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Κεφάλαιο 1.1 Συνοπτικι περιγραφι τθσ περιοχισ

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ , ΧΩΟΤΑΞΙΚΘ ΕΝΤΑΞΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ

1. Βαςικά Χαρακτηριςτικά και Χωροταξική Ζνταξη
Ο Διμοσ Βόλβθσ είναι διμοσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ο οποίοσ ςυςτάκθκε
με το Ν. 3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ)από τθ ςυνζνωςθ των πρϊθν διμων Αγίου
Γεωργίου, Απολλωνίασ, Αρζκουςασ, Εγνατίασ, Μαδφτου και εντίνασ. Βρίςκεται ςτα
ανατολικά Πρια του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ και ζδρα του είναι ο Σταυρόσ.

Είναι ο δεφτεροσ ςε ζκταςθ Καλλικρατικόσ διμοσ του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ με 782
τετραγωνικά χιλιόμετρα και ςυνορεφει βορειανατολικά με το Νομό Σερρϊν, βορειοδυτικά
με τον διμο Λαγκαδά νοτιοανατολικά με το Διμο Αριςτοτζλθ και νοτιοδυτικά με τον διμο
Ρολυγφρου. Στα Ανατολικά του Διμου βρίςκεται ο Κόλποσ Ορφανοφ (Στρυμωνικόσ κόλποσ)
και οι μεγαλφτερεσ κωμοπόλεισ, θ ζδρα του Διμου - ο Σταυρόσ - και θ Αςπροβάλτα.
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Ο Διμοσ ζλαβε το όνομά του από τθ λίμνθ Βόλβθ, θ οποία βρίςκεται ανατολικά από τθν
Λίμνθ Κορϊνεια και από τθν βόρεια πλευρά τθσ περνάει θ Εγνατία οδόσ. Στα ανατολικά τθσ
βρίςκονται τα ςτενά τθσ εντίνασ ι αλλιϊσ Μακεδονικά Τζμπθ. Θ Βόλβθ είναι θ δεφτερθ
μεγαλφτερθ λίμνθ τθσ Ελλάδασ με ζκταςθ περίπου 68 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μζγιςτο
βάκοσ 20 μζτρα.
Οι κφριεσ αςχολίεσ των κατοίκων του Διμου Βόλβθσ είναι θ γεωργία, αλιεία, θ
κτθνοτροφία, θ υλοτομία και ο τουριςμόσ. Σθμαντικά αγροτικά προϊόντα είναι το ροδάκινο,
τα αμφγδαλα, τα ελαιόδεντρα, κακϊσ και τα φαςολάκια χλωρά, τα κουνουπίδια και θ
μθδικι, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΣΥΕ του 2007.

ΔΘΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ

Οικιςμοί

ζσ κοινότθτεσ

Δ.Κ.

Αςπροβάλτ

Αςπροβάλτασ

α

Βραςνά
Νζα
Δ.Κ. Βραςνϊν

Ζκτας
θ

Θζςθ τθσ Δ.Ε.

65.866 km²

Δθμοτικζσ/Τοπικ

Βραςνά
Ραλιάμπελ
α
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ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ
Δθμοτικζσ/Τοπικ

Οικιςμοί

ζσ κοινότθτεσ

Ζκτας
θ

Θζςθ τθσ Δ.Ε.

Νζα
Απολλωνία
Δ.Κ. Νζασ
Απολλωνίασ

Λουτρά
Βόλβθσ
Μεςοπόταμο
ν
Μελιςςουργό
σ

T.Κ. Νικομθδινοφ Νικομθδινόν

168,3 km²

T.Κ.
Μελιςςουργοφ

Ρεριςτερϊνα
σ
T.Κ. Ρεριςτερϊνα

Ρλατεία

Σπιτάκια

T.Κ. Στίβου

Στίβοσ
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ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Δθμοτικζσ/Τοπικζσ
κοινότθτεσ

Οικιςμοί

Ζκταςθ

Θζςθ τθσ Δ.Ε.

Ρροφιτθσ
T.Κ. Ρροφιτου

T.Κ. Ευαγγελιςμοφ

Ευαγγελιςμόσ

Νυμφόπετρα

115,147 km²

Μικροκϊμθ

T.Κ. Νυμφόπετρασ
Βαϊοχϊρι

T.Κ. Σχολαρίου

Σχολάριο
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ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΕΘΟΥΣΑΣ
Δθμοτικζσ/Τοπικζσ
κοινότθτεσ

Οικιςμοί

Ζκταςθ

Θζςθ τθσ Δ.Ε.

Αρζκουςα
T.Κ. Αρζκουςασ
Λευκοφδα

T.Κ. Μαυροφδασ

Μαυροφδα
Σκεπαςτόν

T.Κ. Σκεπαςτοφ

Στεφανινά
T.Κ. Στεφανινϊν

214,9 km²

Λίμνθ

Κάτω
Στεφανινά

Φιλαδζλφιον
T.Κ. Φιλαδελφίου

Ανοιξιά
Ξθροπόταμοσ
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ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ

κοινότθτεσ

T.Κ. Νζασ Μαδφτου

Οικιςμοί

Θζςθ τθσ Δ.Ε.

Νζα
Μάδυτοσ

Απολλωνία
T.Κ. Απολλωνίασ
Κοκκαλοφ

T.Κ. Μοδίου

Ζκταςθ

65.322. km²

Δθμοτικζσ/Τοπικζσ

Μόδιον
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ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΝΤΙΝΑΣ
Δθμοτικζσ/Τοπικζσ κοινότθτεσ

Οικιςμοί

Ζκταςθ

Θζςθ τθσ Δ.Ε.

Σταυρόσ
Δ.Κ. Σταυροφ
Μθλιζσ

Άνω
Σταυρόσ

Μικρι

128,8 km²

T.Κ. Άνω Σταυροφ

Βόλβθ

Βαμβακιά
T.Κ. Βόλβθσ
Μεγάλθ
Βόλβθ
εντίνα

2. Διοικητική Εξάρτηςη

Ο Διμοσ Βόλβθσ, προζκυψε από τθ ςυνζνωςθ των πρϊθν διμων Αγίου Γεωργίου,
Απολλωνίασ, Αρζκουςασ, Εγνατίασ, Μαδφτου και εντίνασ, οι οποίοι αποτελοφνταν από 16
Τοπικά Διαμερίςματα, ςε εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Καλλικράτθσ (Νόμοσ 3852/2010
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» -ΦΕΚ Α87/7-6-2010).
Οι ζξι πρϊθν Διμοι αποτελοφν τισ ςθμερινζσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου.
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3. Πληθυςμιακά τοιχεία

Ο ςυνολικόσ πραγματικόσ πλθκυςμόσ του Διμου Βόλβθσ, ανζρχεται, ςφμφωνα με τα
προςωρινά αποτελζςματα τθσ Απογραφισ του 2011 (πθγι ΕΣΥΕ) ςε 23.370 κατοίκουσ
(11.760 άνδρεσ και 11.610 γυναίκεσ ) αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτο 2,12 % του ςυνολικοφ
πλθκυςμοφ του Νομοφ. Αντίςτοιχα ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 ο πλθκυςμόσ
ανζρχονταν ςε 26.079 κατοίκουσ, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτο 2,47% του ςυνολικοφ
πλθκυςμοφ του Νομοφ.
Θ εξζλιξθ του πλθκυςμοφ, ανά Δθμοτικι Ενότθτα παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:
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ΡΩΘΝ ΔΘΜΟΙ

ΑΓΛΟΥ ΓΕΩΓΛΟΥ

ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

ΑΕΚΟΥΣΑ

ΕΓΝΑΤΛΑΣ

ΜΑΔΥΤΟΥ

ΔΘΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΑ

1981

1991

2001

ΑΣΡΟΒΑΛΤΑΣ

1.466

2.366

3.039

ΒΑΣΝΩΝ

1.078

1.613

2.427

ΣΥΝΟΛΟ

2.544

3.979

5.466

ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

1.572

1.713

2.014

ΜΕΛΛΣΣΟΥΓΟΥ

491

473

477

ΝΛΚΟΜΘΔΛΝΟΥ

564

643

561

ΡΕΛΣΤΕΩΝΑ

386

613

454

ΣΤΛΒΟΥ

587

628

631

ΣΥΝΟΛΟ

3.600

4.070

4.137

ΑΕΚΟΥΣΑΣ

1.231

1.149

1.094

ΜΑΥΟΥΔΑΣ

522

409

408

ΣΚΕΡΑΣΤΟΥ

705

728

681

ΣΤΕΦΑΝΛΝΩΝ

499

468

396

ΦΛΛΑΔΕΛΦΛΟΥ

1.047

1.060

943

ΣΥΝΟΛΟ

4.004

3.814

3.522

ΡΟΦΘΤΟΥ

1.117

1.206

1.083

ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΥ

419

478

589

ΝΥΜΦΟΡΕΤΑΣ

874

896

851

ΣΧΟΛΑΛΟΥ

590

681

611

ΣΥΝΟΛΟ

3.000

3.261

3.134

ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

1.371

1.820

1.989

ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

713

889

1.018

ΜΟΔΛΟΥ

406

379

449

ΣΥΝΟΛΟ

2.490

3.088

3.456

ΣΤΑΥΟΥ

2.259

2.641

3.647

505

860

1.315

ΒΟΛΒΘΣ

1.364

1.400

1.402

ΣΥΝΟΛΟ

4.128

4.901

6.364

ΣΥΝΟΛΟ

19.766

23.113

26.079

ΑΝΩ ΣΤΑΥΟΥ
ΕΝΤΛΝΑΣ

ΑΡΟΓΑΦΕΣ – ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ
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Συνοπτικά, θ μεταβολι του πλθκυςμοφ ςε χρονικό διάςτθμα 20 ετϊν παρουςιάηεται ςτον
ακόλουκο πίνακα:

ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ

Ρραγματικόσ πλθκυςμόσ

Μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ
πλθκυςμοφ ανά μεςοαπογραφικό
διάςτθμα

Μεταβολι
1981-2001 %

1981

1991

2001

1981-1991

1991-2001

ΔΘΜΟΤΛΚΘ
ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΛΟΥ
ΓΕΩΓΛΟΥ

2.544

3.979

5.466

0,046

0,032

114,86

ΔΘΜΟΤΛΚΘ
ΕΝΟΤΘΤΑ
ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

3.600

4.070

4.137

0,012

0,002

14,92

ΔΘΜΟΤΛΚΘ
ΕΝΟΤΘΤΑ
ΑΕΚΟΥΣΑΣ

4.004

3.814

3.522

-0,005

-0,008

-12,04

ΔΘΜΟΤΛΚΘ
ΕΝΟΤΘΤΑ
ΕΓΝΑΤΛΑΣ

3.000

3.261

3.134

0,008

-0,004

4,47

ΔΘΜΟΤΛΚΘ
ΕΝΟΤΘΤΑ
ΜΑΔΥΤΟΥ

2.490

3.088

3.456

0,022

0,011

38,80

ΔΘΜΟΤΛΚΘ
ΕΝΟΤΘΤΑ
ΕΝΤΛΝΑΣ

6.024

4.901

6.364

-0,020

0,026

5,64

3.1 Θλικιακή Διάρθρωςη

Θ θλικιακι διάρκρωςθ αποτελεί ζνα ςτοιχείο, το οποίο επθρεάηει τθν εγκατάςταςθ
οικονομικϊν

δραςτθριοτιτων

ςτθν

περιοχι. Τα

επίςθμα

ςτοιχεία, ςτα

οποία

παρουςιάηεται θ μεταβολι τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ ςτο Διμο, είναι τα επεξεργαςμζνα
ςτοιχεία τθσ απογραφισ τθσ ΕΣΥΕ TOY 2001.
Ραρατθρϊντασ τθν πυραμίδα θλικιϊν βλζπουμε ότι ςε γενικζσ γραμμζσ θ βάςθ τθσ (νεαρζσ
θλικίεσ) είναι καλά αναπτυγμζνθ, ενϊ οι διαφοροποιιςεισ μεταξφ των δφο φφλων είναι
περιοριςμζνεσ και εμφανείσ μόνο ςτισ θλικίεσ 35-40 (όπου οι άνδρεσ είναι ςαφϊσ
περιςςότεροι) και 75-90, όπου οι γυναίκεσ είναι περιςςότερεσ. Στο ςφνολο, τα δφο φφλα
αντιπροςωπεφονται από τον ίδιο περίπου αρικμό (10.101 οι άνδρεσ, 10.112 οι γυναίκεσ).
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Ρυραμίδα θλικιϊν κατά φφλο του Διμου Βόλβθσ
(Μόνιμοσ Πλθκυςμόσ, ΕΣΥΕ 2001)

Στο Διμο Βόλβθσ διαμζνουν ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001, 1.108 αλλοδαποί
κυρίωσ από τθν Αλβανία. Ρρόκειται για οικονομικοφσ μετανάςτεσ, οι οποίοι απαςχολοφνται
εντόσ του Διμου και ςτισ γφρω περιοχζσ. Θ κυριότερθ απαςχόλθςι τουσ είναι ςε γεωργικζσ
και κτθνοτροφικζσ εργαςίεσ και ακολουκοφν οι επιςκευαςτικζσ και καταςκευαςτικζσ,
κακϊσ και θ απαςχόλθςθ ςε ξενοδοχεία και εςτιατόρια. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι περιςςότεροι
και ςε ποςοςτό περίπου 40%, εργάηονται ωσ εργάτεσ γθσ και ποιμζνεσ, το 20% εργάηεται
ωσ εργάτεσ καταςκευαςτικϊν ζργων, το 15% ςε χϊρουσ φιλοξενίασ και εςτίαςθσ, και το
υπόλοιπο 25% ςε άλλουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι το εμπόριο, οι
υπθρεςίεσ και θ μεταποίθςθ. Οι αλλοδαποί κατοικοφν ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του
Διμου, μεγαλφτερο δε αρικμό παρουςιάηει θ ΔΕ τθσ εντίνασ.
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4.

Ζκταςη

Σε ότι αφορά τθν ζκταςθ, θ ςυνολικι ζκταςθ του νζου Διμου Βόλβθσ διαμορφϊνεται ςε
758,335 ςτρζμματα . Ειδικότερα :

ΔΘΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΘ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΣΥΕ 2001

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ

65,87 km 2

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ

168.30 km 2

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΕΘΟΥΣΑΣ

214,90 km 2

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

115,15 km 2

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ

65,32 km 2

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΝΤΙΝΑΣ

128,80 km 2

ΣΥΝΟΛΟ

758,335 km 2

5. Διοίκηςη – Δημόςιεσ Τπηρεςίεσ
O Διμοσ Βόλβθσ διακζτει Αςτυνομικό τμιμα και τμιμα Τροχαίασ ςτθν Αςπροβάλτα, ενϊ
υπάρχει και τα Αςτυνομικό τμιμα ςτθ Νζα Απολλωνία. Επίςθσ υπάρχει Ρυροςβεςτικό
Κλιμάκιο και Δαςαρχείο ςτον Σταυρό και όςον αφορά Ταχυδρομικά Καταςτιματα και
καταςτιματα Δ.Ε.Θ., υπάρχουν ςτθν Απολλωνία, τθν Αςπροβάλτα και τον Σταυρό.
Ακόμα διακζτει Ειρθνοδικείο ςτθν Ν. Απολλωνία, ενϊ αντίκετα δεν διακζτει Δ.Ο.Υ. και
Ρταιςματοδικείο οπότε εξυπθρετείται από τισ υπθρεςίεσ του όμορου διμου Λαγκαδά.
Ρρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει Κζντρο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα
Μαδφτου και ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ εντίνασ
Οι ςτρατιωτικζσ μονάδεσ του Διμου Βόλβθσ αποτελοφνται από: 1 Ταξιαρχία Καταδρομζων
– Αλεξιπτωτιςτϊν, 1 Τάγμα Ρεηικοφ, θ Δ’ Μοίρα Καταδρομϊν και 1 Κζντρο Εκπαίδευςθσ
Ανορκόδοξου Ρολζμου (ΚΕΑΡ).
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Τζλοσ, ο Διμοσ διακζτει Λιμενικό Στακμό ςτον Σταυρό, Κζντρο Υγείασ ςτθ Μάδυτο,
Τράπεηεσ και ΚΕΡ που εξυπθρετοφν ολόκλθρο τον Διμο Βόλβθσ.
Συνοπτικά παρουςιάηονται παρακάτω:


Δθμοτικι ενότθτα Αγίου Γεωργίου
ΚΕΡ Αγίου Γεωργίου (Βραςνά), Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Στρυμονικοφ Κόλπου και
Ραράκτιασ Ηϊνθσ, Αςτυνομικό τμιμα Αγίου Γεωργίου και Τμιμα Τροχαίασ
Αςπροβάλτασ, Ρρωτοβάκμια Σχολικι Επιτροπι ςτα Βραςνά, Δ.Ε.Υ.Α.Β., ΚΑΡΘ
Αςπροβάλτασ, Δθμοτικόσ Ραιδικόσ Στακμόσ Αγίου Γεωργίου, ΚΑΡΘ Βραςνϊν,
Τοπικόσ Λθξίαρχοσ, Ανταποκριτισ ΟΓΑ Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, ΕΛΤΑ



Δθμοτικι ενότθτα Απολλωνίασ
ΚΕΡ Απολλωνίασ, ΚΑΡΘ Νζασ Απολλωνίασ, ΚΑΡΘ Στίβου, Αςτυνομικό τμιμα Ν.
Απολλωνίασ, Ειρθνοδικείο, Ραιδικόσ Στακμόσ Νζασ Απολλωνίασ, ΚΑΡΘ
Νικομθδινοφ, ΚΑΡΘ Μελιςςουργοφ, ΚΑΡΘ Ρεριςτερϊνα, Τοπικόσ Λθξίαρχοσ



Δθμοτικι ενότθτα Αρζκουςασ
ΚΕΡ Αρζκουςασ, ΚΑΡΘ Αρζκουςασ, Βοικεια ςτο Σπίτι, ΚΑΡΘ Φιλαδελφίου,
Τοπικόσ Λθξίαρχοσ



Δθμοτικι ενότθτα Εγνατίασ
ΚΕΡ Εγνατίασ, ΚΑΡΘ Εγνατίασ (με παραρτιματα ΚΑΡΘ Ρροφιτθ, ΚΑΡΘ
Σχολαρίου, ΚΑΡΘ Νυμφόπετρασ, ΚΑΡΘ Ευαγγελιςμου), Τοπικόσ Λθξίαρχοσ,
Δευτεροβάκμια Σχολικι Επιτροπι ςτον Ρροφιτθ



Δθμοτικι ενότθτα Μαδφτου
Τοπικόσ Λθξίαρχοσ, Βοικεια ςτο Σπίτι, ΚΕΡ Ν. Μαδφτου, Κζντρο Υγείασ
Μαδφτου, Κζντρο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ΚΑΡΘ Μαδφτου



Δθμοτικι ενότθτα εντίνασ
Δθμαρχείο (Στεγάηονται οι δθμοτικζσ υπθρεςίεσ), Δθμοτολόγιο, Λθξιαρχείο,
Ανταποκριτισ ΟΓΑ Σταυροφ και Άνω Σταυροφ, Τμιμα Αλλοδαπϊν, ΚΕΡ Σταυροφ,
Ρυροςβεςτικό Κλιμάκιο Σταυροφ, Στρατιωτικζσ Μονάδεσ εντίνασ, Λιμενικόσ
Στακμόσ και Δαςαρχείο Σταυροφ, Δθμοτικόσ Ραιδικόσ Στακμόσ εντίνασ, ΚΑΡΘ
εντίνασ

Στο Διμο λειτουργοφν δφο νπδδ, οι ακόλουκοι οργανιςμοί:
Α) Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ Διμου Βόλβθσ (ΚΑΡΘ,
παιδικοί ςτακμοί, μζριμνα οικονομικά αδυνάτων, πρωτοβάκμια υγεία κ.λπ.).
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Β) Οργανιςμόσ, Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ Διμου Βόλβθσ (δθμοτικζσ
βιβλιοκικεσ, μαηικόσ ακλθτιςμόσ, περιβαλλοντικά προγράμματα κ.λπ.).

6. Θζςη και Ρόλοσ τησ Περιοχήσ
Ο Διμοσ τθσ Βόλβθσ χαρακτθρίηεται ωσ μία διαρκϊσ αναπτυςςόμενθ περιοχι κακϊσ
αποτελεί πυρινα πολιτιςτικισ και περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ. Δυνθτικά μπορεί να
μετατραπεί ςε μεγάλο τουριςτικό κζντρο, καλφπτοντασ πολλζσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ
τον πολιτιςτικό, τον ιαματικό, τον κρθςκευτικό και τον οικολογικό τουριςμό κακϊσ και τον
αγροτουριςμό και τον οινοτουριςμό, επιφζροντασ ζτςι μεγάλα οφζλθ ςτο Διμο.
Οι πολιτιςτικοί πόροι τθσ περιοχισ καλφπτουν ευρφτατο ιςτορικό και καλλιτεχνικό φάςμα
κακιςτϊντασ δυνατι τθν πραγματοποίθςθ του παραπάνω οράματοσ.
Ακόμα αποτελεί τόπο Κοινοτικισ Σθμαςίασ του οικολογικοφ Δικτφου NATURA όπου
αναπτφςςεται μεγάλοσ αρικμόσ οικοςυςτθμάτων όπου ενδιαιτοφν πολλά ςθμαντικά είδθ
χλωρίδασ και πανίδασ. Θ υψθλι οικολογικι αξία τθσ περιοχισ αντανακλάται ςτο κακεςτϊσ
προςταςίασ τθσ.
Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχει και θ δυνατότθτα αγροτικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ μεγάλο
μζροσ των εκτάςεϊν τθσ είναι υψθλισ παραγωγικότθτασ και γι’ αυτό ςτισ περιοχζσ αυτζσ
προβλζπονται χριςεισ και εγκαταςτάςεισ ςυναφείσ με τθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία
όπωσ αγροτικζσ αποκικεσ, κτθνοτροφικζσ μονάδεσ και μονάδεσ επεξεργαςίασ αγροτικϊν
και κτθνοτροφικϊν προϊόντων.
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7. Ιςτορικό Πλαίςιο1

Ρρϊθν Διμοσ Αγίου Γεωργίου
Ρλικοσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων που ζχουν ανακαλυφκεί αποδεικνφουν πωσ από τθν
αρχαιότθτα θ φπαρξθ ηωισ ςτθν περιοχι είναι γεγονόσ.
Ζνασ νζοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ που ζδωςε ςτοιχεία ςτθν ιςτορικι φυςιογνωμία των
τόπων ιταν θ διζλευςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ. Διαπιςτϊκθκε πωσ δεν επρόκειτο για μια
αραιοκατοικθμζνθ περιοχι αντίκετα υπιρξε διαρκισ κατοίκθςθ από τουσ προϊςτορικοφσ
ζωσ τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ. Ο οικιςμόσ τθσ Αςπροβάλτασ βριςκόταν παλαιότερα ςτισ
παρυφζσ του Κερδυλίου όρουσ. Κατά τθν περίοδο τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ το 1922
οι 54 οικογζνειεσ προςφφγων από το ζνκιοϊ τθσ Μικράσ Αςίασ διάλεξαν τθν περιοχι και
εγκαταςτάκθκαν ςτα παράλια τθσ Αςπροβάλτασ μεταφζροντασ τον πολιτιςμό τουσ, τα ικθ
και τα ζκιμα. Ο παραδοςιακόσ οικιςμόσ των Βραςνϊν είναι ο τόποσ όπου υπάρχουν

1

Βαφειάδου Πλγα – Λαλζνθσ Κϊςτασ – Δρίτςασ Κϊςτασ, ΓΡΣ Αγίου Γεωργίου, Μάρτιοσ 2004,

