμα Ψεχνικϊν ςυνεργείων και εκτζλεςθσ ζργων αυτεπιςταςίασ 
 
 4. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν  
β) Ψμιμα Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ  
 
5. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων και Ανακυκλϊςιμων υλικϊν  
β) Ψμιμα Ξακαριςμοφ και Φφλαξθσ Ξτιρίων, Ξοινοχριςτων Χϊρων  
 γ) Ψμιμα Διαχείριςθσ και Χυντιρθςθσ Σχθμάτων  
δ) Ψμιμα Υεριβάλλοντοσ και Υολιτικισ Υροςταςίασ  
ε) Ψμιμα Χυντιρθςθσ Υραςίνου  
 
6. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Ξοινωνικισ Υολιτικισ και Υρόνοιασ  
β) Ψμιμα Υαιδικϊν Χτακμϊν 
γ) Ψμιμα Υαιδείασ  
 
7. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα Διοικθτικισ μζριμνασ  
β) Ψμιμα Υολιτιςμοφ  
γ) Ψμιμα Ακλθτιςμοφ  
 
8. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΟΠΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  
α) Ψμιμα ρφκμιςθσ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων και προςταςίασ του καταναλωτι  
β) Ψμιμα χοριγθςθσ αδειϊν εμπορικϊν και γενικϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
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2.2.2 Πόροι Διμου Πετροφπολθσ 

Ανκρϊπινοι πόροι 

Χτο Διμο Υετροφπολθσ υπθρετοφν, ςφμφωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό του 

Διμου, 283 άτομα ςυν 70 εποχιακοί υπάλλθλοι διαφόρων ειδικοτιτων για ζκτακτεσ 

ανάγκεσ, όπωσ πυραςφάλεια και ςειςμοί και ςε διάφορεσ κζςεισ ανταποδοτικοφ 

χαρακτιρα. Θ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα δεν ζχει πλθρωκεί. Χφμφωνα με τον 

εγκεκριμζνο οργανιςμό εςωτερικισ λειτουργίασ του Διμου δεν ζχουν πλθρωκεί 15 

κζςεισ ΥΕ, 16 κζςεισ ΨΕ, 50 κζςεισ ΔΕ και 28 κζςεισ ΩΕ. Χυνολικά δθλαδι ο Διμοσ 

λειτουργεί με 99 άτομα λιγότερο από το προβλεπόμενο προςωπικό. Αν λάβουμε δε 

υπόψθ ότι θ ςφνταξθ του Σργανιςμόσ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ του Διμου 

Υετροφπολθσ ζγινε το 2014 και από τότε ωσ ςιμερα ζχουν γίνει αποχωριςεισ 

Ωπαλλιλων λόγω ςυνταξιοδότθςθσ και καμία νζα πρόςλθψθ πλθν ελαχίςτων 

μετατάξεων από άλλουσ Διμουσ το πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ των Ωπθρεςιϊν 

του Διμου είναι πλζον ζντονο, κυρίωσ ςτθν Ωπθρεςία τθσ κακαριότθτασ. Θ ζλλειψθ 

προςωπικοφ ςτο Διμο Υετροφπολθσ επιδεινϊνεται ςυνεχϊσ με τισ 

ςυνταξιοδοτιςεισ, τθν απαγόρευςθ προςλιψεων και τισ αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ 

των Διμων. 

Ψο μορφωτικό επίπεδο των υπαλλιλων του Διμου φαίνεται ςτον πίνακα 2.2 και 

διάγραμμα 2.1. 

  

ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΤΠΑΛΛΘΛΟΙ 

ΤΠΑΛΛΘΛΟΙ 
ΑΟΡΙΣΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ 

ΤΠΑΛΛΘΛΟΙ  
ΜΕ 

ΠΡΟΩΡΙΝΕ 
ΘΕΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΤΝΕΡΓΑΣΕ 

ΝΟΜΙΚΟΙ 
ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
- ΔΙΚΘΓΟΡΟΙ 

ΤΝΟΛΟ/ 
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 21 14 4 3 2 44 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 30 5 3     38 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 47 49 28     124 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 35 38 4     77 

  133 106 39 3 2 283 

 

Πίνακασ 2.2: Επίπεδο εκπαίδευςθσ Ωπαλλιλων Διμου Υετροφπολθσ 
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Διάγραμμα 2.1: Επίπεδο εκπαίδευςθσ Ωπαλλιλων Διμου Υετροφπολθσ 

Ψο ποςοςτό των υπαλλιλων με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι χαμθλό και φτάνει το 

29% των υπαλλιλων ενϊ αντίκετα το προςωπικό Ωποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ είναι 

ιδιαίτερα υψθλό τθσ τάξθσ του 44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16%

13%

44%

27%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ

ΠΕ

ΣΕ

ΔΕ

ΤΕ
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Οικονομικοί Πόροι 

Θ Σικονομικι κατάςταςθ για το 2018 του Διμου Υετροφπολθσ αποτυπϊνεται ςτον 

προχπολογιςμό του ζτουσ που φαίνεται ςτον πίνακα 2.3. 

 

Πίνακασ 2.3: Υροχπολογιςμόσ του Διμου Υετροφπολθσ για το οικονομικό ζτοσ 2018-08-16 
Υθγι: https://www.petroupoli.gov.gr/index.php?view=article&catid=177%3Aefhmerida&id=3035%3A2018-
synoptikosproypologismos&option=com_content&Itemid=170&la 

Εξοπλιςμόσ 

Σ εξοπλιςμόσ του Διμου ςε μθχανιματα και τεχνολογικό εξοπλιςμό ποικίλει ανά 

Ωπθρεςία. Ενϊ θ Ωπθρεςία Ξακαριότθτασ Υεριβάλλοντοσ και Υραςίνου που είναι 

άλλωςτε και θ Ωπθρεςία με τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ ςε μθχανιματα υψθλοφ 
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κόςτουσ, ζχει παλιό ςτόλο αυτοκινιτων που ζχει να ανανεωκεί αρκετά χρόνια λόγω 

των οικονομικϊν του Διμου. Σι υπόλοιπεσ Ωπθρεςίεσ που οι ανάγκεσ τουσ είναι 

κυρίωσ ςε τεχνολογικό εξοπλιςμό είναι επαρκϊσ εξοπλιςμζνεσ. Αρκετζσ από τισ 

υπθρεςίεσ του Διμου προςφζρονται θλεκτρονικά και θ ιςτοςελίδα του Διμου 

παρόλο που το αντίςτοιχο τμιμα είναι υποςτελεχωμζνο κρίνεται επαρκζςτατθ. Ψα 

προβλιματα που προκφπτουν από τθν ζλλειψθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των 

ςυςτθμάτων του Διμου αντιμετωπίηονται χάρθ ςτθν προςπάκεια που καταβάλλει 

το προςωπικό και θ Διοίκθςθ του Διμου. 

2.2.3 Κουλτοφρα Διμου Πετροφπολθσ 

Σι εργαηόμενοι αλλά και θ Διοίκθςθ του Διμου είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ 

άνκρωποι που γεννικθκαν και μεγάλωςαν ςτθν Υετροφπολθ και αυτό ςυμβάλλει 

ςτθν καλφτερθ ςυνεργαςία τουσ αλλά και ςτον κοινό ςτόχο που είναι θ 

εξυπθρζτθςθ των Δθμοτϊν. Θ ςτζγαςθ όμωσ των Ωπθρεςιϊν του Διμου, λόγω 

ζλλειψθσ Δθμαρχείου, ςε διάφορα ενοικιαηόμενα κυρίωσ κτίρια, εμποδίηει τθν 

επικοινωνία μεταξφ των διαφόρων Ωπθρεςιϊν και ςυμβάλουν ςτθν περιχαράκωςι 

τουσ από τισ άλλεσ Ωπθρεςίεσ. Ενϊ εντόσ των Ωπθρεςιϊν οι υπάλλθλοι ζχουν τθν 

αίςκθςθ τθσ ομάδασ αυτι θ αίςκθςθ χάνεται όταν χρειάηεται θ ςυνεργαςία μεταξφ 

των διαφόρων Διευκφνςεων.   

