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ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ εκπεξηέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ 

ίζσλ επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο θαη δεκηνπξγίαο ζηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ, ηελ ηζφξξνπε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε. 

Ν γεληθφο ζθνπφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδεη 

ην Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο. 

Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α. Δίλαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ 

β. Δίλαη νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη κέξνο 

ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ 

γ. Απνηειεί ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ θαη ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ  

δ. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ. 
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ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ 
 

Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο 

 

Α. ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ, ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΝΟΓΑΛΩΠΖ 

 

1. Βαζηθά Σαξαθηεξηζηηθά θαη Σσξνηαμηθή Έληαμε 

 

Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ είλαη Γήκνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ν νπνίνο 

ζπζηάζεθε κε ην Λ. 3852/2010 (Λφκνο 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» -ΦΔΘ Α87/7-6-2010) απφ ηε 

ζπλέλσζε ησλ ηξηψλ πξψελ Γήκσλ Υξαηνθάζηξνπ, Θαιιηζέαο θαη Κπγδνλίαο ζην 

βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαη έδξα ηνπ είλαη ην Υξαηφθαζηξν. 

Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
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Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 217,8 η.ρικ θαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ 38.330 θάηνηθνη 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. 

 

 

 

 

 

2. Γηνηθεηηθή Δμάξηεζε 

 

Νη ηξεηο πξψελ Γήκνη Υξαηνθάζηξνπ, Θαιιηζέαο θαη Κπγδνλίαο απνηεινχλ ηηο ζεκεξηλέο 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
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ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ   ΔΛΝΡΖΡΔΠ ΓΖΚΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

 

Γεκνηηθέο/Ρνπηθέο 

θνηλόηεηεο 
Έθηαζε Θέζε ηεο Γ.Δ. Ωξαηνθάζηξνπ 

Γ.Θ. Υξαηνθάζηξνπ 
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Γεκνηηθέο/Ρνπηθέο 

θνηλόηεηεο 
Έθηαζε Θέζε ηεο Γ.Δ. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

Ρ.Θ. Ξεληαιφθνπ 

9
7
,4

9
4
 k

m
 2

 

 

Ρ.Θ. Κεζαίνπ 

Ρ.Θ. Λέαο Φηιαδειθείαο 

Ρ.Θ.Λενρσξνχδαο 
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Γεκνηηθέο/Ρνπηθέο 

θνηλόηεηεο 
Έθηαζε Θέζε ηεο Γ.Δ. Κπγδνλίαο 

Γ.Θ. Ιεηήο 
9
8
,5

0
6
 k

m
 2

 

 

Γ.Θ. Γξπκνχ 

Ρ.Θ. Κειηζζνρσξίνπ 
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3. Ξιεζπζκηαθά  Πηνηρεία 

 

3.1 Ξιεζπζκφο Γήκνπ 

 
Ν ζπλνιηθφο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011 (πεγή ΔΠΔ), ζε 38.330 θαηνίθνπο 

(19.500 άλδξεο θαη 18.830 γπλαίθεο ). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο 

Απνγξαθήο ηνπ 2011 (πεγή ΔΠΔ), ε ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά ηεηξ. ρηιηφκεηξν 

αλέξρεηαη ζε 175,94%.  

Αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν κφληκνο πιεζπζκφο αλέξρνληαλ ζε 

24.962 θαηνίθνπο.  

Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν κόληκνο πιεζπζκφο ησλ ηξηψλ πξψελ Γήκσλ, 

Υξαηνθάζηξνπ, Θαιιηζέαο, Κπγδνλίαο, νη νπνίνη ζήκεξα απνηεινχλ ηηο ηξεηο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο 

Γεκνηηθέο/Ρνπηθέο 
θνηλόηεηεο/Νηθηζκνί 

Απνγξαθή Κόληκνπ 
Ξιεζπζκνύ 2001 

Υξαηνθάζηξνπ 
Υξαηφθαζηξν 11.987 

ΠΛΝΙΝ 11.987 

Θαιιηζέαο 

Ξεληάινθνο 2.070 

Κεζαίν 528 

Κνλφινθνο 404 

Ξεηξσηφ 283 

Λέα Φηιαδέιθεηα 806 

Λενρσξνχδα 1.789 

ΠΛΝΙΝ 5.880 

Κπγδνλίαο 

Ιεηή 2.813 

Αλζνχπνιε 200 

Γξπκφο 2.467 

Κειηζζνρψξη 1.615 

ΠΛΝΙΝ 7.095 

ΓΖΚΝΠ 
ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

ΠΛΝΙΝ 24.962 
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Μόνιμος πληθσζμός Δ. Ωραιοκάζηροσ

11.987; 48%

5.880; 24%

7.095; 28%

Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δ.Ε. ΜΤΓΔΟΝΙΑ

 

 

Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν πξαγκαηηθόο πιεζπζκφο ησλ ηξηψλ πξψελ 

Γήκσλ, Υξαηνθάζηξνπ, Θαιιηζέαο, Κπγδνλίαο, νη νπνίνη ζήκεξα απνηεινχλ ηηο ηξεηο 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο 

Γεκνηηθέο/Ρνπηθέο 
θνηλόηεηεο/Νηθηζκνί 

Απνγξαθή 
Ξξαγκαηηθνύ 

Ξιεζπζκνύ 2001 

Υξαηνθάζηξνπ 
Υξαηφθαζηξν 11.896 

ΠΛΝΙΝ 11.896 

Θαιιηζέαο 

Ξεληάινθνο 1.944 

Κεζαίν 573 

Κνλφινθνο 448 

Ξεηξσηφ 326 

Λέα Φηιαδέιθεηα 826 

Λενρσξνχδα 1.979 

ΠΛΝΙΝ 6.096 

Κπγδνλίαο 

Ιεηή 2.841 

Αλζνχπνιε 189 

Γξπκφο 2.487 

Κειηζζνρψξη 1.722 

ΠΛΝΙΝ 7.239 

ΓΖΚΝΠ 
ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

ΠΛΝΙΝ 25.231 
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Πραγμαηικός πληθσζμός Δ. Ωραιοκάζηροσ

11.896; 47%

6.096; 24%

7.239; 29%

Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δ.Ε. ΜΤΓΔΟΝΙΑ

 

 

Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν λόκηκνο πιεζπζκφο ησλ ηξηψλ πξψελ Γήκσλ, 

Υξαηνθάζηξνπ, Θαιιηζέαο, Κπγδνλίαο, νη νπνίνη ζήκεξα απνηεινχλ ηηο ηξεηο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο 

Απνγξαθή Λόκηκνπ 
Ξιεζπζκνύ 2001 

Υξαηνθάζηξνπ 7.341 

Θαιιηζέαο 6.496 

Κπγδνλίαο 7.070 

ΓΖΚΝΠ 
ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

20.907 

 

Αχμεζε πιεζπζκνχ παξνπζηάζηεθε θαη θαηά ηελ δεθαεηία 1991-2001, ζε φιεο ηηο Γ.Δ. ηνπ 

Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηε Γ.Δ. Υξαηνθάζηξνπ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 

117,95% ηε δεθαεηία 1991-2001. 

Κε βάζε ηεο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο ζηελ Γ.Δ. Θαιιηζέαο, δηαθξίλνληαη νη εμήο θχξηεο 

πεξίνδνη: 

 1961 – 1971: Νη -ηφηε- θνηλφηεηεο Κεζαίνπ θαη Λ. Φηιαδέιθεηαο παξνπζίαζαλ κεγάιε 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, θπξίσο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο. Ζ θνηλφηεηα 

Λενρσξνχδαο παξνπζίαζε κηθξφηεξε κείσζε, ελψ ε θνηλφηεηα Ξεληαιφθνπ ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα. 

 1971 – 2001: Ν πιεζπζκφο απμαλφηαλ δηαξθψο ζε φια ηα ΓΓ ηνπ Γήκνπ, κε 

εμαίξεζε κηα κηθξή κείσζε ζηελ θνηλφηεηα Λενρσξνχδαο ηε δεθαεηία 1971-81. 

Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο παξνπζηάδνληαη ηελ πεξίνδν 81-91, 

κε ζεκαληηθφηεξεο απηέο ζηα ΓΓ Λ. Φηιαδέιθεηαο (34,5%) θαη Κεζαίνπ (33,94%). 

Νη πεξηνρέο Ξεληαιφθνπ θαη Λενρσξνχδαο φρη κφλν ζπγθξάηεζαλ, αιιά αχμεζαλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δηαηήξεζαλ θαη αλέπηπμαλ κνξθέο απαζρφιεζεο 

(θηελνηξνθία, πηελνηξνθία, θιπ.). Αληίζεηα, νη πεξηνρέο Κεζαίνπ θαη Λ. Φηιαδέιθεηαο 

αλαθηνχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ν νπνίνο είρε κεηαλαζηεχζεη ηελ 

πεξίνδν 61-81. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξήζεθε θαη ζηε Γ.Δ. Κπγδνλίαο. Ζ 

πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν 1991 – 2001 ε νπνία ήηαλ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 20,6%. 

Θαηά ηε δεθαεηία 2001-2011, ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ παξαηεξείηαη κηα δηαρξνληθή αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. Ξξάγκαηη, ν κφληκνο πιεζπζκφο απμήζεθε απφ 24.962 ζε 38.330 θαηνίθνπο.  
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3.2 Ζιηθηαθή Γηάξζξσζε 

 

Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε απνηειεί έλα ζηνηρείν, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ εγθαηάζηαζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Ρα επίζεκα ζηνηρεία, ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

ειηθηαθή δηάξζξσζεο ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, είλαη ηα επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο ηεο ΔΠΔ ηνπ 2001.  

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ειηθηαθήο δηάξζξσζεο θαηά 

θχιν αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ. 

 

Γ. Δ. Ωξαηνθάζηξνπ 
 / Νκάδεο ειηθηώλ Πύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

0-4 816 433 383 

5-9 778 398 380 

10-14 810 437 373 

15-19 848 452 396 

20-24 839 419 420 

25-29 908 426 482 

30-34 1.132 522 610 

35-39 1.097 552 545 

40-44 1.085 527 558 

45-49 859 448 411 

50-54 689 363 326 

55-59 509 268 241 

60-64 527 287 240 

65-69 419 209 210 

70-74 348 173 175 

75-79 186 75 111 

80-84 76 25 51 

85+ 61 19 42 

Πύλνιν 11.987 6.033 5.954 

 

Γ. Δ. Θαιιηζέαο 
 / Νκάδεο ειηθηώλ Πύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

0-4 330 177 153 

5-9 313 158 155 

10-14 344 173 171 

15-19 428 246 182 
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20-24 468 279 189 

25-29 458 250 208 

30-34 495 256 239 

35-39 384 210 174 

40-44 394 212 182 

45-49 342 177 165 

50-54 367 172 195 

55-59 317 157 160 

60-64 332 190 142 

65-69 336 168 168 

70-74 289 157 132 

75-79 151 59 92 

80-84 71 32 39 

85+ 61 21 40 

Πύλνιν 5.880 3.094 2.786 

 

Γ. Δ. Κπγδνλίαο 
 / Νκάδεο ειηθηώλ Πύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

0-4 328 168 160 

5-9 341 160 181 

10-14 379 219 160 

15-19 489 275 214 

20-24 554 311 243 

25-29 489 267 222 

30-34 508 250 258 

35-39 464 222 242 

40-44 553 259 294 

45-49 459 247 212 

50-54 484 268 216 

55-59 375 176 199 

60-64 391 212 179 

65-69 388 191 197 

70-74 389 195 194 

75-79 252 121 131 

80-84 154 62 92 

85+ 98 38 60 

Πύλνιν 7.095 3.641 3.454 
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Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ 
 / Νκάδεο ειηθηώλ Πύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

0-4 1.474 778 696 

5-9 1.432 716 716 

10-14 1.533 829 704 

15-19 1.765 973 792 

20-24 1.861 1.009 852 

25-29 1.855 943 912 

30-34 2.135 1.028 1.107 

35-39 1.945 984 961 

40-44 2.032 998 1.034 

45-49 1.660 872 788 

50-54 1.540 803 737 

55-59 1.201 601 600 

60-64 1.250 689 561 

65-69 1.143 568 575 

70-74 1.026 525 501 

75-79 589 255 334 

80-84 301 119 182 

85+ 220 78 142 

Πύλνιν 24.962 12.768 12.194 

 

 

Ξαξαηεξψληαο ηελ ππξακίδα ειηθηψλ παξαηεξνχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε βάζε ηεο 

(λεαξέο ειηθίεο) είλαη θαιά αλαπηπγκέλε, ελψ νη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

είλαη πεξηνξηζκέλεο.  