Βαφειάδου Πλγα – Ραςχαλίδθσ Α, ΓΡΣ Διμου εντίνασ, εντίνα, Μάιοσ 2005
Λεωνίδασ Γ. Μπαλλασ (2007): «Χριςθ των αςαφϊν κανόνων ςτθν διαχείριςθ υδατικϊν πόρων – εφαρμογι
ςτθν υδρολογικι λεκάνθ Βόλβθσ» Διδακτορικι Διατριβι, Τμιμα αγρονόμων και τοπογράφων μθχανικϊν,
Τομζασ ςυγκοινωνιακϊν και υδραυλικϊν ζργων ΑΡΚ
Στρατθγικι μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του ςχεδίου «Επικαιροποίθςθ υκμιςτικοφ Σχεδίου
Κεςςαλονίκθσ
Τηιµόπουλοσ Χ. κ.ά. (2004) : «Επιχειρθςιακό Σχζδιο Αποκατάςταςθσ τθσ Λίµνθσ Κορϊνειασ του Νοµοφ
Κεςςαλονίκθσ». Ερευνθτικό Ζργο, Τµιµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μθχανικϊν, Τοµζασ Συγκοινωνιακϊν
και Υδραυλικϊν Ζργων, Α.Ρ.Κ.
Τηιµόπουλοσ Χριςτοσ - Ρλιάτςικα ∆ιµθτρα (2005) EΕΥΝΑ ∆ΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΘΣ Υ∆ΟΛΟΓΛΚΘΣ ΛΕΚΑΝΘΣ
ΚΟΩΝΕΛΑΣ Τµιµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μθχανικϊν, Ρολυτεχνικι Σχολι, Αριςτοτζλειο
Ρανεπιςτιµιο Κεςςαλονίκθσ
Τςακουμισ Γεωργιοσ – Γιαννετάκθ Γεωργία, Μελζτθ ΣΧΟΟΑΡ του Διμου Μαδφτου. Κεςςαλονίκθ, Δεκζμβριοσ
2010
Χάιδω Αυτηθ (2010) «Εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ από τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ μεκοδολογίασ CEN για τθν
εκτίμθςθ τθσ ιχκυοκοινότθτασ ςτθ λίμνθ Βόλβθ (Υδατικό διαμζριςμα Κεντρικισ Μακεδονίασ)» Διατμθματικό
ΡΜΣ: Οικολογικι ποιότθτα και διαχείριςθ υδάτων ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ, Τμθμάτων Βιολογίασ,
Γεωλογίασ και Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΡΚ
Χουλιαράκθ, Μιχαιλ 1976,» Γεωγραφικι Διοικθτικι Εξζλιξισ τθσ Ελλάδοσ, 1821 – 1971» Τόμοσ Βϋ
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αρχαιολογικά ευριματα πωσ υπιρχε ηωι από τθν νεολικικι εποχι, τθν εποχι του χαλκοφ
και του ςιδιρου. Ο αρχαϊκόσ αυτόσ οικιςμόσ ονομαηόταν Βορμίςκοσ ι Βρομίςκοσ.
Εντυπωςιακόσ είναι ο οχυρωματικόσ πφργοσ τθσ Ραλαιολόγειασ εποχισ ο οποίοσ ςϊηεται
ςε όλο του το φφοσ. Οι κάτοικοι των Βραςνϊν είναι γθγενείσ και διατθροφν τα ικθ και
ζκιμα από τισ αρχαίεσ ελλθνικζσ φυλζσ. Οι κάτοικοι των Βραςνϊν μετά το 1960 άρχιςαν να
εγκακίςτανται και ςτθν παράλια περιοχι με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία του νζου οικιςμοφ
των Ν. Βραςνϊν.
Στισ πλαγιζσ των Κερδυλλίων βρίςκεται το μοναςτιρι του Αγίου Γεωργίου το οποίο
χρονολογείται από το 1297 μ. Χ.
Ακολουκϊντασ το δρόμο προσ τθν Καβάλα βρίςκεται θ Αρχαία Αμφίπολθ, με τουσ
Μακεδονικοφσ Τάφουσ, το Μουςείο και τθν Ακρόπολθ τθσ. Θ Αμφίπολθ ιδρφκθκε από τουσ
Ακθναίουσ το 437 π.χ, δεν ζγινε ποτζ γνιςια ακθναϊκι αποικία, γιατί ςτον ανομοιογενι
πλθκυςμό τθσ, που αποτελοφνταν από άποικουσ και 'Λωνεσ, τελικά κυριαρχοφςε το τοπικό
ιωνικό ςτοιχείο που κακόριηε τθν πολιτικι και πολιτιςτικι φυςιογνωμία τθσ πόλθσ. Στθ
διάρκεια του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου ζγινε κζατρο πολλϊν επιχειριςεων και
αντικείμενο ζριδων μεταξφ Ακθναίων και Ρελοποννθςίων, Μακεδόνων και Χαλκιδζων.
Ραρζμεινε ελεφκερθ ωσ το 357 που καταλιφκθκε από τουσ Μακεδόνεσ με το Φίλιππο Βϋ,
που εγκακιςτά ς' αυτιν ιςχυρό μακεδονικό ςτοιχείο. Εδϊ εξορίςτθκε θ γυναίκα του Μ.
Αλεξάνδρου με τον γιο τθσ.
Συνεχίηοντασ ςτθν Αρχαία πόλθ των Φιλίππων με το υπζροχο αρχαίο κζατρο, κατοικικθκε
από τθν νεολικικι εποχι, ενϊ θ εγκατάςταςθ των ανκρϊπων ςυνεχίςτθκε και μετά τθν
νεολικικι εποχι. Θ φιμθ τθσ πόλθσ απλϊνεται παγκοςμίωσ το 42 π.χ. χάρθ ςτθν
κοςμοϊςτορικι μάχθ των Φιλίππων που ζγινε ζξω από τα τείχθ τθσ και το αποτζλεςμά τθσ
αποτζλεςε ςτακμό για τθν ιςτορία των Φιλίππων, αφοφ ωμαίοι άποικοι εγκακίςτανται και
τθν μετατρζπουν ςε μια τελείωσ ωμαϊκι πόλθ.
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Ρρϊθν Διμοσ Απολλωνίασ
Κατά τθν διάρκεια τθσ εποχισ του Φιλίππου Β και Μεγάλου Αλεξάνδρου δθμιουργοφνται
ςυνκικεσ πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ και οικονομικισ άνκθςθσ ςθμαντικϊν πόλεων, ενϊ ςτουσ
ρωμαϊκοφσ χρόνουσ το πζραςμα τθσ Εγνατίασ Οδοφ διαμορφϊνει εμπορικά κζντρα και
αυξάνει τον πλοφτο. Για τθ διαδρομι τουσ μζςα ςτο χρόνο ανακαλφπτονται ςυνεχϊσ
ςτοιχεία, όπωσ οι τελευταίεσ τυχαίεσ ανακαλφψεισ ςτα χωράφια τθσ Νζασ Απολλωνίασ.
Ρρόκειται για μαρμάρινο κορμό αγάλματοσ ελλθνιςτικϊν χρόνων και χρυςό ςτεφάνι από
τθν ίδια περιοχι που χρονολογείται ςτο 2ο π.χ. αιϊνα. Εκτιμάται ότι ιταν ακρωτιριο ναοφ,
οικοδομθμζνο μζςα ςτθν πόλθ και θ κζςθ ςτθν οποία βρζκθκε παραπζμπει ςτθν φπαρξθ
αγοράσ. Ρικανολογείται ότι το εφρθμα προζρχεται από τθν αρχαία Απολλωνία πόλθ τθσ
Μυγδονίασ τθν οποία κεωρεί ότι ίδρυςε ο Ρερδίκασ B τον 5ο π.χ. αιϊνα με τθν
εγκατάςταςθ αποίκων Xαλκιιδζων. Θ πόλθ εξελίςςεται ςε ςθμαντικό οικονομικό και
πολιτιςτικό κζντρο και το 360 π.χ. αναφζρεται ωσ αυτόνομθ πόλθ. Τμιμα του Μακεδονικοφ
Βαςιλείου τθν εποχι τθν εποχι του Φιλίππου Β και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποτελεί
ςτρατιωτικι και διοικθτικι ζδρα, ενϊ το 187 π.χ. επι Φιλίππου του Β αποκτά δικαίωμα
κοπισ χάλκινων νομιςμάτων.
Δοκιμαςτικι αναςκαφι που διενεργικθκε το 1991 από τθν αρχαιολόγο Ρολυξζνθ ΑδάμΒελζνθ, εντόπιςε τείχθ, κεμζλια κατοικιϊν και τμιμα ψθφιδωτοφ πόλθσ θ οποία ικμαςε
τον 4ο ζωσ 3ο π.χ. αιϊνα και παρουςίαηε διάρκεια ηωισ κατά τθν Ελλθνιςτικι και ωμαϊκι
περίοδο, όπωσ απεδείκνυαν αγάλματα και τάφοι. Θ εφρεςθ του χρυςοφ ςτεφανιοφ
οδιγθςε ςτθ ςυςτθματικι αναςκαφι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςφμφωνα με τα μζχρι
ςιμερα ευριματα ο χϊροσ ο οποίοσ ορίηεται από τουσ δφο ποταμοφσ τθσ αρχαιότθτασ
ςιμερα χείμαρροι, το χρυςοφόρο Αμμίτθ και τον Ολυνκιακό αποκαλφπτει ίχνθ κατοίκθςθσ
από τθν εποχι του χαλκοφ ζωσ τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ. Τα αρχαία τείχθ που ζχουν
αποκαλυφκεί χρθςιμοποιείτο ςτουσ κλαςικοφσ χρόνουσ για ςθμαντικζσ οχυρϊςεισ.
Επί τουρκοκρατίασ, θ Νζα Απολλωνία είναι γνωςτι ωσ Εγρί Μπουτηάκ. Στθν καταγραφι του
1861-1862 ταξινομείται ωσ μουςουλμανικό χωριό με 109 ςπίτια.
Μετά τθν απελευκζρωςθ το 1912 αναγνωρίηεται επίςθμα από το ελλθνικό κράτοσ, το 1918
και ςυμμετζχουν ςε αυτι οι οικιςμοί Αλτςαλι, Ακ Τοπράκ, Χατηθλάρ, Τεκρι Βερμεςλί. Το
1924 υπάγεται ςτθν επαρχία Αρναίασ του Νομοφ Χαλκιδικισ. Το 1927 μετονομάηεται το
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Εγρί Μπουτηάκ ςε Νζα Απολλωνία και οι οικιςμοί αντίςτοιχα ςε Μεςοπόταμο, Αςπρόχωμα,
Ξθροκρινθ, Ξθρόρεμα.
Τελικά το 1942, υπάγεται ςτθν επαρχία Λαγκαδά του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ. Ραράλλθλα με
τισ διοικθτικζσ μεταβολζσ παρατθροφνται ςτο διάςτθμα αυτό μεταβολζσ και ςτθν
πλθκυςμιακι ςφνκεςθ. Ιδθ από το 1913 κοντά ςτθ λίμνθ Βόλβθ, εγκακίςτανται λίγοι
Σαρακατςάνοι, οι οποίοι προζρχονται από τθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Κράκθσ και τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ. Με τισ ανταλλαγζσ των πλθκυςμϊν, εγκακίςτανται ςτθ Νζα
Απολλωνία πρόςφυγεσ από τθ Μικρά Αςία (Μεςοπολθ Μουδανιϊν, Βίγα, Αξαη,
Δερμεντηίκι) μετά από περιπλανιςεισ για τθν εφρεςθ χϊρου μόνιμθσ εγκατάςταςισ τουσ,
κακϊσ επίςθσ πρόςφυγεσ από τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Σαμψοφντασ του πόντου
εγκακίςτανται ςτουσ μικροφσ οικιςμοφσ Αςπρόχωμα, Ξθρόρεμα και Μεςοπόταμο όπου ιδθ
κατοικοφςαν οικογζνειεσ εντόπιων από τα χωριά τθσ Χαλκιδικισ. Βαςικι τουσ απαςχόλθςθ
είναι θ γεωργία θ κτθνοτροφία και θ αλιεία ςτθ λίμνθ Βόλβθ. Από το 1930 λειτουργεί
ςχολείο. Κατά τθν διάρκεια του Β Ραγκόςμιου Ρολζμου εγκακίςτανται μόνιμα
περιςςότεροι Σαρακατςάνοι. Σιμερα οι κάτοικοι εξακολουκοφν να αςχολοφνται με τθν
γεωργία και τθν κτθνοτροφία όμωσ ζχει αναπτυχκεί ζνασ ςθμαντικόσ τομζασ απαςχόλθςθσ
ςτισ εγκαταςτάςεισ των ιαματικϊν λουτρϊν Νζασ Απολλωνίασ με ξενοδοχειακζσ μονάδεσ
(ιδιωτικζσ και δθμοτικζσ), εςτιατόρια, υδροκεραπευτιρια με αξιόλογθ παροχι υπθρεςιϊν
τουριςμοφ. Tο παλιό προςφυγικό χωριό αποτελεί ζδρα του Διμου Απολλωνίασ, ςτον οποίο
ανικουν επίςθσ τα χωριά Μελιςςουργόσ, Ρεριςτερϊνα, Στίβοσ, Νικομθδινό με ςυνολικό
πλθκυςμό 5000.

Ρρϊθν Διμοσ Αρζκουςασ
Θ αρχαία Αρζκουςα ιδρφκθκε από Βοιωτοφσ ι από Χαλκιδείσ ςτθν είςοδο τθσ κοιλάδασ
κοντά ςτθ ςθμερινι εντίνα. Θ περιοχι αναφζρεται από τον Κουκιδίδθ όταν ο Βραςίδασ
βάδιηε κατά τθσ Αμφίπολθσ. Θ περιοχι ιταν εφφορθ, είχε ναυπθγιςιμθ ξυλεία, κακϊσ και
μεταλλεία χρυςοφ και αργφρου.
Ο Ρερικλισ, κατά προτροπι του Δθμοςκζνθ, ζςτειλε 2.000 αποίκουσ ζτςι ϊςτε θ Ακινα να
ζχει προςβάςεισ ςτον πλοφτο τθσ περιοχισ. Θ αρχαία Αρζκουςα αναφζρεται μεταξφ των
ςφμμαχων πόλεων των Ακθνϊν που πλιρωναν φόρο ςτο ταμείο τθσ ςυμμαχίασ.
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Από τον Αριςτοτζλθ αναφζρεται ότι ο Βαςιλιάσ τθσ Μακεδονίασ Αρχζλαοσ φιλοξενοφςε
ςτθν Αρζκουςα τον τραγικό ποιθτι Ευριπίδθ ο οποίοσ καταςπαράχτθκε από ςκυλιά και
ετάφθ ςτθν Αρζκουςα με βαςιλικζσ τιμζσ και το ςϊμα του ποιθτι αναπαφκθκε για πάντα
ςτθν Αρζκουςα το 407- 6 π.Χ..
Στθν περιοχι τθσ Αρζκουςασ ο Αριςτοτζλθσ ίδρυςε τθν περίφθμθ ςχολι του όπου
αργότερα θ Ολυμπιάδα εμπιςτεφκθκε τθν ανατροφι του Αλεξάνδρου μακριά από τουσ
κινδφνουσ του παλατιοφ τθσ Ρζλλασ. Ιδθ από τα Βυηαντινά χρόνια θ Αρζκουςα
μεταφζρκθκε ςτθ ςθμερινι τθσ κζςθ. Κατά τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ θ περιοχι
ονομαηόταν Μαςλάρ, από τα τουρκικά αμά -ςουλάρ, που ςθμαίνει, τα ωραία και πολλά
τρεχοφμενα νερά.

Ρρϊθν Διμοσ Εγνατίασ
Οι πρϊτοι κάτοικοι τθσ περιοχισ του λεκανοπεδίου Λαγκαδά, όπου υπάρχουν οι δφο
γραφικζσ λίμνεσ, Βόλβθ και Κορϊνεια, κατά τθν παλαιολικικι εποχι ιταν οι αρχαίοι
Μφγδονεσ, οι οποίοι αποτελοφςαν κρακικό φφλο. Ο Ρροφιτθσ ςτα χρόνια τθσ
τουρκοκρατίασ ιταν γνωςτό ωσ Κλιςαλθ. Θ ονομαςία του προιλκε από τθν εκκλθςία του
Ρροφιτθ Θλία (εκκλθςία τ Αϊ Λιά). Θ περιοχι κατοικοφνταν από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ και
αυτό αποδεικνφεται από τον οικιςμό νεολικικισ εποχισ ςτθ κζςθ Άςπρα Χϊματα ςτθν
περιοχι Αγ. Ραραςκευισ. Ευριματα τθσ περιοχισ αποτελοφν οι λακκοειδείσ και
κιβωτιόςχθμοι τάφοι του 1ου και 2ου μ.Χ. αιϊνα ςτο Αςάρ ( τουρκ. Κάςτρο) που
διακρίνονται τείχθ, όςτρακα αγγείων ςτο παρεκκλιςι του Αγ. Ακαναςίου, ακζφαλο άγαλμα
κόρθσ ρωμαϊκϊν χρόνων.
Με Β.Δ. το 1918 αναγνωρίηεται ωσ κοινότθτα του ελλθνικοφ κράτουσ με τουσ ςυνοικιςμοφσ
Μπουλαϊλι και Γκιολτηοφκ Μαχαλάδεσ και με τθ ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ και τθν ανταλλαγι
των πλθκυςμϊν, οι τοφρκοι εγκαταλείπουν τουσ γφρω ςυνοικιςμοφσ. Οι ςυνοικιςμοί
Μπουλαϊλι (Δρυμιά), Γκιολτηοφκ Μαχαλάδεσ (Μικροκϊμθ), Νεμπι ( Δαφνοφντασ) , Τςαλι
(Νυμφόπετρα) , Τςεςμζ (Κοκκινοχϊρι) και Δερελι (Ροταμιά) υπάγονται ςτθν κοινότθτα
Κλιςαλθ. Το 1926 μετονομάςτθκε ςε Ρροφιτθσ. Με Β.Δ. το 1933 θ Νυμφόπετρα και το
1946 το Σχολάρι αποτελοφν ξεχωριςτζσ κοινότθτεσ.
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Οι κάτοικοι του χωριοφ είναι ωσ επί το πλείςτον πρόςφυγεσ ι καλφτερα απόγονοι
προςφφγων , ελάχιςτοι είναι αυτοί που προιλκαν από τθν ανάμειξθ με ντόπιουσ
Μακεδόνεσ (με γάμου κοινωνία).Οι πρϊτοι μετανάςτεσ ιρκαν από τθν Ανατολικι Κράκθ με
τον πρϊτο διωγμό του 1914 (ζναρξθ του Αϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου ) για να αποφφγουν τθν
επιςτράτευςθ των Τοφρκων. Ο κφριοσ όγκοσ των κατοίκων , όμωσ, άρχιςε να καταφκάνει
από το 1922.
Το μεγαλφτερο μζροσ των προςφφγων ιρκε από το Σχολάρι τθσ Ανατολικισ Κράκθσ. Το
Σχολάρι βριςκόταν ςτα νότια τθσ Ανατολικισ Κράκθσ , ςαράντα περίπου χιλιόμετρα από τθ
κάλαςςα του Ελλιςποντου. Κεφαλοχϊρι με πζντε-ζξι χιλιάδεσ κατοίκουσ, όπου ανκοφςε θ
γεωργία, θ αμπελουργία και θ κτθνοτροφία. Το ίδιο ζτοσ φτάνει ζνα δεφτερο μεγάλο κφμα
μεταναςτϊν από το Νταουτλι τθσ Ανατολικισ Κράκθσ. Το Νταουτλι βριςκόταν αμζςωσ
μετά τον ποταμό Ζβρο , ςτο τρίγωνο μεταξφ Κεςάνθσ, Ουηοφγκιπριου και Μαλγάρων.
Ακόμθ ζνα κφμα προςφφγων που εγκατζλειπε το Σοχοφμ το 1922, ιρκε ςτθν Καλαμαριά
Κεςςαλονίκθσ , για να καταλιξει τελικά ςτο Σαράϊ. Τρία χρόνια αργότερα, το 1925, τθν ίδια
τφχθ είχαν και οι Ζλλθνεσ τθσ Βόρειασ Κράκθσ (Ανατολικισ ωμυλίασ). Μια μεγάλθ μερίδα,
κυρίωσ από το Μπορντίβο και από τθν παραλιακι Αγακοφπολθ βρικαν καταφφγιο ςτο
Σχολάρι.
Θ Συνκικθ τθσ Λωηάνθσ του 1923 βρικε τουσ πρόςφυγεσ προγόνουσ μασ μοιραςμζνουσ ςτο
Σχολάρι (Σαράϊ ) και τθ Δαφνοφντα (Νεμπι Μαχαλάσ).Με το Β.Δ. 20/61922 ΦΕΚ 105/1922
οι κοινότθτεσ αυτζσ προςαρτικθκαν από τθν Κοινότθτα Κλείςαλι μζχρι το 1946 . Μετά από
τζςςερα χρόνια μετονομάςκθκαν το μεν Κλείςαλι Ρροφιτθσ, το δε Σαράϊ ςε Σχολάριο και ο
Νεμπι Μαχαλάσ ςε Δαφνοφντα. Το 1930 θ Ρολιτεία παραχωρεί κλιρουσ γθσ των 40
ςτρεμμάτων ςε κάκε προςφυγικι οικογζνεια. Το Σεπτζμβριο του 1932 ο εγκζλαδοσ
ταρακουνά τθ γθ με επίκεντρο τθν Λεριςςό, 6.5 βακμϊν τθσ κλίμακασ ίχτερ . Τα παλιά
ετοιμόρροπα πζτρινα και πλινκόκτιςτα ςπίτια ςωριάηονται ςτο ζδαφοσ και οι περιςςότεροι
άνκρωποι μζνουν άςτεγοι. Με τθν παραχϊρθςθ οικοπζδων ςτο Σχολάρι από τθν Κοινότθτα
Ρροφιτθ, υποχρεϊνονται και οι κάτοικοι τθσ Δαφνοφντασ να μετακομίςουν ςτο Σχολάρι.
Ζτςι, οι δφο ςυνοικιςμοί ςυγχωνεφονται ςε ζναν και το Σχολάρι γίνεται ζνα μεγάλο χωριό.
Από το 1934-1935 όλοι οι κάτοικοι ςυμβιϊνουν και ηουν αρμονικά και δθμιουργικά.

Σελίδα | 21

Ρρϊθν Διμοσ Μαδφτου
Ο πρϊθν Διμοσ Μαδφτου αποτελοφνταν από τουσ οικιςμοφσ Νζασ Μαδφτου, Απολλωνίασ,
Κοκκαλοφσ και Μοδίου.
Κφρια πόλθ τθσ, θ Απολλωνία. Οι Αργεάδεσ Μακεδόνεσ περιζλαβαν τθ Μυγδονία ςτο
βαςίλειό τουσ μετά τα Μθδικά. Ο Ρερδίκκασ ζδωςε ςτουσ Ολφνκιουσ γθ να κατοικιςουν
κατά τον Ρελοποννθςιακό πόλεμο.
Αργότερα, ο Αρχζλαοσ παραχϊρθςε κτιματα ςτον Ευριπίδθ, που πζκανε και ετάφθ ςτθν
Αρζκουςα. Αιϊνεσ αργότερα, ζδειχναν τον τάφο του. Ο Αριςτοτζλθσ ζκανε ζρευνεσ ςτθν
Μυγδονία. Μία ίλθ ιππικοφ από τθν Απολλωνία δοξάςτθκε ςτθν εκςτρατεία του
Αλζξανδρου.
Στα χρόνια των ωμαίων, καταςκευάςτθκε θ Εγνατία οδόσ και θ Απολλωνία απζκτθςε ζναν
ςτακμό, mansio, πάνω ςτο δρόμο, όπου βρίςκεται ςιμερα θ Απολλωνία. Ρζραςαν από τον
τόπο όλοι οι μεγάλοι ςτρατθγοί των εμφυλίων πολζμων, ο Κάςςιοσ, ο Βροφτοσ, ο Μάρκοσ
Αντϊνιοσ, ο Οκταβιανόσ. Στα βυηαντινά χρόνια ο Βελιςςάριοσ.
Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςε αυτιν τθν Απολλωνία ςτάκθκε ςτθν πορεία του προσ τθ
Κεςςαλονίκθ. Στα μεςαιωνικά χρόνια ςτον τόπο διαμορφϊκθκαν οι οικιςμοί που
γνωρίηουμε και ςιμερα. Μνθμονεφονται κτιματα, μνθμεία, πφργοι, ναοί, δρόμοι,
ιδιοκτιτεσ και μετόχια. Και ςτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ ςυνεχίςτθκε θ αγροτικι και
οικονομικι ανάπτυξθ. Εδϊ είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι οι κάτοικοι τθσ περιοχισ
ςυμμετείχαν και ςτθν μεγάλθ επανάςταςθ του 1821. Στθν παλιά Απολλωνία
δθμιουργικθκε μια μεγάλθ ετιςια αγορά. Στον εικοςτό αιϊνα, θ ζλευςθ των προςφφγων
ανανζωςε τθν κοινοτικι ηωι. Σιμερα τα μνθμεία, θ φφςθ, οι κοινότθτεσ, ο Διμοσ χαρίηουν
ςτθν περιοχι τθσ Απολλωνίασ τθν δυνατότθτα μιασ νζασ αρχισ.

Ρρϊθν Διμοσ εντίνασ
Ο πρϊθν Διμοσ εντίνασ με ζδρα τον Σταυρό, ιδρφκθκε με τον νόμο 2539/97 που
ςυνζνωςε ςε ενιαίο Διμο τισ προχπάρχουςεσ Κοινότθτεσ Σταυροφ, Άνω Σταυροφ και
Βόλβθσ.

Σελίδα | 22

Ιταν οργανωμζνοσ ςε τρία Δθμοτικά Διαμερίςματα και τυπικά ζχει ςυνολικά 6 οικιςμοφσ
ωσ εξισ:


Δ.Δ. Σταυροφ (με τουσ οικιςμοφσ Σταυροφ & Μθλιζσ)



Δ.Δ. Άνω Σταυροφ (με τον οικιςμό του Άνω Σταυροφ)



Δ.Δ. Βόλβθσ (με τουσ οικιςμοφσ Μεγάλθ Βόλβθ, Μικρι Βόλβθ, Βαμβακιά και εντίνα).

Θ Λςτορία του τόπου χάνεται ςτα βάκθ του χρόνου, όταν ακόμα θ ευρφτερθ περιοχι είναι
γνωςτι ωσ Μυγδονία και θ ζκταςθ από το Στρυμόνα ζωσ τθν Ολυμπιάδα ονομάηεται
Συλζοσ Ρεδίον. Θ Ονομαςία αυτι μασ παραπζμπει ςτο μφκο του Θρακλι, ο οποίοσ
ςκοτϊνει το Συλζα, κακότροπο άτομο που παρεμπόδιηε τουσ ταξιδιϊτεσ να ςυνεχίςουν το
ταξίδι τουσ, είτε υποχρεϊνοντασ τουσ να παραμείνουν ςτα κτιματά του και να ςκάβουν τα
αμπζλια του είτε ςκοτϊνοντάσ τουσ.
Το 1923 ςτθν περιοχι του Σταυροφ ζρχονται 300 περίπου οικογζνειεσ πρόςφυγεσ, από το
Κατιρλί τθσ Μικράσ Αςίασ, οι οποίεσ εγκακίςτανται ςε καταυλιςμοφσ ςτθν παραλία και
δθμιουργοφν το νζο οικιςμό, τθν παραλία Σταυροφ. Σ' αυτοφσ προςτίκενται αργότερα και
μερικζσ οικογζνειεσ από τθν Μάδυτο.
Ζτςι δθμιουργείται θ κοινότθτα Σταυροφ που ζωσ το 1942 υπάγεται ςτθν επαρχία Αρναίασ
του Νομοφ Χαλκιδικισ.
Το 1931 χωρίηεται ςε 2 κοινότθτεσ, ς'αυτιν του Άνω Σταυροφ τθν οποία απαρτίηουν οι
γθγενείσ κάτοικοι και ς'αυτι του Σταυροφ τθν οποία ςχθματίηουν οι πρόςφυγεσ από το
Κατιρλί τθσ Βικυνίασ.

8.

Περιβάλλον και Ποιότητα Ηωήσ

8.1 Φυςικό Περιβάλλον
Το χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του Διμου Βόλβθσ είναι το πλοφςιο φυςικό του περιβάλλον,
κακϊσ διακζτει ποικίλουσ τφπουσ οικοςυςτθμάτων, όπωσ παράκτια οικοςυςτιματα,
χερςαία, αγροτικά και δαςικά οικοςυςτιματα και υγροτόπουσ. Στθ ςυνζχεια αναλφονται
όλοι οι βιότοποι του διμου.
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Ο ςθμαντικότεροσ και κεντρικόσ υγρότοποσ του Διμου αποτελεί θ ομϊνυμθ λίμνθ Βόλβθ
που ζχει ςχιμα επίμθκεσ, διεφκυνςθσ Α-Δ. το μζςο μικοσ τθσ είναι 19,5 χμ και το μζςο
πλάτοσ τθσ 3,4 χλμ. Θ επιφάνεια τθσ λίμνθσ για μζςθ ςτάκμθ +37 μζτρα ζχει 68,6 τχλμ.,
αντιςτοιχϊντασ ςε ςυνολικό μικοσ ακτογραμμϊν 54,5 χλμ, ςτοιχείο που τθν κακιςτά τθ
μεγαλφτερθ λίμνθ τθσ Μακεδονίασ και τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ τθσ Χϊρασ. Το βακφτερο
ςθμείο τθσ (23,5 μ.) βρίςκεται ςτο κζντρου του ανατολικοφ τμιματόσ τθσ. Το μζςο βάκοσ
τθσ λίμνθσ είναι 13,5 μζτρα περίπου. Είναι λίμνθ τεκτονικισ προζλευςθσ και μαηί με τθ
γειτονικι λίμνθ Κορϊνεια αποτελοφν υπολείμματα τθσ παλαιάσ Μυγδονίασ λίμνθσ τα όρια
τθσ οποίασ κακορίηονται από τον Στρυμονικό κόλπο και τον Γαλλικό ποταμό. Τθ χειμερινι
περίοδο θ λίμνθ δεν παγϊνει. Ρρόκειται για μια λίμνθ γλυκοφ νεροφ που τροφοδοτείται
από πολυάρικμουσ χείμαρρουσ και ρυάκια.
Θ ςτάκμθ τθσ λίμνθσ Βόλβθσ παρουςιάηει διακυμάνςεισ όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα. Οι
μετριςεισ προκφπτουν από αφετθρία με απόλυτο υψόμετρο +37 μζτρα. Θ ςυνεχιηόμενθ
πτϊςθ ςτάκμθσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90 οφείλεται ςτθν ανομβρία των
ςυγκεκριμζνων ετϊν.

Γεωγραφικι κζςθ
Θ λίμνθ Βόλβθ βρίςκεται ΒΑ τθσ Κεςςαλονίκθσ και ςε απόςταςθ 39χλμ και εντοπίηεται ςε
μία περιοχι με γεωγραφικό πλάτοσ 40ο37’40’’ – 40ο41’50’’ και γεωγραφικό μικοσ
23ο21’10’’ – 23ο36’40’’. Είναι διατεταγμζνθ ςε ςειρά με τθ λίμνθ Κορϊνεια και θ μεταξφ
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τουσ απόςταςθ είναι 11,5χλμ. Θ λίμνθ βρίςκεται μεταξφ τθσ πεδιάδασ Σχολαρίου και
εντίνασ.

Μορφολογία
Οι ακτζσ τθσ Βόλβθσ παρουςιάηουν ποικιλομορφία ςφςταςθσ και εκτείνονται ςε μικοσ.
Γενικά, οι βόρειεσ ακτζσ τθσ λίμνθσ είναι απότομεσ με μεγάλθ κλίςθ πυκμζνα, με
κυματοειδζσ περίγραμμα και απότομεσ βραχϊςεισ, εκτόσ των δφο ακραίων τμθμάτων
αυτισ. Οι νότιεσ ακτζσ αντικζτωσ είναι ομαλζσ και αμμϊδεισ, ενϊ οι ανατολικζσ και δυτικζσ
είναι χαμθλζσ και ιλυϊδεισ. Λδιαίτερα ςτο νότιο τμιμα παρατθροφνται πεδινζσ εκτάςεισ,
που δθμιουργικθκαν από δελταϊκοφσ ςχθματιςμοφσ, όπωσ του Τριγϊνου, τθσ Απολλωνίασ
και Στθλίκρου που προζρχονται τα απορρζοντα φδατα του όρουσ Χολομϊντα. Θ κλίςθ του
βυκοφ τθσ λίμνθσ ακολουκεί εκείνθ τθσ αντίςτοιχθσ ξθρά, δθλαδι είναι ομαλόσ ςτθν
ανατολικι, ςτθ νότια και ςτθ δυτικι πλευρά και βακαίνει απότομα ςτθ βόρεια. Θ λίμνθ
αποτελείται από δφο λεκάνεσ, τθν ανατολικι που είναι και θ μεγαλφτερθ με μζγιςτο βάκοσ
23,5 μζτρα και τθν δυτικι με μζγιςτο βάκοσ 14 μζτρα. Βακφτερα των 17 μζτρων ςτθν
ανατολικι λεκάνθ και ςτα 14 μζτρα ςτθ δυτικι ο βυκόσ γίνεται επίπεδοσ.
Θ περιοχι με το μζγιςτο βάκοσ των 23,5 μζτρων είναι μικρι και βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ
ανατολικισ λεκάνθσ. Θ Βόλβθ κατατάςςεται ςτισ ανοιχτζσ λίμνεσ επειδι ζχει φυςικι
αποχζτευςθ, κακϊσ τα πλεονάηοντα νερά εκφορτίηονται ςτθ κάλαςςα μζςω του ιχιου
ποταμοφ.
Θ λίμνθ αποτελεί τον βαςικό αποδζκτθ των αποςτραγγιηομζνων υδάτων του μεγαλφτερου
τμιματοσ τθσ λεκάνθσ Μυγδονίασ. Σε αυτι καταλιγουν τα νερά των βορειοανατολικϊν
κλιτυϊν του Χορτιάτθ, των βόρειων του Χολομϊντα και Στρατονικοφ, των νοτίων του
Βερτίςκου και των δυτικϊν Κερδυλλίων, κακϊσ και του όρουσ Βόλβθσ (τμιμα του όρουσ
Κερδυλλίων). Είναι θ μεγαλφτερθ υδάτινθ αποκικθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, δζχεται κάκε
ζτοσ τα όμβρια νερά τθσ λεκάνθσ τθσ με πλικοσ χειμάρρων που καταλιγουν ςε αυτι και τα
πλεονάηοντα νερά τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ που φκάνουν ςτθ Βόλβθ μζςω τθσ ενωτικισ
τάφρου των δφο λιμνϊν, ςφμφωνα με το ερευνθτικό πρόγραμμα «Επιχειρθςιακό ςχζδιο
αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ». Οι χείμαρροι αυτοί
είναι:
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Ροταμιάσ (Δαφνοφντασ): Διζρχεται δυτικά του Σχολαρίου και ενϊνεται με τον
ποταμό Δερβζνι



Βαμβακιάσ (ι Κρφασ Βρφςθσ): Διζρχεται ανατολικά του χωριοφ Βαμβακιά και
ςυμβάλλει ςτον ιχιο ποταμό. Αποςτραγγίηει τθν λεκάνθ των Βρωμολιμνϊν και
εκβάλλει ςτθ βορειοανατολικι πλευρά τθσ λίμνθσ



Λαγκαδικίων: αποςτραγγίηει τθ λεκάνθ Ηαγκλιβερίου και ενϊνεται με τον ποταμό
Δερβζνι



Μεγάλο ζμα (Απολλωνία): Διζρχεται ανατολικά τθσ Νζασ Απολλωνίασ και εκβάλλει
ςτο νότιο τμιμα τθσ Βόλβθσ



Μικρό ζμα (Χολομϊντα ι Ατςαλιϊτικο): Ρθγάηει από τθν περιοχι τθσ Αρναίασ,
διζρχεται ανατολικά του Μελιςςουργοφ και εκβάλλει ςτο νοτιοανατολικό τμιμα τθσ
λίμνθσ. Αποτελεί το μεγαλφτερο χείμαρρο τθσ λεκάνθσ τθσ Μυγδονίασ



Κεραςιάσ: Συγκεντρϊνει τα αποςτραγγιηόμενα φδατα των βόρειων κλιτυϊν του
Στρατονίκου, διζρχεται ΝΔ του Μοδίου και εκβάλλει ςτθ λίμνθ



Δερβενίου:

Ρροζκυψε

από

τθ

ςυμβολι

των

χειμάρρων

Ροταμιάσ

και

Ρλατανορζματοσ κοντά ςτον οικιςμό Σχολαρίου. Λειτουργεί ωσ αποςτραγγιςτικι
τάφροσ και εκφορτίηει τα πλεονάηοντα νερά τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ ςτθ Βόλβθ, ςτο
δυτικό τμιμα αυτισ. Θ παροχι είναι μθδενικι, από τότε που άρχιςε θ ςταδιακι
πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ ςτθ λίμνθ Κορϊνεια.