2.2.4 Αλυςίδα αξίασ Διμου Πετροφπολθσ 

Θ εφαρμογι τθσ αλυςίδασ αξίασ του κακθγθτι Michael Porter που παρουςιάςτθκε 

ςτο πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ζχει ωσ ςτόχο τθν διερεφνθςθ του 

εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ, εν προκειμζνω του Διμου 

Υετροφπολθσ. Σι λειτουργίεσ του Διμου όπωσ άλλωςτε και οποιαςδιποτε 

επιχείρθςθσ του ιδιωτικοφ τομζα χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ ςτισ κφριεσ και ςτισ 

υποςτθρικτικζσ. 

Ξφριεσ, είναι οι λειτουργίεσ μζςω των οποίων αςκοφνται οι εκ του νόμου 

αρμοδιότθτεσ του Διμου ενϊ Ωποςτθρικτικζσ είναι οι λειτουργίεσ που παρζχουν 

υποςτιριξθ ςτισ υπθρεςίεσ και τα όργανα του Διμου και των Ρομικϊν του 

Υροςϊπων (Αγαπθτοφ, 2017). Για το Διμο Υετροφπολθσ κφριεσ λειτουργίεσ 

παρζχουν οι Διευκφνςεισ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, Ξακαριότθτασ Υεριβάλλοντοσ και 

Υραςίνου, Υαιδείασ Υρόνοιασ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ, Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ 

και Ρεολαίασ, Ψοπικισ Σικονομικισ Δραςτθριότθτασ και το Αυτοτελζσ γραφείο 

Οθξιαρχείου. Δευτερεφουςεσ λειτουργίεσ παρζχουν οι διευκφνςεισ Σικονομικϊν και 

Διοικθτικϊν, θ Ρομικι Ωπθρεςία και τα γραφεία Επικοινωνίασ και Δθμοςίων 

Χχζςεων, Διοικθτικισ Βοικειασ και Διαφάνειασ, Ειδικϊν Χυμβοφλων και 

Επιςτθμονικϊν Χυνεργατϊν κακϊσ και τα Ψμιματα Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(ΨΥΕ) και Υρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Σργάνωςθσ. Ξάκε μία από τισ Ξφριεσ 

και Ωποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ προςκζτουν αξία ςτισ παραγόμενεσ υπθρεςίεσ και 

αποτελοφν πθγι ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ (Γεωργόπουλοσ, 2013). 
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2.2.5 SWOT Ανάλυςθ Διμου Πετροφπολθσ 

Πε τθ SWOT ανάλυςθ, όπωσ αναφζρκθκε ςτο πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ, εντοπίηονται τα ιςχυρά και τα αδφνατα ςθμεία του Διμου που αφοροφν 

ςτο εςωτερικό του περιβάλλον και καταγράφονται οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του, προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι δυνατότθτεσ 

ανάπτυξθσ που υπάρχουν για το Διμο ϊςτε να χαραχτεί θ ςτρατθγικι του. 

Ιςχυρά ςθμεία για τθν ανάπτυξθ του Διμου 

1. Σι πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Διμου και θ ευρεία 

ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε αυτά 

2. Θ γειτνίαςθ του Διμου με το Υοικίλο Τροσ και οι δυνατότθτεσ που 

προςφζρει για αναψυχι (πεηοπορία, ποδιλατο, τρζξιμο κ.ά) 

3. Σ νεανικόσ πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ ςε ςχζςθ με τουσ Διμουσ τθσ Αττικισ 

4. Θ ομοιογζνεια του πλθκυςμοφ 

5. Θ εκελοντικι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε δράςεισ όπωσ ανακφκλωςθ, 

αναδάςωςθ, ςτιριξθσ του κοινωνικοφ παντοπωλείου, κοινωνικοφ 

φροντιςτθρίου κ.ά. 

6. Θ φπαρξθ ικανοποιθτικισ αγοράσ για τθν εξυπθρζτθςθ των κατοίκων 

 

Αδφνατα ςθμεία για τθν ανάπτυξθ του Διμου 

1. Θ ζλλειψθ επικοινωνιακισ πολιτικισ του Διμου για τθν προβολι των 

δράςεων που λαμβάνουν χϊρα ςτθ πόλθ  

2. Θ μζτρια εικόνα τθσ περιοχισ ςτουσ επιςκζπτεσ 

3. Σι ελλείψεισ ςε βαςικζσ κτιριακζσ υποδομζσ όπωσ το Δθμαρχείο  

4. Θ ζλλειψθ κοινοχριςτων χϊρων εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ  

5. Θ απομάκρυνςθ κρατικϊν υπθρεςιϊν και ΔΕΞΣ  

6. Σ ςυγκοινωνιακόσ αποκλειςμόσ τθσ πόλθσ, όχι τόςο ςε ςχζςθ με το κζντρο 

τθσ Ακινασ και το Πετρό όςο με τουσ κοντινοφσ Διμουσ όπωσ το χαϊδάρι το 

Ξαματερό και το Αιγάλεω 

Ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ του Διμου 

1.  Αξιοποίθςθ τθσ γειτνίαςθσ με το Υοικίλο Τροσ 

2. Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων για τθ βελτίωςθ των κτιριακϊν 

υποδομϊν του Διμου και για τθ δθμιουργία νζων 

3. Αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ πολιτιςμικοφ κεφαλαίου για τθν προβολι τθσ 

πόλθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν  

Κίνδυνοι για τθν ανάπτυξθ του Διμου  

1. Θ οικονομικι κρίςθ που πλιττει τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ 

2. Θ μείωςθ των εςόδων του Διμου 
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3. Θ ανάλθψθ από τουσ Διμουσ αρμοδιοτιτων χωρίσ τθν ανάλογθ μεταφορά 

κονδυλίων  

4. Σι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτο Ρομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ των Διμων  

5. Θ ανταγωνιςτικι δράςθ άλλων Διμων 

6. Θ απουςία διαβοφλευςθσ και επικοινωνίασ με τουσ Δθμότεσ για αποφάςεισ 

που αφοροφν ςτο μζλλον τθσ πόλθσ 

 

  



55 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΘ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΣΟΤ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ 

3.1 Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα Διμου Πετροφπολθσ 

Ψο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα προκφπτει από τα δυνατά ςτοιχεία και ο Διμοσ 

Υετροφπολθσ πρζπει να εςτιάςει ςε αυτά. Σ Διμοσ Υετροφπολθσ δεν ζχει 

περαιτζρω δυνατότθτα οικοδόμθςθσ. Ψθ δεκαετία 1990–2000 κάκε αδόμθτο 

οικόπεδο λόγω του υψθλοφ ςυντελεςτι δόμθςθσ (1,6) μζςω τθσ αντιπαροχισ 

οικοδομικθκε, δθμιουργϊντασ ςυμπαγι οικοδομικά τετράγωνα με χριςθ 

κατοικίασ, χωρίσ ελεφκερουσ χϊρουσ μζςα ςτον αςτικό ιςτό (Διάγραμμα 1.2 

«Διατάγματα ζνταξθσ ςτο ςχζδιο πόλθσ Διμου Υετροφπολθσ – Χυντελεςτζσ 

Δόμθςθσ»). Θ μοναδικι διζξοδοσ προσ αναηιτθςθ αδόμθτων χϊρων για τθ 

δθμιουργία χϊρων αναψυχισ και περιπάτου για τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ και τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ είναι το Υοικίλο Τροσ. Οόγω δε τθσ ζλλειψθσ χϊρων αλλά και των 