Ρα ζηνηρεία ειηθηαθήο δηάξζξσζεο θαηά θχιν αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη ζην ζχλνιν ηνπ 

Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ. 
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Πσραμίδα ηλικιών καηά θύλο Δ.Ε. Ωραιοκάζηροσ

(Μόνιμος πληθσζμός, ΕΣΥΕ 2001)
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Πσραμίδα ηλικιών καηά θύλο Δ.Ε. Καλλιθέας                              

(Μόνιμος πληθσζμός, ΕΣΥΕ 2001)
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Πσραμίδα ηλικιών καηά θύλο Δ.Ε. Μσγδονίας                              

(Μόνιμος πληθσζμός, ΕΣΥΕ 2001)
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Πσραμίδα ηλικιών καηά θύλο Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ                

(Μόνιμος πληθσζμός, ΕΣΥΕ 2001)
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ 

αηφκσλ λεαξήο θαη κέζεο ειηθίαο, δειαδή θαζαξά ειηθίεο πνπ απνηεινχλ εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο. Νη ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο 

νκάδεο έρνπλ απμήζεη ηνλ αξηζκφ ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

 

 4. Έθηαζε  

Πε φηη αθνξά ηελ έθηαζε, ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ δηακνξθψλεηαη 

ζε   217,855 km 2. Δηδηθφηεξα :  
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Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο 

Έθηαζε, ζύκθωλα κε ηελ ΔΠΔ, 2001 

Κε εζωηεξηθά ύδαηα Σωξίο εζωηεξηθά 
ύδαηα 

Υξαηνθάζηξνπ 
21,855 km 2 21,855 km 2 

Θαιιηζέαο 
97,494 km 2 97,394 km 2 

Κπγδνλίαο 
98,506 km 2 98,506 km 2 

ΓΖΚΝΠ 
ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

217,855 km 2 217,755 km 2 

 

 

5. Δηδηθέο Θνηλσληθέο Νκάδεο 

Πην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ δηακέλνπλ ζήκεξα Αιινδαπνί, θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία. Ξξφθεηηαη 

γηα νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη απαζρνινχληαη εληφο ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο γχξσ 

πεξηνρέο. Ζ θπξηφηεξε -ζρεδφλ απνθιεηζηηθή- απαζρφιεζή ηνπο είλαη ζε γεσξγηθέο θαη 

θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο. 

Πηελ πεξηνρή δηακέλνπλ επίζεο νηθνγέλεηεο παιηλλνζηνχλησλ. Νη παιηλλνζηνχληεο 

απαζρνινχληαη θπξίσο σο αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ ηφζν ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο ζην Γήκν φζν 

θαη ζε επηρεηξήζεηο ησλ γχξσ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ ΞΠ Θεζζαινλίθεο. 

 

6. Θέζε θαη Οφινο ηεο Ξεξηνρήο 

Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Ξνιενδνκηθνχ 

Ππγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη απνηειεί κία ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε πεξηνρή, ηφζν 

νηθηζηηθά φζν θαη ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ πεξηνρή ηνπ Υξαηνθάζηξνπ κε ην πεξηαζηηθφ δάζνο θαη ην φκνξθν θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

αμηνπνηείηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ επξχηεξνπ Ξ.Π. Θεζζαινλίθεο, σο ρψξνο επίζθεςεο θαη 

αλαςπρήο. 

Γπλεηηθά κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ηνπξηζηηθφ ζεκείν, θαιχπηνληαο πνιιέο κνξθέο 

νιηγνψξνπ ηνπξηζκνχ φπσο ηνλ πνιηηηζηηθφ, νηθνινγηθφ, ζεξαπεπηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ 

ηνπξηζκφ θαζψο θαη ηνλ αγξνηνπξηζκφ, επηθέξνληαο νθέιε ζην Γήκν. 

Νη πνιηηηζηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο θαιχπηνπλ επξχηαην ιανγξαθηθφ θαη θαιιηηερληθφ θάζκα 

θαη κεγάιν κέξνο ησλ εθηάζεψλ ηεο είλαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Πηηο πεξηνρέο απηέο 

πξνβιέπνληαη ρξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ζπλαθείο κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, φπσο 

αγξνηηθέο απνζήθεο θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 
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Ξαξάιιεια, ε ιεηηνπξγία κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή, 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ ηφπνπ. Ν Γήκνο απνηειεί θνκβηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ ζεκείν, αθνχ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα ζεκαληηθά θέληξα (ΒΗ.ΞΔ.Θ., 

ΒΗΝ.ΞΑ., Ξ.Π.Θ.). 

Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή ζπληεινχληαη ή δξνκνινγνχληαη κεγάιεο παξεκβάζεηο, κε ζηφρν 

λα αληαπνθξηζεί ε πεξηνρή ζηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γη’ 

απηήλ ζην άκεζν κέιινλ. Πην Γήκν, δξνκνινγνχληαη ζεκαληηθφηαηα έξγα ππνδνκήο θαη 

παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

 

7. Ηζηνξηθφ Ξιαίζην 

 

7.1 Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ 

Ν πξψελ Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ είρε ζπζηαζεί ζηηο 1/1/1995. Ν πξψελ Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ 

απνηειεί ζήκεξα (βάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο (Λφκνο 3852/2010 «Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο» -ΦΔΘ Α87/7-6-2010)), κία απφ ηηο ηξεηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ λένπ 

δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ. Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ηνπο νηθηζκνχο Υξαηνθάζηξνπ, Γαιήλεο, Ξαιαηνθάζηξνπ.  

Ζ ηζηνξία ηνπ Υξαηνθάζηξνπ (Α. Ρζαθαιίδεο, Έθδ. Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, 1998) μεθηλά ιίγν 

πξηλ θαη θπξίσο απφ ην 1922 κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ησλ πξψησλ πξνζθχγσλ 

απφ ηνλ Ξφλην, δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψζεθε ην 1930. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο 

Ξξνζθχγσλ παξαρψξεζε ζηνπο Έιιελεο πξφζθπγεο ηνπ Ξφληνπ γεσξγηθφ θιήξν (1932) θαη 

αξγφηεξα ηα νηθφπεδα (1939), ζε κηα ζπλνιηθή έθηαζε 22.000 ζηξεκκάησλ, πνπ άξρηδε απφ 

ην ζεκεξηλφ Ξαιαηφθαζηξν (ηφηε Ληανχη Κπαιή) θαη ηειείσλε ζηηο παξπθέο ηνπ ζεκεξηλνχ 

νηθηζκνχ ηεο Αζπξφβξπζεο (ηφηε Αθ Κπνπξλάξ). Νη πξψηνη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κε ηε 

γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Ρν φλνκα ηνπ λένπ νηθηζκνχ πηνζεηήζεθε απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ θαηνίθσλ,  ζε αλάκλεζε ηνπ «Υξαίνπ Θάζηξνπ», πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηα 

ρσξηά Σαηο θαη Άγηνο Φσθάο ηνπ Ξφληνπ. Ρν 1926  ζπγθξνηήζεθε ζε Θνηλφηεηα θαη απφ  ην 

1995  ιεηηνπξγεί σο Γήκνο.  Πήκεξα ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο: 

Υξαηνθάζηξνπ (έρεη ζπγρσλεπζεί κε ηελ Αζπξφβξπζε, ε νπνία θαηνηθείηαη απφ ην 1915 θαη 

κέρξη ην 1981 αλήθε ζηελ Θνηλφηεηα Κειηζζνρσξίνπ), Γαιήλεο (1955), Ξαιαηνθάζηξνπ 

(θαηνηθνχληαλ θαη πξηλ ην 1923 απφ ληφπηνπο γεγελείο θαη βιάρνπο, κέρξη ην 1926 ππαγφηαλ 

δηνηθεηηθά ζηε Λενρσξνχδα, ην 1953-1955 απνηέιεζε μερσξηζηή Θνηλφηεηα, νπφηε 

ζπγρσλεχζεθε πάιη κε ηελ Θνηλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ) θαη Ακθηζέαο.   

Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ ήηαλ ε έδξα ηνπ Ππκβνπιίνπ Ξεξηνρήο ηεο 5εο Γεσγξαθηθήο 

ελφηεηαο ηνπ Λ. Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν, εθηφο απφ ην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, απνηεινχληαλ 

απφ ηηο Θνηλφηεηεο Λενρσξνχδαο, Ξεληαιφθνπ, Κεζαίνπ, Λ. Φηιαδέιθεηαο. Ξξνο βνξξά ηα 

φξηα ηεο πεξηνρήο είλαη ηα φξηα ηνπ Λ. Θεζζαινλίθεο κε ην Λ. Θηιθίο. Λφηηα γεηηληάδεη κε ην 

Ξνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο. Ν νξεηλφο φγθνο «Κπάιηδαο» νξίδεη ηα αλαηνιηθά 

φξηα. 
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7.2 Γεκνηηθή Δλφηεηα Θαιιηζέαο 

Ν πξψελ Γήκνο Θαιιηζέαο είρε δεκηνπξγεζεί κε ην Λνκνζρέδην «Η. Θαπνδίζηξηαο» γηα ηελ 

Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην 1997. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ 

Ξεληάινθνπ, Λενρσξνχδαο, Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη Κεζαίνπ (νηθηζκνί Κεζαίν, Ξεηξσηφ, 

Κνλφινθνο). Έδξα ηνπ ήηαλ ν Ξεληάινθνο, ελψ πεξηειάκβαλε αθφκε ηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα Λενρσξνχδαο, Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη Κεζαίνπ (νηθηζκνί Κεζαίν, Ξεηξσηφ, 

Κνλφινθνο).  

Ν πξψελ Γήκνο Θαιιηζέαο απνηειεί ζήκεξα (βάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο (Λφκνο 

3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» -ΦΔΘ Α87/7-6-2010)), κία απφ ηηο ηξεηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ 

ΓήκνπΥξαηνθάζηξνπ.  

Νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Θαιιηζέαο απαληψληαη ζηελ πεξηνρή, ζηηο ζεκεξηλέο πεξίπνπ ζέζεηο, 

απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Καθεδνλίαο θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο ζην Διιεληθφ θξάηνο. 

Αλαιπηηθά: 

α) Ν νηθηζκφο Ξεληάινθνο είρε ηελ νλνκαζία Γξαδεκπφξην κέρξη ην 1953 θαη απνηεινχζε 

απηνηειή θνηλφηεηα απφ ην 1918 κέρξη ηελ έληαμε ηεο ζηνλ Γήκν Θαιιηζέαο. Ρνλ νηθηζκφ 

δελ θαηνίθεζαλ πξφζθπγεο. 

β) Ν νηθηζκφο Λενρσξνχδαο εκθαλίδεηαη κε απηφ ην φλνκα θαη απνηειεί θνηλφηεηα 

πεξηιακβάλνληαο ηνπο νηθηζκνχο: Σαξκάλ Θηφτ (ζεκεξηλφ Διεπζέξην) κέρξη ην 1926 (νπφηε 

έγηλε αλεμάξηεηε θνηλφηεηα), Ληανχη Κπαιί (ζεκεξηλφ Υξαηφθαζηξν), Αξαπιί θαη Ληνπιάξ 

(ζεκεξηλή Καγλεζία) κέρξη ην 1926. Ρνλ νηθηζκφ δελ θαηνίθεζαλ πξφζθπγεο. 

γ) Ν νηθηζκφο Λ. Φηιαδέιθεηα πξηλ ηελ απειεπζέξσζε είρε ηελ νλνκαζία Λάξξεο, απφ φπνπ 

θαη ε ζεκεξηλή νλνκαζία ηεο πεξηνρήο. Κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη κέρξη ην 1933 ππαγφηαλ 

ζηελ θνηλφηεηα Αγηνλεξίνπ ηνπ Λνκνχ Θηιθίο κε ην φλνκα Φηιαδειθηαλά, φλνκα πνπ θξάηεζε 

σο ηε δεθαεηία ηνπ ’60, νπφηε θαη άιιαμε ζε Λέα Φηιαδέιθεηα. Ν νηθηζκφο δέρζεθε ζην 

δηάζηεκα ησλ δεθαεηηψλ 1910, 1920, 106 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, 339 άηνκα. 

