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παρούσα εργασία με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού: Η περίπτωση του Δήμου
Βέροιας.», αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει,
έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω
χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο
με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών
αναφορών με πλήρη περιγραφή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Βέροιας μέσα από την βιβλιογραφική
ανασκόπηση και την λήψη δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο και το Δήμο Βέροιας. Ερευνήσαμε την
στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας και προβάλλουμε ανάλογες προτάσεις.

ABSTRACT
Analysis of the strategic planning of the Municipality of Veria through the literature review and data
analysis. We investigated its business growth strategy and we move on to suggestions.
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