κεςμοκετθμζνων χριςεων γθσ, το μιςό τθσ δομθμζνθσ ζκταςθσ του Διμου είναι 

αμιγισ κατοικία, δεν υπάρχει δυνατότθτα ανάπτυξθσ πρωτογενοφσ και 

δευτερογενοφσ τομζα ςτθν πόλθ. Ωςτόςο θ πόλθ διακζτει ζνα ικανοποιθτικό 

Υολιτιςτικό κεφάλαιο. Ψόςο ςε κτιριακό εξοπλιςμό όςο και ςε κεςμικό επίπεδο. Ψο 

κζατρο Υζτρασ ςε ςυνδυαςμό με Δραματικι Χχολι το Ωδείο κ.ά, μπορεί να 

αποτελζςουν και ιδθ αποτελοφν ςε μεγάλο βακμό, πόλο ζλξθσ για τουσ επιςκζπτεσ 

του Διμου, όςο και για τουσ κατοίκουσ. Σ Διμοσ Υετροφπολθσ για τθ ανάπτυξθ του 

μπορεί, λόγω του πλεονεκτιματόσ του ςτον τομζα του Υολιτιςμοφ, να ςτραφεί ςτθ 

Χτρατθγικι τθσ Διαφοροποίθςθσ μζςα από τθν δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ BRAND 

NAME.  Τπωσ αναφζρκθκε ςτο Α Πζροσ παρ. 2.6 «Θ επωνυμία των πόλεων», θ 

επωνυμία μιασ πόλθσ μπορεί να δθμιουργιςει αξία για τουσ ενδιαφερόμενουσ είτε 

αυτοί είναι ξζνοι επενδυτζσ, είτε τουρίςτεσ, είτε κάτοικοι που εκτιμοφν τθν 

ποιότθτα ηωισ που θ πόλθ μπορεί να τουσ προςφζρει.  

3.2 Χωρικι κατανομι ‘εςτιϊν’ Πολιτιςμοφ Διμου Πετροφπολθσ 

Χτο Διμο Υετροφπολθσ υπάρχουν 10 ‘εςτίεσ’ Υολιτιςμοφ όπωσ αναλυτικά 

παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα αυτοφ του κεφαλαίου και χωρικά απεικονίηονται 

ςτο διάγραμμα 3.1. Σι ‘εςτίεσ’ πολιτιςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ κατανζμονται 

κυρίωσ ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ (ροη χρϊμα ςτο χάρτθ) και κατά μικοσ τθσ Ο. 

25θσ Παρτίου, ευρφτερα γνωςτισ ωσ οδόσ Υετρουπόλεωσ.  
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Διάγραμμα 3.1: Χωρικι κατανομι “Eςτιϊν Πολιτιςμοφ” Διμου Πετροφπολθσ 
Υθγι: Επεξεργαςία αποςπάςματοσ χάρτθ από τθν θλεκτρονικι Διεφκυνςθ www.ploigos.gr/ 

Για το Διμο Υετροφπολθσ το Κζατρο Υζτρασ αποτελεί ΣΦΣΧΘΠΣ που ςτα 35 χρόνια 

λειτουργίασ πζτυχε να βγάλει από τθν αφάνεια μια πόλθ που δθμιουργικθκε από 

εςωτερικοφσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ από διαφορετικά ςθμεία τθσ Ελλάδασ. Χτο 

χϊρο που περιβάλει το κζατρο υπάρχει θ παλιά καμινάδα του λατομείου και το 

παλιό κτίριο του αςβεςτοποιίου το οποίο είναι διατθρθτζο μνθμείο (ΦΕΞ 

768/Β/1988) και ζχει ιδθ δθμοπρατθκεί θ αναπαλαίωςθ του. Πε απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ Χυμβουλίου προτάκθκε θ χωροκζτθςθ του Δθμαρχείου ςε ιδιόκτθτο 

χϊρο που βρίςκεται ςτον ευρφτερο χϊρο που περιβάλλει το Κζατρο Υζτρασ, όπωσ 

φαίνεται ςτο διάγραμμα 3.2. Χε επαφι με το χϊρο του Κεάτρου τα κτίρια του 

λατομείου ζχουν μετατραπεί ςε χϊρο Δθμοτικοφ αναψυκτθρίου. Θ γειτνίαςθ όλων 

αυτϊν των χριςεων ςτισ παρυφζσ του Υοικίλου όρουσ με κζα όλθ τθν πόλθ τθσ 

Υετροφπολθσ αλλά και όλθσ τθσ Αττικισ δθμιουργεί τθν αίςκθςθ μιασ  ‘ακρόπολθσϋ 

και μπορεί να αποτελζςει το ςιμα τθσ πόλθσ. 
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Διάγραμμα 3.2: Προτεινόμενθ κζςθ χωροκζτθςθσ Δθμαρχείου Διμου 
Πετροφπολθσ 
Υθγι: Επεξεργαςία αποςπάςματοσ χάρτθ από τθν εφαρμογι maps.google.com 

 

Ψο κζατρο Υζτρασ ςε ςυνδυαςμό με τθ Χχολι Κεάτρου του Διμου Υετροφπολθσ, το 

Κερινό Ξινθματογράφο,  τθν Ξινθματογραφικι Οζςχθ, το Ωδείο, τθ Φιλαρμονικι, τθ 

Δθμοτικι Βιβλιοκικθ,  τα εργαςτιρια Ηωγραφικισ, Ξεραμικισ, Φωτογραφίασ 

μποροφν να παράγουν πολιτιςμό όχι μόνο ςτα όρια του Διμου Υετροφπολθσ αλλά 

και να προςελκφςουν πολιτιςτικό τουριςμό.  

Θ διαχείριςθ του χϊρου για πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ πολιτιςμοφ είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν ανάδειξθ του Υολιτιςτικοφ δυναμικοφ τθσ πόλθσ. Χτο Διάγραμμα 

3.3 απεικονίηεται θ ςυγκοινωνιακι υποδομι του Διμου τθσ Υετροφπολθσ. 

Ωπάρχουν δφο λεωφορειακζσ γραμμζσ από το κζντρο τθσ Ακινασ που εξυπθρετοφν 

τισ υποδομζσ πολιτιςμοφ του Διμου.  
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Διάγραμμα 3.3 : υγκοινωνιακι κάλυψθ Διμου Πετροφπολθσ 
Υθγι: ΧΒΑΞ Διμου Υετροφπολθσ «Υαρουςίαςθ ςτουσ φορείσ 2018»  
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 Χε τοπικό επίπεδο υπάρχει θ Δθμοτικι ςυγκοινωνία Διάγραμμα 3.4 

 

Διάγραμμα 3.4 : Δθμοτικι υγκοινωνία Πετροφπολθσ –Σακτικό Δρομολόγιο 
Υθγι: ΧΒΑΞ Διμου Υετροφπολθσ «Υαρουςίαςθ ςτουσ φορείσ 2018»  

 

Ωςτόςο είναι απαραίτθτο ζνα δίκτυο πεηοδρόμων και ποδθλατοδρόμων ποφ κα 

δθμιουργεί εντόσ τθσ πόλθσ, μια ‘πολιτιςτικι διαδρομι’. Θ ιδζα αυτι εξετάηεται ςτα 

πλαίςια του Χχεδίου Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ξινθτικότθτασ (ΧΒΑΞ) που εκπονείται αυτι τθ 

ςτιγμι από το Διμο ςε ςυνεργαςία με τον Αναπτυξιακό Χφνδεςμο Δυτικισ Αττικισ 

(ΑΧΔΑ) και αφορά και ςτουσ όμορουσ Διμουσ, χρθματοδοτείται δε από το Υράςινο 

Ψαμείο.  