δ) Ν νηθηζκφο Κεζαίν απνηειεί ζπλέρεηα κηθξνχ πξνυθηζηάκελνπ ηνχξθηθνπ νηθηζκνχ κε ην 

φλνκα Ρδνπκαά Καραιέ. Κε ην Β.Γ. 29-3-1933 κε νλνκαζία Κεζζηφ είλαη έδξα θνηλφηεηαο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα ρσξηά Ξεηξσηφ (Γελή Καραιέ), Ξνπξλάξη (Ξνπξλάξ Καραιέ) θαη 

Κνλφινθν (Ληανπηιή). Αξγφηεξα κε ην Β.Γ. 21-11-1949 ν νηθηζκφο κεηνλνκάδεηαη ζε 

Κεζαίν θαη ε θνηλφηεηα αληίζηνηρα ζε Θνηλφηεηα Κεζαίνπ. Ν νηθηζκφο δέρζεθε ζην δηάζηεκα 

ησλ δεθαεηηψλ 1910, 1920, 43 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, 130 άηνκα. 

ε) Ν νηθηζκφο Ξεηξσηφ δεκηνπξγήζεθε, φηαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 κεηνίθηζαλ 

απηφβνπια θαη απξνγξακκάηηζηα νη θάηνηθνη ηνπ Ξαιηνχ Ξεηξσηνχ (Γελή Καραιέ) πνπ 

ππήξρε 1 ρικ. Λ.Α. ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ. Ν νηθηζκφο δέρζεθε ζην δηάζηεκα ησλ 

δεθαεηηψλ 1910, 1920, 21 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, 83 άηνκα. 

ζη) Ν νηθηζκφο Κνλφινθνο είλαη ζρεηηθά λένο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1953 κε δηάγξακκα 

πξνζσξηλήο δηαλνκήο απφ ηε ζπλέλσζε θαη κεηεγθαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ δχν παιαηψλ 
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νηθηζκψλ ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο, ηνπ Κνλφινθνπ (Ληανπηιί) θαη ηνπ Ξνπξλαξίνπ (Ξνπξλάξ 

Καραιέ) πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 είραλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

(Ρνχξθνπο) θαηνίθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα είραλ επνηθηζζεί κε 49 νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ, 190 

άηνκα απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηνλ Ξφλην 

 

7.3 Γεκνηηθή Δλφηεηαο Κπγδνλίαο 

Ν πξψελ Γήκνο Κπγδνλίαο ήηαλ δήκνο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο πνπ ζπζηάζεθε κε ην 

πξφγξακκα Θαπνδίζηξηαο απφ ηε ζπλέλσζε παιαηφηεξσλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο, πνπ 

απνηέιεζαλ ζηε ζπλέρεηα ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. Ιεηηνχξγεζε έσο  ην 2010 

νπφηε θαη θαηαξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο θαη εληάρζεθε 

ζηνλ λέν δήκν Υξαηνθάζηξνπ. Πηνλ Γήκν πεξηιακβάλνληαλ νη νηθηζκνί Ιεηήο, Αλζνχπνιεο, 

Γξπκνχ θαη Κειηζζνρσξίνπ θαη έδξα ήηαλ ε Ιεηή. 

Ν πξψελ Γήκνο Θαιιηζέαο απνηειεί ζήκεξα (βάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο (Λφκνο 

3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» -ΦΔΘ Α87/7-6-2010)), κία απφ ηηο ηξεηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ.  

Όζνλ αθνξά πην αλαιπηηθά νξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία, παξαηίζεληαη ηα εμήο: 

Κπγδνλία ή Κπγδνλίο: Σψξα ηεο Καθεδνλίαο θαηνηθνχκελε παιαηφηεξα απφ ηνπο Ήδσλεο 

πνπ κεηά ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε κεηαλάζηεπζαλ πέξα ηνπ Πηξπκνληθνχ (Θνπθ. Β 99) θαη 

εθηεηλφηαλ αλαηνιηθά ηεο Βνηηηαίαο θαη ηνπ Αμηνχ κέρξη ηνπ Δρέδσξνπ πνηακνχ (ζεκ. 

Γαιιηθφο) θαη ηεο θνηιάδαο ηνπ Αλζεκνχληνο (ζεκ. Θαιακαξηά) νξηδφκελε πξνο Λ. απφ ηε 

Σαιθηδηθή ρεξζφλεζν θαη πξνο Β. απφ ηε Θξεζησλία θαη ηε Βηζαιηία. Ρε Κπγδνλία θαηέθηεζε 

ν Αιέμαλδξνο Α'.  

Νη δηαθιαδψζεηο ηνπ φξνπο ηεο Θεξθίλεο θαη ν πνηακφο Δρέδσξνο (ζεκ. Γαιιηθφο) πνπ 

δηέξξεε ηε ρψξα θαζηζηνχζαλ απηή εχθνξε θαη πνιπάλζξσπε. Αξηζκνχζε πεξί ηηο 14 πφιεηο 

θαη ρσξηά κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαλ ε Απνιισλία πιεζίνλ ηεο Βφιβεο, ε 

Αξέζνπζα παξά ηνλ Οήρην πνηακφ, ε Θέξκε πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε Θεζζαινλίθε θαη πνπ 

εμ απηήο έιαβε ην φλνκα ν Θεξκατθφο, ε Ιήηε ή Ιηηή, ε Πίλδνο, ε Σαιαίζηξα θ.ά.  

Κχγδνλεο: Αξραίνο ιαφο ηεο Καθεδνλίαο, ζξαθηθήο θαηαγσγήο πνπ θαηνηθνχζε απφ 

παιαηφηεξνπο ρξφλνπο ζηελ εμ απηψλ θαινχκελε Κπγδνλία. Γελάξρεο ησλ Κπγδφλσλ 

ζεσξείηαη ν Κχγδσλ γηνο ηνπ Θενχ Άξε θαη ηεο λχκθεο Θαιιηφπεο θαη αδειθφο ηνπ Ζδσλνχ. 

Θαηαιεθζείζα ε ρψξα ηνπο απφ ηε πξψηε δπλαζηεία ησλ Ρεκελίδσλ Βαζηιέσλ ηεο 

Καθεδνλίαο απεηέιεζε επαξρία ηνπ Καθεδνληθνχ Βαζηιείνπ. Κχγδνλεο ππήξραλ επίζεο ζηε 

παξά ηε Κηθξά Αζία, Κπγδνλία ηελ Αζηαηηθή ζηελ νπνία θαηνίθεζαλ απφγνλνη ησλ θαηνίθσλ 

ηεο καθεδνληθήο Κπγδνλίαο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη θαη ηελ νλνκαζία ηεο, σο θαη ζηε Βηζπλία, 

ζηε Ξεξγακελή, ζηε θνηιάδα ηνπ Έξκνπ θ.α.  

Ζ Ιεηή είλαη έλα απφ ηα πην αξραία ρσξηά ηεο Καθεδνλίαο ζε πςφκεηξν 150κ, φπνπ κπνξεί 

θαλείο λα επηζθεθηεί ηνλ νηθηζκφ ηεο αξραίαο Ιεηήο αιιά θαη ηνλ ηάθν ηνπ Γεξβελαθίνπ. Ρα 

εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεσο απιψλνληαη ζε κεγάιε έθηαζε αλάκεζα ζηα ρσξηά Ιεηήο θαη 

Ιαγπλψλ (πξψελ Ατβάηη) θαη ζηε ζέζε Γεξβέλη 6-8ρηι απφ ηελ ΒΑ Θεζζαινλίθε. Ρν Γεξβέλη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
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(ηνπξθηθφ φλνκα) ήηαλ θαίξηα ζηξαηεγηθή ζέζε γηα παξαθνινχζεζε ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ 

πνπ κέρξη θαη ζήκεξα, φπσο αλέθαζελ δηαθιαδίδεηαη ε θχξηα νδηθή αξηεξία, πνπ έρεη πεξίπνπ 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξσκατθήο Δγλαηίαο νδνχ. Ρν δπηηθφ ζθέινο ησλ ηεηρψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζην ζεκείν πνπ πεξλάεη ε Αγίνπ Γεκεηξίνπ νδφο πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε 

Ξχιε «Ιπηαία Ξχιε» πνπ νδεγνχζε πξνο ηε Ιεηή. Δθηφο απφ επηγξαθέο, ζπνπδαία 

επξήκαηα έρνπλ έξζεη ζην θσο ηπραία θαηά θαηξνχο ζηελ πεξηνρή ηεο Ιεηήο: βσκνί, 

επηηχκβηα, αλάγιπθα, αγάικαηα, πήιηλα εηδψιηα, θαη λνκίζκαηα. Ρα ζπνπδαηφηεξα κλεκεία 

ηεο πεξηνρήο είλαη νη ηπκβφρσζηνη «καθεδνληθνί ηάθνη» ησλ νπνίσλ ηα επξήκαηα βξίζθνληαη 

ζην κνπζείν ηεο Θσλζηαληηλνππφιεσο. Ν Έιιελαο Αξραηνιφγνο Καθξίδεο αλέζθαςε θαη 

κειέηεζε ηνλ δηζάιακν θακαξνζθεπαζηφ, κε λαφζρεκε πξφζνςε θαη ηπκβφρσζην 

καθεδνληθφ ηάθν, ν νπνίνο ζήκεξα είλαη πεπθφθπηνο θαη πεξηθξαγκέλνο αιιά πξνζηηφο. 

πάξρεη θαη 2νο ηάθνο θνληά ζε απηφλ, θαη έλαο αθφκα ζηελ παξπθή ησλ Ιαγπλψλ. 

Ηδηαίηεξα αμηφινγν εχξεκα είλαη ηα ιείςαλα ελφο παπχξνπ ν νπνίνο είλαη ν κφλνο πάππξνο 

απφ ην έδαθνο ηεο Διιάδνο (ίζσο θαη ν αξραηφηεξνο κέζα ηνπ 4νπ π.ρ. αη.) θαη ζψδεη ζρφιηα 

ζε νξθηθή ζενγνλία.  

Ρν Κειηζζνρψξη είλαη νξεηλφο νηθηζκφο κε πςφκεηξν 220κ.. Πηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ίρλε 

πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ, ελψ ην ρσξηφ απνηεινχζε έδξα ηνπ Διιεληθνχ γεληθνχ ζηξαηεγείνπ 

θαηά ηελ κάρε ηνπ Θηιθίο (1913). Ξαιαηφηεξα νλνκαδφηαλ Κπάιηδα. 

Ν Γξπκφο επίζεο αλήθεη ζηε Γ.Δ. Κπγδνλίαο (Κπγδνλία ζα πεη "λεξφηνπνο" θαη 

θαη΄επέθηαζε "εχθνξε γε"). 

Απφ ηα αξραία επξήκαηα ηεο πεξηνρήο, νη αξραηνιφγνη πηζηεχνπλ πσο ε θαηνίθεζε ζην ρψξν 

απηφ άξρηζε ηε Κεζνιηζηθή Δπνρή (9.000 π.Σ.-7.000 π.Σ.). Ξξψηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 

ήηαλ νη Ξειαζγνί. Αξγφηεξα, εκθαλίζηεθαλ νη Κχγδνλεο, απφ ηε Θξάθε. Θαηά ηε κπζνινγία, 

ην φλνκά ηνπο ην πήξαλ απφ ηνλ Κχγδνλα, γην ηνπ ζενχ Άξε θαη βαζηιηά ηεο Φξπγίαο. Πηε 

ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ, θαη ζχκθσλα κε αξραίεο επηγξαθέο, ππήξρε ε πφιε 

"Σαξάθσκα" (190 π.Σ.-79 π.Σ.), θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο αξραίαο πφιεο "Ιεηή" (απφ ηε 

Ιεηψ, κεηέξα ηνπ ζενχ Απφιισλα). Ρελ πεξίνδν ηεο Ρνπξθνθξαηίαο, ην ρσξηφ θαηνηθείηαη 

κφλν απφ ρξηζηηαλνχο θαη πιεξψλεη θφξν ζηνπο Νζσκαλνχο. Ρελ πεξίνδν ηνπ Καθεδνληθνχ 

Αγψλα, νη θάηνηθνη κεηέρνπλ ελεξγά, δηαθηλψληαο ππξνκαρηθά θαη κεηαθέξνληαο 

πνιεκνθφδηα κε ηα θάξα ηνπο. Κεηά ηε ιήμε ησλ Βαιθαληθψλ Ξνιέκσλ, ην ρσξηφ 

εληάζζεηαη ζην Διιεληθφ Θξάηνο θαη ην 1918 ραξαθηεξίδεηαη σο Θνηλφηεηα. Πε έγγξαθν-

δηαζήθε ηνπ 1314 (βξίζθεηαη ζηε Κνλή Σειαλδαξίνπ-Αγίνπ Όξνπο) ην ρσξηφ αλαθέξεηαη κε 

ην φλνκα Γξπκίγθιαβα. Ρν φλνκα "Γξπκφο" δφζεθε ζηνλ νηθηζκφ ην 1918 θαη νθείιεηαη ζηα 

πνιιά πιαηάληα θαη ην λεξφ.  

Ξαξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή: Θάπνηε ηα ζπίηηα ηνπ Γξπκνχ ήηαλ θηηζκέλα ζχκθσλα κε ηε 

Καθεδνλίηηθε αξρηηεθηνληθή. Γειαδή, δηψξνθα, απφ πέηξα θαη πιίλζνπο, κε κηα πέηξηλε ή 

μχιηλε εμσηεξηθή ζθάια πνπ νδεγνχζε ζηνλ φξνθν. Ν φξνθνο είρε 2-3 δσκάηηα κε μχιηλα 

παηψκαηα θαη ηδάθη ζε έλα εμ απηψλ. Ζ ζηέγε ήηαλ θηηαγκέλε κε μχιηλα δνθάξηα 

(αγθξηληηέο) θαη ζθεπαδφηαλ κε θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ. Ρν ηζφγεην ρξεζίκεπε γηα ηνλ 

ζηαπιηζκφ ησλ δψσλ θαη ηελ απνζήθεπζε εξγαιείσλ, θαξπψλ θαζψο θαη ηνπ βαξειηνχ κε ην 

θξαζί. Ρν δάπεδν ήηαλ απφ παηεκέλν ρψκα. Πηνλ αχιεην ρψξν ππήξρε ν θνχξλνο κε ην 

καγεηξείν θαη άιινη βνεζεηηθνί ρψξνη. Όια ηα ζπίηηα ήηαλ ζνθά πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ην 
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λφην. Έηζη, πξνζηαηεχνληαλ απφ ην πνιχ θξχν ηνπ ρεηκψλα θαη ηε δέζηε ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Πήκεξα ζηνλ Γξπκφ ππάξρνπλ κφλν κεξηθά απφ απηά ηα παιηά ζπίηηα.  

 

 

8 .  Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηφηεηα Εσήο 
 

8.1 Φπζηθφ Ξεξηβάιινλ 

 

 

 

Γεωινγηθά Πηνηρεία 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ δνκείηαη θπξίσο απφ δχν γεληθνχο ηχπνπο πεηξσκάησλ, 

ηα ραιαξά θαη ηα ζπκπαγή. Νη ραιαξνί ζρεκαηηζκνί είλαη κεηνθαηληθήο ή λεφηεξεο ειηθίαο θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηα πεδηλά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ρα ζπκπαγή πεηξψκαηα είλαη κεζνδσηθήο 

θαη παιαηφηεξεο ειηθίαο θαη αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ επξχηεξεο γεσινγηθέο κνλάδεο. 

 Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ (ηεο πνδψλεο Ξξνπαηνλίαο θαη Ξξνπάτθνπ). 

 Δλφηεηα Άζπξεο Βξχζεο- Σνξηηάηε ηεο Ξεξηξνδνπηθήο δψλεο. 

 Δλφηεηα Κειηζζνρσξίνπ-Σνινκψληα ηεο Ξεξηξνδνπηθήο Εψλεο. 
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 Πρεκαηηζκφο Βεξηίζθνπ (ηεο Πεξβνκαθεδνληθήο Εψλεο) 

Γεσινγηθά ηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδνπλ ηα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα, ελψ θαηά κήθνο ησλ 

νξίσλ κε ηελ Θνηλφηεηα Λεσρνξνχδαο ηα πεηξψκαηα είλαη θξνθαινπαγή, αδξφθνθθα κε 

θξνθάιεο απφ αζβεζηφιηζν. 

Ρελ ππνδψλε ηεο Ξξνπαηνλίαο ζπληζηνχλ πεηξψκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ην ρψξν ηεο 

αλαηνιηθήο θαησθέξεηαο ηνπ πβψκαηνο ηνπ Ξάηθνπ πξνο ηελ αχιαθα ηεο Ξαηνλίαο. Γηα ηελ 

ππνδψλε απηή πξνηάζεθε ε νλνκαζία Ξξνπάηθνπ ζε αλαινγία κε ηελ Ξξνπειαγνληθή πνπ 

εθθξάδεη ηελ θαησθέξεηα ηνπ Ξειαγσληθνχ πβψκαηνο πξνο ηελ αχιαθα ηεο Ξίλδνπ θαη ηεο 

Ξξναπνχιηνο πνπ εθθξάδεη ηελ θαησθέξεηα ηεο Απνχιηαο Ρξάπεδαο. 

Ρα πεηξψκαηα ησλ ελνηήησλ Άζπξεο Βξχζεο- Σνξηηάηε θαη Κειηζζνρσξίνπ-Σνινκψληα 

είραλ εληαρζεί απφ ηνλ J. Mercier ζηε δψλε Ξαηνλίαο. Πχκθσλα φκσο κε ηηο λεψηεξεο 

αληηιήςεηο Kockel et al; 1971-72 Kuffrnan et al 1976, νη ελφηεηεο απηέο εληάρζεθαλ ζηελ 

Ξεξηξνδνπηθή δψλε. Πηε δψλε απηή πεξηέιαβαλ φια ηα κεζνδσηθήο ειηθίαο πεηξψκαηα ηνπ 

ρψξνπ απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ην λενπαιαηνδσηθφ ππφβαζξφ ηεο. 

Ξαιαηνγξαθηθά ν ρψξνο ηεο Ξεξηξνδνπηθήο δψλεο θαηά ην Ξεξκνηξηαδηθφ Ηνπξαζηθφ 

απνηεινχζε ηελ θαησθέξεηα ηεο ελδνρψξαο, ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ πνπ ηελ ζπληζηνχζαλ νη 

κάδεο ηεο Πεξβνκαθεδνληθήο θαη Ονδνπεο. Πηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ηεο 

Σαιθηδηθήο ε θαησθέξεηα απηή θαηέιεγε ζε κηα πεξηζσξηαθή ζάιαζζα, ε νπνία θαηά ζέζεηο 

είρε εμειηρζεί ζε σθεαλφ. Απφ ην θιείζηκν ηνπ σθεαλνχ νη νθηφιηζνη ηνπνζεηήζεθαλ 

ηεθηνληθά εληφο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο Ξεξηξνδνπηθήο δψλεο. Νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ 

απαληψληαη ζηελ πεξηνρή δηαθνξνπνηνχληαη ζε ραιαξνχο θαη ζπκπαγείο. 

Απφ θπζηθφ-γεσγξαθηθή άπνςε, ε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κπγδνλίαο αλήθεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο ζηε ιεθάλε ηεο Κπγδνλίαο, ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ 

Βεξηίζθνπ θαη ηνπ Σνξηηάηε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ηνπ Ιαγθαδά, ην 

ζχζηεκα ησλ ιηκλψλ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Βφιβεο θαη έλα ζχζηεκα κηθξψλ πνηακψλ θαη 

ρεηκάξξσλ.  

Ζ ιεθάλε Κπγδνλίαο απνηειεί έλα ηεθηνληθφ βχζηζκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα βνπλά ηνπ 

Βεξηίζθνπ, Θακήιαο, Σνξηηάηε, Σνινκψληα θαη απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ησλ Θεξδπιίσλ θαη 

ηνπ Πηξαηνληθίνπ. Κέζα ζηε ιεθάλε απηή βξίζθεηαη θαη ε επξχηεξε ππφ κειέηε πεξηνρή ηεο 

ιίκλεο Θνξψλεηαο. Ρν ππφβαζξν ηεο ιεθάλεο απνηειείηαη απφ Ξξναιπηθήο θαη Αιπηθήο ειηθίαο 

κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα ηεο Πεξβνκαθεδνληθήο κάδαο θαη Ξεξηξνδνπηθήο δψλεο 

(γλεχζηνη, ακθηβνιίηεο, θπιιίηεο ραιαδίηεο θαη ιίγα κάξκαξα). Ρα ηδήκαηα πνπ πιήξσζαλ ηε 

Ιεθάλε Κπγδνλίαο είλαη Κεηνθαηληθήο-Νινθαηληθήο ειηθίαο πάρνπο 50-450 m κε κέζε ηηκή 250 

m θαη ζπλίζηαληαη απφ αξγίινπο, άκκνπο, ράιηθεο, θξνθαινπαγή, κάξγεο θαη κίγκαηα απηψλ. 

Θαλνληθά λενηεθηνληθά θαη ελεξγά ξήγκαηα δηαηξέρνπλ ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα, ηηο 

ππξηγελείο δηεηζδχζεηο θαη ηα ηδήκαηα ηνπ Λενγελνχο-Ρεηαξηνγελνχο. Ρα ξήγκαηα ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αχμεζε θαηά ζέζεηο ηεο πδξαπιηθήο αγσγηκφηεηαο, θχξηα ησλ βξαρσδψλ 

πεηξσκάησλ. 
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Σαιαξνί Πρεκαηηζκνί:   

Νη ραιαξνί ζρεκαηηζκνί, απφ ηνπο λεφηεξνπο πξνο ηνπο παιηφηεξνπο δηαθξίλνληαη: 

ΡΔΡΑΟΡΝΓΔΛΔΗΠ 

α) Ξνηάκηεο απνζέζεηο: Π' απηήλ ηελ νκάδα πεξηιακβάλνπκε ηα πιηθά ηεο θνίηεο θαη ην 

θαηψηεξν ζχζηεκα αλαβαζκίδσλ. Ρα ηδήκαηα ηεο θνίηεο πεξηέρνπλ ραιίθηα, άκκνπο, 

αξγηινχρνπο άκκνπο θαη ακκνράιηθεο. Ρν παθέην ησλ πιηθψλ απηψλ ζπλνιηθά ιεηηνπξγεί ζαλ 

πνιχ πδξνπεξαηφ ζε αληίζεζε κε ηα πιηθά ηεο αλαβαζκίδαο πνπ απνηεινχληαη απφ εξπζξέο 

αξγίινπο κε θαθνχο απφ ραιίθηα θαη νγθφιηζνπο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ρακειήο 

πδξνπεξαηφηεηαο. 

β) Δξπζξνί άξγηινη: Ρηο ζπληζηνχλ αξγηιντιπψδε πιηθά κε δηάζπαξηεο θξνθάιεο, ιαηχπεο θαη 

ακκνράιηθα θαθνεηδνχο κνξθήο. 

ΡΟΗΡΝΓΔΛΔΗΠ 

α) Τακκηηνκαξγατθή ζεηξά: Ξξφθεηηαη γηα ιηκλαία ιηκλνρεξζαία ή θαη πθάικπξα ζε 

θαηψηεξνπο νξίδνληεο ηδήκαηα. Ξεξηέρνπλ ακκνχρνπο αξγίινπο κε δηάζπαξηεο θξνθάιεο θαη 

ελδηάκεζνπο πάγθνπο ςακκηηψλ, θαζψο επίζεο θαη ελζηξψζεηο ή θαθνχο αδξφθνθθσλ πιηθψλ 

ζηα θαηψηεξα κέιε. 

β) Πεηξά εξπζξψλ αξγίισλ: Απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ραιαξψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ζην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο θαιχπηνληαη απφ ηελ ςακκηηνκαξγατθή ζεηξά θαη ηα ηεηαξηνγελή 

ηδήκαηα. Δίλαη εξπζξέο έσο θεξακφρξσκνη θαη έρνπλ ζχζηαζε ηιπψδε κε κεγάιε ζπκκεηνρή 

καξκαξπγία θαη αζβεζηηηηθψλ ζπγθξηκάησλ. Πηε βάζε ηεο ζεηξάο (φπσο πξνθχπηεη απφ 

γεψηξεζε πνπ εμεηέιεζε ε ΓΔΞ δπηηθά ηνπ Ξεληαιφθνπ) ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

ππάξρεη θξνθαινπαγέο βάζεσο. 