ιχιοσ: Εκφορτίηει τα πλεονάηοντα νερά τθσ λεκάνθσ Μυγδονίασ, μζςω των ςτενϊν
τθσ εντίνασ, ςτθ κάλαςςα (Στρυμονικόσ κόλποσ).

Οι παραπάνω χείμαρροι, εκτόσ του ιχιου, εμφανίηουν ροι ζπειτα από γεγονότα
βροχόπτωςθσ και όχι ςτθ διάρκεια του ζτουσ. Κατά τθ διάρκεια των ξθρϊν περιόδων δεν
εμφανίηουν ροι για πολλοφσ μινεσ.
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Θερμομεταλλικζσ πθγζσ
Θ λίμνθ Βόλβθ τροφοδοτείται από τισ κερμομεταλλικζσ πθγζσ που βρίςκονται ςτο
νοτιοδυτικό και ςτο ανατολικό άκρο τθσ. Οι πθγζσ αυτζσ αποτελοφν υπολείμματα των
κερμοπθγϊν που ζδραςαν ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Μακεδονίασ και κυρίωσ ςτθ περιοχι τθσ
Βόλβθσ.
Οι κερμομεταλλικζσ πθγζσ βρίςκονται επί ρθγμάτων και μεταπτϊςεων τθσ τεκτονικισ
λεκάνθσ τθσ Μυγδονίασ κι ζτςι το υπόγειο νερό κερμαίνεται και ανζρχεται ςτθν επιφάνεια,
εμπλουτιςμζνο ςε μεταλλικά άλατα. Ακολοφκωσ, νζα ψυχρότερα και επομζνωσ βακφτερα
καταλαμβάνουν τθ κζςθ τουσ. Με το ςφςτθμα αυτό ςχθματίηεται ζνα ςφςτθμα
κυκλοφορίασ των κερμϊν ρευςτϊν, με αποτζλεςμα τθ μεταφορά κερμότθτασ από τα
κατϊτερα ςτρϊματα ςτθν επιφάνεια. Θ αιτία ςυνεπϊσ τθσ κερμικισ ανωμαλίασ είναι θ
φπαρξθ βακζων και κάκετων ρθγμάτων, γεγονόσ που εξαςφαλίηει τθν κάκετθ περατότθτα
και τθν κυκλοφορία των ρευςτϊν.
Θ ςθμαντικότερθ εμφάνιςθ κερμομεταλλικϊν πθγϊν ςτο Διμο Βόλβθσ είναι τα Λουτρά
Νζασ Απολλωνίασ και βρίςκεται ςτθ ΝΔ πλευρά τθσ υπολεκάνθσ Βόλβθσ επί των ακτϊν τθσ
λίμνθσ. Κερμι πθγι υπάρχει επίςθσ και ςε απόςταςθ 2χλμ περίπου ανατολικά τθσ
κερμομεταλλικισ πθγισ τθσ Βόλβθσ επί τθσ ακτισ. Θ μεγαλφτερθ κερμοκραςία που
βρζκθκε ιταν 51οC ςτα Λουτρά Βόλβθσ. Υπάρχει και ζνασ αξιόλογοσ αρικμόσ κερμοπθγϊν
με κερμοκραςία που κυμαίνεται μεταξφ 19-24οC κατά μικοσ των διαφόρων ρθγμάτων.

Εκροζσ τθσ λίμνθσ
ιχιοσ ποταμόσ
Το μικοσ του ιχιου ποταμοφ από τθ λίμνθ μζχρι τθν είςοδο του ςτθν κοιλάδα τθσ
εντίνασ είναι 1,5χλμ, ενϊ από το τζλοσ τθσ κοιλάδασ μζχρι τθν κάλαςςα είναι 2,8χλμ
περίπου. Ο ιχιοσ ποταμόσ εξυπθρετεί ςτο να εκφορτίηονται ςτθ κάλαςςα (Κόλποσ
Ορφανοφ) τα πλεονάηοντα νερά τθσ λίμνθσ Βόλβθσ, θ οποία κατατάςςεται ςτισ ανοιχτζσ
λίμνεσ επειδι ζχει φυςικι αποχζτευςθ.
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Το ρζμα εντίνασ ι Κεραςιάσ ιταν προ του 1950 ςε ςυνζχεια του ιχιου ποταμοφ, το οποίο
όμωσ ζπειτα από τεχνικι παρζμβαςθ εξετράπθ ςτθ λίμνθ Βόλβθ. Θ μζςθ κλίςθ μεταξφ τθσ
λίμνθσ Βόλβθσ και του Στρυμονικοφ κόλπου είναι 4%, των ςτενϊν εντίνασ είναι 6%, και
τζλοσ από τθ λίμνθ μζχρι τθν είςοδο τθσ κοιλάδασ 2,5%. Θ μζςθ παροχι του ιχιου
ποταμοφ είναι 2.160 m3/hr.
Θ μζγιςτθ τιμι παροχισ που ζχει παρατθρθκεί ιταν 12.942 m3/hr. Οι ζντονεσ
διακυμάνςεισ τθσ παροχισ του ιχιου ποταμοφ οφείλονται επίςθσ και ςτθν παρζμβαςθ
των αλιζων τθσ περιοχισ, οι οποίοι άνοιγαν το κυρόγραγμα για τθν ευκολότερθ ςφλλθψθ
των αλιευμάτων.
Επίςθσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι από μετριςεισ που ζχουν γίνει για τθ ςτεγανότθτα τθσ
λεκάνθσ προζκυψε ότι δεν υπάρχει υπόγεια απορροι εκτόσ τθσ λεκάνθσ τθσ Μυγδονίασ.
Αντικζτωσ πικανότατα υπάρχει υπόγεια ενδοεπικοινωνία τθσ λίμνθσ με το ιχιο ποταμό
διαμζςου των εκεί χαλαρϊν κλαςτικϊν ιηθμάτων.

Στρυμονικόσ Κόλποσ
Ο Στρυμονικόσ κόλποσ αποτελεί τον τελικό αποδζκτθ των υδάτων κυρίωσ του Ροταμοφ
Στρυμόνα και του ιχιου Ροταμοφ, αλλά και άλλων μικρότερων ρεμάτων και εκτίνεται ςτισ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Αγίου Γεωργίου (Βραςνά και Αςπροβάλτα) και εντίνασ (Σταυρόσ). Θ
ςυνολικι ζκταςθ των λεκανϊν απορροισ που καταλιγουν ςτον Κόλπο αυτό ανζρχεται ςε
21.017 km2, ζκταςθ ίςθ με το 15,9% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Ελλάδοσ. Θ παροχι είναι
μειωμζνθ κατά 20% τθν τελευταία δεκαετία, λόγω τθσ αυξθμζνθσ κατανάλωςθσ τόςο για
αςτικι και βιομθχανικι όςο και – κυρίωσ – για αγροτικι χριςθ. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των
υδάτων που δζχεται κατά μζςο όρο ετθςίωσ είναι:
- λεκάνθ απορροισ π. Στρυμόνα: 1830 x 106 m3
- λεκάνθ απορροισ π. ιχειου: 28 x 106 m3
- λοιπζσ παράκτιεσ λεκάνεσ: 53 x 106 m3
- Σφνολο: 1911 x 106 m3
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Από δειγματολθψίεσ υδάτων που πραγματοποιικθκαν ςε τρεισ ςτακμοφσ του Στρυμονικοφ
κόλπου για χρονικό διάςτθμα δεκαεννζα μθνϊν είχαν προκφψει τα ακόλουκα:
-

Τα νερά του δζλτα του Στρυμόνα, ςφμφωνα με τισ ςυγκεντρϊςεισ νιτρικϊν και
φωςφορικϊν αλάτων ταξινομοφνται ςτθν εφτροφθ ηϊνθ.

-

Οι τιμζσ χλωροφφλλθσ εμφανίηονται υψθλότερεσ ςτα επιφανειακά από ότι ςτα
κατϊτερα ςτρϊματα.

-

Οι τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ αλατότθτασ ςε ςχζςθ με το βάκοσ παρουςίαςαν
τισ μεγαλφτερεσ διακυμάνςεισ ςτο βάκοσ του ενόσ μζτρου, εκεί δθλαδι όπου
γινόταν θ ςτρωματοποίθςθ των υδάτων χαμθλισ και υψθλισ αλατότθτασ.

Από δειγματολθψίεσ υδάτων που πραγματοποιικθκαν ςε τρεισ παράκτιουσ ςτακμοφσ ςτον
Στρυμονικό Κόλπο (εκβολι Στρυμόνα, Σταυρόσ, Ολυμπιάδα), αναγνωρίςτθκαν ςτα
δείγματα διάφορα είδθ και γζνθ του φυτοπλαγκτοφ, ενϊ παρατθρικθκαν και αρκετά είδθ
μικρομαςτιγωτϊν.
Είδθ του γλυκοφ νεροφ αναγνωρίςτθκαν ςτθν εκβολι του Στρυμόνα, ενϊ βενκικά είδθ
παρατθρικθκαν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Στθν πλειονότθτα των δειγμάτων που
εξετάςτθκαν τα είδθ του φυτοπλαγκτοφ βρζκθκαν ςε πολφ μικρι αφκονία και ζτςι
προςδιορίςκθκε θ ςυνολικι πλθκυςμιακι πυκνότθτα των ατόμων ςε κάκε δείγμα.
Ραράλλθλα, παρατθρικθκε ότι οι νανοπλαγκτικοί οργανιςμοί, και ιδιαίτερα αυτοί με
μζγεκοσ μικρότερο από 10μm ςτθ μεγαλφτερι τουσ διάςταςθ, επικρατοφςαν ςε αφκονία
ςε όλα τα δείγματα. Αρκετά από τα άτομα αυτά ιταν μαςτιγωτά. Οι μεγαλφτεροι ςε
μζγεκοσ οργανιςμοί ιταν ςπάνιοι.

Κόλποσ Ιεριςςοφ
Πςον αφορά τα φυςικά και χθμικά ωκεανογραφικά γνωρίςματα του κόλπου τθσ Λεριςςοφ
προκφπτουν τα εξισ:
-

Τουσ χειμερινοφσ μινεσ τα επιφανειακά νερά είναι πιο κερμά (16 oC) ςε ςχζςθ με το
Στρυμονικό κόλπο και θ κερμοκραςία του νεροφ αυξάνει με το βάκοσ.
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-

Θ αλατότθτα εμφανίηει υψθλότερεσ τιμζσ ςε ςχζςθ με το Στρυμονικό κόλπο (33-34
psu).

-

Οι τιμζσ διαλυμζνου οξυγόνου που ςθμειϊνονται ςτα νερά του κόλπου είναι 7,5 – 8
mg/l κατά το φκινόπωρο, ενϊ παρουςιάηονται χαμθλότερεσ (7,4 – 7,8 mg/l) κατά το
χειμϊνα.

-

Τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων των μζςων τιμϊν των αιωροφμενων ςτερεϊν
ςωματιδίων κυμαίνονται μεταξφ 5,74 και 9,19 mg/l. Συγκριτικά ο κόλποσ τθσ
Λεριςςοφ δζχεται λιγότερο φορτίο ολικϊν αιωροφμενων ςτερεϊν και κρεπτικϊν
αλάτων ςε ςχζςθ με το Στρυμονικό κόλπο κακϊσ οι ποταμοί Στρυμόνασ και ιχιοσ
δεν τον επθρεάηουν, ενϊ ο μόνοσ μεγάλοσ οικιςμόσ που απαντά ςτον κόλπο είναι
αυτόσ τθσ Λεριςςοφ.

Κοιλάδα τθσ εντίνασ
Θ κοιλάδα τθσ εντίνασ ζχει προςανατολιςμό από δυτικά προσ ανατολικά και βρίςκεται
ανατολικά τθσ λίμνθσ Βόλβθσ. Ππωσ προαναφζρκθκε ςυμβάλλει ςτθν εκφόρτιςθ και των
υπόγειων υδάτων, προσ τα κατάντθ των ςτενϊν. Αυτό προκφπτει από τα ακόλουκα:
1. υπάρχει μια πθγι καρςτικισ προζλευςθσ διαλείπουςα
2. ςφμφωνα με μετρθμζνεσ παροχζσ του ποταμοφ ιχιου ενϊ ςτο ςθμείο μζτρθςθσ τθσ
παροχισ αυτι ιταν μθδενικι, μερικζσ εκατοντάδεσ μζτρα κατάντθ υπιρχε ροι υδάτων, θ
οποία αυξάνονταν προοδευτικά.
Οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί είναι βιοτιτικοί γνεφςιοι, μάρμαρα, διμαρμαρυγιακοί γνεφςιοι
και προςχωςιγενείσ αποκζςεισ.

Γεωλογία και υδρογεωλογία τθσ περιοχισ
Θ λεκάνθ Μυγδονίασ αποτελεί ζνα τεκτονικό βφκιςμα που ορίηεται από τα βουνά του
Βερτίςκου, Καμιλασ, Χορτιάτθ, Χολομϊντα και από τουσ ορεινοφσ όγκουσ των Κερδυλίων
και του Στρατονικίου. Μζςα ςτθ λεκάνθ αυτι βρίςκεται και θ ευρφτερθ υπό μελζτθ
περιοχι τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ. Το υπόβακρο τθσ λεκάνθσ αποτελείται από Ρροαλπικισ και
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Αλπικισ θλικίασ μεταμορφωμζνα

πετρϊματα

τθσ Σερβομακεδονικισ μάηασ και

Ρεριροδοπικισ ηϊνθσ (γνεφςιοι, αμφιβολίτεσ, φυλλίτεσ χαλαηίτεσ και λίγα μάρμαρα). Τα
ιηιματα που πλιρωςαν τθ Λεκάνθ Μυγδονίασ είναι Μειοκαινικισ-Ολοκαινικισ θλικίασ
πάχουσ 50-450 m με μζςθ τιμι 250 m και ςυνίςτανται από αργίλουσ, άμμουσ, χάλικεσ,
κροκαλοπαγι, μάργεσ και μίγματα αυτϊν. Κανονικά νεοτεκτονικά και ενεργά ριγματα
διατρζχουν τα μεταμορφωμζνα πετρϊματα, τισ πυριγενείσ διειςδφςεισ και τα ιηιματα του
Νεογενοφσ-Τεταρτογενοφσ. Τα ριγματα ςχετίηονται με τθν αφξθςθ κατά κζςεισ τθσ
υδραυλικισ αγωγιμότθτασ, κφρια των βραχωδϊν πετρωμάτων.

Χλωρίδα
Ο χλωριδικόσ κατάλογοσ, που ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομζνα για τον
νομό Κεςςαλονίκθσ, ανζρχεται ςε 1830 taxa (είδθ, υποείδθ, ομάδεσ και ποικιλίεσ). Αυτά
κατανζμονται ςε 121 οικογζνειεσ, 612 γζνθ, 1450 είδθ, 367 υποείδθ, 3 aggr. και 10
ποικιλίεσ. Ρλουςιότερεσ οικογζνειεσ είναι αυτζσ των Compositae με 223 taxa, Gramineae
(Poaceae) με 189 taxa, Leguminosae (Fabaceae) με 168 taxa, Caryophyllaceae με 99 taxa,
Labiatae (Lamiaceae) με 90 taxa, Cruciferae (Brassicaceae) με 76 taxa, Scrophulariaceae με
70 taxa, Umbelliferae (Apiaceae) με 70 taxa, Liliaceae με 53 taxa, Rosaceae με 49 taxa,
Boraginaceae με 48 taxa, Ranunculaceae με 46 taxa, Cyperaceae με 35 taxa,
Chenopodiaceae με 33 taxa, Orchidaceae με 33 taxa, Polygonaceae με 31 taxa, Rubiaceae
με 28 taxa κ.α.
Σφμφωνα με τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ, τθ νομοκεςία τόςο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όςο και
τθσ Ελλάδασ αλλά και τουσ καταλόγουσ διεκνϊν οργανιςμϊν (CITES, Οδθγία 92/43/ΕΟΚ,
Ρροεδρικό Διάταγμα 67/81, IUCN, European List of Globaly Threatened Animals and Plants,
Red Data Book και CORINE) 61 φυτικά είδθ που απαντϊνται ςτο Νομό Κεςςαλονίκθσ
υπόκεινται ςε κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ.
Τα μιςά περίπου από αυτά είναι ορχεοειδι. Τζςςερα είδθ (Biarum spruneri, Corydalis
integra, Digitalis leucophaea και Silene subconica) κατατάςςονται ωσ ςπάνια ςε παγκόςμιο
επίπεδο και ζνα (Thymus plasonii) ωσ τρωτό ςφμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ (IUCN). Ραράλλθλα 34 είδθ προςτατεφονται από
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τθ Σφμβαςθ για το Διεκνζσ Εμπόριο Αγρίων Απειλουμζνων Ειδϊν και 20 είδθ από το
Ρροεδρικό Διάταγμα 67/1981.
Α. Θ παραμεςογειακι ηϊνθ βλάςτθςθσ (Quercetalia pubescentis) καταλαμβάνει όλθ τθν
υπόλοιπθ ζκταςθ του νομοφ, με εξαίρεςθ τα λίγα δάςθ οξιάσ, τθ ςχετικι μικρισ ζκταςθσ
παράκτια βλάςτθςθ των παραπάνω ποταμϊν, τθν υδρόβια βλάςτθςθ του ςυςτιματοσ
Κορϊνεια - Βόλβθ - ιχειοσ ποταμόσ. Στθ ηϊνθ αυτι υπάρχουν οι λίμνεσ Βόλβθ και
Κορϊνεια(Αγίου Βαςιλείου), το ςφνολο των γεωργικϊν καλλιεργειϊν, θ πίεςθ τθσ βοςκισ,
οι πόλεισ και οι κάκε είδουσ οικιςμοί και γενικά ςχεδόν όλεσ οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου. Διακρίνονται δφο υποηϊνεσ:
α) θ υποηϊνθ Ostryo - Carpinion orientalis με τουσ αυξθτικοφσ χϊρουσ α1) Cocciferetum
και α2)Coccifero - Carpinetum, Carpinetum orientalis και
β) θ υποηϊνθ Quercion confertae με τουσ αυξθτικοφσ χϊρουσ β1) Quercetum confertae
και β2)Quercetum montanum.
Β) Θ ηϊνθ δαςϊν οξιάσ (Fagetalia) αντιπροςωπεφεται από τθν υποηϊνθ Fagion moesiacae
και τον αυξθτικό χϊρο Fagetum moesiacae. Εμφανίηεται ςε μικρζσ ςχετικά εκτάςεισ ςτα
όρθ Χορτιάτθσ, Κερδφλιο, Στρατωνικό και Βερτίςκοσ, ςε υψόμετρα 400 - 800 - 1200 μζτρα.
Θ οξιά ςυγκροτεί δάςθ ςτα πρανι βουνϊν και ςχθματίηει πυκνζσ και ςυνικωσ αμιγείσ
ςυςτάδεσ, με απόλυτθ επικράτθςθ και κυριαρχία ςε πλευρικά πρανι ρεμάτων και ςτισ
μιςγάγγειζσ τουσ. Διάφορα άλλα είδθ που εμφανίηονται εντόσ των δαςϊν οξιάσ είναι:
Βελανιδιά, ςφενδάμι, οςτριά, γαφροσ, ςορβιά, κιςςόσ, κλθματίδα κ.α.
Θ βλάςτθςθ του νομοφ Κεςςαλονίκθσ διακρίνεται επίςθσ με βάςθ τουσ τφπουσ οικοτόπων
που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ, αλλά και εκείνουσ, που
δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Οδθγία, αλλά αποτελοφν ςθμαντικό ςτοιχείο για τθ
δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ τθσ βλάςτθςθσ του νομοφ, με τθν προοπτικι τθσ
προςταςίασ και τθσ ορκολογικισ διαχείριςισ τθσ. Συνολικά ςτο Νομό Κεςςαλονίκθσ
απαντϊνται 26 τφποι φυςικϊν οικοτόπων, από τουσ οποίουσ οι 19 περιλαμβάνονται ςτο
Ραράρτθμα Λ τθσ παραπάνω Οδθγίασ και χριηουν μζτρων διατιρθςθσ, ενϊ τρεισ από
αυτοφσ αποτελοφν οικότοπουσ προτεραιότθτασ.
Οι τφποι οικοτόπων ομαδοποιοφνται ςε:
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1. Ραράκτιουσ και αλοφυτικοφσ οικοτόπουσ.
2. Ραράκτιεσ και ενδοχωρικζσ κίνεσ.
3. Οικότοπουσ γλυκϊν υδάτων.
4. Φυςικοφσ και θμιφυςικοφσ ςχθματιςμοφσ λειμϊνων (λιβαδιϊν).
5. Δάςθ - καμνϊνεσ.
Τα δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ εκτείνονται ςτουσ κυριότερουσ ορεινοφσ όγκουσ που
απαντϊνται ςτθν περιοχι και είναι τα ςυμπλζγματα του όρουσ Βερτίςκου, τθσ οροςειράσ
των Κερδυλλίων και του όρουσ Χορτιάτθ - Ομβριανοφ.
Θ διαχείριςθ του δαςικοφ χϊρου τθσ περιοχισ γίνεται ςιμερα με ςτόχο τθν επίτευξθ
πολλαπλϊν ςκοπϊν όπωσ είναι θ παραγωγι ξυλείασ, θ προςταςία του εδάφουσ, θ
ςυγκράτθςθ του νεροφ, θ κτθνοτροφικι εκμετάλλευςθ, θ αναψυχι, θ εκτροφι κθραμάτων
κ.λ.π.
Τα δάςθ τθσ περιοχισ, τα οποία υπόκεινται ςε διαχείριςθ, είναι2:
1. Δάςοσ Στεφανινϊν - Αςπροβάλτασ - Αρζκουςασ.
2. Δάςοσ Απολλωνίασ
3. Δάςοσ Μαυροφδασ - Σκεπαςτοφ.
4. Δάςοσ Βραςνϊν - Άνω Σταυροφ.
5. Δάςοσ Στεφανινϊν (δθμοτικό).
6. Λδιωτικό Δάςοσ Νζασ Μαδφτου.
7. Λδιωτικό Δάςοσ Μοδίου.

2

Βλ. υποςθμείωςθ 1, όπωσ επίςθσ και

Ρλατισ Ρ., Α.Β. Αιναλισ 2009 «Διαχρονικι Ραρακολοφκθςθ των βοςκόμενων δαςικϊν εκτάςεων ςτθν λεκάνθ
απορροισ του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ»
Χουβαρδάσ Δ. – Σ. Λςπικοφδθσ 2006 «Ανάλυςθ των αλλαγϊν του τοπίου τθσ λεκάνθσ Κολχικοφ»
Ν.Θ. Ακαναςιάδθσ 2007 «Δαςικι Φυτοκοινωνία» Εκδόςεισ Γιαχοφδθσ , Κες/νίκθ
Καραπαδάκθσ Κλωςτασ 2001 «Υγρότοποι τθσ Ελλάδοσ – Αξίεσ, κίνδυνοι , προςταςία»
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Ππωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί, ςτον Διμο Βόλβθσ υπάρχουν πολυάρικμα και ιδιαίτερα
ςθμαντικά δαςικά οικοςυςτιματα και ορεινοί όγκοι. Τζτοια είναι το Προσ Βερτίςκοσ, το
Προσ Κερδφλια και θ ορεινι περιοχι του Σταυροφ. Άλλα μικρότερα αλλά ςθμαντικά, για
διάφορουσ λόγουσ, δαςικά οικοςυςτιματα είναι το Δάςοσ Απολλωνίασ, και τα Ρλατάνια
Σχολαρίου, τα οποία περιγράφονται παρακάτω.
o

Δάςοσ Απολλωνίασ: Είναι το μεγαλφτερο παραλίμνιο δάςοσ τθσ περιοχισ και

κεωρείται μοναδικό ςτο είδοσ του λόγω τθσ εντυπωςιακισ ανάπτυξθσ και ηωτικότθτασ του.
Ζχει ζκταςθ περίπου 350 ςτρζμματα και αποτελείται από υπεραιωνόβια δζνδρα, κυρίωσ
πλατάνια, ςκλικρα, αςθμόλευκεσ, ιτιζσ, καβάκια, φτελιζσ και καρυδιζσ. Στον υποόροφο
κυριαρχοφν βατομουριζσ, κράταιγοι, κιςςοί, και θ αγράμπελθ. Στθ γφρω περιοχι
απαντϊνται πυκνζσ ςυςτάδεσ από λυγαριζσ, αρμυρίκια, βατομουριζσ, ακακίεσ και
παλιοφρια. Θ αξία & ςθμαςία του δάςουσ είναι τζτοια ϊςτε οδιγθςαν ςτο χαρακτθριςμό
του ωσ ηωντανοφ Μνθμείου τθσ Φφςθσ, ανεκτίμθτθσ βιολογικισ και αιςκθτικισ αξίασ και
Ρεριοχισ Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ.
o

Ρλατάνια Σχολαρίου: Ρρόκειται για δφο εντυπωςιακά υπεραιωνόβια πλατάνια τα

οποία φιλοξενοφν περιςςότερεσ από 120 φωλιζσ ερωδιϊν. Ζχουν χαρακτθριςτεί
Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ και προςτατεφονται από τθν ελλθνικι νομοκεςία.
o

Στενά εντίνασ: Τα ςτενά είναι ζνα φαράγγι με κφριο χαρακτθριςτικό τισ απότομεσ

κλίςεισ ςτο Βόρειο τμιμα του και τον ιχιο ποταμό που το διαςχίηει και αποςτραγγίηει
νερά από τθ Βόλβθ ςτο Στρυμονικό κόλπο. Θ βλάςτθςθ γφρω από το ποτάμι είναι πολφ
πλοφςια και αποτελείται από πλατάνια, ςκλικρα, ιτιζσ, φτελιζσ, κιςςοφσ, λυκίςκουσ, άγριο
αμπζλι, ενϊ ςτα υψθλότερα ςθμεία του φαραγγιοφ επικρατεί καμνϊδθσ μακκία βλάςτθςθ.
Φιλοξενεί πολλά ςπάνια είδθ αρπακτικϊν αλλά και αμφιβίων, ερπετϊν και κθλαςτικϊν.
o

Προσ Βερτίςκοσ: Ραρουςιάηει τραχφ ανάγλυφο με ζντονεσ εναλλαγζσ ομαλϊν και

απότομων πτυχϊςεων, το οποίο διαςχίηεται από μεγάλο αρικμό ρεμάτων και χαραδρϊν. Θ
βλάςτθςθ παρουςιάηει υψομετρικι διαβάκμιςθ. Σε χαμθλά υψόμετρα (400-700 μζτρα)
κυριαρχοφν αείφυλλοι ςκλθρόφυλλοι κάμνοι (πουρνάρια, φιλλφκια, κζδρα). Ριο ψθλά
ςυναντϊνται φυλλοβόλα είδθ με πιο κοινά το γαφρο, το φράξο, τθν όςτρυα και δάςθ
βελανιδιάσ, ενϊ τα υψθλότερα τμιματα του βουνοφ καλφπτονται από δάςθ οξιάσ. Κατά
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μικοσ των περιςςότερων ρεμάτων και ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ υγραςία αναπτφςςεται
υγρόφιλθ δενδρϊδθσ βλάςτθςθ από πλατάνια, καβάκια και ιτιζσ.
o

Προσ Κερδφλλια: Το ανάγλυφο είναι ςχετικά ιπιο και περιλαμβάνει χαμθλά

οροπζδια (Σοχόσ) και λεκανοπζδια (Μαυροφδα – Λάντηα). Μζχρι το υψόμετρο των 500-700
μζτρων ςτισ βόρειεσ και βορειοανατολικζσ εκκζςεισ και των 1000 μζτρων ςτισ νότιεσ και
νοτιοανατολικζσ κυριαρχοφν οι αείφυλλοι ςκλθρόφυλλοι κάμνοι (πουρνάρι, κζδρα, ρείκια,
φράξοσ). Μζχρι το υψόμετρο των 500-700 μζτρων ςτισ βόρειεσ και βορειοανατολικζσ
εκκζςεισ και των 1000 μζτρων ςτισ νότιεσ και νοτιοανατολικζσ κυριαρχοφν οι αείφυλλοι
ςκλθρόφυλλοι κάμνοι (πουρνάρι, κζδρα, ρείκια, φράξοσ).
o

Ορεινι περιοχι Σταυροφ: Θ ορεινι περιοχι μεταξφ Σταυροφ και Ολυμπιάδασ ζχει

ςθμαντικι αιςκθτικι αξία και ζχει χαρακτθριςτεί Ρεριοχι Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ.
Εμφανίηει βλάςτθςθ μεςογειακισ μακκίασ μεγάλθσ βιολογικισ ποικιλότθτασ και
ςθμαντικισ ςτακερότθτασ με κυρίαρχα είδθ τισ κουμαριζσ, τα πουρνάρια, τισ αριζσ, τα
φιλλφκια, τισ καλικοτόμεσ, τα ςπάρτα και τα ρείκια.