3.3 Παρεμβάςεισ για τθν Πολεοδομικι Ανάπτυξθ του Διμου 

Πετροφπολθσ 

Σι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ανάδειξθ του Διμου Υετροφπολθσ ωσ πόλθσ 

πολιτιςμοφ ςε πολεοδομικό επίπεδο είναι: 

 Θ ςφνταξθ μελζτθσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου του Κεάτρου 

Υζτρασ 

 Θ αλλαγι χριςθσ του Δθμοτικοφ Αναψυκτθρίου ςε Χϊρο Υολιτιςμοφ για 

εκκζςεισ που κα ςυνδζονται με το Κζατρο 
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 Θ χωροκζτθςθ Δθμαρχείου ςε επαφι με τον περιβάλλοντα  χϊρο του 

διατθρθτζου ιςτορικοφ μνθμείου του ‘αςβεςτοποίου’ 

 Θ ςφνταξθ μελζτθσ για το Κερινό Χινεμά για τθν αναβάκμιςθ των κτιριακϊν 

του υποδομϊν 

 Θ χωροκζτθςθ του Δθμοτικοφ Ωδείο ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο επί τθσ οδοφ 

Ελαιϊν 

 Θ χωροκζτθςθ τθσ ςχολισ Κεάτρου ςε ιδιόκτθτο κτίριο ςτο Άλςοσ Αγίου 

Δθμθτρίου 

 Θ καταςκευι νζου κτιρίου ςτο χϊρο του Ξζντρου Υολιτιςμοφ  ‘Γιάννθσ 

Φίτςοσ’ 

 Θ δθμιουργία δικτφου πεηοδρόμων – ποδθλατοδρόμων για τθν ενοποίθςθ 

των ‘εςτιϊν’ Υολιτιςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ 

 Θ δθμιουργία διαδθμοτικισ ςυγκοινωνίασ για τθν εφκολθ πρόςβαςθ από 

όμορουσ Διμουσ 

 Θ ενίςχυςθ τθσ Χυγκοινωνιακισ ςφνδεςθσ τθσ πόλθσ με το κζντρο τθσ 

Ακινασ και τον Υειραιά 

3.4 Διαμόρφωςθ και Τλοποίθςθ τρατθγικισ Διμου Πετροφπολθσ 

Σ Διμοσ Υετροφπολθσ είναι ευρφτερα γνωςτόσ  κακϊσ  το Διεκνζσ Φεςτιβάλ 

Υζτρασ, που φιλοξενεί τθν εγχϊρια καλλιτεχνικι δθμιουργία αλλά και καλλιτεχνικά 

ςχιματα από το εξωτερικό, προςελκφει κοινό από όλθ τθν Αττικι. Ζχοντασ ωσ 

όχθμα τον πολιτιςμό πρζπει να ςτραφεί ςε Χτρατθγικι Διαφοροποίθςθσ από τουσ 

άλλουσ Διμουσ με τθ δθμιουργία ενόσ Brand Name που κα αντανακλά τισ 

πεποικιςεισ των κατοίκων του και κα αναδεικνφει το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

του Διμου Υετροφπολθσ που είναι το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Υζτρασ, οι υποδομζσ και οι 

δράςεισ που ζχει αναπτφξει ςτον Υολιτιςμό τα τελευταία 35 χρόνια. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ Χτρατθγικισ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο Α μζροσ τθσ 

εργαςίασ απαιτείται όχι μόνο θ αποτφπωςθ του οράματοσ του Διμου αλλά και θ 

αποςτολι του. Ψο όραμα αποτελεί τθν εικόνα που απαντά ςτθν ερϊτθςθ «Ψι 

κζλουμε να γίνουμε ςτο μζλλον». Θ αποςτολι ενόσ φορζα  κακορίηει τρεισ βαςικζσ 

παραμζτρουσ: ςε ποιουσ απευκφνεται, ποια θ ςυνειςφορά του και ποια θ διάκριςθ 

του ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ (Γεωργόπουλοσ, 2013). 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ Χτρατθγικισ Διαφοροποίθςθσ με όχθμα το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα του Διμου ςτον Υολιτιςμό, το όραμα και θ αποςτολι του Διμου 

Υετροφπολθσ κα μποροφςε να διατυπωκεί ωσ εξισ: 

Τραμα: Ρα καταςτεί ο Διμοσ Υετροφπολθσ κοιτίδα πολιτιςμοφ ςτθν Αττικι. 
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Αποςτολι: Ρα προςφζρει ο Διμοσ Υετροφπολθσ ςτουσ κατοίκουσ του, υψθλοφ 

επιπζδου παροχζσ και Ωπθρεςίεσ προςελκφοντασ κατοίκουσ, επιςκζπτεσ και 

επιχειριςεισ με όχθμα τον Υολιτιςμό. 

Θ ςτρατθγικι του branding πόλεων που ςτόχο ζχει τθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ των 

πόλεων και τθ διαμόρφωςθ μιασ αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ τόςο για το ευρφ κοινό 

όςο και για τουσ κατοίκουσ,  χρθςιμοποιεί ςτοιχεία από διαφορετικά επιςτθμονικά 

πεδία. Ψα κοινωνικά και οικονομικά ςτοιχεία, ο χωρικόσ  ςχεδιαςμόσ, οι 

δυνατότθτεσ του Διαδικτφου είναι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψθ για το 

ςχεδιαςμό τθσ επωνυμίασ μιασ πόλθσ. Σ πολιτιςμόσ είναι το πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενο όχθμα για τθ δθμιουργία επωνυμίασ μιασ πόλθσ (Ξαραχάλθσ, 

2015). 

 Για να καταςτεί ο πολιτιςμόσ διατθριςιμο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για το Διμο 

επιβάλλεται  να επενδφςει ςε αυτόν. Ρα ενιςχφςει τθ Διεφκυνςθ Υολιτιςμοφ με 

ζμπειρο και εξειδικευμζνο προςωπικό,  να βελτιϊςει τισ κτιριακζσ υποδομζσ του και 

να κάνει προςβάςιμεσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει με τισ ανάλογεσ πολεοδομικζσ 

παρεμβάςεισ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. Ψζλοσ ο Διμοσ πρζπει να 

δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό brand name που κα τον βοθκιςει να προςελκφςει 

‘καταναλωτζσ’ για τισ υπθρεςίεσ πολιτιςμοφ που προςφζρει, να προςελκφςει τισ 

καλφτερεσ καλλιτεχνικζσ παραγωγζσ, να ζχει πιο ςτακερά και λιγότερο επιςφαλι 

κζρδθ, να προςελκφςει επενδφςεισ τόςο ιδιωτικζσ όςο και κρατικζσ μζςω των 

κρατικϊν επιχορθγιςεων αλλά και των Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και τελευταίο 

αλλά εξίςου ςθμαντικό να εμπνεφςει τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ αιςκιματα 

περθφάνιασ για τθν πόλθ που κατοικοφν. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του city branding πρζπει να ακολουκιςει τα 

παρακάτω βαςικά βιματα. 

Βιμα 1ο : Χυγκζντρωςθ και ανάλυςθ βαςικϊν πλθροφοριϊν για τθν πόλθ και τουσ 

κατοίκουσ τθσ κακϊσ και πλθροφορίεσ για ςτρατθγικζσ πόλεων με παρόμοια 

χαρακτθριςτικά. 

Βιμα 2ο: Αξιολόγθςθ μζςω ερωτθματολογίων τθσ υπάρχουςασ εικόνασ που ζχουν οι 

κάτοικοι για τθν πόλθσ τουσ κακϊσ διερεφνθςθ τθσ επικυμθτισ εικόνασ 

Βιμα 3ο:Πε βάςθ τα δφο παραπάνω βιματα κακορίηεται θ μζκοδοσ τθσ 

ςτρατθγικισ που κα ακολουκθκεί για τθ διαμόρφωςθ του μοντζλου μάρκετινγκ 

Βιμα 4ο: Ξακοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ, του ρόλου όλων των εμπλεκομζνων,  το 

όραμα, οι ςτόχοι  του city branding, κακϊσ και θ επικοινωνιακι πολιτικι που κα 

ακολουκθκεί (λογότυπο τθσ πόλθσ, ςλόγκαν ,μείγμα μάρκετινγκ, «τοποκζτθςθ»)  
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Βιμα 5ο: Εξειδίκευςθ ςε κεματικοφσ τομείσ ανά αγορά-ςτόχο με αναλυτικζσ δράςεισ 

και χρονοδιαγράμματα 

Βιμα 6ο: Διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ και τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ με ςτόχο τθ 

διαμόρφωςθ και οριςτικοποίθςθ τθσ πρόταςθσ. 