Ππκπαγείο Πρεκαηηζκνί 

Νη ζπκπαγείο ζρεκαηηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή πεξηγξάθνληαη πην θάησ κε ζεηξά 

απφ ηνπο λεφηεξνπο πξνο ηνπο παιαηφηεξνπο θαη νκαδνπνηεκέλνη ζε δψλεο ή ππνδψλεο. Νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηεθηνληθψλ δσλψλ θαη ησλ ζρεκαηηζκψλ θαίλνληαη ζην γεσινγηθφ ράξηε 

πνπ ζπλνδεχεη απηή ηε κειέηε θαη πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην «ηεθηνληθή». 

 

ΚΔΠΝΕΥΗΘΝ 

ΞΝΕΥΛΖ ΞΟΝΞΑΗΝΛΗΑΠ 

Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ 

α) Φπιηηηθνί ζρηζηφιηζν: Ξξφθεηηαη γηα καχξνπο θπιιίηεο, ηεθξφκαπξνπο ακκνχρνπο 

αξγηιηθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ηεθξνπξάζηλνπο αζβεζηηηηθνχο ζρηζηφιηζνπο. Π' απηνχο 

παξεκβάιινληαη ζθνπξφρξσκνη ιεπηνζηξσκαηψδεηο θιαζηηθνί αζβεζηφιηζνη θαη 

κηθξνθξνθαινπαγή. 
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β) Θξνθαινπαγή: Ν ζρεκαηηζκφο απηφο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζπλίζηαηαη θχξηα απφ 

πνιχκηθηα θξνθαινπαγή θαη ςακκίηεο. Πηελ πεξηνρή έξεπλαο εκθαλίδεηαη κε αζβεζηνιηζηθά 

θξνθαινιαηππνπαγή ζε ζηξψκαηα πάρνπο έσο 1m πνπ ελαιιάζζνληαη κε ςακκίηεο θαη 

πνιχκηθηα (κε επηθξαηέζηεξα γλεπζηαθά) θξνθαινπαγή θπξίσο ζηα θαηψηεξά ηνπ κέιε. 

Δπίζεο, ζηνλ ζρεκαηηζκφ παξεκβάιινληαη αζβεζηνιηζηθέο ελζηξψζεηο, θαζψο θαη θαθνί απφ 

παρπζηξσκαηψδε αζβεζηφιηζν. 

ΞΔΟΗΟΝΓΝΞΗΘΖ ΕΥΛΖ 

Α. Δλφηεηα Άζπξεο Βξχζεο -Σνξηηάηε 

α) Ακκνχρνη αξγηιηθνί ζρηζηφιηζνη: Απαξηίδνληαη απφ ζθνηεηλέξπζξνπο ιεπηφθνθθνπο 

ςακκίηεο πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ζθνηεηλφηεθξνπο έσο καχξνπο ακκνχρνπο θπιιίηεο. Πην 

ζρεκαηηζκφ παξεκβάιινληαη καχξνη έσο πξαζηλσπνί ιεπηνζηξσκαηψδεηο θεξαηνιηζηθνί 

νξίδνληεο θαη θαθνί απφ δνιεξίηεο. 

β) Αζβεζηφιηζνη: Δκθαλίδνληαη ππφ κνξθή ιεπίσλ (φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη ζρεκαηηζκνί) 

θαη θαηαιακβάλνπλ ην θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηεο εξεπλεηέαο πεξηνρήο. Ξξφθεηηαη γηα 

ιεπηνζηξσκαηψδεηο θαη θπξίσο παρπζηξσκαηψδεηο αζβεζηνιίζνπο αξθεηά ηεθηνληζκέλνπο 

θαη θαξζηηθνπνηεκέλνπο. Απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θαηψηεξα κέιε δηαθξίλνπκε: 

 Καχξνπο ιεπηνζηξσκαηψδεηο κε αλαθξπζηαιισκέλα ππνιείκκαηα ηξεκαηνθφξσλ. 

 Ρεθξνχο παρπζηξσκαηψδεηο κε παξεκβνιέο απφ ξνδφρξσκν πιαηπθνλδπιψδε (flaser) 

αζβεζηφιηζν. 

 Ιεπθνχο παρπζηξσκαηψδεηο αλαθξπζηαιισκέλνπο. 

 Πθνηεηλφηεθξνπο ιεπηνζηξσκαηψδεηο θιαζηηθνχο πνπ ηνπηθά ζηε βάζε ηνπο 

ελαιιάζζνληαη κε ςακκίηεο θαη θξνθαινπαγή. 

γ) Τακκίηεο: Απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ελφηεηαο Άζπξεο Βξχζεο - Σνξηηάηε θαη 

θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη ρξψκαηνο εξπζξνχ έσο ιεπθνχ θαη 

απνηεινχληαη απφ κεζναδξφθνθθνπο εξπζξνχο ςακκίηεο, θπιιηηηθνχο ζρηζηφιηζνπο εξπζξέο 

έσο ιεπθέο αξθφδεο θαη ζθνχξα θεξακφρξσκα ιεπηφθνθθα θξνθαινπαγή κε παξεκβνιέο 

βιαζηνπνξθπξηηηθνχ ζρηζηψδε ξπφιηζνπ. 

Β. Δλφηεηα Κειηζζνρσξίνπ -Σνινκψληα 

Ζ Δλφηεηα απηή έρεη πνηθηιία πεηξσκάησλ, αιιά ζηελ πεξηνρή εκθαλίδεηαη κφλν ν 

ζρεκαηηζκφο ηνπ θιχζρε (γλσζηφο ζαλ θιχζρεο Πβνχιαο). Κηθξφ ηκήκα απηνχ 

παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ γάβξνπ θαη ησλ αζβεζηνιίζσλ ζε κηα ζέζε κηθξήο έθηαζεο, ελψ 

ν θχξηνο φγθνο αλαπηχζζεηαη αλαηνιηθά ησλ γλεπζίσλ. 

Απνηειείηαη απφ ελαιιαγέο αζβεζηηηηθψλ ςακκηηψλ κε θαζηαλέξπζξνπο έσο γαιαδσπνχο 

θιαζηηθνχο αζβεζηνιίζνπο θαη θίηξηλνπο έσο καχξνπο αξγηιηθνχο ζρηζηνιίζνπο. Πηε βάζε 

ηνπο δηαθξίλνληαη νιηζζφιηζνη θαη νιηζζνζηξψκαηα γαιαδσπνχ ζπκπαγνχο ιεπηφθνθθνπ 

αζβεζηνιίζνπ. 
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ΞΑΙΑΗΝΕΥΗΘΝ 

ΠΔΟΒΝΚΑΘΔΓΝΛΗΘΖ ΕΥΛΖ 

Πρεκαηηζκφο Βεξηίζθνπ: Ξξφθεηηαη γηα γλεπζίνπο ιεπηφ έσο κεζφθνθθνπο, ρξψκαηνο 

ζθνηεηλφηεθξνπ ή θαζηαλνχ, πινχζηνπο ζε θξπζηάιινπο ραιαδία, κνζρνβίηε, βηνηίηε, 

αζηξίνπο θαη επίδνην. 

Πηελ κάδα απηή παξεκβάιινληαη θαη δηκαξκαξπγηαθνί ζρηζηφιηζνη, θαζψο επίζεο θαη 

ιεπηφθνθθνη ζθνηεηλφηεθξνη ή θαζηαλσπνί βηνηηηηθνί γλεχζηνη. Ρν ζρεκαηηζκφ δηαζρίδνπλ 

επίζεο πεγκαηνεηδείο θιέβεο θαη απιηηηθέο γξαληηηθέο παξείζαθηεο θνίηεο. 

ΔΘΟΖΜΗΓΔΛΖ ΞΔΡΟΥΚΑΡΑ 

Γάβξνο: Θαηαιακβάλεη ππφ κνξθή επίκεθεο ισξίδαο ΒΓ θαηεχζπλζεο ην θεληξνδπηηθφ 

ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Απνηειεί ηκήκα ηεο νθηνιηζηθήο ζεηξάο ηεο Ξαηνλίαο θαη είλαη 

εμαιινησκέλνο έρνληαο βηνηίηε θαη αθηηλφιηζν ζηε ζέζε ηνπ ππξφμελνπ, θεξνζηίιβε, 

πιαγηφθιαζηα θαη επίδνην. Κηθξφηεξεο ζεκαζίαο απφ πιεπξάο παξνπζίαο είλαη νη δνιεξίηεο 

θαη ν ιαηππνπαγήο γάββξνο. 

Πεξπεληηλίηεο: Πηελ Β-ΒΑ πεξηνρή εκθαλίδεηαη θαη έλα κηθξφ ηκήκα ζεξπεληηλίηε, κέξνο 

ππεξβαζηθφ ηεο νθηνιηζηθήο ζεηξάο ρσξίο ηδηαίηεξν γεσινγηθφ ή πδξνγεσινγηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

δξνιηζνινγία 

Νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, αλάινγα ηεο ιηζνινγηθήο ηνπο ζχζηαζεο ή θαη ηνπ ηεθηνληζκνχ 

πνπ έρνπλ ππνζηεί, δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πδξνγεσινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Γηαθξίλνπκε 

ζπλήζσο ηξεηο θαηεγνξίεο ηέηνησλ ζρεκαηηζκψλ: Αδηαπέξαηνπο, εκηπεξαηνχο θαη 

πδξνπεξαηνχο. Νη ζεκαληηθφηεξνη ζρεκαηηζκνί (ή πεηξψκαηα), ζηνπο νπνίνπο ζπλαληάηαη ην 

λεξφ, αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία θαη νλνκάδνληαη πδξνθφξα ζηξψκαηα ή απιά 

πδξνθφξνη. Νη πδξνθφξνη είλαη ην πέηξσκα κε ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ή κεηαβίβαζεο 

λεξνχ. 

Πηελ πεξηνρή έξεπλαο νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ πδξνγεσινγηθφ 

ελδηαθέξνλ αλήθνπλ ζηε γεληθφηεξε θαηεγνξία ησλ ζπκπαγψλ πεηξσκάησλ (αζβεζηφιηζνη 

θαη θξνθαινπαγή) θαη ησλ ραιαξψλ ηδεκάησλ (πνηάκηεο απνζέζεηο ηνπ Γαιιηθνχ θαη 

ςακκηηνκαξγατθή ζεηξά). 

Ρν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε αξθεηψλ ξεκάησλ, κηθξνξεκάησλ 

παξνδηθήο ξνήο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πνιιέο δηαθιαδψζεηο.       

 

Θιηκαηηθέο Ππλζήθεο 

Ρν θιίκα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δψλε Βνξείνπ Διιάδνο θαη ραξαθηεξίδεηαη πξνο ην 

επεηξσηηθφηεξν, μεξφ θαηά ην ζέξνο, κε νκαιή θαηαλνκή βξνρνπηψζεσλ θαη μεξνζεξκηθή 

πεξίνδν 3 κελψλ.  
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Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αέξα αλέξρεηαη ζε 15,6 βαζκνχο Θειζίνπ, κε πην δεζηφ κήλα 

ηνλ Ηνχιην θαη πην ςπρξφ ηνλ Ηαλνπάξην. Απφ ηηο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη 

κέγηζηε απφιπηε ηηκή ηνλ Ηνχιην (42ν C) θαη ειάρηζηε ηνλ Ηαλνπάξην (-14ν C). Ν κήλαο πνπ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε κέζε ηηκή κεγίζησλ ζεξκνθξαζηψλ είλαη ν Ηνχιηνο (31,4ν C), ελψ ν 

Ηαλνπάξηνο παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή ειαρίζησλ ζεξκνθξαζηψλ (1.1ν C). Ν Ηνχιηνο 

ηέινο είλαη ν πην ζεξκφο κήλαο (κέζε ηηκή ζεξκνθξαζηψλ 26,5ν C), ελψ ν Ηαλνπάξηνο είλαη ν 

ςπρξφηεξνο (κέζε ηηκή ζεξκνθξαζηψλ 5ν C). 