Κακεςτϊσ προςταςίασ
 Υγρότοποσ αμςάρ Διεκνοφσ Σθμαςίασ. Στισ 04-07-1990, ο υγρότοποσ περιλιφκθκε
ςτον Κατάλογο του Μοντρζ.
 ΗΕΡ (79/409/ΕΟΚ): GR1220009 Λίμνεσ Βόλβθ και Λαγκαδά και Στενά εντίνασ
 ΤΚΣ (92/43/ΕΟΚ): GR1220001 Λίμνεσ Βόλβθ και Λαγκαδά – Ευρφτερθ Ρεριοχι
 ΣΡΡ: GR032 Λίμνθ Βόλβθ, Λαγκαδά (ι Κορϊνεια ι Αγ. Βαςιλείου) και Στενά εντίνασ
 Καταφφγια Άγριασ Ηωισ: Λίμνθ Λαγκαδά (21.000 ςτρ.), Ραραλίμνιο Δάςοσ
Απολλωνίασ (5.000 ςτρ.), Ροταμόσ ιχιοσ (6.690 ςτρ).
 Εκνικό Ράρκο Υγροτόπου των λιμνϊν Κορϊνειασ – Βόλβθσ και Μακεδονικϊν Τεμπϊν.
ΚΥΑ 6919/2004 (ΦΕΚ248/Δ/5-3-04), τροποποίθςθ ΚΥΑ 39542 (ΦΕΚ 441/ΑΑΡ/9-10-08)
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Φορζασ Διαχείριςθσ
Φορζασ Διαχείριςθσ Λιμνϊν Κορϊνειασ-Βόλβθσ , ο οποίοσ ςυςτάκθκε με τθν ΚΥΑ 125192
(ΦΕΚ 126/Β/7-2-03) και ζχει τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ:
 Ραρακολοφκθςθ ορνικοπανίδασ (ΦΔ, Ρανεπιςτθμιακά Λδρφματα, ΜΚΟ, ΚΟΜΑΚ)
 Μεςοχειμωνιάτικεσ καταμετριςεισ υδρόβιων πουλιϊν (ΕΟΕ)
 Καταγραφι παράνομων γεωτριςεων (ΦΔ)
 Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υδάτων

(Νομαρχιακι

Αυτοδιοίκθςθ Κεςςαλονίκθσ).

Κατάςταςθ διαχείριςθσ
 Ζχουν εκπονθκεί δφο Σχζδια Διαχείριςθσ (1996 και 2004). Το δεφτερο άρχιςε να
εφαρμόηεται το 2008.
 Ζρευνα από τθν ΕΟΕ και το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ.
 Εκπονείται μελζτθ διευκζτθςθσ των χειμάρρων τθσ λίμνθσ Βόλβθσ για αποτροπι
ζντονων πλθμμυρικϊν φαινόμενων υπό τθν επίβλεψθ του Δαςαρχείου.
 Ζργα αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ από τθ Νομαρχία Κεςςαλονίκθσ
 Κζντρο Ενθμζρωςθσ. Λειτουργεί από τον Φορζα Διαχείριςθσ.

8.2 Χρήςεισ Γησ
Θ επιφάνεια, όπωσ προκφπτει από το πρόγραμμα Corine Land Cover 2000, καλφπτεται από
44 βαςικζσ κατθγορίεσ εδαφοκάλυψθσ.
Πςον αφορά ςτισ χριςεισ γθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ λίμνθσ Βόλβθσ, το μεγαλφτερο
ποςοςτό καλφπτουν οι αγροτικζσ εκτάςεισ 43,66%. Οι βοςκότοποι καλφπτουν το 28,52%
ενϊ τα δάςθ και οι θμιφυςικζσ περιοχζσ το 20,87% του ςυνολικοφ εμβαδοφ. Οι υδάτινοι
όγκοι καλφπτουν μόλισ το 5,88% και οι τεχνθτζσ επιφάνειεσ ζχουν το μικρότερο ποςοςτό
κάλυψθσ (1,06%).
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8.3 Υδρευςη – Αποχζτευςη
Θ διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, καταςκευι , διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ακακάρτων και όμβριων υδάτων τθσ περιοχισ κακϊσ και οι
Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων και Αποβλιτων τθσ περιοχισ , είναι ςτθν δικαιοδοςία τθσ
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Βόλβθσ (ΔΕΥΑΒ).
Θ ΔΕΥΑΒ, προερχόμενθ από τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ υφιςτάμενθσ ςτον
πρϊθν Διμο Αγίου Γεωργίου ΔΕΥΑ-Αγίου Γεωργίου, αξιοποιεί τισ υφιςτάμενεσ δομζσ,
επιδιϊκοντασ τθν άμβλυςθ των υφιςτάμενων προβλθμάτων, προςβλζποντασ ςτθν
δυνθτικι αξιοποίθςθ κάκε δυνατότθτασ αναπτυξιακισ προοπτικισ.
Αναφορικά με τα υγρά λφματα:


Στον πρϊθν Διμο Αγίου Γεωργίου λειτουργεί ΕΕΛ (Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ
Λυμάτων) θ οποία δζχεται και βοκρολφματα. Θ περιοχι που εξυπθρετείται από
αποχετευτικό δίκτυο είναι πολφ περιοριςμζνθ και εκτείνεται ςε τμιμα τθσ Δ.Κ.
Αςπροβάλτασ, όπου και ζγινε θ Ε.Ε.Λ. Οι περιςςότερεσ κατοικίεσ ςυνεχίηουν να
εξυπθρετοφνται με ςτεγανοφσ βόκρουσ. Θ ςταδιακι επζκταςθ του δικτφου
αποχζτευςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ του Ε.Ε.Λ που ζχει
ιδθ δρομολογθκεί (εκπονικθκαν ςχετικζσ μελζτεσ) κα αντιμετωπίςει δραςτικά το

Σελίδα | 37

πρόβλθμα. Ζνα άλλο ηιτθμα που προκφπτει από τα αςτικά λφματα είναι θ διάκεςθ
των επεξεργαςμζνων λυμάτων. Κακϊσ θ περιοχι είναι παρακαλάςςια και
τουριςτικι, κακίςταται απαγορευτικι θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων'
ςτθ κάλαςςα, είτε άμεςα, είτε μζςω κάποιου αποδζκτθ. Για το λόγο αυτό θ διάκεςθ
γίνεται με άρδευςθ ςε ζκταςθ κοντά ςτθν ΕΕ.Λ


Στον

πρϊθν Διμο

Μαδφτου

λειτουργεί θ ΕΕΛ Μαδφτου.

Θ µονάδα

καταςκευάςτθκε ςτθν κοινότθτα Ν. Μαδφτου ςε µια επιφάνεια γθσ περίπου 2,5 ha
και εξυπθρετεί τουσ οικιςµοφσ Ν. Μαδφτου και Μοδιοφ. Το ςφςτθµα τζκθκε ςε
λειτουργία τον Λοφνιο του 1995. Θ µονάδα ςχεδιάςτθκε µε χρονικό ορίηοντα 20 ετϊν
για να εξυπθρετεί 3000 κατοίκουσ, ενϊ ςτο τζλοσ του 2010, ςτον πρϊθν Διμο
Μαδφτου, εξυπθρετοφςε πάνω από 2500. Τα λφµατα προωκοφνται ςτθν
εγκατάςταςθ µζςω αντλιοςταςίου προϊκθςθσ των ακακάρτων που αποτελείται
από δφο αντλίεσ υγροφ τφπου (βυκιςµζνεσ) παροχισ 90 m3/h και µανοµετρικοφ 20
m. Στθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ τα λφµατα οδθγοφνται ςε δφο δεξαµενζσ Imhoff,
όπου και υφίςτανται πρωτοβάκμια κακίηθςθ. Θ ιλφσ, θ οποία ςυγκεντρϊνεται ςτο
χαμθλότερο τμιμα τθσ δεξαμενισ, οδθγείται µε αγωγοφσ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα ςε κλίνεσ ιλφοσ για αφυδάτωςθ. Κάκε μία από τισ κλίνεσ αυτζσ ζχει
επιφάνεια 140m2, µε τζςςερισ ςτρϊςεισ διαφορετικϊν υλικϊν πλιρωςθσ.
Στ/ςυνζχεια,

τα

λφµατα

οδθγοφνται

ςε

κλίνεσ

τεχνθτϊν

υγροβιότοπων

ο

κατακόρυφθσ ροισ (1 ςτάδιο επεξεργαςίασ) ςυνολικισ ζκταςθσ 1360 m2. H
εγκατάςταςθσ λειτουργεί ικανοποιθτικά όςον τθν απομάκρυνςθ των ρφπων.
Το ζργο τθσ ΔΕΥΑΒ, προκφπτουςα από τθν πρϊθν ΔΕΥΑ-ΑΓ, ςτθρίηεται ςε δεδοµζνα όπωσ:


θ φπαρξθ ολοκλθρωµζνθσ εγκατάςταςθσ βιολογικοφ ςτακµοφ επεξεργαςίασ λυµάτων,



κεντρικοφ ςυλλεκτιριου αγωγοφ του προσ εξυπθρζτθςθ τοµζα,



κεντρικοφ αντλιοςταςίου και κατακλιmικοφ αγωγοφ,



δικτφου αγωγϊν λυµάτων ςυνολικοφ µικουσ άνω των 12 χιλιοµζτρων.

Ο επιτελικόσ ςχεδιαςµόσ και οι βραχυπρόκεςµεσ προτεραιότθτεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
αποςκοποφν, µεταξφ άλλων, ςτο να επιτευχκεί:


Άµεςθ ολοκλιρωςθ των ςυνδζςεων µε το δίκτυο αποχζτευςθσ λυµάτων ςτθν
προγραµµατιςµζνθ περιοχι,



Διαςφάλιςθ πλιρουσ και αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ µονάδασ βιολογικοφ
κακαριςµοφ,



Επεκτάςεισ αποχετευτικοφ δικτφου ςτο ςφνολο των οικιςτικϊν περιοχϊν,



Αντικατάςταςθ παλαιϊν δικτφων φδρευςθσ.
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Αναφορικά με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ ΔΕΥΑΒ, αναφορικά με τθν φδρευςθ, ςθμειϊνεται
πωσ το ςφνολο των οικιςτικϊν περιοχϊν του πρϊθν Διµου Αγίου Γεωργίου καλφπτεται από
δίκτυο φδρευςθσ, (διαςφνδεςθ των αρχικά ανεξάρτθτων δικτφων των τ. κοινοτιτων που
τον ςυναποτελοφν) και ζχει πραγµατοποιθκεί ι προγραµµατιςτεί ανανζωςθ ςωλθνϊςεων
ςτισ περιςςότερο κρίςιµεσ ηϊνεσ. Ειδικότερα για τα δεδοµζνα του δικτφου ςθµειϊνονται τα
ακόλουκα:


Στθ Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ υπάρχουν δϊδεκα (12) Γεωτριςεισ ςτισ
κζςεισ Αµπζλι Γιαννιοφ, Ρλατανιά (3), Βιολογικόσ, ιβιζρα, Μποφρασ, Σερραϊκι
ακτι, Αγ. Λωάwθσ (2), Ραναγία Φανερωµζνθ) και ζξι (6) Δεξαµενζσ ςτισ κζςεισ Κεραία (150µ3), Ραλιά Αςπροβάλτα (1.0ΟΟµ3), Άγ. Σπυρίδωνασ (60µ3) , ιβιζρα
(150µ3), Καλζδεσ (60ρµ3) και Αγ. Λωάννθσ (200µ3). Θ ποιότθτα του νεροφ που εξετάςτθκε (1998-99) από το Ερευνθτικό Κζντρο Ελζγχου Υδάτων και Τροφϊν χαρακτθρίςτθκε γενικϊσ καλι (ςφςτθςε καλφτερθ χλωρίωςθ). Οι αγωγοί εξωτερικοφ
δικτφου φδρευςθσ είναι από PVC µε διάµετρο Φ140-16ο.



Στθ Δθμοτικι Κοινότθτα Βραςνϊν υπάρχουν οκτϊ (8) Γεωτριςεισ ςτισ κζςεισ
Τρυπθµζνθ Ρζτρα (60µ3/Θ), Καλαµιά (120µ3/Θ), Μπουτςινάσ (40µ3/Θ), Σκουριά
(80µ3/Θ), Καςτανοφδα (60µ3/Θ), Δεµζνοσ Λάκκοσ (80µ3/Θ), Μαφρα Νερά (60µ3/Θ),
Μουτςάρα, και ζξθ (6) Δεξαµενζσ ςτισ κζςεισ Στριβαδιζσ (170µ3), Απουλιανάκια·
(150µ3), Ραλιάµπελα (120µ3), Βουντίτςα (150µ3), Μουτςάρα (100µ3), Στρlβαδιζσ
(150µ3). Οι αγωγοί εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ είναι από PVC και αµίαντο (που
αντικακίςτανται ςταδιακά µε PVC) µε διάµετρο Φ140-170.



Το διακζςιµο δυναµικό του δικτφου, µε κατάλλθλα διαχειριςτικά µζτρα, αποδεικνφεται επαρκζσ ακόµθ και για τισ περιόδουσ αιχµισ ηιτθςθσ, κα είναι όµωσ χριςιµθ θ ςυνολικι επανεξζταςθ του ςυνόλου των δεδοµζνων του για τθν ζγκαιρθ
αντιµετϊπιςθ µελλοντικϊν προκλιςεων και τθν αποτροπι· δυςλειτουργιϊν
οφειλόµενων ςτθν αποςπαςµατικότθτα τθσ δόµθςθσ του δικτφου.

Αναφορικά με τα ηθτιματα αποχζτευςθσ, ςθμειϊνεται πωσ λειτουργεί πλιρεσ δίκτυο
αποχζτευςθσ οµβρίων και λυµάτων ςτθν περιοχι του κεντρικοφ οικιςµοφ τθσ Αςπροβάλτασ
και ςε τμιμα των όµορων οικιςτικϊν περιοχϊν Ραναγίασ Φανερωμζνθσ και Χαραυγισ µε
εγκατάςταςθ βιολογικοφ κακαριςµοφ δυναµικότθτασ 40.000 ατόµων. Δεν υπάρχουν δίκτυα
αποχζτευςθσ ςτισ λοιπζσ οικιςτικζσ κλπ περιοχζσ του Διµου που µζχρι τϊρα καλφπτονται
ςχεδόν ικανοποιθτικά (λόγω περιοριςµζνθσ περιόδου ζντονθσ οικιςτικισ παρουςίασ) από
ατοµικοφσ ςτεγανοφσ βόκρουσ Ρροβλζπεται θ ςταδιακι κάλυψθ του ςυνόλου των
οικιςτικϊν περιοχϊν από δίκτυο αποχζτευςθσ με τθν εκπόνθςθ μελετϊν καταςκευισ
δικτφων αποχζτευςθσ και ΕΕΛ.
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Συνοπτικά, μεγάλο πρόβλθμα αποτελοφν οι αρκετζσ,

κάκε χρόνο, καταςτροφζσ από

βροχζσ και πλθμμφρεσ ςτθ μεγαλφτερθ ζκταςθ του διμου. Ραρά τισ προςπάκειεσ των
αρχϊν και τα ζργα που ζχουν γίνει ςε διάφορεσ περιοχζσ του διμου, ο όγκοσ του νεροφ
είναι τζτοιου μεγζκουσ που απαιτείται θ ςυνολικι αντιμετϊπιςι του ςε κεντρικό επίπεδο.
Ζτςι οι περιουςίεσ ςυνεχίηουν να καταςτρζφονται και οι ηωζσ να κινδυνεφουν. Αποτελεί
βαςικι προτεραιότθτα θ επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ.
Απαιτείται να γίνουν παρεμβάςεισ προκειμζνου να οργανωκεί ζνα πλιρεσ δίκτυο ςυλλογισ
του βρόχινου νεροφ. Τα όμβρια φδατα μποροφν με τθν φπαρξθ κατάλλθλων υποδομϊν να
μετατραποφν από καταςτροφικι μανία τθσ φφςθσ ςε εργαλείο γεωργικισ ανάπτυξθσ και
κάλυψθσ παραγωγικϊν αναγκϊν.

8.4 υγκοινωνία και Κυκλοφοριακό Δίκτυο
Θ ολοκλιρωςθ τθσ Εγνατίασ Οδοφ ζλυςε το πρόβλθμα διαςφνδεςθσ τθσ περιοχισ με
γειτονικζσ περιοχζσ αλλά ςε τοπικό επίπεδο το οδικό δίκτυο και οι ςυγκοινωνίεσ είναι ςε
χαμθλό επίπεδο ακόμα. Επομζνωσ οι ανάγκεσ των πολιτϊν όςον αφορά τθν μεταφορά τουσ
με δθμόςια μζςα αλλά και όςον αφορά τισ μετακινιςεισ τουσ για επαγγελματικοφσ λόγουσ
δεν είναι πλιρωσ καλυμμζνεσ.
Οι τοπικζσ οδοί και οι αγροτικοί δρόμοι είναι ςε μζτρια ζωσ άςχθμθ κατάςταςθ, με
ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Ζτςι δεν εξυπθρετοφνται οι γεωργικζσ-κτθνοτροφικζσ αλλά οφτε και
οι τουριςτικζσ ανάγκεσ του τόπου. Επίςθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ τα δρομολόγια από
και προσ το αςτικό κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ είναι περιοριςμζνα. Ρρζπει επίςθσ να
τονίςουμε τθν ανεπαρκι ςιμανςθ ςτουσ εντόσ οικιςμϊν δρόμουσ κακϊσ και τθν ζλλειψθ
ςτοιχειϊδουσ ςχεδιαςμοφ για τουσ πεηοφσ, τα Α.Μ.Ε.Α. και τα ποδιλατα.
Πςον αφορά ςτα παραπάνω απαιτείται τόςο κυκλοφοριακι μελζτθ, για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν ςε οδοφσ, ποδθλατοδρόμουσ και ςιμανςθ, όςο και ςυγκοινωνιακι μελζτθ
προκειμζνου να οργανωκεί μία άρτια διαςφνδεςθ των οικιςμϊν του διμου με τθ νζα ζδρα
ςτο Σταυρό αλλά και το νζο τερματικό ςτακμό του Ο.Α.Σ.Κ. που λειτουργεί ςτο Λαγκαδά
από το 2011 και κα βελτιϊςει τθ ςφνδεςθ με τθ Κεςςαλονίκθ.
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8.5 Σουριςτική Ανάπτυξη
Θ φπαρξθ και θ φυςιογνωμία των τουριςτικϊν πόρων και δραςτθριοτιτων που διακζτει
μία περιοχι ςυνιςτά ςε μεγάλο βακμό κακοριςτικό παράγοντα ανάπτυξθσ προςδίδοντασ
ςθμαντικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα. Ο διμοσ Βόλβθσ διακζτει ζνα απαράμιλλθσ
αξίασ ςφνολο τουριςτικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων που μποροφν να προςδϊςουν ςε αυτόν
μία εξόχωσ ςθμαντικι περιβαλλοντικι και πολιτιςμικι ταυτότθτα, ικανι να αποτελζςει το
εφαλτιριο για τθν περαιτζρω ανάπτυξι του.
Ενδεικτικά αναφζρονται :


Κάςτρο τθσ εντίνασ – Μακεδονικά Τζμπθ



Υγροβιότοποσ Λίμνθσ Βόλβθσ



Δάςοσ Απολλωνίασ



Ορεινοί όγκοι



Λαματικά Λουτρά Νζασ Απολλωνίασ



Αρχαία Αρζκουςα



Μεταβυηαντινόσ ναόσ Αγ. Μαρίνασ Μοδίου



ωμαϊκι Εγνατία Οδόσ



Βιμα Αποςτόλου Ραφλου



Στρυμωνικόσ Κόλποσ ( Αςπροβάλτα – Βραςνά - Σταυρόσ)



Ραράδοςθ – Λαογραφία (πχ. Αγϊνεσ Ραραδοςιακισ Ράλθσ Αρζκουςασ,)



Ορκόδοξθ Ραράδοςθ και Λςτορία



Ρολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ



Νυμφόπετρα



Βυηαντινόσ Ρφργοσ Βραςνϊν και λοιποι αρχαιολογικοί χϊροι

8.6 Αρχαιολογικοί Χώροι – Μουςεία - Μνημεία

Οι αρχαιολογικοί χϊροι αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ του
Διμου Βόλβθσ και ςυνδζουν το παρελκόν του με το παρόν και το μζλλον. Σε αυτι τθν
παράγραφο παρουςιάηονται οι αρχαιολογικοί χϊροι που βρίςκονται ςε όλθ τθν ζκταςθ του
διμου, ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ ενότθτζσ του.
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Ενδεικτικά περιγράφονται οι αρχαιολογικοί χϊροι που βρίςκονται ςε κοντινζσ αποςτάςεισ
και που μπορεί ο επιςκζπτθσ να δει, όπωσ τα Αρχαία Στάγειρα (πατρίδα του Αριςτοτζλθ)
ςτα 15 χιλιόμετρα, θ Αρχαία Αμφίπολθ και το μουςείο τθσ ςτα 20 περίπου χιλιόμετρα, το
Αρτεμίςιο γνωςτό ωσ κάςτρο τθσ εντίνασ ςτθν καρδιά του Διμου μζςα ςτθν κατάφυτθ
περιοχι των Μακεδονικϊν Τεμπϊν, ο βυηαντινόσ ναόσ τθσ Αγίασ Μαρίνασ ςτθν εντίνα και
το αρχαίο Κζατρο των Φιλίππων λίγο ζξω από τθν πόλθ τθσ Καβάλασ. Επίςθσ θ ζδρα του
Διμου είναι το πζραςμα για όποιον αποφαςίςει να ταξιδζψει προσ το Άγιο Προσ.
Επίςθσ, ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Απολλωνίασ βρίςκεται θ αρχαία Απολλωνία, με
αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ ςτθν περιοχι που ζχουν αποκαλφψει ίχνθ ςυνεχοφσ κατοίκθςθσ
από τθ νεότερθ και φςτερθ νεολικικι εποχι, τθν πρϊιμθ εποχι του ςιδιρου και κατά τουσ
ιςτορικοφσ χρόνουσ.
Ρλικοσ ευρθμάτων. επιτφμβιεσ ςτιλεσ, αγάλματα, πιλινοι αγωγοί μαρτυροφν το παρελκόν
τθσ περιοχισ. Εξάλλου ςφγχρονεσ αρχαιολογικζσ και μεταλλευτικζσ ζρευνεσ κακϊσ και θ
φπαρξθ ςκουριϊν και υπολειμμάτων επιβεβαιϊνουν τισ πλθροφορίεσ που δίνουν τα
αρχαία κείμενα για τθν εκμετάλλευςθ χρυςοφ ςτθν περιοχι.
Θ Απολλωνία βρίςκεται κοντά ςτθ πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, γι αυτό μπορεί κανείσ να
πραγματοποιιςει ζνα ςφντομο κι ευχάριςτο θμεριςιο ταξίδι γνωρίηοντασ από κοντά τθν
πόλθ και τισ γφρω περιοχζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται:
- Το βιμα του απ. Ραφλου ςτο οποίο ςφμφωνα με τθν παράδοςθ κιρυξε τα ευαγγζλιο
- Τον αιωνόβιο πλάτανο πάνω από το ςτο "Βιμα του Αγίου Ραφλου" ο οποίοσ ζχει
χαρακτθριςτεί ωσ Διατθρθτζο Μνθμείο τθσ Φφςθσ.
- Το τουρκικό λουτρό λίγα μόλισ μζτρα κάτω από το βιμα του απ. Ραφλου.
Το παραπάνω τουριςτικό και πολιτιςτικό απόκεμα που διακζτει ο Διμοσ Βόλβθσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν εφκολθ προςπζλαςθ ςτθν περιοχι, ενιςχφει τισ αναπτυξιακζσ
δυνατότθτεσ για τθ δθμιουργία πλζγματοσ εναλλακτικϊν και αλλθλοχποςτθριηόμενων
μορφϊν τουριςμοφ όπωσ:
 ςτον τουριςμό αναψυχισ, με πόλο ζλξθσ το καλάςςιο μζτωπο ΑςπροβάλταΒραςνά-Σταυρό.
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 ςτον αγροτουριςμό, που περιλαμβάνει τουσ αγροτικοφσ και κτθνοτροφικοφσ
διμουσ Αρζκουςασ-Εγνατίασ-Μαδφτου.
 ςτον ιαματικό, με επίκεντρο τα λουτρά τθσ Απολλωνίασ και επζκταςθ ςε
παραλίμνιεσ τοποκεςίεσ.
 ςτον πολιτιςτικό τουριςμό, (ανάπλαςθ του κάςτρου εντίνασ), με ανάδειξθ τθσ
αρχαίασ Αρζκουςασ και των ρωμαϊκϊν λουτρϊν κακϊσ και το δίκτυο των
παραδοςιακϊν καφενείων και προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ εκδθλϊςεων μεγάλθσ
εμβζλειασ με ςκοπό τθν προςζλκυςθ νζων επιςκεπτϊν.
 ςτον κρθςκευτικό τουριςμό, με υλοποίθςθ δικτφου μεταξφ των βυηαντινϊν μονϊν
(Αγίασ Μαρίνασ και Αγίου Γεωργίου) και του Βιματοσ του Αποςτόλου Ραφλου και
διαμόρφωςθ νζασ πφλθσ ειςόδου για το Άγιο Προσ τόςο μζςω του οδικοφ δικτφου
όςο και μζςω καλάςςθσ από το λιμάνι του Σταυροφ.
 τον οικολογικό τουριςμό με τθν ανάδειξθ του πλοφτου τθσ λίμνθσ Βόλβθσ και των
βουνϊν τθσ περιοχισ .
 ςτον εναλλακτικό και ακλθτικό τουριςμό, με δραςτθριότθτεσ όπωσ ποδιλατο
βουνοφ, καταδφςεισ, καλάςςια ακλιματα, διοργάνωςθ ακλθτικϊν γεγονότων

Συνοπτικά οι αρχαιολογικοί και ιςτορικοί χϊροι των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου
Βόλβθσ (ΔΕ. Εγνατίασ, Απολλωνίασ, Μαδφτου, Αγίου Γεωργίου, εντίνασ, Αρζκουςασ) είναι
οι κάτωκι:
α. προϊςτορικοί ζωσ ρωμαϊκοί χρόνοι :
Ρροφιτθσ: αρχαιολογικόσ χϊροσ ιςτορικϊν χρόνων. Αρχαιολογικόσ χϊροσ ιςτορικϊν
χρόνων. Οικιςμόσ νεολικικισ εποχισ. Οικιςμόσ και νεκροταφείο ιςτορικϊν χρόνων.
Ευαγγελιςμόσ: δφο αρχαιολογικοί χϊροι φςτερθσ εποχισ χαλκοφ και πρϊιμθσ εποχισ
ςιδιρου. Αρχαιολογικόσ χϊροσ εποχισ ςιδιρου. Αρχαιολογικόσ χϊροσ ιςτορικϊν χρόνων.
Νυμφόπετρα: Τρεισ ενοποιθμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι φςτερθσ εποχισ χαλκοφ και
πρϊιμθσ εποχισ ςιδιρου και των ιςτορικϊν χρόνων. Αρχαιολογικόσ χϊροσ με οικιςμόλιμάνι των ιςτορικϊν χρόνων. Αρχαιολογικόσ χϊροσ με Λερό των ιςτορικϊν και βυηαντινϊν
χρόνων.
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Σχολάρι: τμιμα οικιςμοφ εποχισ χαλκοφ. Νεκροταφείο ιςτορικϊν χρόνων.
Αρχαία Απολλωνία: 3 οικιςμοί ςε τοφμπεσ. Ταφικόσ τφμβοσ ςε τοφμπα.
Ρεριςτερϊνασ: Δφο οικιςμοί τθσ πρϊιμθσ εποχισ ςιδιρου. Οικιςμόσ με νεκροταφείο τθσ
κλαςικισ ελλθνιςτικισ καιρωμαϊκισ περιόδου.
Στίβοσ: 4 κζςεισ με προϊςτορικοφσ οικιςμοφσ.
Αναγνωριςμζνοσ αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτα όρια των οικιςμϊν Νικομθδινοφ- ΛαγκαδικίωνΣχολαρίου.
Απολλωνία: Αρχαιολογικόσ χϊροσ γφρο από το ≪Βιμα του Αποςτόλου Ραφλου≫.
Τμιμα τθσ αρχαίασ Εγνατίασ οδοφ.
Αςπροβάλτα: Αγροικία κλαςικϊν-ελλθνιςτικϊν χρόνων. Συγκρότθμα αγροικίασ, ςτακμοφπανδοχείου (4ου-6ου αι). Ρροϊςτορικόσ οικιςμόσ, οικιςμόσ κλαςικϊν- ελλθνιςτικϊν
χρόνων, οικιςμόσ προϊςτορικϊν και ιςτορικϊν χρόνων, οικιςμόσ ιςτορικϊν χρόνων.
Βραςνά: Φρουριακό ςυγκρότθμα εποχισ του Φιλίππου Β’. Ερείπια παλαιοχριςτιανικϊν
χρόνων. Αγροικία υςτεροκλαςικϊν-ελλθνιςτικϊν χρόνων.
Βόλβθ: Εντοπίηονται 27 κζςεισ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, προϊςτορικϊν και ιςτορικϊν
χρόνων.
Σταυρόσ: οικιςμόσ πρϊιμθσ εποχισ ςιδιρου. Κζςθ ρωμαϊκϊν χρόνων.
Άνω Σταυρόσ: Εντοπίηονται 11 κζςεισ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, προϊςτορικϊν και
ιςτορικϊν χρόνων.
Αρζκουςα: Τρεισ αρχαιολογικοί χϊροι – οικιςμόσ ελλθνιςτικϊν-ρωμαϊκϊν χρόνων, οικιςμόσ
ιςτορικϊν χρόνων, και οικιςμόσ ρωμαϊκϊν- παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων. Αρχαιολογικόσ
χϊροσ με οικιςμό νεολικικϊν χρόνων. Συςτάδα 6 αρχαιολογικϊν χϊρων των ιςτορικϊν
χρόνων. Αρχαιολογικόσ χϊροσ με οικιςμό ιςτορικϊν χρόνων.
Μαυροφδα: Αρχαιολογικόσ χϊροσ με οικιςμό πρϊιμθσ εποχισ χαλκοφ και βυηαντινϊν
χρόνων. Αρχαιολογικόσ χϊροσ με νεολικικό οικιςμό.
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Λίμνθ: Αρχαιολογικόσ χϊροσ με οικιςμό ιςτορικϊν χρόνων.
Στεφανινά: Αρχαιολογικόσ χϊροσ με νεκροταφείο ιςτορικϊν χρόνων.
Ανοιξιά: Αρχαιολογικόσ χϊροσ με αρχαιότθτεσ ιςτορικϊν χρόνων.
Ξθροπόταμοσ: Αρχαιολογικόσ χϊροσ με οικιςμό προϊςτορικϊν χρόνων. Αρχαιολογικόσ
χϊροσ με αρχαιότθτεσ ιςτορικϊν χρόνων.
Φιλαδελφίο: Αρχαιολογικόσ χϊροσ με αρχαιότθτεσ ιςτορικϊν χρόνων. Αρχαιολογικόσ
χϊροσ με αρχαιότθτεσ τθσ εποχισ χαλκοφ.