Βιμα 7ο: Χφςταςθ γραφείου ειδικοφ ςκοποφ που κα αναλάβει τον ςυντονιςμό  

Βιμα 8ο : Αξιολόγθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ του ςχεδίου 

city branding, ςυνικωσ ςε ετιςια βάςθ. (Ξαραχάλθσ, 2015: 119-120) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Σ Διμοσ Υετροφπολθσ από το 1971 παρουςίαςε πλθκυςμιακι αφξθςθ 216,5%.  Χε 

ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ Διμουσ του Δυτικοφ Ψομζα τθσ  Ακινασ που 

παρουςίαςαν πλθκυςμιακι μείωςθ, θ πλθκυςμιακι του αφξθςθ ιταν 14% τθ 

δεκαετία 2001-2011.  

Θ ομοιογζνεια του πλθκυςμοφ τθσ Υετροφπολθσ είναι αξιοςθμείωτθ αν λθφκεί 

υπόψθ ότι το 96% του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ είναι Ζλλθνεσ 

και μόλισ το 4% προζρχεται από άλλεσ χϊρεσ. 

 Θ μζςθ θλικιακι θλικία του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ είναι τα 

38,6 ζτθ που αποτελεί το μικρότερο μζςο όρο τθσ Αττικισ. 

Ψο ποςοςτό ανεργίασ του Διμου Υετροφπολθσ (16,85%) είναι υψθλό και 

προςεγγίηει το ποςοςτό ανεργίασ τθσ χϊρασ που ςφμφωνα με τθν απογραφι του 

2011 ιταν 18,72%.  

Σ Διμοσ Υετροφπολθσ αποτελεί αςτικό κζντρο και το μεγαλφτερο μζροσ των 

εργαηομζνων κατοίκων του απαςχολείται ςτον  τριτογενι τομζα (68.21%). 

Ψθ δεκαετία 1990–2000 κάκε αδόμθτο οικόπεδο λόγω του υψθλοφ ςυντελεςτι 

δόμθςθσ (1,6) μζςω τθσ αντιπαροχισ οικοδομικθκε. Δθμιουργικθκαν ςυμπαγι 

οικοδομικά τετράγωνα με χριςθ κατοικίασ, χωρίσ ελεφκερουσ χϊρουσ μζςα ςτον 

αςτικό ιςτό. Ψο αποτζλεςμα τθσ ζντονθσ ανοικοδόμθςθσ  είναι θ πόλθ να μθν ζχει 

πλζον άλλα περικϊρια οικιςτικισ ανάπτυξθσ. Θ μοναδικι διζξοδοσ προσ αναηιτθςθ 

αδόμθτων χϊρων για τθ δθμιουργία χϊρων αναψυχισ και περιπάτου για τουσ 

κατοίκουσ τθσ πόλθσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ είναι το Υοικίλο Τροσ.  

Για τθν ανάλυςθ του γενικευμζνου περιβάλλοντοσ χρθςιμοποιικθκε θ PESTLE 

ανάλυςθ με τθν οποία παρουςιάςτθκε το περιβάλλον που δρουν όλοι οι Διμοι τθσ 

χϊρασ. 

Για τθν ανάλυςθ του άμεςου περιβάλλοντασ χρθςιμοποιικθκε το Ωπόδειγμα του 

PORTER  ςφμφωνα με το οποίο, θ απειλι από νεοειςερχόμενουσ με το υπάρχον 

νομοκετικό πλαίςιο δεν είναι ορατι. Ψο χαμθλό κόςτοσ των υπθρεςιϊν του Διμου 

εξολοκρεφει τον κίνδυνο από υποκατάςτατα προϊόντα και υπθρεςίεσ για το Διμο 

Υετροφπολθσ. Οόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ θ διαπραγματευτικι δφναμθ των 

προμθκευτϊν είναι μθδενικι. Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν εν 

προκειμζνω των δθμοτϊν,  ςτο βακμό που αποςκοπεί ςτο ςυλλογικό καλό και όχι 

ςτο ατομικό ςυμφζρον είναι καλοδεχοφμενθ από το Διμο. Ψζλοσ ο ανταγωνιςμόσ 

από τουσ υπόλοιπουσ Διμουσ δε μπορεί να κεωρθκεί μεγάλοσ αφοφ όλοι οι Διμοι 

λειτουργοφν ςτο ίδιο κεςμικό πλαίςιο. 
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Θ Δομι του Διμου Υετροφπολθσ είναι Οειτουργικι. Σι ανκρϊπινοι πόροι του 

ςυνεχϊσ λιγοςτεφουν,  λόγω ςυνταξιοδοτιςεων και τθσ απαγόρευςθσ πρόςλθψθσ 

μόνιμου προςωπικοφ. Σι οικονομικοί πόροι παρουςιάηονται ςτον πίνακα 2.2 Σι 

τεχνολογικοί πόροι κρίνονται επαρκείσ με εξαίρεςθ τθν Ωπθρεςία κακαριότθτασ. 

Ωπάρχει όμωσ πρόβλθμα τθσ διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων του Διμου. Σι 

απομακρυςμζνεσ χωρικά υπθρεςίεσ του Διμου δε ςυμβάλλουν ςτθν κουλτοφρα 

ςυνεργαςίασ που κα ζπρεπε να υπάρχει μεταξφ των Ωπθρεςιϊν του Διμου. 

Χτο Διμο Υετροφπολθσ υπάρχουν 10 διαφορετικζσ εςτίεσ Υολιτιςμοφ με τισ πιο 

ςθμαντικζσ το Κζατρο Υζτρασ (Διεκνζσ Φεςτιβάλ Υζτρασ), τθ  Χχολι Κεάτρου, τον 

Δθμοτικό Κερινό Ξινθματογράφο, το Ωδείο, τθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ, το Υολιτιςτικό 

και το Υνευματικό κζντρο  και τα διάφορα τμιματα χοροφ, ηωγραφικισ, κεραμικισ 

και φωτογραφίασ που αναλυτικά παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα του 3ου 

κεφαλαίου. Θ ςυμμετοχι ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα αφορά ςε όλεσ τισ θλικιακζσ 

ομάδεσ και χαρακτθρίηεται από μεγάλθ μαηικότθτα. 

 Σ Διμοσ Υετροφπολθσ για τθ ανάπτυξθ του μπορεί να ςτραφεί ςτθ Χτρατθγικι τθσ 

Διαφοροποίθςθσ μζςα από τθν δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ BRAND NAME ςτον τομζα 

του Υολιτιςμοφ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ Χτρατθγικισ Διαφοροποίθςθσ αξιοποιϊντασ το 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα του Διμου ςτον Υολιτιςμό, το όραμα και θ αποςτολι 

του Διμου Υετροφπολθσ κα μποροφςε να διατυπωκεί ωσ εξισ: 

Τραμα: Ρα καταςτεί ο Διμοσ Υετροφπολθσ κοιτίδα πολιτιςμοφ ςτθν Αττικι. 

Αποςτολι: Ρα προςφζρει ο Διμοσ Υετροφπολθσ ςτουσ κατοίκουσ του, υψθλοφ 

επιπζδου παροχζσ και Ωπθρεςίεσ προςελκφοντασ κατοίκουσ, επιςκζπτεσ και 

επιχειριςεισ με όχθμα τον Υολιτιςμό. 