Ζ κέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία αλέξρεηαη ζε 65% θαη θπκαίλεηαη ην ρεηκψλα απφ 70% έσο 

74% θαη ην θαινθαίξη απφ 59% έσο 61%. Ρν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο αλέξρεηαη ζε 471 

ρηι., πνπ θνξπθψλεηαη ην κήλα Λνέκβξην ζε 59 ρηι. Απφ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εηήζησλ 

βξνρνπηψζεσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ αλαινγεί πνζνζηφ 28,8% δει. 131 

ρηι. Μεξφηεξνη κήλεο ηνπ έηνπο εκθαλίδνληαη ν Ηνχιηνο, ν Αχγνπζηνο θαη θχξηα ν 

Πεπηέκβξηνο ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελψ ηε ρεηκεξηλή ν Ηαλνπάξηνο. Νη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ πεξηνρή είλαη ΒΓ θαη ΛΓ. (Ξεγή: Κεηεσξνινγηθφο Πηαζκφο Αξηζηνηειείνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο). 

Κε βάζε ηελ θιηκαηηθή θαηάηαμε θαηά Koppen, ην ζχλνιν ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ κε 

πςφκεηξν θάησ ησλ 1000 κέηξσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεζνγεηαθφ ηχπν θιίκαηνο, δειαδή 

κεζφζεξκν ηχπν θιίκαηνο κε μεξφ θαη ζεξκφ ζέξνο. Ν λνκφο Θεζζαινλίθεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θιίκα εκίμεξνπ ηχπνπ κε εηήζην βξνρνκεηξηθφ χςνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 200 κέρξη 500 

mm. Ρν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ επεηξσηηθνχ ραξαθηήξα κε ζεξκφ 

θαη άλπδξν θαινθαίξη θαη ςπρξφ ρεηκψλα. 

 

Νξπθηόο πινύηνο - Ιαηνκεία 

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ πθίζηαληαη ραξαθηεξηζκέλεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο (Γ.Δ. 

Θαιιηζέαο θαη Γ.Δ. Κπγδνλίαο). 

 

Φπζηθά Νηθνζπζηήκαηα 

Πεκαληηθφ θπζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ν Γαιιηθφο πνηακφο. Ν Γαιιηθφο πνηακφο 

ή Δρέδσξνο βξίζθεηαη ζην δπηηθφ άθξν ηνπ ΞΠΘ. Κε πεγέο ζε δχν ζεκεία ησλ Θξνπζίσλ θαη 

κήθνο 73ρικ., δηαζρίδεη ηελ πεδηάδα ηνπ Θηιθίο θαη κέζα απφ ηα ζηελά ηνπ Λάξξεο, πεξλάεη 

ζηελ πεδηάδα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη εθβάιεη ζηνλ Θεξκατθφ 10 ρικ. δπηηθά ηεο πφιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ έρεη έθηαζε 1022η.ρικ. θαη ε κέζε εηήζηα παξνρή 

είλαη 35m3/s. 

Ζ βιάζηεζε εληφο ηεο θνίηεο είλαη ζακλψδεο, παξαπνηάκηα μπιψδεο αδσληθή βιάζηεζε 

θαηά κήθνο, ηηηέο θαη θαιακψλεο ζηηο φρζεο. Πην δέιηα ηνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 26 είδε 

ζειαζηηθψλ, φπσο ιαγφγπξνο, βίδξα, ηζαθάιη θ.α. θαη νξηζκέλεο ζέζεηο απνηεινχλ 

ελδηαίηεκα γηα ζπάληα ακθίβηα, φπσο ν πεινβάηεο. 
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Απφ ηελ νξληζνπαλίδα έρνπλ θαηαγξαθεί 52 είδε πνπιηψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο Θ.Ν. 

79/409, φπσο: Θνξκνξάλνη, Αξγπξνπειεθάλνη, Αξγπξνηζηθληάδεο, Πθνπθνβνπηερηάξηα, 

Σνπιηαξνκχηεο, Φνηληθφπηεξα, Ξειαξγνί, Θαιακφθπξθνη θ.α. 

Άιιε πεξηνρή ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο είλαη ν νξεηλφο φγθνο θαη ην ηκήκα ηεο επξχηεξεο 

αλαδαζσηέαο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.  

Πρεηηθά κε ηε δαζηθή βιάζηεζε, ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηε κεηαβαηηθή δψλε ησλ αείθπιισλ 

πιαηχθπιισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δψλε εμάπισζεο ηεο ρλνψδνπο δξπφο. Απηφο ήηαλ θαη ν 

θπζηθφο ρψξνο εμάπισζεο ησλ δξπνδαζψλ. Όκσο νη πνηθίιεο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο θαη 

πηέζεηο πνπ δέρζεθε ε πεξηνρή, είραλ σο απνηέιεζκα, ζήκεξα ηε δαζηθή βιάζηεζε ηεο 

πεξηνρήο λα απνηεινχλ απνθιεηζηηθά νη δηαπιάζεηο αείθπιισλ, πιαηχθπιισλ, φπνπ 

ηερλεηψο έρνπλ εηζαρζεί θσλνθφξα. Ζ θπηνθνηλσληθή δνκή ηεο πεξηνρήο αλήθεη ζηελ 

παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia Pubescentis) θαη κάιηζηα ζηελ ππνδψλε 

Ostryo-Carpinion. Απηή εθπξνζσπείηαη απφ 2 θπηνθνηλσληθέο ελψζεηο: 

- ηεο Curpessus (θππάξηζζνο) 

- ηεο Pinus Brutia (Ρξαρεία Ξεχθε), ε νπνία θαιχπηεη θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

επηθάλεηαο. 

Γελδξψδε θαη ζακλψδε είδε πνπ ζπλαληψληαη είλαη ηα: Quercus coccifera, Juniperus 

oxycerdrus, Carpinus orientalis, Quercus pubescents, Quercus frainetto, Fraxinus omus, 

Pyrus amygdaliformis, Ostrya carpinifolia, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus 

spinosa, Rubus canescens, Comus mas, Corylus avellana, Coronilla emeroides, Colutea 

arborescens, Pistacia terebinthus, Paliurus spina-christi, Lonicera etrusca, Clematis vitalba, 

Rubus tomentous (Βάηνο), Urtica urens (Θλίδε), Pteris aquilina (Φηέξε), Cistus sp. (Ιαδάλη), 

Clematis vitalba (Θιηκαηίο), Hedera helix (Θηζζφο), Dactylis glomerata, Viola hirta, Cicerbita 

murales, Menta microphyla, Ceranium sp θ.α. 

 

Ξξνζηαηεπόκελεο Ξεξηνρέο 

Ζ επξχηεξε θνίηε ηνπ Γαιιηθνχ πξνζηαηεχεηαη κε ην Ξ.Γ. ΦΔΘ 561Γ/6-6-1994 ηνπ άξζξνπ 

29 ηνπ Λ. 1337 (ΕΝΔ) θαη ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρή Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηεο Νδεγίαο 79/409. Ρν ηκήκα ηνπ πνηακνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ δελ 

έρεη άιιεο κνξθήο πξνζηαζία, θαζψο νη δψλεο Ramsar θαη Natura 2000 εθηείλνληαη ζε 

ηκήκαηα πην θνληά ζηελ εθβνιή ηνπ θαη δε θηάλνπλ ζην ηκήκα απηφ. 

Ρκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Γήκνπ εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε αλαδαζσηέα πεξηνρή. 

Ν πγξφηνπνο ηεο Ξηθξνιίκλεο είλαη εληαγκέλνο ζηνλ θαηάινγν ησλ Πεκαληηθψλ Ξεξηνρψλ 

γηα ηα πνπιηά, (Important Bird Area – IBA) θαη έρεη εληαρζεί ζηνλ Δζληθφ θαηάινγν (Special 

Protect Area – SPA). Ξαξάιιεια πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν ΦΠΖ 2000 γηα ηελ νπνία αθφκε 

δελ έρεη βγεη ζρεηηθή ζεζκνζεηεκέλε πξνζηαζία, ελψ δελ έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο κειέηεο 

(Δηδηθή Ξεξηβαιινληηθή Κειέηε), φπνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο θαη νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο. 
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Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κπγδνλίαο βξίζθεηαη ζε ιεθάλε απνξξνήο (Εψλε Γ) ηεο πεξηνρήο κε 

νλνκαζία "Δζληθφ Ξάξθν γξνηφπσλ ησλ ιηκλψλ Θνξψλεηαο Βφιβεο θαη ησλ Καθεδνληθψλ 

Ρεκπψλ", ελψ πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηε ζπλζήθε Ramsar (σο δηεζλνχο ζεκαζίαο 

πγξνβηφηνπνο). Ρν πγξνηνπηθφ ζχζηεκα ησλ ιηκλψλ βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρήο κειέηεο, 

ζεκαληηθφ φκσο ηκήκα ηεο Γ.Δ. Κπγδνλίαο βξίζθεηαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο 

Θνξψλεηαο θαη επνκέλσο, νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην Γήκν έρνπλ έκκεζεο επηπηψζεηο 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο. 

Πρεηηθά κε ην Δζληθφ πάξθν πγξνηφπσλ ησλ ιηκλψλ Θνξψλεηαο – Βφιβεο θαη Καθεδνληθψλ 

Ρεκπψλ πθίζηαηαη ε Θ..Α. 6919/2004, ΦΔΘ248/5.3.2004. Πθνπφο ηεο Θ..Α. είλαη ε 

πξνζηαζία, δηαηήξεζε & δηαρείξηζε ηεο θχζεο & ηνπ ηνπίνπ, σο θπζηθήο θιεξνλνκηάο & 

πνιχηηκνπ εζληθνχ θπζηθνχ πφξνπ ζηηο ιηκλαίεο, ρεξζαίεο & πδάηηλεο πεξηνρέο ηνπ 

πγξνηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ιηκλψλ Βφιβεο – Θνξψλεηαο & Καθεδνληθψλ Ρεκπψλ, πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε βηνινγηθή, νηθνινγηθή, νξληζνινγηθή, αηζζεηηθή, επηζηεκνληθή, 

γεσκνξθνινγηθή & παηδαγσγηθή ηνπο αμία.  

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ πγξνηφπσλ ησλ 

ιηκλψλ Θνξψλεηαο – Βφιβεο θαη Καθεδνληθψλ Ρεκπψλ έρεη ζπζηαζεί, ζπγθξνηεζεί θαη 

ιεηηνπξγεί ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο «Ιηκλψλ Θνξψλεηαο-Βφιβεο» (Λ. 3044/2002, ΘΑ 126184/ 

357/28-1-2003, ΦΔΘ 126/Β’/7-2-2003, Α 126438/2466/26-6-2003, ΦΔΘ 894/Β’/3-7-2003), 

νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη ζην θεθ. Δ’, άξζξν 16 ηνπ Λ. 2742/99.  

 

8.2  Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε 

Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ Β 1273/ 2011, Αξηζκ. απφθ. 52/2011, πινπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ 

Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ησλ πξψελ Γήκσλ Θαιιηζέαο θαη 

Κπγδνλίαο πνπ ζπλέζηεζαλ ην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, ζε κία Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο. Ζ επσλπκία ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο είλαη 

«Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Υξαηνθάζηξνπ (Γ.Δ..Α.Υ)». Ξεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο είλαη ε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Κπγδνλίαο θαη Θαιιηζέαο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα. 

Κε ηελ ζχζηαζε ηεο Γ.Δ..Α.Υ., θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1069/1980 θαη κε ηε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επειημία πνπ έρεη, αληηκεησπίδεηαη νξζνινγηθά, κεζνδηθά θαη 

καθξνρξφληα ε δηαρείξηζε ηνπ θπθιψκαηνο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο Γεκνηηθήο 

ελφηεηαο Κπγδνλίαο θαη Θαιιηζέαο, κε ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ. 

Ζ Γ.Δ. Υξαηνθάζηξνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Θεζζαινλίθεο (Δ..Α.Θ. Α.Δ.). 

Νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο εθηεινχλ έξγα θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ 

απνρέηεπζεο. Δπίζεο, εθηεινχλ έξγα θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ δεμακελψλ, 

θαηαζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο αγσγψλ χδξεπζεο, αλφξπμεο πδξεπηηθψλ θαη αξδεπηηθψλ 

γεσηξήζεσλ, αληηθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ θ.α. 
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Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζπληεινχληαη ή θαη δξνκνινγνχληαη ζεκαληηθά έξγα, φζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαζθεπή, βειηίσζε ή θαη εγθαηάζηαζε ησλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζην 

Γήκν. 

 

8.3 Ππγθνηλσλία θαη θπθινθνξηαθφ δίθηπν 

 

Νδηθό δίθηπν 

Ρν νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ απαξηίδεηαη απφ πνιινχο ζεκαληηθνχο 

νδηθνχο άμνλεο. Απηφ ην δίθηπν θαιχπηεη κελ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο πξφζβαζεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο, αιιά δεκηνπξγεί νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

απνθνπήο πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ νηθηζκψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ.  

Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ δηέξρνληαη δχν ζεκαληηθέο Δζληθέο νδνί απηέο ηεο 

Θεζζαινλίθεο – Θηιθίο θαη Θεζζαινλίθεο – Πεξξψλ. Δπίζεο, ν Γήκνο δηαζρίδεηαη κε 

δηεχζπλζε βνξξά – λφηνπ απφ ηνλ νδηθφ άμνλα ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο – 

Θηιθίο. 

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή νινθιεξψζεθαλ, θαηαζθεπάδνληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη εξγαζίεο 

αξθεηψλ θαη ζεκαληηθψλ νδηθψλ αμφλσλ. Ρν νδηθφ δίθηπν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο φισλ ησλ λέσλ αμφλσλ ζα δηαηεξήζεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηελ πξφζβαζε ηνπ 

Γήκνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα ειαηηψζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζήκεξα.  

 

Ιεωθνξεηαθή ζύλδεζε 

Ρε Γ.Δ. Υξαηνθάζηξνπ εμππεξεηεί ζε κφληκε εηήζηα βάζε ν ΝΑΠΘ, θπξίσο κε ηε γξακκή 55 

θαη 56. 

Ρε Γ.Δ. Θαιιηζέαο εμππεξεηεί ζε κφληκε εηήζηα βάζε ν ΝΑΠΘ κε ηε γξακκή 82, ε νπνία έρεη 

αθεηεξία θαη ηέξκα ην ζηαζκφ ησλ ΘΡΔΙ Θεζζαινλίθεο. Νη νηθηζκνί επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο κε εζσηεξηθέο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο. Ρνπο νηθηζκνχο Ξεληάινθνπ θαη Λενρσξνχδαο 

εμππεξεηνχλ νη γξακκέο 82Α (Λενρσξνχδα – Ξεληάινθνο) θαη 82Β (Ξεληάινθνο - 

Λενρσξνχδα). Νη νηθηζκνί Λ. Φηιαδέιθεηαο, Κεζαίνπ, Ξεηξσηνχ θαη Κνλφινθνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ηηο γξακκέο 82Δ (ΘΡΔΙ – Κνλφινθνο) θαη 82Θ (Κνλφινθνο – ΘΡΔΙ). 

Ζ Γ.Δ. Κπγδνλίαο ζπλδέεηαη κε ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηε 

γξακκή 84 θαη δεπηεξεπφλησο κε ηε γξακκή 85. 
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8.4 Ρνπξηζηηθή αλάπηπμε 

Ζ χπαξμε θαη ε θπζηνγλσκία ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαζέηεη κία 

πεξηνρή ζπληζηά ζε κεγάιν βαζκφ παξάγνληα αλάπηπμεο πξνζδίδνληαο αξθεηά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ δηαζέηεη έλα ζχλνιν ηνπξηζηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζε απηφλ κία ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή 

θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ηθαλή λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή 

ηνπ.  

Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαζψο βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ πφιε 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Απηφ δηθαηνινγεί θαηά θχξην ιφγν ηε κεγάιε πιεζπζκηαθή αχμεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ. Ζ πεξηνρή 

ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ θέληξσλ εζηίαζεο, ηαβεξλψλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο, θαζψο 

επίζεο θεκίδεηαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα παξαδνζηαθά θαη ηνπηθά πξντφληα ηεο, αιιά 

θαη γηα ην πιήζνο ησλ αμηφινγσλ πνιηηηζηηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ εθδειψζεσλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 Ξεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο  

 Ξνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

 Κνπζεία, κλεκεία, εθθιεζίεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, φπσο ηα εμήο: 

o Αξραία Ιεηή  
o Αξραίνο ηάθνο Γεξβελίνπ (Ιεηή)  
o Ρνμσηά πέηξηλα γεθχξηα  
o "Ηππνδξνκίεο" αλήκεξα ησλ Αγ. Θενδψξσλ ζηε Ιεηή  
o Νηθίεο Πηάθνπ, Ρζάκε, Θνπηζνχξε (Κειηζζνρψξη) & Νηθία Γφγαιε (Ιεηή)  
o Γεκνηηθφ Θέαηξν Γξπκνχ  
o Αξραηνινγηθφο νηθηζκφο (Κνλφινθνο)  
o Γαιέα – βπδαληηλφ θάζηξν (Ξεηξσηφ).  

 

Πε φιν ην Γήκν δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθνί θαη αζιεηηθνί ζχιινγνη πνπ δηνξγαλψλνπλ 
εθδειψζεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Νη ιανγξαθηθέο-πνιηηηζηηθέο-αζιεηηθέο 
εθδειψζεηο πεξηιακβάλνπλ ρνξεπηηθά, ελεκεξσηηθέο ζπδεηήζεηο, αηκνδνζία, πεδνπνξία, 
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαιέμεηο, ζεαηξηθέο θαη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, εθζέζεηο 
δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο, θαζψο θαη επεηεηαθέο εθδειψζεηο ηζηνξηθήο κλήκεο, θ.ι.π..  

Νξηζκέλεο απφ ζεζκνζεηεκέλεο εθδειψζεηο είλαη ηα «Νξθαλίδεηα», ηνπξλνπά 
θαιαζνζθαίξηζεο πνπ δηεμάγεηαη θάζε ρξφλν ζηε κλήκε ηνπ αζιεηή Νξθαλίδε, ηα  
«Θνληαμνπνχιεηα», ηνπξλνπά πεηνζθαίξηζεο γπλαηθψλ πνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν ζηε κλήκε 
ηνπ επεξγέηε Θνληαμφπνπινπ Γεσξγίνπ, θαζψο θαη πνιπάξηζκα άιια ηνπξλνπά θαη 
εθδειψζεηο. 

Θάζε θαινθαίξη πξαγκαηνπνηείηαη ην παλεγχξη ηεο Αγ. Ξαξαζθεπήο ζην Ξαιαηφθαζηξν, κε  
εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Πηνλ νηθηζκφ Κεζαίνπ ζηηο 6 Απγνχζηνπ, ηεο Κεηακφξθσζεο, δηνξγαλψλνληαη  εθδειψζεηο 
πνιηηηζηηθέο, ιανγξαθηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη αζιεηηθέο. Ρέηνηεο εθδειψζεηο νξγαλψλνληαη 
επίζεο θαη ηεο Αλαιήςεσο. Πηνλ νηθηζκφ ηνπ Ξεηξσηνχ δηνξγαλψλνληαη παξφκνηεο 
εθδειψζεηο ηελ εκέξα ηεο Εσνδφρνπ Ξεγήο, θαζψο θαη ζηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ Ξξνθήηε Ζιία. 
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Πηνλ νηθηζκφ Κνλφινθνπ νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ 21 Καΐνπ (Αγ. Θσλ/λνπ θαη 
Διέλεο). 

Πηνλ Ξεληάινθν, θάζε ρξφλν ζηηο 5 Ηνπιίνπ δηνξγαλψλεηαη γηνξηή γηα ηελ εθθιεζία ηνπ 
Αγίνπ Αζαλαζίνπ κε ηε δηνξγάλσζε ρνξνχ. Δπίζεο θάζε 15 Απγνχζηνπ δηνξγαλψλεηαη 
εβδνκάδα εθδειψζεσλ κε ηνπηθνχο ρνξνχο θαη ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα απφ ην εμσηεξηθφ, 
παηδηθφ ζέαηξν θαη ζπλαπιίεο. 

Πηε Λενρσξνχδα, θάζε ρξφλν ζηηο 26 Ηνπιίνπ, γηνξηή ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, δηνξγαλψλεηαη 
παλεγχξη. Πην παλεγχξη πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο κε ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα απφ ην 
εμσηεξηθφ, ζεαηξηθέο εθδειψζεηο, αγψλεο ηεο πνδειαηηθήο νκάδαο, θαζψο θαη ρνξσδίεο 
βπδαληηλήο κνπζηθήο. 

Πηηο 27 Ηνπιίνπ ηνπ Αγ. Ξαληειεήκνλνο γηνξηάδεη ε πεξηνρή ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη 
νξγαλψλνληαη ρνξεπηηθέο, ζεαηξηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη εθζέζεηο κε παιηέο θσηνγξαθίεο 
θαηνίθσλ. 

Πηε Ιεηή θαη ζην Κειηζζνρψξη ππάξρνπλ δχν αμηφινγα ιανγξαθηθά κνπζεία κε παιηά 
αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο, αιιά θαη άιια αληηθείκελα ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη εκπνξηθήο δσήο 
ηεο Κπγδνλίαο. Ζ ιατθή ηερλνινγία είλαη ζηελά δεκέλε κε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο. Ηδηαίηεξα επξεία ρξήζε είραλ νη κχινη, δείγκαηα ησλ νπνίσλ ζψδνληαη κέρξη 
ζήκεξα φπσο είλαη ν αλεκφκπινο θαη λεξφκπινο ζηε Ιεηή.  

Δπίζεο, ε πεξηνρή πξνζειθχεη πνιινχο επηζθέπηεο ιφγσ ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ 
ηνπηθψλ εθδειψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ρσξηά, φπσο νη Ηππνδξνκίεο πνπ γίλνληαη 
αλήκεξα ησλ Αγ. Θενδψξσλ ζηε Ιεηή, ε γηνξηή ηεο παξαδνζηαθήο πίηαο «καληί» ζηελ 
Θξηζηά, θιπ.  

Νη δξαζηήξηνη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, νη νπνίνη δηνξγαλψλνπλ αμηφινγεο εθδειψζεηο 
ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα γηα λα πξνβάιινπλ είηε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπο, είηε ηα 
παξαγφκελα ζηελ πεξηνρή ηνπηθά πξντφληα (ηδίσο θηελνηξνθηθά), κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο 
πεξηνρή απηήο. 

 

8.5 Ξνιηηηζκφο – Αζιεηηζκφο 

Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ νξγαλψλεη θαη πινπνηεί πιήζνο πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 

δξάζεσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο 

ηεο πεξηνρήο, ελψ ζπγρξφλσο αλαδεηθλχνπλ ην Γήκν σο θέληξν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη 

πξνψζεζεο παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ηέρλεο. 

Πηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπάξηζκνη πνιηηηζηηθνί θαη 

αζιεηηθνί ζχιινγνη. 

 
πνδνκέο  

Όζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ δηαζέηεη ηξία θιεηζηά Γπκλαζηήξηα, δέθα 

γήπεδα πνδνζθαίξνπ αγσληζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ριννηάπεηα, ηξία πξνπνλεηηθά γήπεδα 

πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα , δχν γήπεδα 5Σ5 κε ζπλζεηηθφ ηάπεηα , ηξία γήπεδα ηέλληο. 

θαζψο επίζεο θαη 1 θνιπκβεηήξην νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ. 
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Ρν Υξαηφθαζηξν δηαζέηεη: 

 Θνιπκβεηήξην Υξαηνθάζηξνπ 

 Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Υξαηνθάζηξνπ 

 Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Λενρσξνχδαο 

 Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Γξπκνχ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Υξαηνθάζηξνπ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Ξεληαιφθνπ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Λενρσξνχδαο 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Ξεηξσηνχ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Κνλνιφθνπ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Κεζαίνπ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Γξπκνχ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Ιεηήο 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Κειηζζνρσξίνπ 

 Γήπεδν Ξνδνζθαίξνπ Φηιαδέιθεηαο. 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ δξάζεσλ ιεηηνπξγνχλ Αίζνπζεο Γπκλαζηηθήο ζηα θιεηζηά 

Γπκλαζηήξηα Υξαηνθάζηξνπ-Λενρσξνχδαο-Γξπκνχ θαη ζε άιινπο ρψξνπο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ, αίζνπζα βαξψλ θαη νξγάλσλ ζην θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Υξαηνθάζηξνπ θαη 

αίζνπζα γπκλαζηηθήο ζην θηίξην Ξαχινο Κειάο Ξαιαηνθάζηξνπ. 