β. βυηαντινοί και οκωμανικοί χρόνοι :
Μελιςςουργόσ: Βυηαντινόσ Ρφργοσ. Βυηαντινόσ Μοναςτθριακόσ Ρφργοσ. Τείχοσ αρχαίου
οικιςμοφ και λείψανα παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ. Ναόσ του Μελιςςουργοφ(18ου αι.).
Νζα Απολλωνία: οκωμανικό λουτρό 15ου αι.
Απολλωνία: Συγκρότθμα οκωμανικϊν δθμοςίων κτιρίων (16ου αι.) με χάνι, τηαμί και
λουτρό.
Μόδι: Ερείπια τείχουσ Ραλαιοκάςτρου Αγίου Νικολάου. Ναόσ Αγίασ Τριάδασ 19ου αι. Ναόσ
Αγίασ Μαρίνασ 18ου αι.
Νζα Μάδυτοσ: ναόσ Αγίων Αναργφρων (1864). Λείψανα παλαιοχριςτιανικοφ ναοφ.
Αςπροβάλτα: Βυηαντινό κάςτρο.
Μεγάλθ Βόλβθ: Ερειπιϊνασ βυηαντινϊν χρόνων. Τουρκικό Χάνι.
Μικρι Βόλβθ: Βυηαντινόσ οχυρωματικόσ περίβολοσ. Βυηαντινόσ νερόμυλοσ- ελαιοτριβείο.
Οικιςμόσ ρωμαϊκϊν-βυηαντινϊν χρόνων. Οικιςμόσ βυηαντινϊν χρόνων. Ναόσ. Ναϊδριο
Ταξιαρχϊν. Οικιςμόσ βυηαντινϊν χρόνων.
εντίνα: αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτο λόφο με Βυηαντινό κάςτρο με οικιςμό, τον Ακρόπυργο,
μεςοβυηαντινι βαςιλικι, ςταυρικό ναό, ναό εκτόσ κάςτρου και κινςτζρνα. Βυηαντινόσ
οχυρωματικόσ περίβολοσ. Ναόσ Αγίασ Μαρίνθσ του 1869.
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Αρζκουςα: Ραλαιοχριςτιανικι βαςιλικι. Ρφργοσ ςε τοφμπα. Ναόσ Αγίου Δθμθτρίου.
Μετόχι Μποροβίκου. Μονι Αγίου Γεωργίου (16ου αι.).
Μαυροφδα: Κάςτρο ςε λόφο.
Στεφανινά: Βυηαντινό κάςτρο. Ναόσ Κοίμθςθσ Κεοτόκου. Ναόσ Αγίου Στεφάνου (ι Αγίου
Δθμθτρίου). Υδρόμυλοσ. Αρχαιολογικόσ χϊροσ.

8.7 Τποδομζσ Εκπαίδευςησ
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία Διεφκυνςθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ
Κεςςαλονίκθσ όςον αφορά ςτα νθπιαγωγεία λειτουργοφν ςυνολικά ςτον Διμο δεκαζξι,
ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ Μαδφτου λειτουργοφν τρία ςχολεία εκ των οποίων το ζνα
είναι ςε αναςτολι. Το κακζνα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των νθπίων των κοινοτιτων τθσ Νζασ
Μαδφτου, του Στίβου και του Μοδίου που όπωσ προαναφζρκθκε βρίςκεται ςε αναςτολι.
Από δφο διακζτουν θ ΔΕ Αγίου Γεωργίου, ςτθν Αςπροβάλτα και ςτα Νζα Βραςνά, θ ΔΕ
Απολλωνίασ, ςτθν Νζα Απολλωνία και ςτον Μελιςςουργό και θ ΔΕ Αρζκουςασ, ςτθν
Αρζκουςα και ςτον Ξθροπόταμο. Ακολουκεί θ ΔΕ Εγνατίασ με τρία νθπιαγωγεία ςτισ
κοινότθτεσ Ευαγγελιςμοφ, Ρροφιτθ και Νυμφόπετρασ. Τζλοσ θ ΔΕ εντίνασ διακζτει
τζςςερα νθπιαγωγεία κακϊσ ζχει και τον μεγαλφτερο πλθκυςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχει
ζνα ςτθν Μικρι Βόλβθ, δφο ςτθν Ραραλία Σταυροφ (το 1ο και το 2ο) και ζνα ςτον Άνω
Σταυρό.
Πςον αφορά ςτα δθμοτικά ςχολεία, ςτο Διμο Βόλβθσ λειτουργοφν εννζα ςχολεία. Τα τρία
εξυπθρετοφν τουσ μακθτζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ εντίνασ και βρίςκονται δφο ςτθν
Ραραλία Σταυροφ (το 1ο και το 2ο) και ζνα ςτθν Μικρι Βόλβθ. Στθ Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου
Γεωργίου λειτουργοφν 2 δθμοτικά ςχολεία τα οποία φιλοξενοφν τουσ μακθτζσ τθσ
Αςπροβάλτασ και των Βραςνϊν, ενϊ οι υπόλοιπεσ τζςςερισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ
εξυπθρετοφνται από ζνα ςχολείο θ κάκε μία. Αναλυτικά θ ΔΕ Εγνατίασ διακζτει ζνα
ςχολείο ςτον Ρροφιτθ, θ ΔΕ Αρζκουςασ ςτθν Αρζκουςα, θ ΔΕ Μαδφτου ςτθ Νζα Μάδυτο
και θ ΔΕ Απολλωνίασ ςτθ Νζα Απολλωνία. Τα δθμοτικά ςχολεία που εδρεφουν ςε ΔΕ που
προιλκαν από τθ ςυνζνωςθ δφο ι περιςςότερων οικιςμϊν εξυπθρετοφν τουσ μακθτζσ
όλων των οικιςμϊν του ΔΕ.
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Πςον αφορά ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ λειτουργοφν μία ςτο δθμοτικό ςχολείο
Απολλωνίασ και μία ςτο δθμοτικό ςχολείο εντίνασ
Αναφορικά με τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία Διεφκυνςθσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Κεςςαλονίκθσ ο Διμοσ διακζτει ζξι Γυμνάςια. Ζνα
Γυμνάςιο λειτουργεί ςτθ Νζα Μάδυτο και ζνα ςτθν Αςπροβάλτα που μετονομάςτθκε ςε
Γυμνάςιο Αγίου Γεωργίου. Ακόμα από ζνα Γυμνάςιο ζχουν θ Νζα Απολλωνία, θ Αρζκουςα
και ο Ρροφιτθσ, το οποίο καλείται Γυμνάςιο Εγνατίασ.
Επίςθσ λειτουργοφν ζνα Γενικό Λφκειο ςτθ Νζα Μάδυτο, δφο Λφκεια (ζνα ΓΛ και ζνα ΤΕΕ)
ςτο Σταυρό και ζνα Γενικό Λφκειο ςτθν Αςπροβάλτα.

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΔΕ

ΑΓΛΟΥ
ΓΕΩΓΛΟΥ

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρικμόσ

Βρζφθ

Δάςκαλοι

Αρικμόσ

ΑΣΡΟΒΑΛΤΑΣ

1

122

2

1

ΝΕΩΝ ΒΑΣΝΩΝ

1

106

2

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

228

4

2

ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

1

117

2

1

ΜΕΛΛΣΣΟΥΓΟΥ

1

28

1

--

ΝΛΚΟΜΘΔΛΝΟΥ

--

30

--

--

ΡΕΛΣΤΕΩΝΑ

--

25

--

--

ΣΤΛΒΟΥ

1

37

2

--

ΣΥΝΟΛΟ

3

237

5

1

ΑΕΚΟΥΣΑΣ

1

49

1

1

ΜΑΥΟΥΔΑΣ

--

21

--

--

ΣΚΕΡΑΣΤΟ

--

22

--

--

ΣΤΕΦΑΝΛΝΩΝ

--

15

--

--

ΦΛΛΑΔΕΛΦΛΟΥ

1

41

1

--

ΣΥΝΟΛΟ

2

148

2

1

ΡΟΦΘΤΟΥ

1

34

1

1

ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΥ

1

30

1

--

ΝΥΜΦΟΡΕΤΑΣ

1

42

1

--

ΣΧΟΛΑΛΟΥ

--

27

--

--

ΣΥΝΟΛΟ

3

133

2

1

ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

1

121

2

1

Μακθτζσ

Δάςκαλοι

ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

ΑΕΚΟΥΣΑ

ΕΓΝΑΤΛΑΣ

ΜΑΔΥΤΟΥ
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ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

--

64

--

--

ΜΟΔΛΟΥ

1

21

1 αναςτολι

--

ΣΥΝΟΛΟ

2

206

2

1

ΣΤΑΥΟΥ

2

176

4

2

ΑΝΩ ΣΤΑΥΟΥ

1

66

1

--

ΒΟΛΒΘΣ

1

51

1

1

ΕΝΤΛΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

293

6

3

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΔΕ

ΑΓΛΟΥ
ΓΕΩΓΛΟΥ

4

ΛΥΚΕΙΑ

Αρικμόσ

Μακθτζσ

Κακθγθτζσ

Αρικμόσ

Μακθτζσ

Κακθγθτζσ

ΑΣΡΟΒΑΛΤΑΣ

1

237

--

1

--

--

ΝΕΩΝ ΒΑΣΝΩΝ

--

--

--

--

--

--

ΣΥΝΟΛΟ

1

237

--

1

--

--

ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

1

225

--

--

--

--

ΜΕΛΛΣΣΟΥΓΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΝΛΚΟΜΘΔΛΝΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΡΕΛΣΤΕΩΝΑ

--

--

--

--

--

--

ΣΤΛΒΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΣΥΝΟΛΟ

1

225

--

--

--

--

ΑΕΚΟΥΣΑΣ

1

164

--

--

--

--

ΜΑΥΟΥΔΑΣ

--

--

--

--

--

--

ΣΚΕΡΑΣΤΟ

--

--

--

--

--

--

ΣΤΕΦΑΝΛΝΩΝ

--

--

--

--

--

--

ΦΛΛΑΔΕΛΦΛΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΣΥΝΟΛΟ

1

164

--

--

--

--

ΡΟΦΘΤΟΥ

1

168

--

--

--

--

ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΝΥΜΦΟΡΕΤΑΣ

--

--

--

--

--

--

ΣΧΟΛΑΛΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΣΥΝΟΛΟ

1

168

ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

1

152

--

1

--

--

ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

--

--

--

--

--

--

ΜΟΔΛΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ

ΑΕΚΟΥΣΑ

ΕΓΝΑΤΛΑΣ

ΜΑΔΥΤΟΥ

--
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ΣΥΝΟΛΟ

1

152

1

275

--

2 (1 ΓΛ – 1
ΤΕΕ)

--

--

ΑΝΩ ΣΤΑΥΟΥ

--

--

--

--

--

--

ΒΟΛΒΘΣ

--

--

--

--

--

--

ΣΥΝΟΛΟ

1

275

ΣΤΑΥΟΥ
ΕΝΤΛΝΑΣ

1

2

Β. ΤΟΡΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ

1. φνθεςη Απαςχόληςησ – Εργατικό Δυναμικό – Ανεργία
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2001 ο Οικονομικά Ενεργόσ Ρλθκυςμόσ του
Διμου Βόλβθσ ανζρχεται ςε 11.634 ιτοι 43,22 % του ςυνόλου του πραγματικοφ
πλθκυςμοφ. Από αυτοφσ οι 1.202 είναι επιςιμωσ καταγεγραμμζνοι άνεργοι , δθλαδι
ποςοςτό 9,89 % επί του ςυνόλου. Αντίςτοιχα το ποςοςτό των απαςχολοφμενων ανζρχεται
ςε 90.11 % επί του ενεργοφ οικονομικά πλθκυςμοφ.
Σε ότι αφορά τισ ιδιαιτερότθτεσ των παραπάνω δεικτϊν ςτα δφο φφλλα, ςτουσ άνδρεσ
παρατθρείται ότι ο Οικονομικά Ενεργόσ Ρλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 58,4 % με 9,6 %
ανζργουσ και ο μθ Ενεργόσ Οικονομικά Ρλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 41,6 %.
Αντίςτοιχα ςτισ γυναίκεσ , το ποςοςτό του Οικονομικά Ενεργοφ Ρλθκυςμοφ είναι πολφ
χαμθλότερο , ςτο 23,4 % με ποςοςτό ανεργίασ ςτο 15,37 %, ενϊ ο μθ Ενεργόσ Οικονομικά
Ρλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 76,6 % .
Το ποςοςτό απαςχολοφμενων (90,11%) είναι κοντά ςτα επίπεδα των τιμϊν τθσ χϊρασ
(88,32%), τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (86,36%) και του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ
(87,41%) . Το δε ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτον απαςχολοφμενο πλθκυςμό 23,4
% είναι πολφ χαμθλότερο από τα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ χϊρασ (35,60%) , τθσ
Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (36,10%) και του Νομοφ Κες/νίκθσ (37,65%).
Σε ποιοτικό επίπεδο οι μιςκωτοί αποτελοφν το 51,72 % του Οικονομικά Ενεργοφ
Ρλθκυςμοφ, ενϊ το 23.40% του Οικονομικά Ενεργοφ Ρλθκυςμοφ δουλεφει για δικό του
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λογαριαςμό , το 9.7 % είναι «εργοδότεσ» και το 14,30 % είναι ςυμβοθκοφντα και μθ
αμοιβόμενα μζλθ.
Πςον αφορά ςτο ποςοςτό ανεργίασ 9,89 % , εμφανίηεται χαμθλότερο ςε ςχζςθ με το
ςυνολικό ποςοςτό τθσ χϊρασ (11,48 %,) τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (12,14%)
και του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ (11,39%), γεγονόσ που εξθγείται και αντιςτακμίηεται
ςθμαντικά από το μεγάλο ποςοςτό μθ Ενεργοφ Οικονομικά Ρλθκυςμοφ, ιδιαίτερα ςτισ
γυναίκεσ .
Το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, αποτελεί γενικευμζνο φαινόμενο, για τθν χϊρα, ςτισ ςθμερινζσ
ςυνκικεσ φφεςθσ με ςθμαντικότερεσ αιτίεσ τα χαμθλά επίπεδα προςφοράσ εργαςίασ και
τθν οικονομικι κρίςθ, ιδιαίτερα για τουσ νζουσ.
Θ ανάπτυξθ και θ απαςχόλθςθ, είναι ςε χαμθλά ποςοςτά, ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ
δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν διόγκωςθ τθσ ανεργίασ, τθν
εριμωςθ των μικρϊν οικιςμϊν και μικρϊν κοινοτιτων (ειδικότερα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ
Μαδφτου και Αρζκουςασ) και τθν οικονομικι – εργαςιακι μετανάςτευςθ του εργατικοφ
δυναμικοφ προσ το αςτικό κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ.
Συμπεραςματικά, θ κλαδικι διάρκρωςθ του οικονομικοφ ενεργά πλθκυςμοφ και θ
περαιτζρω ανάλυςι τθσ ςε τομείσ , μασ ςκιαγραφεί ζνα παραγωγικό προφίλ του Διμου
Βόλβθσ , το οποίο ζχει ςαν κφριο χαρακτθριςτικό τον προςανατολιςμό του τόςο ςτον
τριτογενι, όςο και τον πρωτογενι τομζα , με ςχετικά υψθλι υςτζρθςθ ςτον δευτερογενι ,
αλλά και ςυνολικότερα μασ ςκιαγραφεί ζναν Διμο με μικρι αξιοποίθςθ των πολλϊν και
ςθμαντικϊν παραγωγικά και αναπτυξιακά δυνατοτιτων και ευκαιριϊν του.

2. Αναπτυξιακή Φυςιογνωμία τησ περιοχήσ
Θ αναπτυξιακι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι προκφπτει από τισ πλθκυςμιακζσ
και δθμογραφικζσ εξελίξεισ, τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν απαςχόλθςθ, τισ
ενδογενείσ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ και τα τυχόν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με
το ευρφτερο οικονομικό περιβάλλον χαρακτθρίηεται από μία ςθμαντικι δυναμικι.
Ειδικότερα, οι άξονεσ

οι οποίοι κα πρζπει να δϊςουν τθν ϊκθςθ για τθν

αποτελεςματικότερθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ εκτιμάται ότι είναι οι παρακάτω:
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Αγροτικι ,κτθνοτροφικι ανάπτυξθ, αλιεία



Τουριςμόσ (Κερινόσ, Αγροτουριςμόσ , Λαματικόσ, Ρολιτιςτικόσ)



Ραραγωγι και τυποποίθςθ προιόντων μεταποίθςθσ



Βελτίωςθ των υποδομϊν για τθν γενικότερθ ανάπτυξθ του τριτογενοφσ τομζα
υπθρεςιϊν και εξυπθρζτθςθσ.
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Γ. ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΥΡΑΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθν εςωτερικι δομι του Διμου Βόλβθσ και
περιγράφεται κατ’ αρχάσ , θ διοικθτικι του Οργάνωςθ ςε ότι αφορά τισ Υπθρεςιακζσ του
μονάδεσ, τα Νομικά Ρρόςωπα και τισ Δθμοτικζσ του Επιχειριςεισ.

1. Γενική Περιγραφή του Εςωτερικοφ Περιβάλλοντοσ του Δήμου και των Νομικών
Προςώπων και Επιχειρήςεών του

1. Οργάνωςθ

Πργανα Διοίκθςθσ του Διμου
Σφμφωνα με τον ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» και τον ν.3852/2010
«Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» τα όργανα Διοίκθςθσ των Διμων είναι:
Α) Ο Διμαρχοσ και οι Αντιδιμαρχοι ( ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει 6 Αντιδθμάρχουσ) . Ο Διμαρχοσ
είναι το εκτελεςτικό όργανο του Διμου. Οι Αντιδιμαρχοι κακορίηονται με απόφαςθ
οριςμοφ του Δθμάρχου και ςυνδράμουν ςτο ζργο του.
Β) Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ( ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει 27μελζσ Δ.Σ. όπωσ προβλζπεται για
Διμουσ με πλθκυςμό από 10.001 και ζωσ 30.000 κατοίκων). Το Δθμοτικό Συμβοφλιο
αποφαςίηει ι Γνωμοδοτεί για όλα τα κζματα που αφοροφν τον Διμο , εκτόσ από εκείνα
που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Δθμάρχου ι τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
Γ) Θ Οικονομικι Επιτροπι (αποτελείται από τον Διμαρχο ι Αντιδιμαρχο και μζλθ).
Δ) Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι (ςυμμετζχουν ο Διμαρχοσ και οι 6 Αντιδιμαρχοι)
Ε) Θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ (αποτελείται από τον Διμαρχο ι Αντιδιμαρχο και μζλθ)
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Σφμφωνα με τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου Βόλβθσ, προβλζπονται οι
εξισ Υπθρεςίεσ:

Α: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΑΧΟ

1. Γενικόσ Γραμματζασ
2. Λδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου.
3. Γραφείο Ειδικϊν Συμβοφλων
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων
5. Νομικι Υπθρεςία
6. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Βοικειασ − ΑΜΕΑ
7. Αυτοτελζσ Γραφείο Υγιεινισ & Αςφάλειασ
8. Αυτοτελζσ Τμιμα Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
(α) Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ & Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ
(β) Γραφείο Τροχαίασ & Γενικισ Αςτυνόμευςθσ

Β: ΕΡΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ

1. Αυτοτελζσ Τμιμα Ρλθροφορικισ και Διαφάνειασ που
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α) Γραφείο Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)
(β) Γραφείο Διαφάνειασ
2. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ, Αναπτυξθσ και Οργάνωςθσ

Γ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΡΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

1. Αυτοτελζσ Τμιμα Τοπικισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ
που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α) Γραφείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Δαςοπονίασ
(β) Γραφείο Ηωικισ Ραραγωγισ & Αλιείασ
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(γ) Γραφείο Αδειοδοτιςεων και φκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων
(δ) Γραφείο Απαςχόλθςθσ
(ε) Γραφείο Τουριςμοφ

Δ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ

1. Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ
παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:
(α) Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α.α) Γραφείο Ρραςίνου
(α.β) Γραφείο Διαχείριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Κεμάτων.
(α.γ) Γραφείο Συλλογισ και Ρερίκαλψθσ Αδζςποτων
(β) Τμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
(β.α) Γραφείο Αποκομιδισ Απορριμμάτων.
(β.β) Γραφείο Οδοκακαριςμοφ και Ειδικϊν Υπθρεςιϊν
(β.γ) Γραφείο Κακαριςμοφ Κτιρίων & Σχολείων.
(β.δ) Γραφείο Ανακφκλωςθσ.
(β.ε) Γραφείο Κοιμθτθρίων.
(β.ςτ) Γραφείο Κίνθςθσ και Συνεργείων Αυτοκινιτων.

Ε: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοτελζσ Τμιμα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ που περιλαμβάνει
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α) Γραφείο Κοινωνικισ Ρολιτικισ, Λςότθτασ των Φφλων και Δθμόςιασ Υγείασ
(β) Γραφείο Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νζασ Γενιάσ

ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΤ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ

1. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω
διοικθτικζσ ενότθτεσ:
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(α) Τμιμα Υποςτιριξθσ Ρολιτικϊν Οργάνων του Διμου & Διοικθτικισ Μζριμνασ που
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α.α) Γραφείο Υποςτιριξθσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου
(α.β) Γραφείο Υποςτιριξθσ Επιτροπϊν
(α.γ) Γραφείο Υποςτιριξθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(α.δ) Γραφείο Υποςτιριξθσ Κοινοτιτων
(α.ε) Γραφείο Γραμματείασ και Αρχείου
(α.ςτ) Γραφείο Νομικϊν Ρροςϊπων
(β) Τμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ και Λθξιαρχείου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία:
(β.α) Γραφείο Δθμοτικισ Κατάςταςθσ
(β.β) Γραφείο Λθξιαρχείου
(γ) Τμιμα Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
(γ.α) Γραφείο Ζκδοςθσ και Ανανζωςθσ Αδειϊν Ραρα μονισ Αλλοδαπϊν
(γ.β) Γραφείο Μεταναςτευτικϊν Κεμάτων
(δ) Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
(δ.α) Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Υπθρεςιακισ Κατά ςταςθσ Ρροςωπικοφ
(δ.β) Γραφείο Μιςκοδοςίασ Ρροςωπικοφ

2. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω
διοικθτικζσ ενότθτεσ:
(α) Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Λογιςτθρίου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία:
(α.α) Γραφείο προχπολογιςμοφ
(α.β) Γραφείο λογιςτθρίου
(β) Τμιμα Εςόδων και Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ που περιλαμβάνει
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
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(β.α) Γραφείο Εςόδων
(β.β) Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ
(γ) Τμιμα Ταμείου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(γ.α) Γραφείο Ταμείου
(γ.β) Γραφείο Διαχείριςθσ
(δ) Τμιμα Ρρομθκειϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(δ.α) Γραφείο Ρρομθκειϊν, Δθμοπραςιϊν
(δ.β) Γραφείο Διαχείριςθσ Αποκικθσ

3. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ
ενότθτεσ:
(α) Τμιμα Τεχνικϊν Ζργων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(α.α)

Γραφείο

Μελετϊν,

Επίβλεψθσ

και

Καταςκευισ

Τεχνικϊν

και

Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων και Ρρομθκειϊν:
(α.β) Γραφείο Συγκοινωνιϊν
(β) Τμιμα Συντθριςεων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(β.α) Γραφείο Θλεκτρομθχανολογικϊν Συντθριςεων
(β.β) Γραφείο Συντιρθςθσ Κοινοχριςτων Χϊρων
(γ) Τμιμα Ρολεοδομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
(γ.α) Γραφείο ζκδοςθσ Οικοδομικϊν αδειϊν
(γ.β) Γραφείο Ελζγχου Καταςκευϊν
(γ.γ) Γραφείο Αυκαιρζτων
(γ.δ) Γραφείο Ρολεοδομικϊν Κεμάτων

4. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

5. Διεφκυνςθ Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
Τμιματα:
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(α) Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν
(β) Τμιμα Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ

ΔΙΑΘΩΣΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ του Διμου είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα δθμοτικϊν
ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ δθμοτικζσ / τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ ενότθτασ και περιλαμβάνουν
υπθρεςίεσ οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ ι Τμιματα των
Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου.
ΕΝΟΤΘΤΑ Α: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ

1. Γραφείο ΚΕΡ Αγίου Γεωργίου
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Αγίου Γεωργίου
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδομϊν Αγίου Γεωργίου
4. Γραφείο Διοικθτικϊν Κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ Αγίου Γεωργίου
5. Γραφείο Οικονομικϊν Κεμάτων Αγίου Γεωργίου

ΕΝΟΤΘΤΑ Β: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ

1. Γραφείο ΚΕΡ Απολλωνίασ
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Απολλωνίασ
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδομϊν Απολλωνίασ
4. Γραφείο Διοικθτικϊν Κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ Απολλωνίασ
5. Γραφείο Οικονομικϊν Κεμάτων Απολλωνίασ

ΕΝΟΤΘΤΑ Γ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΕΘΟΥΣΑΣ

1. Γραφείο ΚΕΡ Αρζκουςασ
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Αρζκουςασ
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδομϊν Αρζκουςασ
4. Γραφείο Διοικθτικϊν Κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ Αρζκουςασ
5. Γραφείο Οικονομικϊν Κεμάτων Αρζκουςασ
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ΕΝΟΤΘΤΑ Δ: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

1. Γραφείο ΚΕΡ Εγνατίασ
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εγνατίασ
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδομϊν Εγνατίασ
4. Γραφείο Διοικθτικϊν Κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ Εγνατίασ
5. Γραφείο Οικονομικϊν Κεμάτων Εγνατίασ

ΕΝΟΤΘΤΑ Ε: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΑ ΤΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ

1. Γραφείο ΚΕΡ Μαδφτου
2. Γραφείο Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Μαδφτου
3. Γραφείο Συντιρθςθσ Υποδομϊν Μαδφτου
4. Γραφείο Διοικθτικϊν Κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ Μαδφτου
5. Γραφείο Οικονομικϊν Κεμάτων Μαδφτου

3. ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Στον Διμο Βόλβθσ υφίςτανται τα παρακάτω Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ)
και Επιχειριςεισ:



ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ & ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Το παραπάνω Ν.Ρ.Δ.Δ.

προζκυψε

τον Απρίλιο του 2011 από τθν ςυγχϊνευςθ

δεκατριϊν φορζων των πρϊθν Διμων που απαρτίηουν τον νζο Διμο Βόλβθσ , (ΚΑΡΘ,
Ραιδικϊν και Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν) με ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ κοινωνικισ και
προνοιακισ πολιτικισ του Διμου. Ειδικότερα ςκοποί του είναι θ παροχι υπθρεςιϊν
ςτουσ τομείσ:
α) Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται
1) Θ υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα βρεφικισ −παιδικισ θλικίασ − τρίτθσ θλικίασ.
2) Θ κακθμερινι φφλαξθ, φροντίδα, διατροφι, διαπαιδαγϊγθςθ και ψυχαγωγία βρεφϊν
και νθπίων, τα οποία αδυνατοφν να ζχουν ςτο οικογενειακό περιβάλλον τουσ τθν
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απαιτοφμενθ κακθμερινι φροντίδα λόγω εργαςίασ των γονζων ι κθδεμόνων τουσ ι λόγω
άλλων κοινωνικϊν αιτιϊν.
3) Θ λειτουργία παιδικϊν καταςκθνϊςεων.
4) Θ δθμιουργία και λειτουργία:
α) κζντρου πρόλθψθσ από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ,

β) δθμοτικοφ ιατρείου,

γ)προγράμματοσ για τθν υποςτιριξθ των νζων που ζχουν παραβατικι ςυμπεριφορά.
5) Ο ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ
για τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων ομογενϊν, μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν
κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
6) Θ προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ με τθ
δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, εκελοντικϊν οργανϊςεων και
ομάδων εκελοντϊν που κα δραςτθριοποιοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν
υποβοικθςθ του ζργου τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ του Διμου και τθσ
Κοινότθτασ.
7) Θ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ.
8) Θ παροχι ιατροκοινωνικισ προςταςίασ ςτα θλικιωμζνα άτομα του διμου Βόλβθσ.
9) Θ εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ:
παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κζντρων
ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ, ψυχαγωγίασ και αναψυχισ θλικιωμζνων,
γθροκομείων, Βοικεια ςτο Σπίτι, Μονάδων Κοινωνικισ Μζριμνασ, Κζντρων Θμεριςιασ
Φροντίδασ, Κζντρων για ΑΜΕΑ, Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ),
Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν με Αναπθρία (ΚΔΑΡ − ΜΕΑ), ελλθνικισ
γλϊςςασ ςτουσ μετανάςτεσ, αναψυχισ ατόμων με αναπθρία
Θ λειτουργία Κζντρων Ανοιχτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων (ΚΑΡΘ)
10) Θ μζριμνα για τθ ςτιριξθ αςτζγων και οικονομικά αδφνατων δθμοτϊν, με τθν
παραχϊρθςθ δθμοτικϊν οικοπζδων ςε αυτοφσ ι με τθν παροχι χρθματικϊν βοθκθμάτων,
ειδϊν διαβίωςθσ και περίκαλψθσ ςε κατοίκουσ που αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα
διαβίωςθσ.
11) Θ εφαρμογι προγραμμάτων βοικειασ και υποςτιριξθσ διαφόρων ευπακϊν ομάδων
πλθκυςμοφ του Διμου ι και μεμονωμζνων κατοίκων.
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12) Θ εφαρμογι προγραμμάτων ι θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ, εκνικζσ ι
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ και εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ
κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ.