ΣΛ  πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ που προτείνονται ςτθν πόλθ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

Υολιτιςτικισ τθσ ταυτότθτασ είναι: 

 Θ ςφνταξθ μελζτθσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου του Κεάτρου 

Υζτρασ 

 Θ αλλαγι χριςθσ του Δθμοτικοφ Αναψυκτθρίου ςε Χϊρο Υολιτιςμοφ για 

εκκζςεισ που κα ςυνδζονται με το Κζατρο 

 Θ χωροκζτθςθ Δθμαρχείου ςε επαφι με τον περιβάλλοντα  χϊρο του 

διατθρθτζου ιςτορικοφ μνθμείου του ‘αςβεςτοποίου’ 

 Θ ςφνταξθ μελζτθσ για το Κερινό Χινεμά για τθν αναβάκμιςθ των κτιριακϊν 

του υποδομϊν 

 Θ χωροκζτθςθ του Δθμοτικοφ Ωδείου ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο επί τθσ οδοφ 

Ελαιϊν 
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 Θ χωροκζτθςθ τθσ ςχολισ Κεάτρου ςε ιδιόκτθτο κτίριο ςτο Άλςοσ Αγίου 

Δθμθτρίου 

 Θ καταςκευι νζου κτιρίου ςτο χϊρο του Ξζντρου Υολιτιςμοφ  ‘Γιάννθσ 

Φίτςοσ’ 

 Θ δθμιουργία δικτφου πεηοδρόμων – ποδθλατοδρόμων για τθν ενοποίθςθ 

των ‘εςτιϊν’ Υολιτιςμοφ του Διμου Υετροφπολθσ 

 Θ δθμιουργία διαδθμοτικισ ςυγκοινωνίασ για τθν εφκολθ πρόςβαςθ από 

όμορουσ Διμουσ 

 Θ ενίςχυςθ τθσ Χυγκοινωνιακισ ςφνδεςθσ τθσ πόλθσ με το κζντρο τθσ 

Ακινασ και τον Υειραιά 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ: «ΕΣΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΣΟ ΔΘΜΟ 

ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ 

Θζατρο Πζτρασ 

Θ ιςτορία 

Ψο 1983 ο Πίνωσ Βολανάκθσ κζτει ςε εφαρμογι 

μια πρωτοποριακι ιδζα. Ψθν αξιοποίθςθ των 

εγκαταλελειμμζνων νταμαριϊν τθσ Αττικισ ωσ 

ανοιχτά κζατρα. Εντοπίηει τρία νταμάρια 

(Υετροφπολθ, Βφρωνα και Ρίκαιασ) που πλθροφν 

τισ προδιαγραφζσ κυρίωσ από άποψθ ποιότθτασ 

ιχου. Πε τθ ςυγκατάκεςθ των Δθμάρχων και του 

Ωπουργείου Υολιτιςμοφ διοργανϊνει τισ «Γιορτζσ των Βράχων». Θ ιδζα των βράχων 

είναι πρωτοποριακι, δεν αντζγραψε τίποτε και κανζναν. Ψα κζατρα αυτά όχι μόνο 

άντεξαν ςτο χρόνο αλλά και ζφεραν το κζατρο, το χορό, τθ μουςικι ςε επαφι  με το 

ευρφ κοινό που μποροφςε να παρακολουκιςει πλζον αξιόλογεσ παραςτάςεισ ςτθ 

γειτονιά του. Ψο νταμάρι τθσ Υετροφπολθσ αναγεννάτε ωσ Κζατρο Υζτρασ, το 

νταμάρι του Βφρωνα ωσ Κζατρο Βράχων Πελίνα Περκοφρθ και το νταμάρι τθσ 

Ρίκαιασ ωσ Ξατράκειο Κζατρο Ρίκαιασ. 

Ψο κζατρο Υζτρασ μια από τισ τρεισ επιλογζσ του Πίνου Βολανάκθ εγκαινιάςτθκε το 

1983 με τισ «Γιορτζσ των Βράχων» που ςυνδιοργανϊκθκαν με τουσ όμορουσ Διμουσ 

Μλίου, Υεριςτερίου, Αγίων Αναργφρων και Ξαματεροφ. Υαράλλθλα φιλοξζνθςε 

εκδθλϊςεισ τθσ διοργάνωςθσ «Ακινα – Υολιτιςτικι Υρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ» με 

πολφ γνωςτοφσ καλλιτζχνεσ παγκόςμιασ εμβζλειασ όπωσ ο Υιτερ Ππρουκ, ο Υιτερ 

Χτάιν, τα μπαλζτα Ππολςόι κ.ά. Ψισ εκδθλϊςεισ παρακολοφκθςαν θ Μντιρα Γκάντι, ο 

Σφλαφ Υάλμε και ο Υιερ Ελιότ Ψριντό, με τθν παρουςία τθσ τότε πολιτικισ θγεςίασ 

τθσ χϊρασ και φυςικά τθσ υπουργοφ Υολιτιςμοφ Πελίνασ Περκοφρθ. Για τισ 

ανάγκεσ αυτισ τθσ διοργάνωςθσ καταςκευάςτθκαν δφο μεταλλικά κζατρα. Ζνα 

κζατρο 999 κζςεων που υπάρχει και λειτουργεί ακόμθ ςτο ίδιο ςθμείο και ζνα 2500 

κζςεων που μεταφζρκθκε ςτο Κζατρο Βράχων – Πελίνα Περκοφρθ, όταν 

καταςκευάςτθκε κζατρο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 4000 κζςεων. Ψο κζατρο 

Υζτρασ το 2003 μετονομάςτθκε ςε «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Υζτρασ». Φζτοσ κλείνει 35 

χρόνια ςυνεχοφσ λειτουργίασ, παρουςιάηοντασ επαγγελματικζσ καλλιτεχνικζσ 

δουλειζσ αλλά και τθν εραςιτεχνικι δθμιουργία τθσ πόλθσ. Εκτόσ από το Διεκνζσ 

Φεςτιβάλ Υζτρασ ςτο χϊρο φιλοξενείται και το μακθτικό Φεςτιβάλ του Διμου με τθ 

ςυμμετοχι όλων των ςχολείων κάκε βακμίδασ. Ψθ δουλειά τουσ επίςθσ 

παρουςιάηουν και οι τοπικοί ςφλλογοι. Ξάκε χρόνο φιλοξενεί ςυνολικά περίπου 150 

παραςτάςεισ. (Λςτοςελίδα Διμου Υετροφπολθσ).  
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Θ χωροταξία του μεγάλου κεάτρου Υζτρασ παρουςιάηει μια ιδιαιτερότθτα ςε ςχζςθ 

με τα άλλα δφο κζατρα που δθμιουργικθκαν από τθν ιδζα του Πίνου Βολανάκθ. Ψο 

κοίλο μζροσ του είναι ςε επαφι με τουσ βράχουσ του νταμαριοφ και θ ορχιςτρα 

απζναντι, με τρόπο ϊςτε οι καλλιτζχνεσ να ατενίηουν τουσ βράχουσ του νταμαριοφ. 

Πε αυτιν τθ χωροκζτθςθ επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ ακουςτικι του απόδοςθ που 

φτάνει ςτο 92%, ενϊ το κζατρο τθσ Επιδαφρου αποδίδει 95%. (Βίντεο για τα 30 

χρόνια του κεάτρου Υζτρασ: 2013). 

https://www.youtube.com/watch?v=AggoDLZ3PO8 

http://dev.petroupoli.gov.gr/2018/03/istorika-stichia-tou-theatrou-petras-

2/?lang=en 

 

Νομικό κακεςτϊσ 

Ψο κζατρο Υζτρασ κτίςτθκε με μελζτθ τθσ Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ του Διμου 

Υετροφπολθσ και χωρίσ τθν οικονομικι ςυνδρομι τθσ πολιτείασ. Θ ζκταςθ του 

χϊρου είναι 74.202,14 τ.μ. και περιλαμβάνει: 

 τθ Χκθνι «Υιτερ Ππρουκ», εμβαδοφ 600 τ.μ. περίπου και χωρθτικότθτασ 

999 κζςεων, με μεταλλικό δικτφωμα και ξφλινο δάπεδο (ζτοσ καταςκευισ 

1986 )  

 τθ Χκθνι «Πίνωσ Βολανάκθσ», ςυνολικοφ εμβαδοφ 1371 τ.μ. (κερκίδεσ και 

αποκθκευτικοί χϊροι), χωρθτικότθτασ 4000 κζςεων, από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα (ζτοσ καταςκευισ 1996) και 

 χϊρουσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 200 τ.μ. περίπου, για τισ υποςτθρικτικζσ 

λειτουργίεσ του κεάτρου  

Ψο Γενικό Υολεοδομικό ςχζδιο του Διμου Υετροφπολθσ που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΞ 

14Δ/19-1-1995, όριςε το κζατρο Υζτρασ ωσ χϊρο Υολιτιςτικϊν Οειτουργιϊν. Θ 

Γενικι Γραμματεία Δαςϊν, επζτρεψε το 1996 με ζγγραφό τθσ ςτο Διμο 

Υετροφπολθσ να γίνουν εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του χϊρου και υποςτιριξθσ τθσ 

λειτουργίασ του υπαίκριου κεάτρου χωρίσ όμωσ να εκδϊςει απόφαςθ 

παραχϊρθςθσ τθσ κυριότθτασ. Πε το νόμο 2742/99 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και 

αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 21 «Ξακοριςμόσ ορίων ηωνϊν 

προςταςίασ του Τρουσ Αιγάλεω, κακϊσ και των χριςεων και όρων δόμθςθσ ςε 

αυτζσ Ξακοριςμόσ ειδικϊν χριςεων και όρων δόμθςθσ ηωνϊν ςτθν περιφζρεια του 

ορεινοφ όγκου», το κζατρο Υζτρασ ςυμπεριλιφκθ ςτθ ηϊνθ Β του όρουσ Αιγάλεω 

που κακορίηεται ωσ περιοχι περιαςτικοφ πάρκου με λειτουργίεσ αναψυχισ, 

ακλθτιςμοφ, ελεφκερου και οργανωμζνου πραςίνου και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. 

Χτθ ηϊνθ αυτι επιτρζπεται θ ανζγερςθ κτιρίων αναψυκτθρίων, καφενείων, 

εςτιατορίων, πολιτιςτικϊν χριςεων, περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και μικρϊν 

https://www.youtube.com/watch?v=AggoDLZ3PO8
http://dev.petroupoli.gov.gr/2018/03/istorika-stichia-tou-theatrou-petras-2/?lang=en
http://dev.petroupoli.gov.gr/2018/03/istorika-stichia-tou-theatrou-petras-2/?lang=en
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ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. Ψο Κζατρο Υζτρασ ανικει ιδιοκτθςιακά ςτο Ελλθνικό 

Δθμόςιο (Δ/νςθ Δαςϊν Δυτικισ Αττικισ), με ςυνζπεια να μθν μπορεί ο Διμοσ να 

χρθςιμοποιιςει Ευρωπαϊκά Υρογράμματα για τθ διαμόρφωςθ του χϊρου και τον 

εξωραϊςμό των υπαρχόντων εγκαταςτάςεων του, παρά τα αιτιματα από το Διμο 

για παραχϊρθςθ που εκκρεμοφν από το 1996. Σι καταςκευζσ του κεωροφνται 

αυκαίρετεσ και δε μποροφν να τακτοποιθκοφν λόγω τθσ μθ κυριότθτασ τθσ ζκταςθσ 

του κεάτρου από το Διμο.    

ινζ Πετροφπολισ 

Επί τθσ οδοφ 25θσ Παρτίου 168, λειτουργεί ο Κερινόσ 

κινθματογράφοσ του Διμου. Υρόκειται για παλιό 

ιδιωτικό κερινό κινθματογράφο που είχε ςταματιςει 

τθ λειτουργία του και ο Διμοσ Υετροφπολθσ το 1986 

νοίκιαςε από τουσ ιδιοκτιτεσ και ίδρυςε το Δθμοτικό 

κινθματογράφο ‘Χινζ Υετροφπολθσ’. Ψο 1995 θ χριςθ 

του χαρακτθρίςτθκε διατθρθτζα (ΦΕΞ 883Δ/1995 «Χαρακτθριςμόσ ωσ διατθρθτζασ 

τθσ χριςθσ υπαίκριου κινθματογράφου που βρίςκεται εντόσ του ρυμοτομικοφ 

ςχεδίου του Διμου Υετροφπολθσ». Χτθ ςυνζχεια ο χϊροσ ζκταςθσ 1522 τ.μ. με 

διϊροφο κτίςμα 226,16 τ.μ.,  το 2001 αγοράςτθκε από το Διμο. Από το 1986 ο 

κερινόσ Δθμοτικόσ κινθματογράφοσ λειτουργεί ςε εβδομαδιαία βάςθ από μζςα 

Παΐου ωσ τα μζςα Χεπτεμβρίου προςφζροντασ κακθμερινά επιλεγμζνεσ ταινίεσ 

ςτουσ Δθμότεσ του. Θ ανταπόκριςθ του κοινοφ είναι μεγάλθ και τα τελευταία χρόνια 

παρά τθν οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ θ επιςκεψθμότθτα του ςυνεχϊσ αυξάνει. 

 Ψο 1989 δθμιουργικθκε θ κινθματογραφικι λζςχθ Υετροφπολθσ από πολίτεσ του 

Διμου με ενδιαφζρον για τον κινθματογράφο που ζχει τθν ευκφνθ και τθν 

επιμζλεια του προγράμματοσ του κερινοφ κινθματογράφου αλλά και των 

χειμερινϊν προβολϊν μετά από ζγκριςθ τθσ Δθμοτικισ Ξοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 

Υετροφπολθσ (ΔΘΞΕΥΕ). Υαρουςιάηονται ταινίεσ από το ςφγχρονο Ελλθνικό και 

Ευρωπαϊκό κινθματογράφο αλλά και τθσ παγκόςμιασ κινθματογραφικισ τζχνθσ. 

Ξάκε χρόνο γίνονται προβολζσ ταινιϊν από τα φεςτιβάλ Δράμασ και Κεςςαλονίκθσ 

ςυχνά με τθν παρουςία των νζων δθμιουργϊν. Επίςθσ διοργανϊνονται ςεμινάρια 

και διαλζξεισ και παραγωγι ταινιϊν μικροφ μικουσ με ςτόχο τθν εξοικείωςθ του 

κοινοφ με τθν ζβδομθ τζχνθ.    

Σο Δθμοτικό Ωδείο 

Ψο Δθμοτικό Ωδείο Υετροφπολθσ λειτουργεί ςε 

ενοικιαηόμενο διϊροφο κτίριο περίπου 500 τ.μ., επί τθσ 

οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου 131. Λδρφκθκε το 1991 και 

από το 2010 με τθ ςυγχϊνευςθ των Ρομικϊν Υροςϊπων 

λειτουργεί  ςτο πλαίςιο του Διμου. Χτο ωδείο φοιτοφν 

πάνω από  600 μακθτζσ. Είναι πανελλαδικά ζνα από τα 
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πολυπλθκζςτερα Δθμοτικά Ωδεία.Χτο ωδείο λειτουργοφν τα παρακάτω τμιματα: 

1. Χφνκεςθσ 
2. Κεωρθτικϊν 
3. Ενόργανθσ μουςικισ (εγχόρδων, κρουςτϊν, πνευςτϊν) 
4. Σρχιςτρασ, διεφκυνςθσ και χορωδίασ 
5. Πονωδίασ και δραματικισ τζχνθσ 
6. Βυηαντινισ μουςικισ 
7. Πουςικισ προπαιδείασ 
8. Πουςικισ τεχνολογίασ 
9. Ψμιμα μουςικισ προπαιδείασ και προκεωρίασ για παιδιά 

 
Χκοπόσ του είναι να προάγει τθν μουςικι παιδεία ςτουσ Δθμότεσ του Διμου 

Υετροφπολθσ και να προςφζρει δθμιουργικοφσ διεξόδουσ ςτθ νεολαία τθσ πόλθσ. 

Ξάκε χρόνο θ ορχιςτρα του ωδείου «Χυμφωνόπετρα», που αποτελείται από 

κακθγθτζσ και μακθτζσ παρουςιάηει ςυναυλίεσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο 

εξωτερικό και πολλοί μακθτζσ του διακρίνονται ςε ωδεία παγκόςμιασ φιμθσ. 

https://www.petroupoli.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&lay

out=blog&id=63&Itemid=68&lang=el 

Φιλαρμονικι Διμου Πετροφπολθσ 

Θ φιλαρμονικι του Διμου Υετροφπολθσ ιδρφκθκε το 1964 με πρωτοβουλία του 

Χυλλόγου Υελοποννθςίων. Αργότερα τθν ευκφνθ λειτουργίασ τθσ ανζλαβε θ τότε 

Ξοινότθτα Υετροφπολθσ  και αποτζλεςε το πρϊτο τμιμα του Υολιτιςτικοφ κζντρου 

του Διμου Υετροφπολθσ που ιδρφκθκε το 1976. Ψα μακιματα ιταν και είναι 

δωρεάν από το 1964 μζχρι και ςιμερα. Υλζον λειτουργεί ςαν μουςικό εργαςτιρι 

ςτο οποίο διδάςκονται όργανα μπάντασ. Θ φιλαρμονικι του Διμου Υετροφπολθσ 

ςυμμετζχει ςε  εκδθλϊςεισ του Διμου Υετροφπολθσ αλλά και ςε πανελλαδικζσ 

εκδθλϊςεισ. Επενδφει μουςικά τισ γιορτζσ και τισ εκδθλϊςεισ του Διμου και χαίρει 

μεγάλθσ αποδοχισ από τουσ Δθμότεσ. Θ φιλαρμονικι ζχει πάνω από 60 μακθτζσ. Ψα 

μακιματα γίνονται ςτο β’ όροφο του Υολιτιςτικοφ κζντρου του Διμου 

Υετροφπολθσ ςτθν οδό Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 61. 