β) Ραιδείασ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται :
1) Θ καταςκευι, διαχείριςθ και βελτίωςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν του εκνικοφ
ςυςτιματοσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ Ραιδείασ και ιδιαίτερα θςυντιρθςθ, θ
κακαριότθτα και θ φφλαξθ των ςχολικϊν κτιρίων.
2) Θ εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ, εκνικζσ ι
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ και εντάςςονται ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ
παιδείασ.
3) Θ ίδρυςθ και λειτουργία κζντρου δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν (ΚΔΑΡ)
4) Θ ίδρυςθ και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακισ αγωγισ.



ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Το παραπάνω Ν.Ρ.Δ.Δ. προζκυψε τον Απρίλιο του 2011 από τθν ςυγχϊνευςθ εννζα
φορζων των πρϊθν Διμων που απαρτίηουν τον νζο Διμο Βόλβθσ , (Ρολιτιςτικά,
Ρνευματικά και Ακλθτικά Κζντρα) με ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ του Διμου
Βόλβθσ ςτουσ τομείσ Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ.
Ειδικότερα ςκοποί του είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ:
α) Ρολιτιςμοφ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται :
1) θ ίδρυςθ και λειτουργία βιβλιοκικθσ.
2) θ ίδρυςθ και λειτουργία πολιτιςτικοφ και πνευματικοφ κζντρου.
3) θ ίδρυςθ και λειτουργία μουςείου.
4) θ ίδρυςθ και λειτουργία πινακοκικθσ.
5) θ ίδρυςθ και λειτουργία κινθματογράφου και κεάτρου.
6) θ ίδρυςθ και λειτουργία ςχολισ χοροφ, κεάτρου, ηωγραφικισ, γλυπτικισ.
7) θ ίδρυςθ και λειτουργία ωδείου.
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8) θ ίδρυςθ και λειτουργία χορωδίασ .
9) θ δθμιουργία και λειτουργία κουκλοκζατρου, κεάτρου ςκιϊν, κεατρικοφ εργαςτθρίου,
εργαςτθρίου ηωγραφικισ, γλυπτικισ, ςχεδίου κ.λ.π. και θ διοργάνωςθ ςχετικϊν εκκζςεων.
10) θ διοργάνωςθ ςυναυλιϊν, κεατρικϊν παραςτάςεων και άλλων πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων.
11) θ προςταςία μουςείων, μνθμείων, ςπθλαίων, κακϊσ και αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν
χϊρων τθσ περιοχισ και των εγκαταςτάςεων αυτϊν.
12) θ προϊκθςθ πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν, ςε εκνικό,ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
13) θ ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.
14) θ διάςωςθ, φφλαξθ, προβολι και ζκκεςθ αντικειμζνων από τθ λαϊκι μασ παράδοςθ,
ιςτορικϊν – λαογραφικϊν ντοκουμζντων, φωτογραφιϊν, βιβλίων και γενικά ζντυπου
υλικοφ για τθν τοπικι ιςτορία.
15) θ ζκδοςθ βιβλίων, εντφπων, θ δθμιουργία και προβολι θλεκτρονικοφ υλικοφ
πλθροφόρθςθσ για τθν τοπικι ιςτορία
16) θ διάςωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ από
τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα μζχρι ςιμερα.
17) θ διοργάνωςθ και ςτζγαςθ εκκζςεων, εκδθλϊςεων και εργαςτθρίων για τθν ανάδειξθ
των ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν του χϊρου και πολιτιςμοφ.
18) θ μελζτθ και εφαρμογι προγραμμάτων πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ.
19) θ εφαρμογι πολιτικϊν για τθν ανάδειξθ και προςταςία του τοπικοφ πολιτιςμοφ, θ
προβολι πολιτιςτικϊν αγακϊν και πολιτιςτικϊν ζργων που παράγονται ςε τοπικό επίπεδο.
20) θ λειτουργία φιλαρμονικισ.

β) Ακλθτιςμοφ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται:
1) θ ίδρυςθ και λειτουργία ακλθτικοφ κζντρου.
2) θ ίδρυςθ και λειτουργία γυμναςτθρίου.
3) θ λειτουργία κολυμβθτθρίου.
4) θ ίδρυςθ και διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων.
5) θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα μαηικοφ ακλθτιςμοφ.
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6) θ ίδρυςθ και λειτουργία τμθμάτων ακλθτιςμοφ και άκλθςθσ.
7) θ ανάπτυξθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ αγάπθσ του κοινοφ για τθ κάλαςςα.
8) θ κακαριότθτα και θ εν γζνει προςταςία του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ, θ
εναςχόλθςθ με τα κάκε είδουσ καλάςςια ακλιματα.

γ) Ρεριβάλλοντοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνεται:
1) Θ εκπόνθςθ τοπικϊν προγραμμάτων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ,
αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν
πολιτικϊν.
2) Θ ίδρυςθ και λειτουργία δθμοτικϊν εργαςτθρίων.
3) Θ παροχι ςυνδρομισ ςτθν αρμόδια πυροςβεςτικι υπθρεςία, με κάκε πρόςφορο μζςο
που διακζτουν, για τθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν, ιδίωσ ςε περιοχζσ που ζχουν δαςικό
χαρακτιρα.
4) Θ εκπόνθςθ και θ υλοποίθςθ προγράμματοσ προςταςίασ αγρίων ηϊων.
5) Θ λειτουργία εργαςτθρίου για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ του Διμου.
6) Λιψθ μζτρων για τθν αποκατάςταςθ και ανάπλαςθ των περιοχϊν τθσ περιφζρειασ τουσ,
κυρίωσ ςε περιοχζσ όπου αναπτφςςεται εκμετάλλευςθ ορυκτοφ πλοφτου και εγκακίςτανται
μονάδεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων.



ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Το παραπάνω Ν.Ρ.Δ.Δ. προζκυψε τον Μάιο του 2011 από τθν ςυγχϊνευςθ οκτϊ
φορζων των πρϊθν Διμων που απαρτίηουν τον νζο Διμο Βόλβθσ , (Σχολικζσ Επιτροπζσ)
με ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ του Διμου Βόλβθσ ςτουσ τομείσ Ραιδείασ και
Διαχείρθςθσ των Σχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Ειδικότερα ςκοποί του είναι :
α) Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων που τθσ διατίκενται για τθν κάλυψθ των δαπανϊν
λειτουργίασ (κζρμανςθ, φωτιςμόσ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, τθλζφωνο, διαδίκτυο, αγορά
αναλωςίμων υλικϊν κ.λπ.) των ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του
Διμου Βόλβθσ.
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β) θ επιμζλεια για τθν κακαριότθτα και τθν υγιεινι των ςχολικϊν μονάδων και θ αμοιβι
των κακαριςτριϊν.
γ) θ εκτζλεςθ ζργων για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν μονάδων
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Βόλβθσ και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ τουσ.
δ) θ ειςιγθςθ προσ τθν αρμόδια διεφκυνςθ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τον
εφοδιαςμό των ςχολικϊν μονάδων του Διμου Βόλβθσ με ζπιπλα και εξοπλιςμό κάκε είδοσ
από τον Οργανιςμό Σχολικϊν Κτιρίων και με βιβλία για τισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ από το
αρμόδιο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων.
ε) θ διαχείριςθ των εςόδων από τθν ενδεχόμενθ εκμετάλλευςθ των ςχολικϊν κυλικείων.
η) θ λιψθ κάκε άλλου μζτρου που κρίνεται αναγκαίο για τθ ςτιριξθ τθσ διοικθτικισ
λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Βόλβθσ.



ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Το παραπάνω Ν.Ρ.Δ.Δ. προζκυψε τον Μάιο του 2011 από τθν ςυγχϊνευςθ εικοςι
τεςςάρων φορζων των πρϊθν Διμων που απαρτίηουν τον νζο Διμο Βόλβθσ , (Σχολικζσ
Επιτροπζσ) με ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ του Διμου Βόλβθσ ςτουσ τομείσ
Ραιδείασ και Διαχείρθςθσ των Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Ειδικότερα ςκοποί του είναι :
α) Θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων που τθσ διατίκενται για τθν κάλυψθ των δαπανϊν
λειτουργίασ (κζρμανςθ, φωτιςμόσ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, τθλζφωνο, διαδίκτυο, αγορά
αναλωςίμων υλικϊν κ.λπ.) των ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου
Βόλβθσ.
β) θ επιμζλεια για τθν κακαριότθτα και τθν υγιεινι των ςχολικϊν μονάδων και θ αμοιβι
των κακαριςτριϊν.
γ) θ εκτζλεςθ ζργων για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν μονάδων
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Βόλβθσ και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ τουσ.
δ) θ ειςιγθςθ προσ τθν αρμόδια διεφκυνςθ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τον
εφοδιαςμό των ςχολικϊν μονάδων του Διμου Βόλβθσ με ζπιπλα και εξοπλιςμό κάκε είδοσ
από τον Οργανιςμό Σχολικϊν Κτιρίων και με βιβλία για τισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ από το
αρμόδιο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων.
ε) θ διαχείριςθ των εςόδων από τθν ενδεχόμενθ εκμετάλλευςθ των ςχολικϊν κυλικείων.
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η) θ λιψθ κάκε άλλου μζτρου που κρίνεται αναγκαίο για τθ ςτιριξθ τθσ διοικθτικισ
λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Διμου Βόλβθσ.



ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Θ παραπάνω επιχείρθςθ

προζκυψε

τον Φεβρουάριο του 2011 (ΦΕΚ

392/14Μαρτίου2011) από τθν τροποποίθςθ

του καταςτατικοφ τθσ Δθμοτικισ

Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ και Κακαριότθτασ Διμου Αγίου Γεωργίου με
ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ του Διμου Βόλβθσ ςτουσ τομείσ εκμετάλλευςθσ
και διαχείριςθσ των ομβρίων υδάτων ςτα όρια του.
Ειδικότερα ςκοποί τθσ Επιχείρθςθσ είναι :

1.θ μελζτθ,
2.θκαταςκευι,
3. θ ςυντιρθςθ,
4.θ εκμετάλλευςθ,
5.θ διοίκθςθ και
6. θ λειτουργία δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ακακάρτων και ομβρίων υδάτων ωσ
και Μονάδασ Επεξεργαςίασ Λυμάτων και Αποβλιτων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ.
Θ επιχείρθςθ διοικείται από 11μελζσ (ενδεκαμελζσ) διοικθτικό ςυμβοφλιο οριηόμενο
(μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ του) από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Από αυτά τα μζλθ:
-

Τζςςερα (4) είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου, εκ των οποίων, ζνασ (1)
προζρχεται από τθ μειοψθφία,

-

Ζνα (1) μζλοσ κα είναι εκπρόςωποσ του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ τθσ περιοχισ,

-

Ζξι (6) μζλθ κα είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του διμου που ζχουν πείρα ι γνϊςεισ
ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ,

-

Ζνα (1) μζλοσ κα είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ –εφόςον
αυτι απαςχολεί περιςςότερουσ από είκοςι (20) εργαηόμενουσ-, οπότε ςτο
διοικθτικό ςυμβοφλιο κα μειϊνεται κατά ζναν (1), δθλαδι από ζξι (6) ςε πζντε
(5) ο αρικμόσ των δθμοτϊν ι κατοίκων του Διμου.

Θ ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΘΣ ζχει εκπονιςει και ζχει εγκρίνει ςτο Τεχνικό τθσ Ρρόγραμμα του 2011 ,
ζργα που καλφπτουν όλθ τθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου , προχπολογιςμοφ φψουσ
2.820.550,01 ευρϊ.
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ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ

Θ παραπάνω Ανϊνυμθ Εταιρία

προζκυψε τον Μάιο του 2011 από τθν τροποποίθςθ

τθσ Επενδυτικισ Διμου Αγίου Γεωργίου Δθμοτικισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ με ςκοπό τθν
εκμετάλλευςθ των Τουριςτικϊν Καταλυμάτων και των Τουριςτικϊν Εγκαταςτάςεων ,
κυριότθτασ του Διμου και με Μετοχικό Κεφάλαιο εξιντα χιλιάδων ευρϊ (60.000,00 €) .
Θ εταιρία διοικείται από 11μελζσ (ενδεκαμελζσ) διοικθτικό ςυμβοφλιο τα οποία
ορίηονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ωσ εξισ:
a. 4 (τζςςερισ) αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου, εκ των οποίων 1 (ζνασ) προζρχεται
από τθ μειοψθφία,
b. 2 (δφο) εκπρόςωποι των Συλλόγων Τουριςτικϊν Καταλυμάτων του Διμου, εκ των
οποίων ο ζνασ (1) κα προζρχεται από τθ Δθμοτικι Κοινότθτα Αγίου Γεωργίου και
ο ζτεροσ από τθ Δθμοτικι Κοινότθτα εντίνασ,
c. 5 (πζντε) δθμότεσ ι κάτοικοι με γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ εταιρίασ.
Σθμειϊνεται πωσ θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ακολουκεί τθ κθτεία
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τα δε μζλθ αυτοφ είναι ελεφκερα ανακλθτά.



ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ»

Θ Α.Ε. ΛΑΜΑΤΛΚΩΝ ΛΟΥΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΡΟΛΛΩΝΛΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ» αποτελεί τθν
μετεξζλιξθ τθσ «Α.Ε. Λαϊκισ Βάςθσ Λαματικϊν Λουτρϊν Διμου Απολλωνίασ» ςτθν οποία
είχε ανατεκεί θ διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και λειτουργία των Λουτρϊν Νζασ Απολλωνίασ.
Σφμφωνα με τον Νόμο, όςον αφορά ςτο νομικό κακεςτϊσ των λουτρϊν, από το 2000 θ
δθμοτικι επιχείρθςθ μετετράπθ ςε Α.Ε. και με τον νζο Νόμο 3498/2006 ανανεϊκθκε
αυτόματα θ χριςθ των λουτρϊν για 10 χρόνια, δθλαδι μζχρι το 2016.
Ιδιοκτθςιακό Κακεςτϊσ – Θεςμικό Ρλαίςιο
Σφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν.3498/2006, το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο για τθν κυριότθτα
των ιαματικϊν φυςικϊν πόρων ζχει ωσ εξισ:
1. Οι ιαματικοί φυςικοί πόροι, που αναγνωρίηονται μετά τθν ιςχφ του νόμου αυτοφ,
ανικουν κατά κυριότθτα ςτον Ε.Ο.Τ. ανεξαρτιτωσ τθσ κυριότθτασ του εδάφουσ επί
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του οποίου εμφανίηονται, αντλοφνται ι αξιοποιοφνται με οποιονδιποτε τρόπο,
εκτόσ αν αυτοί ευρίςκονται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αιγιαλοφ και παραλίασ οι
οποίοι ανικουν κατά κυριότθτα ςτο Δθμόςιο, ενϊ θ χριςθ και θ εκμετάλλευςθ
ανικει ςτον Ε.Ο.Τ.
2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου θ κυριότθτα αναγνωριςμζνων
ιαματικϊν φυςικϊν πόρων που ανικει ςτο Δθμόςιο περιζρχεται αυτοδικαίωσ ςτον
Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.).
3. Από το νόμο αυτόν δεν κίγονται ιδιωτικά δικαιϊματα κυριότθτασ επί
αναγνωριςμζνων ιαματικϊν πθγϊν που υφίςτανται κατά τθν 1.1.1920 ςφμφωνα με
το άρκρο 2 του ν. 2188/1920. Το δικαίωμα κυριότθτασ ιδιωτϊν επί ιαματικϊν
πθγϊν αςκείται εντόσ των ορίων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
4. Σε περίπτωςθ λφςεωσ του Ε.Ο.Τ. ι καταργιςεωσ του δθμόςιου χαρακτιρα του, θ
κυριότθτα των ιαματικϊν φυςικϊν πόρων περιζρχεται ςτο Δθμόςιο.
Σφμφωνα δε με το άρκρο 15,

περί παραχωριςεωσ τθσ εκμετάλλευςθσ ςε τρίτουσ

προβλζπονται τα εξισ:
1. Ο Ε.Ο.Τ. δφναται να προβαίνει ςτθν παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των ιαματικϊν
φυςικϊν πόρων ςε τρίτουσ μετά από προκιρυξθ δθμόςιου διαγωνιςμοφ.
2. Ανάλογα με τθν επάρκεια του παραχωροφμενου φυςικοφ πόρου ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να
προβαίνει ςε μία ι περιςςότερεσ παραχωριςεισ για κάκε ιαματικι πθγι.
Θ Α.Ε. αυτι εκμεταλλεφεται τουσ φυςικοφσ πόρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ που εδρεφουν
ςτθν Νζα Απολλωνία , μια Λουτρόπολθ που απζχει 51 χλμ από τθν Κεςςαλονίκθ, και το
αεροδρόμιο Μακεδονίασ, 90 χλμ από τθν Καβάλα, 20 χλμ από τθ λίμνθ Λαγκαδά ενϊ ςε
απόςταςθ 100 μζτρων βρίςκεται θ παραλία τθσ λίμνθσ Βόλβθσ. Θ ανακιρυξθ των πθγϊν
τθσ Νζασ Απολλωνίασ ζγινε το 1920 από το κράτοσ με τθν υπ’ αρικ. Ρράξθ 7-21/8 και
αντίςτοιχα με τθν υπ’ αρικ.77-7/15-1-80 (ΦΕΚ 27/01/80) πράξθ παραχωρικθκαν ςτθν τότε
κοινότθτα Νζασ Απολλωνίασ. Τα τελευταία χρόνια, δθλαδι μετά τθ μεταβίβαςθ τθσ
διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ των Λαματικϊν Λουτρϊν το 1985 ςτθν τότε Κοινότθτα τθσ Νζασ
Απολλωνίασ, τα Λουτρά ζχουν αναβακμιςτεί και κυριαρχοφν ςιμερα ςτο χϊρο των
Λαματικϊν Λουτρϊν τθσ Χϊρασ.
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Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά του γεωκερμικοφ ρευςτοφ.
Θ ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ του ιαματικοφ νεροφ τθσ πθγισ "Λουτρϊν" Ν. Απολλωνίασ
Κεςςαλονίκθσ ζγινε το 1991 από το Γερμανικό Λνςτιτοφτο FRESENIUS, Taunusstein - Neuhof
ςφμφωνα με τθν οποία:
α) Για τον χαρακτθριςμό τθσ πθγισ αναφζρονται:
Μεταξφ των κατιόντων:
●

νάτριο (Na), που ςυμμετζχει με ποςοςτό 89,88%.

Μεταξφ των ανιόντων:
●

κειϊκό ιόν (SO4), που ςυμμετζχει με ποςοςτό 51,29%

●

υδροανκρακικό ιόν (HCO3), με ποςοςτό 37,57%.

β) Θ κερμοκραςία του νεροφ ςτο ςθμείο τθσ δειγματολθψίασ μετρικθκε ςε 43,70C και το
νερό μπορεί να προςδιοριςτεί ωσ "κερμό νερό".
γ) Το νερό τθσ πθγισ "Λουτρϊν" Ν. Απολλωνίασ δεν εμφανίηει, ςε ςχζςθ με ςυςτατικά
ςυγκεκριμζνθσ αποτελεςματικότθτασ (ςίδθροσ, ιϊδιο, υδρόκειο και υδροκειοϊόν, radon222, CO2), τισ ελάχιςτεσ τιμζσ που απαιτοφνται, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο αντίςτοιχοσ
χαρακτθριςμόσ τθσ πθγισ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω το νερό πρζπει να χαρακτθριςτεί ωσ "κειονατριοφχο υδροανκρακικό - κερμό νερό, περιζχον φκόριο".
Κεραπευτικζσ ενδείξεισ
Το νερό τθσ πθγισ Νζασ Απολλωνίασ λόγω τθσ υψθλισ του κερμοκραςίασ και τθσ υψθλισ
περιεκτικότθτασ ςε ελεφκερο υδρόκειο ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ κεραπευτικϊν
εφαρμογϊν, (κυρίωσ ρευματικϊν και αρκριτικϊν πακιςεων, δερματικϊν πακιςεων, κλπ.)
κακϊσ και εφαρμογισ κεραπείασ με πόςιμο ιαματικό νερό για τθν αντιμετϊπιςθ πακιςεων
ςτομάχου, εντζρων και ιπατοσ.
Οι ενδείξεισ κεραπείασ αναφζρονται κυρίωσ ςτισ φλεγμονζσ και ςτισ χρόνιεσ πακιςεισ τθσ
κίνθςθσ των αρκρϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνου και των βλαβϊν τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ,
ενϊ άλλεσ περιπτϊςεισ είναι οι ςυγγενείσ ενοχλιςεισ του κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ
όπωσ οριςμζνεσ υπερκερατϊςεισ από δερματικζσ πακιςεισ.
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Ακολουκοφν οι βαςικζσ περιπτϊςεισ κεραπευτικϊν εφαρμογϊν του νεροφ τθσ πθγισ:
●

Χρόνιεσ πακιςεισ του κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ, χρόνιοσ αρκριτικόσ ρευματιςμόσ,
χρόνιοι ρευματιςμοί, αρκρϊςεισ, πολυαρκρϊςεισ, μυαλγίεσ, ςπονδυαλγίεσ

●

Κεραπείεσ μετά από τροχαία ατυχιματα και εγχειριςεισ

●

Καρδιακζσ πακιςεισ και προπάντων ενοχλιςεισ του κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ

●

Δερματικζσ πακιςεισ

●

Δυςτονία ιπατοσ

●

Γυναικείεσ πακιςεισ.

Στισ

εγκαταςτάςεισ

των

λουτρϊν

επίςθσ

λειτουργεί

και

ζνα

υπερςφγχρονο

ειςπνοκεραπευτιριο. Υπό τθν κακοδιγθςθ και επίβλεψθ ειδικοφ επιςτθμονικοφ
προςωπικοφ, οι ειςπνοζσ είναι θ πλζον κατάλλθλθ κεραπεία για πακιςεισ του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ: ινίτιδεσ, ιγμορίτιδεσ, φαρυγγίτιδεσ και λαρυγγίτιδεσ,
επικονδυλίτιδεσ, χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια, αλλεργικό άςκμα, περιοριςτικζσ
πνευμονοπάκειεσ.

Υποδομζσ & Εγκαταςτάςεισ
Το Λουτρό διακζτει τριϊν ειδϊν εγκαταςτάςεισ:
1) Ξενϊνεσ (τμιμα των οποίων ανακαινίςτθκε πρόςφατα),
2)

Κεραπευτιρια:

υδροκεραπευτιριο

(ομαδικοφσ

και

ατομικοφσ

λουτιρεσ),

ειςπνοκεραπευτιριο,
3) Χϊροι εςτίαςθσ (ο ζνασ εκ’ των οποίων ανακαινίςτθκε με τθν Κ.Ρ. Leader II) και
περιβάλλον χϊρο ο οποίοσ πρόκειται να αναπλαςτεί ςτο πλαίςιο τθσ Κ.Ρ. Leader+.
Αναλυτικότερα ς’ ότι αφορά τουσ Ξενϊνεσ:
●

Ξενοδοχείο "Αριςτοτζλθσ", κατθγορίασ 3 αςτζρων, με 45 δωμάτια και 100 κρεβάτια,
το οποίο λειτουργεί ςε ετιςια βάςθ.

●

Ξενοδοχείο "Μζγασ Αλζξανδροσ" γνωςτό και ωσ "Αςτικά", το οποίο λειτουργεί ςε
ετιςια βάςθ.
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●

Ενοικιαηόμενα διαμερίςματα, B’ κατθγορίασ τα οποία είναι τρία ομοιόμορφα κτίρια,
γνωςτά ωσ "Λαϊκά", με επιμζρουσ ονομαςίεσ: 1) Ξενοδοχείο "Φίλιπποσ", (με 24
δωμάτια και 72 κρεβάτια), 2) Ξενοδοχείο "Καρατάςοσ Αϋ" (με 24 δωμάτια και 72
κρεβάτια), 3) Ξενοδοχείο "Καρατάςοσ Βϋ" (με 24 δωμάτια και 72 κρεβάτια)

Επικοινωνία – Ρροβολι τθσ Επιχείρθςθσ
Θ ςθμερινι προβολι των λουτρϊν γίνεται μζςω ζντυπου υλικοφ που αποςτζλλεται ςε
διάφορουσ φορείσ και γραφεία τουριςτικϊν πρακτόρων, ενϊ γίνονται καταχωριςεισ ςε
ταξιδιωτικοφσ οδθγοφσ και διαφθμίςεισ ςε τοπικά κανάλια και ςτο Internet.
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ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Σφμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. Ορίηονται οι ακόλουκεσ κζςεισ ειδικοφ προςωπικοφ:
(α) Μία (1) κζςθ Γενικοφ Γραμματζα
(β) Μία (1) κζςθ Λδιαίτερου Γραμματζα Δθμάρχου.
(γ) Ζξι (6) κζςεισ Ειδικϊν Συμβοφλων ι Ειδικϊν Συνεργατϊν ι Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν.
(δ) Δφο (2) κζςεισ Δικθγόρων.
Β. ΟΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Οι κζςεισ του μονίμου προςωπικοφ του Διμου διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ:
Α. Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ).
Β. Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ).
Γ. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ).
Δ. Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ).
Σφμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Διμου Βόλβθσ οι Οργανικζσ Κζςεισ Μονίμων Υπαλλιλων ανζρχονται ςε
211.
Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2011 ,οι Υπθρεςίεσ του Διμου Βόλβθσ ςτελεχϊνονται από ςυνολικό
Ρροςωπικό 87 μονίμων Υπαλλιλων ωσ εξισ:

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

28

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

7

ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

36

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

16

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

87
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Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΙΣΤΟΥ ΧΟΝΟΥ
Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2011 ,οι Υπθρεςίεσ του Διμου Βόλβθσ ςτελεχϊνονται από ςυνολικό
Ρροςωπικό 62 Υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου ωσ εξισ:

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

3

ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

25

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

31

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

62
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Συνοπτικά τα οικονομικά ςτοιχεία του Διμου Βόλβθσ όπωσ προκφπτουν από τθν Οικονομικι
κατάςταςθ Απολογιςμοφ ΒϋΤριμινου.
A) Ζξοδα και Ρλθρωμζσ

Κ.Α.
Εξόδων
60
61,62
63,64
651
66
67,68

81
82,85

71
73
74
75
652

9111

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ
ΡΛΘΩΜΕΣ
Αμοιβζσ και ζξοδα
προςωπικοφ
Αμοιβζσ και
παροχζσ τρίτων
Φόροι-τζλθ, λοιπά
γενικά ζξοδα
Τοκοχρεολφςια
δανείων
Ρρομικειεσ Αναλϊςεισ υλικϊν
Μεταβιβάςεισ ςε
τρίτουσ, λοιπά
ζξοδα
Ρλθρωμζσ για
υποχρεϊςεισ Ρ.Ο.Ε
Λοιπζσ αποδόςεισ
και προβλζψεισ
ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αγορζσ
Ζργα
Μελζτεσ
Συμμετοχι ςε
επιχειριςεισ
Τοκοχρεολφςια
δανείων
επενδφςεων
Αποκεματικό
Σφνολο εξόδων και
πλθρωμϊν

ΔΙΑΜΟΦΩΜΕΝΟΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β' ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α'
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ
ΤΙΜΘΝΟΥ ΣΕ
ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΕ
ΣΕ ΕΥΩ
ΕΥΩ
ΕΥΩ
5.386.600,00

1.065.994,61

1.781.267,56 €

2.487.921,63

103.251,55

181.180,47 €

444.571,23

21.650,10

21.650,10 €

0,00

0,00

0,00 €

1.793.545,89

99.898,71

187.877,88 €

2.101.346,76

187.358,55

225.345,54 €

2.657.050,77

138.212,59

180.370,33 €

1.744.283,12

350.034,61

567.479,73 €

459.800,00
3.711.692,73
1.684.405,31

701,00
21.000,00
138.801,34

701,00 €
21.000,00 €
138.801,34 €

33.163,24

0,00

0,00 €

355.100,00
28.148,44

80.044,85
0,00

153.207,25 €
0,00 €

22.887.629,12

2.206.947,91

3.458.881,20
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Β) Ζςοδα και ειςπράξεισ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ
ΑΙΘΜΟΙ
ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ
0
Τακτικά ζςοδα
Ζκτακτα ζςοδα
1
(πλθν 13)

2

(πλθν
επιχορθγιςεισ για
επενδ.)
Ζςοδα
παρελκόντων ετϊν
που
βεβαιϊνονται για
πρϊτθ φορά
Ειςπράξεισ από

ΔΙΑΜΟΦΩΜΕΝΟΣ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β’ ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ ΤΙΜΘΝΟΥ ΣΕ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΕ
ΣΕ ΕΥΩ
ΕΥΩ
ΕΥΩ
11.266.760,00
2.229.334,03
3.083.146,60

1.123.800,00

108.402,60

193.623,84

1.011.161,00

271.087,17

271.087,17

33.000,00

0,00

0,00

3.400.357,32

97.729,74

149.925,81

1.437.235,00

350.267,10

510.407,26

2.353.962,00

0,00

2.353.961,42

2.261.353,80
22.887.629,12 €

0,00
3.056.820,64 €

121.521,30
6.683.673,40 €

Δάνεια
31
Ειςπρακτζα
υπόλοιπα από
βεβαιωκζντα
ζςοδα
32
κατά τα
παρελκόντα ζτθ
Ειςπράξεισ υπζρ
Δθμοςίου,

4

5
13

Αςφ. Φορζων και
Τρίτων
Χρθματικό
υπόλοιπο προθγ.
ζτουσ
Επιχορθγιςεισ για
επενδφςεισ
Σφνολο πόρων
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Κεφάλαιο 1.2 Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
1.2.1 Αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου Βόλβθσ
Οι αρμοδιότθτεσ των ΟΤΑ, όπωσ αυτζσ ορίηονται με το άρκρο 75 του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων και το ν. 3852/2010 «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», ομαδοποιοφνται ςτουσ
ακόλουκουσ τρεισ κεματικοφσ τομείσ.
1. Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ
2. Κοινωνικι πολιτικι, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ
3. Τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ
Κάκε κεματικόσ τομζασ περιλαμβάνει κζματα τοπικισ ανάπτυξθσ που αντιςτοιχοφν ςτισ
αρμοδιότθτεσ των ΟΤΑ, ςτα οποία εντοπίηονται προβλιματα και περιοριςμοί, δυνατότθτεσ
και ευκαιρίεσ και αναδεικνφονται τα κρίςιμα ηθτιματα τοπικισ ανάπτυξθσ. Τα κζματα
τοπικισ ανάπτυξθσ που κα αναλυκοφν κακορίςτθκαν, ςυνεκτιμϊντασ :


Τισ αρμοδιότθτεσ του Διμου Βόλβθσ



Τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ του



Τα κεματικά αντικείμενα δραςτθριοποίθςθσ των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν και των
Νομικϊν Ρροςϊπων του



Τισ κατευκφνςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και τισ προτεραιότθτεσ που αποτυπϊνονται ςτο
προεκλογικό τθσ πρόγραμμα



Τισ εκνικζσ και περιφερειακζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ

Ειδικότερα:
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1. Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ:

Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα &

Δυνατότθτεσ &

ανάπτυξθσ

Ρεριοριςμοί

Ευκαιρίεσ

Φυςικό

Μόλυνςθ

Λίμνθ Βόλβθ

περιβάλλον

Κρίςιμα ηθτιματα

Ζργα προςταςίασ και ανάδειξθσ φυςικοφ
πλοφτου

Δάςοσ Απολλωνίασ
Ανάπλαςθ και ενοποίθςθ παραλιακοφ
μετϊπου
Λαματικά Λουτρά
Απολλωνίασ
Αναβάκμιςθ και επζκταςθ αλιευτικοφ
καταφυγίου Αςπροβάλτασ
Μακεδονικά Τζμπθ

Διαμόρφωςθ εμπορικοφ λιμζνα Σταυροφ
Ρλατάνια Σχολαρίου

Ρρολθπτικζσ δράςεισ δαςοπυρόςβεςθσ
Προσ Βερτίςκοσ

Ρροςταςία καλάςςιασ μόλυνςθσ
Προσ Κερδφλλια

Αναβάκμιςθ του παράκτιου
Ραραλίεσ

υγροβιότοπου και ςυνεχισ κακαριςμόσ
λίμνθσ και παραλίμνιου πάρκου.

Αγροτουριςτικι
Ραραλίμνια διαδρομι
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Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα &

ανάπτυξθσ

Ρεριοριςμοί

Κρίςιμα ηθτιματα

Δυνατότθτεσ &
Ευκαιρίεσ

Οικιςτικό

«Ανεπίκαιρεσ» βαςικζσ Ρολεοδομικζσ

περιβάλλον

μελζτεσ

Νζοσ πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ

μελζτεσ

Τροποποίθςθ χριςεων γθσ

Εξαςφάλιςθ νζου δθμόςιου χϊρου

Επανοικειοποίθςθ δθμόςιου χϊρου

Αςτικό και

Ανιςοκατανομι

περιαςτικό

αςτικοφ πραςίνου

Ρεριαςτικά δαςφλια

Διαμόρφωςθ και δικτφωςθ υφιςτάμενων
χϊρων πραςίνου

πράςινο

Κεςμοκζτθςθ και επανοικειοποίθςθ
αςτικοφ και περιαςτικοφ πραςίνου
Φδρευςθ

Ραλιό και

Βελτίωςθ λειτουργίασ δικτφου φδρευςθσ

κακοςυντθρθμζνο
δίκτυο

Ζλεγχοσ ποιότθτασ του νεροφ

Ροιότθτα
ςωλθνϊςεων
Άρδευςθ

Ζλλειψθ υποδομϊν

Δθμιουργία εκςυχρονιςμζνου δικτφου
άρδευςθσ
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Θζματα

Ρροβλιματα & Ρεριοριςμοί

τοπικισ

Ευκαιρίεσ

ανάπτυξθσ
Πμβρια φδατα

Κρίςιμα ηθτιματα

Δυνατότθτεσ &

Μθ

ενοποιθμζνα

δίκτυα Δίκτυα όμβριων υδάτων Ολοκλιρωςθ

όμβριων υδάτων

ςε κάποιεσ ΔΕ

και

ςυντιρθςθ

του δικτφου απορροισ όμβριων
υδάτων

Κεντρικό

δίκτυο

όμβριων

υδάτων

Διοχζτευςθ ομβρίων υδάτων
ςε δεξαμενζσ για χριςθ ςτθ
γεωργία, τθν κτθνοτροφία
Στερεά

Μεγάλοσ όγκοσ απορριμμάτων

απόβλθτα
Αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ςτο

Στακεροποίθςθ

του Επζκταςθ

εφαρμογισ

όγκου

των των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ

απορριμμάτων

ςφςτθμα αποκομιδισ (μεγάλθ

Δράςεισ

ζκταςθ του Διμου-χωροκζτθςθ

ευαιςκθτοποίθςθσ

κάδων)

όλων

ενθμζρωςθσ-

Εφαρμογι νζων
τεχνολογιϊν ςτθν
οργάνωςθ τθσ

Ανεξζλεγκτθ ρίψθ μπαηϊν

αποκομιδισ

Λειτουργία ΧΥΤΑ & ΣΜΑ
Υγρά

Ανεξζλεγκτεσ αποχετεφςεισ

Καταςκευι

απόβλθτα

Ζλλειψθ αποχετευτικοφ δικτφου

αγωγϊν

Εγκαταςτάςεισ

αποχετευτικϊν

επεξεργαςίασ

λυμάτων
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Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα & Ρεριοριςμοί

Δυνατότθτεσ &

ανάπτυξθσ

Υπαίκριοι

Κρίςιμα ηθτιματα

Ευκαιρίεσ
Διαμόρφωςθ

Αποςπαςματικι παρουςία

και

δικτφωςθ

υφιςτάμενων χϊρων,

κοινόχρθςτοι χϊροι

Ελλιπισ εξυπθρζτθςθ

Κεςμοκζτθςθ
επανοικειοποίθςθ

Δυςκολία πρόςβαςθσ ΑμεΑ

κοινόχρθςτων χϊρων

και ΕΑ

Ζλλειψθ

και

δθμόςιων

εγκαταςτάςεων υγιεινισ
Αντιπλθμμυρικι

Ρεριοχζσ

προςταςία

τρωτότθτα ςε πλθμμυρικά αντιπλθμμυρικϊν

αναμόρφωςθσ και κακαριςμοφ

φαινόμενα

χειμάρρων

Φυςικζσ
καταςτροφζσ

με

αυξθμζνθ Καταςκευι

ζργων

Ζργα διευκζτθςθσ,

Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
φυςικϊν καταςτροφϊν

Δθμοςιοποίθςθ

ςχεδίων

δράςθσ

Ενθμζρωςθ-ςυμμετοχι
πολίτθ
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του

Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα &

ανάπτυξθσ

Ρεριοριςμοί

Οδικό δίκτυο

Ρροβλθματικό αγροτικό

Δυνατότθτεσ &

Κρίςιμα ηθτιματα

Ευκαιρίεσ
Εγνατία ΟΔΟΣ

Ανάπτυξθ

και

διαμόρφωςθ

οδικοφ δικτφου και του δικτφου

οδικό δίκτυο

Λκανοποιθτικό αςτικό κίνθςθσ των πεηϊν
οδικό δίκτυο
Ζλλειψθ κατακόρυφθσ

Κυκλοφοριακζσ μελζτεσ

και οριηόντιασ
ςιμανςθσ

Δθμιουργία

περιφερειακϊν

δρόμων ςτουσ οικιςμοφσ όπου
κρίνεται
Απουςία ςχεδιαςμοφ

διευκόλυνςθ

αξόνων κίνθςθσ πεηϊν

βαριϊν

αναγκαίο

για

μετακίνθςθσ
οχθμάτων

και

γεωργικϊν μθχανθμάτων

Ρυκνζσ ςυγκεντρϊςεισ

Χριςθ πινακίδων μεταβλθτοφ

δραςτθριοτιτων

ορίου ταχφτθτασ και ςυςκευζσ

(παραλιακοί οικιςμοί)

ενθμζρωςθσ

του

ορίου

ταχφτθτασ ςε κάκε είςοδο των
Δ.Δ. του Διμου Βόλβθσ
Ζλλειψθ περιφερειακϊν
δρόμων ςτουσ

Βελτίωςθ οδοςιμανςθσ,

οικιςμοφσ

ονοματοδοςίασ και αρίκμθςθσ
εςωτερικοφ δθμοτικοφ οδικοφ
δικτφου
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Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα &

ανάπτυξθσ

Ρεριοριςμοί

Συγκοινωνία

Δυνατότθτεσ &

Κρίςιμα ηθτιματα

Ευκαιρίεσ

Συχνότθτα δρομολογίων Εγνατία ΟΔΟΣ

Συγκοινωνιακι μελζτθ

και γεωγραφικι κάλυψθ
Βελτίωςθ ςυγκοινωνίασ
ΚΤΕΛ
Ανάπτυξθ διαδθμοτικισ
ςυγκοινωνίασ

Εξειδικευμζνα
προγράμματα διαχείριςθσ
τθσ κινθτικότθτασ των
μακθτϊν ςτα ςχολεία
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Θζματα

Ρροβλιματα &

τοπικισ

Ρεριοριςμοί

Δυνατότθτεσ &
Ευκαιρίεσ

ανάπτυξθσ
Φυςικοί πόροι

Απουςία

ςυςτθμάτων Υλοποίθςθ

εξοικονόμθςθσ

Κρίςιμα ηθτιματα

προγραμμάτων Μείωςθ όγκου

ενζργειασ ανακφκλωςθσ πλαςτικοφ, αλουμινίου, απορριμμάτων

ςε δθμόςια κτίρια

χαρτιοφ και οργανικϊν απορριμμάτων
Ανακφκλωςθ

Ενεργοβόρο

ςφςτθμα Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν

αποκομιδισ απορριμμάτων

Εξοικονόμθςθ νεροφ
Ρολιτικι εξοικονόμθςθσ νεροφ από το
Διμο

Εξοικονόμθςθ
ενζργειασ

Δίκτυο δθμοτικϊν γεωτριςεων και
δεξαμενϊν για άρδευςθ πάρκων

Αξιοποίθςθ ΑΡΕ

Στακμόσ
Χριςθ θλιακϊν κερμοςίφωνων

Μεταφόρτωςθσ
Απορριμμάτων
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2. Κοινωνικι πολιτικι, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ
Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα

ανάπτυξθσ

& Ρεριοριςμοί

Κοινωνικι πολιτικι

Χωρικι ανιςοκατανομι

Δυνατότθτεσ &

Κρίςιμα ηθτιματα

Ευκαιρίεσ
ΚΑΡΘ

Νζεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ

κοινωνικϊν υποδομϊν
Βελτίωςθ
Βοικεια ςτο Σπίτι

υφιςτάμενων

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν

Στιριξθ ευπακϊν κοινωνικά
Ραιδικοί Στακμοί

ομάδων

Ανάπτυξθ δικτφου εκελοντϊν
Κζντρο Υγείασ
Ραιδεία

Ανεπάρκεια

ςχολικϊν 36

αικουςϊν
και

πρωτοβάκμιασ πρωινό κφκλο
δευτεροβάκμιασ
Βελτίωςθ υποδομϊν

εκπαίδευςθσ

Χωρικι

ςχολικζσ μονάδεσ ςε Καταςκευι νζων ςχολείων

ανιςοκατανομι

υποδομϊν εκπαίδευςθσ

Σχολείο πόλοσ παιδείασ,
πολιτιςμοφ και

Ελλείψεισ
εκπαίδευςθσ

υποδομϊν

αναβακμιςμζνου φυςικοφ
περιβάλλοντοσ
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Θζματα τοπικισ ανάπτυξθσ

Ρροβλιματα & Ρεριοριςμοί

Δυνατότθτεσ &

Κρίςιμα ηθτιματα

Ευκαιρίεσ
Ρολιτιςμόσ

Ανεπάρκεια πολιτιςτικϊν

ΒΘΜΑ Αποςτόλου

Καταςκευι

υποδομϊν

Ραφλου

υποδομϊν

Αρτεμίςιο
Αρχαία Απολλωνία
Λεροί ναοί και
ξωκλιςςια
ΡΡΑΚ (Ρρόγραμμα

νζων

πολιτιςμοφ

Ενίςχυςθ
ςυμμετοχισ
πολιτϊν

των
ςε

πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ

πλαίςιο για τθν
ανάπτυξθ και τθν
καινοτομία)
Γεωκτθνοτροφικό
μουςείο
Λαογραφικό
Μουςείο Βραςνϊν
Λαογραφικό
Μουςείο
Αςπροβάλτασ
Ακλθτιςμόσ

Ναυτακλθτικόσ Πμιλοσ Βόλβθσ

ΡΡΑΚ

Καταςκευι,
επζκταςθ

και

εκςυχρονιςμόσ
εγκαταςτάςεων
ιπιου
ναυτακλθτιςμοφ

Μαηικόσ Ακλθτιςμόσ
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3. Τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ
Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα &

ανάπτυξθσ

Ρεριοριςμοί

Επιχειρθματικότθτα

Μείωςθ

Ευκαιρίεσ

ατομικϊν

επιχειριςεων

Μικρό

Κρίςιμα ηθτιματα

Δυνατότθτεσ &

μζγεκοσ

επιχειριςεων

Καταςκευι και λειτουργία
κτθνοτροφικϊν πάρκων

Τοπικι αγορά που αφορά
ςτθν εξυπθρζτθςθ

Δθμιουργία ΒΛΟ.ΡΑ

κακθμερινϊν αναγκϊν

Στιριξθ τοπικϊν
επιχειριςεων
Ρλθροφόρθςθ για

Τουριςμόσ

δυνατότθτεσ επιχειρθματικισ
ανάπτυξθσ
Ανάδειξθ κοινωνικισ
οικονομίασ
Απαςχόλθςθ

Αφξθςθ

ανεργίασ Εντυπωςιακι

νζων και γυναικϊν

οικονομικά

αφξθςθ

του Μείωςθ ανεργίασ νζων και

ενεργοφ γυναικϊν

πλθκυςμοφ
Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ
Εντυπωςιακι

αφξθςθ

των

οικονομικά ενεργϊν γυναικϊν

Ενίςχυςθ-βελτίωςθ
προςόντων

ανκρϊπινου

δυναμικοφ
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Θζματα τοπικισ

Ρροβλιματα &

ανάπτυξθσ

Ρεριοριςμοί

Κρίςιμα ηθτιματα

Δυνατότθτεσ &
Ευκαιρίεσ

Τοπικι

Μεγάλο

δίκτυο

μικρϊν Ρροςζλκυςθ

οικονομία

τοπικϊν επιχειριςεων

ζργων

αναπτυξιακοφ

ενδιαφζροντοσ

Ρροςζλκυςθ

ιδιωτικϊν

Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ

ςτον

επιχειριςεων παροχισ

παρακαλάςςιασ ηϊνθσ

τομζα

επενδφςεων

διαχείριςθσ

υπθρεςιϊν
Ενίςχυςθ ψθφιακϊν υποδομϊν

Θ παραπάνω αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου Βόλβθσ, και θ
ανάδειξθ των κρίςιμων ηθτθμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ, οδθγεί και ςτισ εξισ επιςθμάνςεισ:
Α. Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ


Κρίνεται αναγκαίοσ ο ςχεδιαςμόσ ςθμαντικϊν ζργων προςταςίασ και ανάδειξθσ του
φυςικοφ πλοφτου



Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου διαχείριςθσ απορριμμάτων, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ νζεσ τεχνολογίεσ, το κόςτοσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ (μεγάλθ
ζκταςθ κλπ)



Βελτίωςθ και αξιοποίθςθ κοινόχρθςτων χϊρων



Λεράρχθςθ των ςθμαντικϊν πολεοδομικϊν ηθτθμάτων ςτο ςφνολο του Διμου και
ςτοχοκζτθςθ επίλυςθσ αυτϊν.



Μζτρθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ



Βελτίωςθ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου και ςυντιρθςθ του αςτικοφ οδικοφ
δικτφου



Ζργα ανάπλαςθσ και βελτίωςθσ προςβαςιμότθτασ
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τθσ

Β. Κοινωνικι πολιτικι, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ


Αντιμετϊπιςθ ελλείψεων ςε υποδομζσ Βρεφονθπιακισ φροντίδασ και χωρικισ
ανιςοκατανομισ κοινωνικϊν υποδομϊν.



Στιριξθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων.



Δράςεισ πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, κεςμοκζτθςθ μεγάλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεωναναβίωςθ ιςτορίασ του τόπου.



Ρροςζλκυςθ πολιςτικϊν και ακλθτικϊν γεγονότων για τθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ
ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων και μακροχρόνιο ςχεδιαςμό με ςτόχευςθ τθν
εκλκυςτικότθτα του Διμου ωσ πολιτιςτικοφ προοριςμοφ και τθν προςζλκυςθ
τουριςτϊν.



Στιριξθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν ςωματείων με κριτιριο τθ μεγιςτοποίθςθ των
αποτελεςμάτων ςτον τομζα του πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ (με ζμφαςθ ςτον
ναυτακλθτιςμό)

Γ. Τοπικι Οικονομία και Απαςχόλθςθ


Δθμιουργία πλζγματοσ εναλλακτικϊν και αλλθλοχποςτθριηόμενων μορφϊν
τουριςμοφ



Ρροβολι επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν και παραδοςιακϊν προϊόντων



Ραροχι ενθμζρωςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ και ςτουσ υποψιφιουσ
επενδυτζσ για τα προγράμματα ενίςχυςθσ μζςω τθσ Ε.Ε. και του ΕΣΡΑ 2007-2013 ςε
ςυνεργαςία με τουσ φορείσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων.



Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν ενθμζρωςθ και τθν εκπαίδευςθ των παραγωγϊν
ςε κζματα τυποποίθςθσ και πιςτοποίθςθσ προϊόντων και τα οφζλθ που προκφπτουν
από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ.



Δθμιουργία Γραφείου Γεωργικισ Ανάπτυξθσ



Στιριξθ βιολογικϊν καλλιεργειϊν



Οργάνωςθ αλιείασ
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1.2.1 Αξιολόγθςθ του Ο.Τ.Α. και των Υπθρεςιϊν του
Στο τμιμα αυτό του παρόντοσ, πραγματοποιείται αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ
του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου Βόλβθσ και των Νομικϊν Ρροςϊπων του και
γίνεται εντοπιςμόσ των κρίςιμων ηθτθμάτων εςωτερικισ ανάπτυξθσ.
ΤΟΜΕΑΣ

ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ
ΔΟΜΘ ΚΑΙ

ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ & ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΙΕΣ

Ρροβλιματα/ ανάγκεσ

Δυνατότθτεσ

Ελλείψεισ ςτθν αξιοποίθςθ ΤΡΕ

Νζοσ ΟΕΥ

Απουςία ςυςτιματοσ καταγεγραμμζνων

Ρρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ και δθμοτικι

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν

ιςτοςελίδα

Ενίςχυςθ μθχανιςμοφ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων

Συνεργαςία αιρετϊν και ςτελεχϊν

ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

αναγκϊν

Συνεργαςία με ΡΚΜ, όμορουσ διμουσ

Ενίςχυςθ γραφείου κίνθςθσ οχθμάτων

Ρεριοριςμοί

ΝΡΔΔ
Ευκαιρίεσ

Γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτον τομζα των

Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν με

προμθκειϊν

όμορουσ διμουσ

Απουςία εκνικισ πολιτικισ ςε τομείσ όπωσ το

Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ τοπικϊν, εκνικϊν

περιβάλλον, κακαριότθτα, προςταςία δθμόςιασ και ευρωπαϊκϊν δικτφων
υγείασ και κοινωνικι πρόνοια
Νζεσ αποκεντρωμζνεσ αρμοδιότθτεσ των ΟΤΑ
χωρίσ απαιτοφμενουσ ανκρϊπινουσ και
υλικοτεχνικοφσ πόρουσ

Τεχνικό Ρρόγραμμα
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
Ετιςιο Ρρόγραμμα Δράςθσ
Ρρολθπτικόσ Ζλεγχοσ Δαπανϊν
Απόκεμα εκελοντιςμοφ

ΑΝΘΩΡΙΝΟ

Ρροβλιματα/ ανάγκεσ

Δυνατότθτεσ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ρροςβαςιμότθτα δθμοτικϊν υπθρεςιϊν

Αξιοςθμείωτο απόκεμα δθμοτικϊν κτιρίων

ΚΤΙΙΑΚΘ
ΥΡΟΔΟΜΘ ΚΑΙ

Σθμαντικζσ επενδφςεισ ςε ΤΡΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Λκανοποιθτικι ςτελζχωςθ

Ρεριοριςμοί
Νομοκετικό πλαίςιο περιοριςμοφ των

Ευκαιρίεσ
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ΕΣΡΑ

προςλιψεων

Ρροβλιματα/ανάγκεσ
Ρροβλιματα ςτθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ

Δυνατότθτεσ
Στελεχωμζνθ οικονομικι υπθρεςία

του ςυνόλου τθσ οικονομικισ εικόνασ του
Διμου (οφειλζσ δθμοτϊν, οφειλζσ διμου κλπ)

Αδυναμία παρακολοφκθςθσ οικονομικϊν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

δεικτϊν και ανάλυςθσ οικονομικϊν δεδομζνων

ΚΑΙ ΡΕΙΟΥΣΙΑ
Ανάγκθ ορκότερου ςχεδιαςμοφ και
ςυντονιςμοφ του μθχανιςμοφ είςπραξθσ
εςόδων
Ρεριοριςμοί
Μείωςθ δθμοςίων επιχορθγιςεων με

Ευκαιρίεσ
Ρρόγραμμα «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ»

ταυτόχρονθ αφξθςθ αρμοδιοτιτων
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Αξιοποίθςθ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ
Ανελαςτικζσ δαπάνεσ
Εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Κακυςτεριςεισ και περικοπζσ ςε
χρθματοδοτιςεισ ΣΑΤΑ

Θ παραπάνω αξιολόγθςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου Βόλβθσ, ανζδειξε τισ
εξισ επιςθμάνςεισ:
-

Ο νζοσ ΟΕΥ αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο αναςυγκρότθςθσ και αναδιάρκωςθσ
του ςυνόλου τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ του Διμου, με ςτόχο τθν πλιρθ διοικθτικι
και λειτουργικι ενοποίθςθ των υπθρεςιϊν.

-

Με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ και ευκολότερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του πολίτθ
και ειςάγοντασ υπθρεςίεσ πλθροφορικισ, που ακόμα λείπουν από πολλά χωριά,
πρζπει να οργανωκεί ζνα ςφγχρονο δίκτυο υποςτιριξθσ και εξυπθρζτθςθσ του
πολίτθ για τθν ουςιαςτικι απλοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν , είτε πρόκειται για
ζνα απλό αίτθμα, είτε για τθν ζκδοςθ μίασ άδειασ λειτουργίασ.

-

Ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν προσ το δθμότθ με γνϊμονα τθν αξιοποίθςθ ΤΡΕ, τθν παροχι
υπθρεςιϊν μίασ ςτάςθσ και τθν ειςαγωγι αμφίδρομθσ επικοινωνίασ διμουπολιτϊν.

-

Στελζχωςθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ

-

Στελζχωςθ επιτελικισ μονάδασ με αρμοδιότθτεσ προγραμματιςμοφ, οργάνωςθσ και
πλθροφορικισ

-

Σχεδιαςμόσ και ειςαγωγι διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ και ςτοχοκζτθςθσ ϊςτε
να ενιςχυκεί θ παραγωγικότθτα.

-

Σχεδιαςμόσ διατμθματικισ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ.

-

Ανάγκθ καλφτερθσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ των εξειδικευμζνων προςόντων του
προςωπικοφ με ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ και/ι επιτροπζσ ζργου.
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-

Απόκτθςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ, ςυνεχισ αναβάκμιςθ βαςικοφ εξοπλιςμοφ ςε
Θ/Υ και νζεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του
διμου και τθν παρακολοφκθςθ του παραγόμενου ζργου.

-

Αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.

-

Ολοκλιρωςθ καταγραφισ και αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ.

-

Επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν βεβαίωςθσ και ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν είςπραξθσ
οφειλϊν προσ το Διμο.

-

Εφαρμογι ςφγχρονων εργαλείων παρακολοφκθςθσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν
μεγεκϊν του διμου και προβλζψεισ δαπανϊν και εςόδων.

-

Ενίςχυςθ των διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν.

-

Ωρίμανςθ και ζνταξθ ςθμαντικϊν ζργων ςε χρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ του ΕΣΡΑ,
ΡΕΡ Κεντρικισ Μακεδονίασ κλπ.
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Κεφάλαιο 1.3 Κακοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου
Στο παρόν κεφάλαιο κακορίηονται οι προτεραιότθτεσ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Βόλβθσ
για το διάςτθμα 2011-2014, διαςυνδζοντασ τθν προγραμματικι αποτφπωςθ του οράματοσ
τθσ δθμοτικισ αρχισ με τουσ επιμζρουσ άξονεσ και τα μζτρα του ςτρατθγικοφ ςχεδίου τθσ.
Θ διατφπωςθ των κατευκυντιριων πολιτικϊν επιλογϊν μετουςιϊνεται ςε επί μζρουσ
αναφορζσ (άξονεσ και μζτρα) επιτρζποντασ όχι μόνο τθν αποςαφινιςθ των κυριότερων
αξόνων δράςθσ, αλλά και περαιτζρω κάκε απαιτοφμενο ζλεγχο και ανατροφοδότθςθ των
επιλογϊν μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ κοινωνικισ διαβοφλευςθσ, τόςο ωσ μία ςυνεχι
διεργαςία διαλόγου, όςο και μζςα από τισ ςυντεταγμζνεσ και κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ.
Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται ςε ξεχωριςτζσ υπό-ενότθτεσ ιδιαίτερθ αναφορά ςτα
παραπάνω ςτοιχεία. Συγκεκριμζνα:


θ Υπό-ενότθτα 1.2.1 αναφζρεται ςτο όραμα και τισ αρχζσ του Διμου,



θ Υπό-ενότθτα 1.2.2 ςτθ Στρατθγικι του,



και θ Υπό-ενότθτα 1.2.3 ςτουσ άξονεσ, τα μζτρα και τουσ ςτόχουσ του ςτρατθγικοφ
ςχεδίαςμοφ.

1.3.1 Το όραμα και οι αρχζσ του Διμου

Θ αποςτολι κάκε ΟΤΑ αποτυπϊνεται ςτον καταςτατικό του χάρτθ (ν. 3852/2010
«Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ») ωσ «θ διακυβζρνθςθ των τοπικϊν υποκζςεων και θ παροχι
δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν για τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν των κατοίκων και των
τοπικϊν φορζων, με απϊτερο ςκοπό τθ βιϊςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ του». Θ ικανοποίθςθ τθσ αποςτολισ του Διμου Βόλβθσ πραγματοποιείται με τθ
διαςφνδεςθ προγραμματικϊν ςτόχων και διακζςιμων μζςων και πόρων. Θ διαρκισ
αναηιτθςθ νζων αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων και χρθματοδοτικϊν εργαλείων επιβάλλεται
όχι μόνο από τθν οικονομικι ςυγκυρία αλλά και από τθν ανάγκθ αφφπνιςθσ των
παραγωγικϊν δυνάμεων και εξωςτρεφοφσ πορείασ ενόσ ςφγχρονου ΟΤΑ.
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Ππωσ

προκφπτει από το Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα (ΡΕΡ) Κεντρικισ

Μακεδονίασ 2007-2013, και τθν «Επικαιροποίθςθ του υκμιςτικοφ Σχεδίου τθσ
Κεςςαλονίκθσ», οι ςτόχοι ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ είναι οι κάτωκι:
 Θ τόνωςθ των τοπικϊν κζντρων με τθ δθμιουργία των κατάλλθλων υποδομϊν και
λειτουργιϊν,
 Θ οργάνωςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ςε ηϊνεσ για τθν αφξθςθ τθσ
αποδοτικότθτάσ

τουσ

και

τθν

προςταςία

του

περιβάλλοντοσ

και

των

οικοςυςτθμάτων,
 Ο ζλεγχοσ των επιπτϊςεων από τθν ανάπτυξθ του άξονα τθσ Εγνατίασ οδοφ,
 Θ ςτιριξθ τθσ μεταποίθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων.

Θ μελλοντικι επικυμθτι κατάςταςθ ςτθν οποία κζλει να περιζλκει ο Διμοσ, τόςο ωσ
γεωγραφικι τοποκζτθςθ όςο και ωσ οργανιςμόσ, ςτο βακμό που αυτό αποτυπϊνεται
περιφραςτικά και ενςωματϊνει τθν ςχεδιαηόμενθ ςτρατθγικι για τθν επίτευξθ των
παραπάνω ςτόχων αποτελεί το όραμα ενόσ Διμου. Θ ιςχυροποίθςθ τθσ κζςθσ του Διμου
και θ επαφξθςθ των ποιοτικϊν αλλά και ποςοτικϊν μεγεκϊν του αποτελεί βαςικό
ςυςτατικό ςτοιχείο του οράματόσ του.
Ο Διμοσ Βόλβθσ, όπωσ προγραμματικά ζχει αποτυπωκεί από τθ δθμοτικι αρχι του,
ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία δομϊν, τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν και τθν ανάπτυξθ ςυνεργιϊν
τζτοιων που να τον καταςτιςουν ζνα δυναμικά αναπτυςςόμενο ΟΤΑ με υψθλοφ
επιπζδου παρεχόμενεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα ζνα πλζγμα
ποιοτικισ αντίλθψθσ ςτθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, αξιοποιϊντασ το φυςικό κάλλοσ του
και τισ περιβαλλοντικζσ προςλαμβάνουςεσ.
Πραμά τθσ Δθμοτικισ αρχισ, ζνασ Διμοσ ανκρωποκεντρικισ ανάπτυξθσ, κοινωνικισ
αλλθλλεγφθσ και πράςινθσ οικονομίασ. Ζνασ Διμοσ πρότυπο οργάνωςθσ και εξυπθρζτθςθσ
του πολίτθ. Ζνασ Διμοσ κοινωνόσ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ. Ζνασ Διμοσ κζλγθτρο.
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Ζνασ διμοσ κζλγθτρο, ο Διμοσ Βόλβθσ,


αποτελεί ζναν τουριςτικό διμο ςε μία ευαίςκθτα περιβαλλοντικι περιοχι,



αξιοποιεί χρθματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ με γνϊμονα τθν
ανκρωποκεντρικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ευθμερία,



αναδεικνφει τοπικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε πόλο ζλξθσ αναπτυξιακϊν
πρωτοβουλιϊν,



προωκεί τθν τοπικι απαςχόλθςθ, τθν επιχειρθματικότθτα και τθν πρωτοβουλία
κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτα τοπικά κοινωνικά δρϊμενα.