Ανϊτερθ χολι Δραματικισ Σζχνθσ Διμου Πετροφπολθσ «Πζτρασ». 

 Θ Ανϊτερθ Χχολι Δραματικισ Ψζχνθσ Διμου 

Υετροφπολθσ «Υζτρασ», ιδρφκθκε το 2009. Χτεγάηεται ςε 

ενοικιαηόμενο διϊροφο κτίριο επί τθσ οδοφ 25Θσ Παρτίου 

80. Διδάςκεται υποκριτικι, τραγοφδι και αγωγι 

προφορικοφ λόγου. Χτόχοσ τθσ ςχολισ είναι θ 

δθμιουργία άρτιων επαγγελματιϊν ςτο χϊρο τθσ 

δραματικισ τζχνθσ και θ ανάδειξθ τθσ κεατρικισ παιδείασ ςτθν πόλθ τθσ 

Υετροφπολθσ, δθμιουργϊντασ ζνα πόλο ζλξθσ για τουσ νζουσ τθσ περιοχισ και όχι 

μόνο. Θ Δραματικι ςχολι «Υζτρασ» μαηί με τθ Δραματικι ςχολι «Λάκωβοσ 

https://www.petroupoli.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=68&lang=el
https://www.petroupoli.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=68&lang=el
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Ξαμπανζλλθσ» του Διμου Αγίασ Βαρβάρασ είναι οι μονζσ δραματικζσ ςχολζσ 

πανελλαδικά που ιδρφκθκαν από Διμουσ. Ξάκε Ξυριακι πραγματοποιοφνται 

δωρεάν παραςτάςεισ για το κοινό από τουσ φοιτθτζσ τθσ ςχολισ. 

http://www.pkdp.gr/site3/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=42&Itemid=57 

Πολιτιςτικό κζντρο Διμου Πετροφπολθσ 

 Ψο πολιτιςτικό κζντρο Διμου Υετροφπολθσ βρίςκεται 

ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ςτθν οδό Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 61 

αποκτικθκε από το Διμο το 1994. Ψο 1996 ςτο υπάρχον 

κτίριο ζγινε προςκικθ κατ’ επζκταςθ ιςογείου-υπογείου 

και Α’ ορόφου με ταυτόχρονθ αλλαγι χριςθσ ςε 

Υολιτιςτικό κζντρο. Ψο κτίριο ζχει εμβαδόν 536,78 τ.μ. 

Χτο ιςόγειο του κτιρίου υπάρχει αίκουςα εκδθλϊςεων που φιλοξενεί εκκζςεισ και 

κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ κακϊσ και λόγω ζλλειψθσ Δθμαρχείου εκεί 

πραγματοποιοφνται και τα Δθμοτικά ςυμβοφλια. Χτον πρϊτο όροφο θ κατάλλθλα 

διαμορφωμζνθ αίκουςα χοροφ χρθςιμοποιείται από τα τμιματα χοροφ του Διμου 

και για τα τμιματα γιόγκα. Χτο Β’ όροφο ςτεγάηεται θ φιλαρμονικι του Διμου.  

Πνευματικό κζντρο Διμου Πετροφπολθσ – Δθμοτικι Βιβλιοκικθ 

Ψο Υνευματικό κζντρο Διμου Υετροφπολθσ βρίςκεται ςτθ 

ςυμβολι των οδϊν Ππουμπουλίνασ 59 και Ακ. Διάκου. 

Ψα οικόπεδο περιιλκε ςτθν ιδιοκτθςία του Διμου από 

δωρεά το 1936 και το κτίριο καταςκευάςτθκε το 1988. Ψο 

κτίριο ζχει εμβαδόν 1142,15 τ.μ.  Χτον υπόγειο χϊρο του 

λειτουργεί το Εργαςτιριο Ξεραμικισ του Διμου, ςτο 

ιςόγειο υπάρχει μικρό κζατρο 150 κζςεων, όπου πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ 

και οι χειμερινζσ προβολζσ τθσ κινθματογραφικισ λζςχθσ. Χτο τρίτο όροφο 

ςτεγάηεται το εργαςτιρι ηωγραφικισ και αγιογραφίασ. Χτο δεφτερο όροφο του 

κτιρίου ςτεγάηεται θ Δθμοτικι βιβλιοκικθ που ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ το 1988. 

Διακζτει πάνω από 12000 τόμουσ βιβλία που καλφπτουν μεγάλθ κεματογραφία και 

απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ. Χτο χϊρο λαμβάνουν χϊρα εκδθλϊςεισ ςχετικζσ με 

το βιβλίο. 

τζγθ Πολιτιςμοφ «Γιάννθσ Ρίτςοσ» 

Θ Χτζγθ Υολιτιςμοφ «Γιάννθσ Φίτςοσ», βρίςκεται ςτθ 

ςυμβολι των οδϊν Αγ. Δθμθτρίου κα Ακ. Διάκου. Είναι 

ιδιόκτθτο ιςόγειο κτίριο 171,6 τ.μ. που αποκτικθκε από το 

Διμο το 1995. Χτεγάηει εκκζςεισ και πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ. 

 

http://www.pkdp.gr/site3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=57
http://www.pkdp.gr/site3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=57
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Αίκουςεσ χοροφ 

Αίκουςεσ χοροφ υπάρχουν δφο ςτο Διμο Υετροφπολθσ. Θ 

αίκουςα χοροφ «Χριςτοσ Υερπατάρθσ»  βρίςκεται ςτο Β’ 

όροφο του ιδιόκτθτου διϊροφου κτίριου του Β’ ΞΑΥΘ ςτθ 

ςυμβολι των οδϊν Ξριτθσ και Δωδεκανιςου 78. Φιλοξενεί 

το τμιμα παραδοςιακϊν χορϊν. Θ δεφτερθ αίκουςα χοροφ 

βρίςκεται ςτθν οδό Αγ. Γλυκερίασ 92 όπου διδάςκονται Οατινοαμερικάνικοι και 

Ευρωπαϊκοί χοροί κακϊσ και κεατρικό παιχνίδι για παιδιά. 

Εργαςτιρι φωτογραφίασ (Κτίριο Καραγιάννθ) 

 Χτον Γ’ όροφο ενόσ παλιοφ δθμοτικοφ ςχολείου επί τθσ 

οδοφ Αγίασ Οαφρασ 37 που ενοικιάηεται από το Διμο 

ςτεγάηεται το Εργαςτιρι φωτογραφίασ του Διμου 

Υετροφπολθσ. Ψο υπόλοιπο κτίριο ζχει παραχωρθκεί 

δωρεάν ςτουσ εκνικοτοπικοφσ ςυλλόγουσ που δρουν ςτθν 

πόλθ τθσ Υετροφπολθσ. 

 

Θ φωτογραφία του Κεάτρου Υζτρασ είναι από το site viva.gr. Θ φωτογραφία του κερινοφ κινθματογράφου είναι από το site 

http://www.cinepetroupolis.gr/p/programma-therino-2018.html και όλεσ οι υπόλοιπεσ φωτογραφίεσ από επεξεργαςία από 

τθν εφαρμογι showmystreet.com. 

 

 

 

  

http://www.cinepetroupolis.gr/p/programma-therino-2018.html
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