Αυτό αποτελεί για το Διμο Βόλβθσ ζνα ηθτοφμενο προοπτικισ ώςτε θ μελλοντικι
ανάπτυξι του να καταςτεί κεκτθμζνο γνώςθσ και προόδου για τισ επόμενεσ γενιζσ.
Θ παραπάνω προγραμματικι καταγραφι αποτελεί το ςυνδυαςμό:


τθσ επί μζρουσ ςφνκεςθσ των αξόνων δράςεισ,



και των μζτρων προοπτικισ απεικόνιςθσ μίασ μελλοντικισ επικυμθτισ κατάςταςθσ,
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ο οποίοσ επιδρά άμεςα ςτο Διμο ωσ οργανιςμό αλλά και ωσ κοινωνικι ςυνιςταμζνθ των
βαςικϊν μονάδων κοινωνικισ οργάνωςθσ, δθμοτϊν, οργανωμζνων φορζων και κάκε
δυνθτικοφ άλλου ςυμμετζχοντα, διαδραματίηοντασ άμεςα ι ζμμεςα ρόλο ςτθν κοινωνικι
δραςτθριότθτα του Διμου.
Θ αλλθλεξάρτθςθ και αλλθλεπίδραςθ των παραπάνω καταγραφϊν αποκρυςταλλϊνεται,
παρζχοντασ ςυνάμα και μία ολοκλθρωμζνθ εποπτικι απεικόνιςθ ςτθ ςυνζχεια, παρζχοντασ
ζτςι ςε κάκε δυνθτικό ςυμμετζχοντα τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των
καταγραφϊν ςτόχων-μζτρων και αξόνων ενκαρρφνοντασ παράλλθλα τθ ςυμμετοχι ςε μία
πρόςκλθςθ διαμόρφωςθσ μία κοινισ προοπτικισ του Διμου.
Με άλλα λόγια, διαμοιράηοντασ μία κοινότθτα ςκοποφ, όπωσ το προγραμματικό πλαίςιο
που αναδεικνφεται από το παρόν ςχζδιο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διανοίγεται και ζνασ
κοινόσ ορίηοντασ αναφοράσ με διαφορετικοφ φφουσ και χαρακτιρα παρεμβάςεισ,
εδραηόμενεσ όμωσ ςτθν αναγκαιότθτα αναπτυξιακισ προοπτικισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ του
Διμου Βόλβθσ.
Σαφϊσ, θ εκπλιρωςθ των παραπάνω ςτόχων κακίςταται εφικτι με τθν ευκρινι διατφπωςθ
ςυγκεκριμζνων κατευκυντιριων πολιτικϊν επιλογϊν οι οποίεσ κα μετουςιϊςουν το όραμα
ςε δράςεισ αναδεικνφοντασ ωσ βαςικι παράμετρο επιτυχίασ το ςτρατθγικό χαρακτιρα του
επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ. Οι κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ ςτρατθγικισ εκτζλεςθσ του
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου καλφπτουν το φάςμα:
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Τα παραπάνω παρουςιάηονται ωσ μία ςυνεχισ διαδικαςία ανατροφοδότθςθσ και
αξιολόγθςθσ των επιχειροφμενων παρεμβάςεων, θ οποία όχι μόνο δεν αποτελεί μία
μονόδρομθ κατεφκυνςθ, αλλά αξιοποιεί το ανκρϊπινο κεφάλαιο του Διμου, το δυναμικό
τθσ δθμοτικισ αρχισ και τθ διάκεςθ ςυμμετοχισ όλων των φορζων.

1.3.2 Θ Στρατθγικι του Διμου

Στθν παροφςα φάςθ κρίνεται ςκόπιμθ θ καταγραφι των βαςικϊν κατευκυντιριων
πολιτικϊν που θ δθμοτικι αρχι προτίκεται να ακολουκιςει. Ρρόδθλα καταφαίνεται πωσ ο
ςυνδετικόσ κρίκοσ που διζπει οριηόντια αυτζσ τισ πολιτικζσ εδράηεται ςτθ ςτρατθγικι
πολιτικι κατεφκυνςθ τόςο ωσ αντίλθψθ εκπλιρωςθσ και εξζλιξθσ των ςυγκεκριμζνων
μζτρων, όςο και ωσ περαιτζρω λογικι ανατροφοδότθςθσ και ςυνεχοφσ ελζγχου
ανταπόκριςθσ των αποτελεςμάτων με τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ.
Οι κατευκυντιριεσ πολιτικζσ επιλογζσ διζπουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Δθμοτικισ αρχισ
και γενικότερα τον τρόπο διοίκθςθσ των δθμοτικϊν υποκζςεων. Θ καταγραφι τουσ
δφναται να πραγματοποιείται εν προκειμζνω ι εν γζνει, ςε επίπεδο τακτικισ ι και ςε
επίπεδο ςτρατθγικισ αντίλθψθσ. Ακόμθ μποροφν να αναφζρονται ςε επίπεδο αξιακϊν
αρχϊν (όπωσ για παράδειγμα θ ανάδειξθ του Διμου ςε πρότυπο οργάνωςθσ, ςτον τομζα
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τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και τθσ εξυπθρζτθςθσ του Δθμότθ), όπωσ και ςε επιχειρθςιακοφ
χαρακτιρα επιλογζσ (όπωσ για παράδειγμα θ πράςινθ ανάπτυξθ, θ τουριςτικι προβολι
και θ ποιοτικι αντίλθψθ ςυνεργιϊν ςτθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ).
Γενικζσ κατευκυντιριεσ αρχζσ αποτελοφν:

Οι παραπάνω αρχζσ ωσ βαςικζσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ λειτουργοφν κεραπευτικά για
τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων τακτικϊν παρεμβάςεων που μετουςιϊνουν τθ ςτρατθγικι
πολιτικι κατεφκυνςθ του Διμου ςε ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ, αναλυόμενεσ ςε άξονεσ και
μζτρα με επιμζρουσ ςτόχουσ. Θ ςτρατθγικι ενόσ Διμου αποτελεί ςυνεκτικό ςφνολο ςτόχων
και πολιτικϊν που αποςκοποφν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και επίτευξθσ του
οράματόσ του.
Θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ ςθμαίνει πρακτικά:


Τον προςδιοριςμό των κρίςιμων ηθτθμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ που κα
αντιμετωπίςει ο Διμοσ και
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Τθ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων εςωτερικϊν προςεγγίςεων και επιλογϊν που κα
διαςφαλίςουν τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των ανωτζρω ςτόχων.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται πωσ θ ςτρατθγικι ςτοχοπόρευςθ του Διμου επιτελείται
μζςω τθσ εξειδίκευςθσ των επί-μζρουσ ςτόχων, ωσ τθν εφλθπτθ απεικόνιςθ του
οράματόσ του. Ο κακοριςμόσ αξόνων, μζτρων και ςτόχων αποτελεί τον τρόπο ουςιαςτικισ
ερμθνείασ αλλά και περαιτζρω ανάλυςθσ τθσ πορείασ του Διμου ςτον παραπάνω ςκοπό. Θ
ςτρατθγικι του Διμου Βόλβθσ, ζχοντασ ιδθ αναφερκεί ςε πολιτικζσ κατευκφνςεισ μείηονοσ
ςθμαςίασ, ζχει ωσ αντικείμενο:

1.3.3 Οι άξονεσ, τα μζτρα και οι ςτόχοι του Στρατθγικοφ ςχεδίου

Θ παραπάνω ανάλυςθ τθσ επιδιωκόμενθσ ςτρατθγικισ πορείασ του Διμου Βόλβθσ
προκρίνει ωσ αναγκαία τθν εξειδίκευςθ ςε άξονεσ, μζτρα και ςτόχουσ του ςχεδίου, κάτι το
οποίο κακιςτά τθν επεξεργαςία του ςχεδίου εφλθπτθ και τθν περαιτζρω παρακολοφκθςι
του αποδοτικότερθ κακϊσ διευκολφνει τον ζλεγχο, τθ διαπίςτωςθ αδυναμιϊν και τθν
προϊκθςθ διορκωτικϊν μζτρων. Από τισ παραπάνω πολιτικζσ κατευκφνςεισ αλλά και τθν
δυναμικι διάςταςθ του οράματοσ του Διμου Βόλβθσ προτείνονται οι εξισ άξονεσ δράςθσ:
Άξονασ 1: Ρεριβάλλον και ποιότθτα ηωισ. Στοχεφει ςτθ βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν
ςυνκθκϊν, ςτθν ενίςχυςθ πολιτικϊν περιβαλλοντικοφ χαρακτιρα, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ
των πολιτϊν ςε ηθτιματα μείηονοσ ςθμαςίασ με απϊτερο ςτόχο τθν κοινωνικι ευμάρεια
και ςτθν άνοδο του επιπζδου και τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν.
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Άξονασ 2: Κοινωνικι πολιτικι, υγεία, παιδεία, πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ. Στοχεφει ςτθν
ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ μζριμνασ, ςτθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν εκελοντιςμοφ, μζτρων για
τθν υγεία, τθν παιδεία και τον πολιτιςμό, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ του φίλακλου πνεφματοσ
και τθσ εναςχόλθςθσ με τον ακλθτιςμό.
Άξονασ 3: Τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ. Στοχεφει ςτθν τοπικι ανάπτυξθ, ςτθν
προςζλκυςθ επενδφςεων, ςτθν αφξθςθ κζςεων εργαςίασ, ςτθ δθμιουργία ενόσ κελκτικοφ
περιβάλλοντοσ επιχειρθματικότθτασ και απαςχόλθςθσ.
Άξονασ 4: Βελτίωςθ διοικθτικισ ικανότθτασ και οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου.
Ρεριλαμβάνει τθ γενικι οργάνωςθ και λειτουργία του διμου ωσ οργανιςμοφ κακϊσ και το
επίπεδο ςυνεργαςιϊν και ανάπτυξθσ δράςεων ςτρατθγικοφ χαρακτιρα με τα υπόλοιπα
νομικά του πρόςωπα. Ακόμθ ςτοχεφει ςε οριηόντιεσ δράςεισ και υποςτθρικτικζσ
λειτουργίεσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςχζςεων με τουσ πολίτεσ αλλά και τουσ υπολοίπουσ
εξυπθρετοφμενουσ φορείσ, όπωσ επιχειριςεισ και άλλου είδουσ ςυλλογικότθτεσ.
Κάκε άξονασ εξειδικεφεται ςε Μζτρα και ςτόχουσ με τθν εξισ πορεία ανάλυςθσ, όπωσ
απεικονίηεται ςτθ ςυνζχεια:
Άξονασ
Μζτρο
Στόχοι

1
1.1
1.1.1

Ρεριβάλλον και Ροιότθτα Ηωισ
Φυςικό περιβάλλον
Ρροϊκθςθ πολιτικϊν περιβαλλοντικισ προςταςίασ – Δθμιουργία ενόσ
«πράςινου Διμου» - περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ κατοίκων με ζμφαςθ
ςτουσ μακθτζσ
1.1.2 Ενκάρρυνςθ νζων δυναμικϊν καλλιεργειϊν
1.1.3 Ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ ςτο ηιτθμα ορκολογικισ χριςθσ του πόςιμου
νεροφ
1.1.4 Ενκάρρυνςθ και παροχι κινιτρων εγκατάςταςθσ και χριςθσ Ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ
1.1.5 Ενκάρρυνςθ εγκατάςταςθσ πράςινων ςτεγϊν ςε οικίεσ και επαγγελματικοφσ
χϊρουσ
1.1.6 Ρρόγραμμα δενδροφυτεφςεων
1.1.7 Ενκάρρυνςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ επιχειρθματικισ, οικιακισ και διοικθτικισ
χριςθσ
1.1.8 Ρολιτικζσ πολιτικισ προςταςίασ και πρόλθψθσ καταςτροφϊν
1.1.9 Ορκολογικι διαχείριςθ φυςικϊν και κοινόκτθτων πόρων
1.1.10 Βελτίωςθ, προςταςία και αποκατάςταςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςταςίασ και ανάδειξθσ περιοχϊν φυςικοφ
κάλλουσ
1.1.11 Αντιπλθμμυρικι και αντιπυρικι προςταςία
1.1.12 Ρροςταςία των κατοίκων από ακτινοβολίεσ

Μζτρο

1.2

Οικιςτικό περιβάλλον
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Στόχοι

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13

1.2.14
Μζτρο
Στόχοι

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

Άξονασ

2

Μζτρο
Στόχοι

2.1
2.1.1

Δίκτυα και Υποδομζσ
Βελτίωςθ υποδομϊν βαςικϊν οδικϊν αξόνων
Βελτίωςθ υποδομϊν δρόμων ιπιασ κυκλοφορίασ
Σιμανςθ και ενίςχυςθ δικτφου δρόμων ιπιασ κυκλοφορίασ
Αξιολόγθςθ και αναδιαμόρφωςθ ςυςτθμάτων μονοδρομιςεων
Μελζτθ και εγκατάςταςθ ποδθλατοδρόμων
Επζκταςθ ευρυηωνικισ αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο
Βελτίωςθ – επζκταςθ δικτφων φδρευςθσ – άρδευςθσ – αποχζτευςθσ
Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων κυκλοφορίασ, οδικισ αςφάλειασ και
ςτάκμευςθσ
1.3.9 Βελτίωςθ ςυνκθκϊν οδικισ αςφάλειασ
1.3.10 Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ και προςπελαςιμότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων
ενεργειϊν κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Κοινωνικι πολιτικι, υγεία, εκπαίδευςθ, δια βίου μάκθςθ, πολιτιςμόσ και
ακλθτιςμόσ
Υγεία και κοινωνικι πρόνοια
Εφαρμογι ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ καταγραφισ κρίςιμων δεδομζνων για τθν
υγεία
Ολοκλθρωμζνθ δικτφωςθ κζντρων πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ
Ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ κεμάτων πρωτοβάκμιασ
περίκαλψθσ
Ενίςχυςθ δικτφου ιατρϊν-εκελοντϊν
Ραιδικι προςταςία και δίκτυο κοινωνικϊν λειτουργϊν
Δθμιουργία Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ
Βελτίωςθ υφιςτάμενων και δθμιουργία νζων υποδομϊν προςχολικισ αγωγισ

2.2

Κοινωνικι μζριμνα και κοινωνικι ενςωμάτωςθ

2.1.2
2.1.3

Μζτρο

Κακαροί δρόμοι – κακαροί περίπατοι
Ανάπλαςθ δρόμων – πλατειϊν – οικιςτικϊν τετραγϊνων
Ανάδειξθ προτφπων οικιςτικισ ανάπτυξθσ
Βελτίωςθ διαδικαςιϊν αποκομιδισ απορριμμάτων - Σφγχρονθ και
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ απορριμμάτων, ςτερεϊν και υγρϊν
αποβλιτων και αποκατάςταςθ ΧΑΔΑ
Ρροϊκθςθ διαδικαςιϊν ανακφκλωςθσ, κομποςτοποίθςθσ απορριμμάτων
Ενίςχυςθ δικτφου πεηοδρόμων
Διακριτι ςιμανςθ και ενίςχυςθ δικτφου μονοπατιϊν πεηοπορίασ
Ενίςχυςθ πραςίνου ςτισ οικιςτικζσ δομζσ
Αναπλάςεισ δθμόςιων κτιρίων
Ρρόγραμμα επιβράβευςθσ «πράςινων γειτονιϊν», «πράςινων αυλων»,
«ανκιςμζνων μπαλκονιϊν»
Ρεριοριςμόσ άναρχθσ ςτάκμευςθσ ςτα κζντρα των κυριοτζρων οικιςμϊν,
προςφορά εναλλακτικϊν μζςων μετακίνθςθσ
Διμοσ Βόλβθσ – Αςφαλισ Διμοσ. Ενίςχυςθ αιςκιματοσ αςφάλειασ και πρόλθψθ
εγκλθματικότθτασ
Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ ΓΡΣ και μζριμνα ζναρξθσ και υλοποίθςθσ
διαδικαςιϊν ςφνταξθσ των απαιτοφμενων χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν
μελετϊν και εφαρμογι των εγκεκριμζνων
Ενεργειακι αναβάκμιςθ κοινόχρθςτων χϊρων και δθμοτικοφ φωτιςμοφ
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Στόχοι

Μζτρο
Στόχοι

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Ενίςχυςθ εκελοντιςμοφ ςτισ κοινωνικζσ δομζσ του Διμου
Ρρόγραμμα ςυμμετοχισ των επιχειριςεων ςε κοινωνικζσ δράςεισ
Κοινωνικι τράπεηα ροφχων και οικιακϊν ςυςκευϊν
Δράςεισ επιμόρφωςθσ δθμοτϊν ςε ηθτιματα κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ
Στιριξθ κοινωνικά ευπακϊν ομάδων
Εκπαίδευςθ και δια-βίου μάκθςθ
Καταςκευι και Βελτίωςθ υποδομϊν εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα
Δθμιουργία θλεκτρονικισ τράπεηασ γνϊςθσ
Ρρογράμματα ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ ηθτθμάτων κοινωνικισ προςτικζμενθσ
αξίασ, (πχ κυκλοφοριακισ αγωγισ, πρόλθψθσ ναρκωτικϊν, ενθμζρωςθ νζων
μθτζρων κλπ)
2.3.4 Δθμιουργία Δθμοτικισ τράπεηασ γνϊςθσ με διακριτά ζργα τοπικϊν επιςτθμόνων
2.3.5 Ρρόγραμμα υποςτροφιϊν ςε επιςτιμονεσ καταγόμενουσ από το Διμο Βόλβθσ
μζςω και τθσ εκελοντικισ ςυμμετοχισ επιχειριςεων και φορζων
2.3.6 Ρροςζλκυςθ ακαδθμαϊκϊν και ανκρϊπων του πνεφματοσ ςε βραδιζσ
ςυναντιςεων με νζουσ, μακθτζσ και φοιτθτζσ
2.3.7. Ανάπλαςθ και αναβάκμιςθ ςχολικϊν αυλϊν
2.3.8 Υλοποίθςθ προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ
2.3.9 Μεταφορά μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ ςτο ςχολείο φοίτθςθσ

Μζτρο
Στόχοι

2.4
2.4.1

Ρολιτιςμόσ, πολιτιςμικι προβολι, ακλθτιςμόσ και εκελοντιςμόσ
Ενίςχυςθ δικτφου πολιτιςμικισ δραςτθριότθτασ, ομάδεσ κεάτρου κάκε θλικίασ,
για κάκε ζκφραςθ
2.4.2 Ενίςχυςθ εκελοντικισ κοινωνικισ ςυμμετοχισ, δράςεισ αιμοδοςίασ και
ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθ δωρεά οργάνων
2.4.3 Ενίςχυςθ ρόλου και διακριτϊν δράςεων νεολαίασ
2.4.4 Κεςμοκζτθςθ εβδομάδασ κοινωνικϊν δράςεων αφιερωμζνεσ ςε διακριτζσ
κεματικζσ, όπωσ πχ περιβάλλον, ιςότθτα, ποδιλατο κλπ
2.4.5 Καταςκευι και Βελτίωςθ ακλθτικϊν υποδομϊν
2.4.5 Ενίςχυςθ τοπικισ εραςιτεχνικισ ακλθτικισ εναςχόλθςθσ, ενίςχυςθ τμθμάτων
υποδομϊν
2.4.6. Ρροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν με τοπικοφσ, εκνικοφσ και διεκνείσ ακλθτικοφσ φορείσ
και οργανϊςεισ
2.4.7 Ενοποίθςθ αρχαιολογικϊν χϊρων
2.4.8 Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων και δθμιουργία νζων υποδομϊν για πολιτιςτικι χριςθ

Μζτρο
Στόχοι

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Μζτρο
Στόχοι

2.6
2.6.1
2.6.2

Μζτρο
Στόχοι

2.7
2.7.1

Ιςότθτα φφλων και ευκαιριϊν
Ενίςχυςθ γυναικείων πρωτοβουλιϊν εκελοντιςμοφ και κοινωνικισ
δραςτθριοποίθςθσ
Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ γυναικείασ
επιχειθματικότθτασ
Ενίςχυςθ νζων μθτζρων
Καταγραφι κοινωνικοφ ιςτοφ και γεωχωρικι τουσ αποτφπωςθ
Εφαρμογι ςυςτθμάτων κοινωνικισ καταγραφισ δεδομζνων υψθλισ
χρθςιμότθτασ
Ανάπτυξθ και επικαιροποίθςθ γεωχωρικισ αποτφπωςθσ κοινωνικϊν δεδομζνων
και κοινωνικοφ ιςτοφ
Ραρεμβάςεισ μείωςθσ του κόςτουσ ηωισ των πολιτϊν
Ριλοτικι εφαρμογι πρωτοβουλιϊν μείωςθσ κόςτουσ ηωισ μζςω επίτευξθσ
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2.7.2

ομαδικϊν πακζτων προςφοράσ ςε τομείσ κοινωνικισ δράςθσ (μετακινιςεισ,
κινθτι τθλεφωνία, ψθφιακά δίκτυα)
Μείωςθ κόςτουσ χριςθσ υπθρεςιϊν με διακριτά τιμολόγια τοπικϊν
καταναλωτϊν και μθ

Άξονασ
Μζτρο
Στόχοι

3
Τοπικι οικονομία και απαςχόλθςθ
3.1
Οικονομικζσ υποδομζσ και δίκτυα
3.1.1 Ενίςχυςθ επιχειριςεων του πρωτογενοφσ τομζα – ενκάρρυνςθ ςεμιναριακϊν
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςε νζεσ καλλιζργειεσ
3.1.2 Λειτουργία γραφείου ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ για δυνθτικοφσ επενδυτζσ
ςτθν περιοχι
3.1.3 Λειτουργία υποδομισ ενθμζρωςθσ «Βοθκόσ του επενδυτι» και δθμιουργία
ςυνεργαςιϊν με φορείσ εκνικισ εμβζλειασ, όπωσ το Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ,
ο ΣΕΒ και ο Σφνδεςμοσ εμποροβιοτεχνϊν.
3.1.4 Ενκάρρυνςθ και κίνθτρα επιλογισ από τουσ δθμότεσ των τοπικϊν επιχειριςεων
3.1.5 Ευρωπαϊκι δικτφωςθ και δθμιουργία ευρωπαϊκϊν ςυνεργιϊν
3.1.6 Δομζσ κοινωνικισ οικονομίασ και ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ νζων επιςτθμϊν για
δραςτθριότθτεσ αυξθμζνθσ κοινωνικισ αξίασ
3.1.7 Συμβουλευτικι ςτθν Απαςχόλθςθ

Μζτρο
Στόχοι

3.2
Επιχειρθματικότθτα τοπικισ ζκφραςθσ και περιφερειακισ εμβζλειασ
3.2.1 Δθμιουργία κζντρου ενθμζρωςθσ και ενκάρρυνςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
3.2.2 Διοργάνωςθ διεκνϊν θμερίδων – workshops & round tables ωσ δυνατότθτα
τοπικισ ζκφραςθσ και προβολισ
3.2.3 Ενκάρρυνςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν πιςτοποίθςθ, προβολι και προϊκθςθ
τοπικϊν προϊόντων
3.2.4 Συμβουλευτικι ςτθν επιχειρθματικότθτα

Μζτρο
Στόχοι

3.3
Ενίςχυςθ απαςχόλθςθσ και ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ
3.3.1 Μείωςθ ανεργίασ νζων και γυναικϊν
3.3.2 Στοχευμζνεσ δράςεισ απαςχόλθςθσ ευαίςκθτων ομάδων ανζργων κοντά ςτθ
ςφνταξθ
3.3.3 Κίνθτρα τοποκζτθςθσ επιχειριςεων ςτο Διμο και πρόςλθψθσ δθμοτϊν

Μζτρο
Στόχοι

3.4
Τοπικζσ ςυνζργιεσ, εκελοντικι ανάπτυξθ ΑΜΚΕ
3.4.1 Συνζργιεσ με φορείσ εμπορικοφ, βιοτεχνικοφ και βιομθχανικοφ χαρακτιρα
3.4.2 Δίκτυα ςυνεργαςιϊν με αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ. Διαδικαςίεσ
διαβοφλευςθσ
3.4.3 Ειδικι ςτόχευςθ ςε ομάδεσ νζων εξειδικευμζνων επιςτθμϊν ςτθν πρωτογενι
παραγωγικι δραςτθριότθτα και κίνθτρα επιχειρθματικότθτασ ςτο Διμο
3.4.4 Ανάπτυξθ τοπικοφ δικτφου εκελοντϊν

Μζτρο
Στόχοι

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Αξιοποίθςθ οικονομικϊν ροϊν τουριςτικισ προβολισ
Ενίςχυςθ ποιότθτασ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και επιχειριςεων του Διμου
Ενκάρρυνςθ εφαρμογισ ενιαίασ πολιτικισ ποιότθτασ και marketing
Ενκάρρυνςθ ςυνεργιϊν με περιφερειακοφσ οργανιςμοφσ τουριςτικισ προβολισ
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Μζτρο
Στόχοι

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3

Ανάπτυξθ τοπικϊν ςυμφϊνων ποιότθτασ
Δθμιουργία ςυμφϊνων ποιότθτασ ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ
Δθμιουργία προτφπων ανάπτυξθσ ςτθ ςυνεργαςία φορζων
Δθμιουργία προτφπων ανάπτυξθσ μζςω τθσ προϊκθςθσ ενιαίασ τιμολογιακισ
πολιτικισ απευκυνόμενθσ ςε ταξιδιϊτεσ, μόνιμουσ επιςκζπτεσ και μεμονωμζνεσ
ομάδεσ
3.6.4 Ενίςχυςθ τοπικϊν δυναμικϊν καλλιεργειϊν, ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ
των πολιτϊν

Άξονασ
Μζτρο
Στόχοι

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Μζτρο
Στόχοι

4.2
Ρλθροφοριακά ςυςτιματα και βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου
4.2.1 Αναβάκμιςθ των διαδικαςιϊν ςυμμόρφωςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου
4.2.2 Θλεκτρονικι καρτζλα κάκε δθμότθ αναφορικά με τισ ταμειακζσ του εκκρεμότθτεσ
προσ το Διμο
4.2.3 Βελτίωςθ ψθφιακϊν υποδομϊν

Μζτρο
Στόχοι

4.3
Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου
4.3.1 Διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ
4.3.2 Ριλοτικι εφαρμογι ςυςτθμάτων εμπλουτιςμοφ εργαςίασ και εναλλαγϊν
αντικειμζνων
4.3.3 Αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα αναφορϊν εργαςίασ (tasks reports)
4.3.4 Ριλοτικι εφαρμογι ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ και αυτό-αξιολόγθςθσ οριηόντιασ
και κακετοποιθμζνθσ δομισ

Μζτρο
Στόχοι

4.4
Βελτίωςθ των οικονομικϊν δεδομζνων του Διμου
4.4.1 Μείωςθ οικονομικϊν βαρϊν
4.4.2 Εξεφρεςθ πρόςκετων πθγϊν χρθματοδότθςθσ και αξιοποίθςθ ΕΣΡΑ και
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων
4.4.3 Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα τουριςτικισ προβολισ του Διμου και ενίςχυςθ
υποδομϊν ιδιαίτερθσ τοπικισ αξίασ όπωσ τα Λαματικά λουτρά
4.4.4 Ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα Δθμοτικά κτιρια και
υποδομζσ

Μζτρο
Στόχοι

4.5
Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου
4.5.1 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων αυτοματοποιθμζνθσ απόδοςθσ πλθροφοριϊν των
ακινιτων του Διμου
4.5.2 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων άμεςθσ διαχείριςθσ και απεικόνιςθσ χριςεων ακινιτων
του Διμου
4.5.3 Βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων είςπραξθσ μιςκίων και ορκολογικι κατανομι
πόρων

Μζτρο
Στόχοι

4.6
Εςωτερικι οργάνωςθ, διαφάνεια και χρθςτι διαχείριςθ
4.6.1 Θλεκτρονικι ενθμζρωςθ πολιτϊν για κάκε απόφαςθ του Δθμοτικοφ και των

Βελτίωςθ διοικθτικισ ικανότθτασ και οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου
Ολοκλθρωμζνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ
Εξυπθρζτθςθ του πολίτθ με τθ διαδικαςία τθσ «μίασ ςτάςθσ»
Επζκταςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
Ριλοτικι εφαρμογι «προςωπικοφ βοθκοφ» του Δθμότθ
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4.6.2
4.6.3
4.6.4

4.6.5

Τοπικϊν Συμβουλίων
Ενθμζρωςθ για τθν πορεία των οικονομικϊν μεγεκϊν του Διμου
Διαδικαςίεσ τοπικισ διαβοφλευςθσ για κρίςιμα τοπικά κζματα
Διαδικαςίεσ εςωτερικισ οργάνωςθσ, εφαρμογισ ςφγχρονων προτφπων και
διαδικαςιϊν ελζγχου κακϊσ και εφαρμογι διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τουσ δθμότεσ,
Ανάπτυξθ ςφγχρονων μεκόδων παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ ζργων

Το παραπάνω πλαίςιο ςτόχων ςτουσ οποίουσ εξειδικεφονται τα μζτρα κάκε διακριτοφ
άξονα ςτρατθγικισ ςυντεταγμζνθσ πορείασ εκπλιρωςθσ του οράματοσ του Διμου Βόλβθσ
τίκενται προσ διαβοφλευςθ εςωτερικι (εντόσ του Διμου ωσ οργανιςμόσ) αλλά και
εξωτερικι

(ςτουσ δθμότεσ, φορείσ και επιχειριςεισ του Διμου) αναμζνοντασ

προβλθματιςμοφσ, επιςθμάνςεισ και ςχόλια αναφορικά με περαιτζρω ενςωματϊςεισ τόςο
αναφορικά με τον εμπλουτιςμό των επιμζρουσ ςτόχων όςο και με τθν προςκικθ επιπλζον
ενδεχομζνωσ μζτρων.
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