 

Αζιεηηθνί – Ξνιηηηζηηθνύ Πύιινγνη - Πωκαηεία- Αθαδεκίεο  
 

Γ.Δ. Ωξαηνθάζηξνπ 

 ΓΑΠΥ  
 ΘΔΟΑΛΝΠ  
 ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΞΑΙΑΗΝΘΑΠΡΟΝ  
 ΑΗΠΣΙΝΠ  

 ΑΠ ΓΑΛΑΝΠ  
 ΑΠ ΞΝΙΛΗΘΖΠ  
 ΑΘΙ ΔΛΥΠΖ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ  
 ΑΛΡΑΗΝΠ  
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ “ ΈΛΥΠΖ ΞΝΛΡΗΥΛ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ & ΦΗΙΥΛ ”. 

 ΈΛΥΠΖ ΘΟΖΡΗΘΥΛ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ & ΦΗΙΥΛ 
 ΠΙΙΝΓΝΠ ΞΑΙΗΛΛΝΠΡΝΛΡΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΥΛ 

ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ Ν «ΘΟΙΝΠ». 
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΚΦΗΘΔΑΠ. 
 

Γ.Δ. Θαιιηζέαο 

 ΓΝΜΑ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ  
 ΛΗΘΖ ΛΔΝΣΥΟΝΓΑΠ  
 ΑΠΡΟΑΞΖ ΚΔΠΑΗΝ  
 ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ  

 ΓΗΓΔΛΖΠ ΚΝΛΝΙΝΦΝ  
 ΓΝΜΑ ΞΔΡΟΥΡΝ  
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 ΑΘΙ ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΑΙΑΘΝΠΦΑΗΟΗΠΖΠ ΑΓΗΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ 
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΔΦΔΗΑΠ 

 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ «Ν ΚΔΓΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ» ΛΔΝΣΥΟΝΓΑΠ 
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ «Ν ΞΝΛΡΝΠ» ΚΔΠΑΗΝ 
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΞΔΡΟΥΡΝ 
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΚΝΛΝΙΝΦΝ 
 

Γ.Δ. Κπγδνλίαο 

 ΓΝΜΑ ΓΟΚΝ  
 ΑΘΙΖ ΚΝΟΦ ΠΙ Κ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗΝ  
 ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ ΙΖΡΖΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ  
 ΚΓΓΝΛΗΑΘΝΠ  
 ΑΘΙ ΠΙ ΚΓΓΝΛΑΠ  

 ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ  
 ΚΓΓΝΛΑΗΝΗ TAE KWO DO 
 ΑΠ BADMINTON ΚΓΓΝΛΗΑΠ 
 ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ «ΓΗΓΔΛΖΠ» 
 ΚΝΟΦΥΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ ΘΗΛΖΠΖ ΛΔΥΛ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗΝ 

 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΟΚΝ 
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΙΖΡΖΠ 

 

Άζιεζε γηα όινπο 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ είλαη ε 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ άζιεζεο γηα ηνπο πνιίηεο. Πήκεξα, πεξίπνπ 1200 θάηνηθνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηα δεκνηηθά αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα ηκήκαηα 

πνδνζθαίξνπ-Κπάζθεη πνπ πινπνηνχλ νη ζχιινγνη ηνπ δήκνπ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο. 

Αλαιπηηθά ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα είλαη:  

 Αεξνβηθή 
 Νξζνζσκηθή 

 Pilates 
 Δηδηθά πξνγξάκκαηα ηξίηεο ειηθίαο 
 Βφιετ θνξαζίδσλ 

 

Ρνπξλνπά-Αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο 
 

 Δηήζην δηαζρνιηθφ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 

Θάζε Απξίιην δηνξγαλψλεηαη ην δηαζρνιηθφ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

φια ηα δεκνηηθά ηνπ δήκνπ Υξαηνθάζηξνπ θαη γηα ηηο ηάμεηο Γ’, Δ’ θαη Πη’ δεκνηηθνχ. 

Απνηειεί κία ζπλδηνξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ θαη ηνπ 

αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ «ΓΑΠΥ». Ρν ελ ιφγσ ηνπξλνπά ηείλεη λα γίλεη ζεζκφο, αθνχ θάζε 

ρξφλν ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ είλαη κεγάιε θαη κε ελζνπζηαζκφ αγσλίδνληαη γηα λα 

θαηαθηήζνπλ κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο. Πε φινπο ηνπο καζεηέο παξέρνληαη κπινπδάθηα, κε 
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ηα νπνία αγσλίδνληαη, θαζψο θαη κεηάιιηα θαη θχπειια ζηνπο πξψηνπο ληθεηέο ησλ ηξηψλ 

ηάμεσλ. 

 Δηήζην δηαζρνιηθφ ηνπξλνπά ρεηξνζθαίξηζεο  

Ρνλ κήλα Κάην ηελ ηηκεηηθή ηνπ έρεη ην άζιεκα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο. Καζεηέο θαη καζήηξηεο 

φισλ ησλ δεκνηηθψλ ηνπ Υξαηνθάζηξνπ ρσξίδνληαη ζε νκίινπο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη 

ζην ηέινο αλαδεηθλχνληαη νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ησλ θνξηηζηψλ ηεο Δ’ θαη Πη δεκνηηθνχ 

θαη αληίζηνηρα ησλ αγνξηψλ. Ρν ηνπξλνπά είλαη ζπλδηνξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ αζιεηηζκνχ 

ηνπ δήκνπ θαη ηνπ ΄΄Αίαληα Υξαηνθάζηξνπ΄΄. 

 Δηήζην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ 5Σ5 αλεμάξηεησλ νκάδσλ 

Ρνλ κήλα Ηνχλην έρεη θαζηεξσζεί ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ γηα ελήιηθεο άλσ ησλ 32 εηψλ ζην 

δεκνηηθφ γήπεδν 5Σ5. Νη νκάδεο ρσξίδνληαη ζε 2 νκίινπο θαη ν πξσηαζιεηήο βγαίλεη απφ 

ηνλ ληθεηή ησλ πξψησλ ζηε βαζκνινγία ησλ δχν νκίισλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ πνπ 

ζέινπλ λα δηαγσληζηνχλ ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ είλαη κεγάιε θαη θάζε ρξφλν ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνπξλνπά απνθηά πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ 

θξνληίδνπκε ψζηε λα παξεπξίζθνληαη ηαηξνί, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ηηο πξψηεο βνήζεηεο 

εάλ ρξεηαζηεί. 

 Δηήζηα επίδεημεο θνιχκβεζεο κηθξψλ θαη κεγάισλ θνιπκβεηψλ 

Ρνλ κήλα Πεπηέκβξην νη κηθξνί θαη κεγαιχηεξνη θνιπκβεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο θνιχκβεζεο ηνπ δήκνπ Υξαηνθάζηξνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

παξνπζηάζνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ έκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Πηε 

ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ζπκκεηέρνπλ θαη αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ, δεκφηεο 

Υξαηνθάζηξνπ, θάλνληαο επίδεημε άξηηαο ηερληθήο, αιιά θαη νκάδεο ζπγρξνληζκέλεο 

θνιχκβεζεο. Ζ εθδήισζε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξξφηππε Θνιπκβεηηθή Αθαδεκία 

Υξαηνθάζηξνπ. 

 Ιατθφο θαη Καξαζψληνο δξφκνο 

Θάζε ρξφλν ην γξαθείν αζιεηηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν «Καξαζσλίσλ 

Καθεδνλίαο» θαη ην δεκφηε Υξαηνθάζηξνπ θαη πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ θ. Αξηζηνηέιε 

Θαθνγεσξγίνπ, δηνξγαλψλεη ηνλ Καξαζψλην δξφκν, κε δηαδξνκή Ξέιια – Υξαηφθαζηξν θαη 

ηνλ Ιατθφ δξφκν, κε δηαδξνκή Ξεληάινθν - Υξαηφθαζηξν (9 ρικ). Πηε δηνξγάλσζε 

ζπκκεηέρνπλ άηνκα απφ φιε ηε ρψξα θαη φισλ ησλ ειηθηψλ. 

 Ξξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ βεηεξάλσλ 

Ρν ζπγθεθξηκέλν πξσηάζιεκα, δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΞΠΚ (πνδνζθαηξηθή νκνζπνλδία 

Καθεδνλίαο), θαηά ηελ πεξίνδν Κάξηηνο – Ηνχληνο. Πε απηφ ην ηνπξλνπά δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη Γήκνη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, εθπξνζσπνχκελνη απφ 

βεηεξάλνπο πνδνζθαηξηζηέο, άλσ ησλ 38 εηψλ. Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ, κέζσ ηνπ γξαθείνπ 

αζιεηηζκνχ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε, έρνληαο ζην δπλακηθφ ηνπ 30 

βεηεξάλνπο πνδνζθαηξηζηέο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο ζπιιφγνπο «Θεξαπλφο 

Υξαηνθάζηξνπ» θαη «Φίιηππνο Ξαιαηνθάζηξνπ», αιιά παξάιιεια ππάξρνπλ θαη 

πνδνζθαηξηζηέο (δεκφηεο Υξαηνθάζηξνπ) πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ζε άιια ζσκαηεία. 
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 Αγψλεο Νξεηλήο Ξνδειαηνδξνκίαο 

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ν 1νο αγψλαο νξεηλήο πνδειαηνδξνκίαο. Ξάλσ απφ 

200 αζιεηέο ζπκκεηείραλ απφ πνιιέο πφιεηο ηεο Β. Διιάδνο θαη φρη κφλν. Ζ δηνξγάλσζε 

ήηαλ ζπλεξγαζία ηνπ γξαθείνπ αζιεηηζκνχ ηνπ δήκνπ Υξαηνθάζηξνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο 

πνδειαζίαο ηνπ ΞΑΝΘ θαη επηζπκία φισλ είλαη λα γίλεη ζεζκφο θαη θάζε ρξφλν λα 

ζπκκεηέρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξνη αζιεηέο απφ πεξηζζφηεξεο πφιεηο. 

 

Θεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ξαηδί θαη Θάιαζζα 

Θάζε ρξφλν ηα παηδηά ηνπ δήκνπ έρνπλ ηελ επθαηξία θαζεκεξηλψλ εμνξκήζεσλ ζε παξαιίεο 

ηεο Σαιθηδηθήο κε ηε ζπλνδεία εμεηδηθεπκέλσλ θαη ππεχζπλσλ γπκλαζηψλ-ζπλνδψλ. Ρν 

πξφγξακκα δηαξθεί 2 εβδνκάδεο απφ ην πξσί έσο ην κεζεκέξη. 

 Θνιπκβεηήξην 

Ρν δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην ζηειερσκέλν απφ εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ιάηξεηο ηνπ πγξνχ ζηίβνπ. Θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

πεξίπνπ 5000 πνιίηεο θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ φισλ ησλ ειηθηψλ. 

Αλαιπηηθά ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα είλαη: 

 Aqua aerobic 

 Ρκήκαηα εθκάζεζεο ελειίθσλ 
 Ρκήκαηα εθκάζεζεο παηδηψλ 
 Απνγεπκαηηλέο θαη πξσηλέο ψξεο θνηλνχ. 

Ρα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζε φιεο ηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο ηνπ δήκνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ν δήκνο ζπλεξγάδεηαη κε 

πηπρηνχρνπο ΡΔΦΑΑ (Γπκλαζηέο) πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα. 

 

8.6 πνδνκέο Δθπαίδεπζεο 

Όζνλ αθνξά ζηα λεπηαγσγεία ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ δεθαελλέα. 

Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ ιεηηνπξγνχλ νθηψ ζρνιεία, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Θαιιηζέαο ιεηηνπξγνχλ έμη ζρνιεία θαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κπγδνλίαο ιεηηνπξγνχλ πέληε 

ζρνιεία. 

Α/Α ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΑ Γ.Δ. ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

1 1 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

2 2 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

3 3 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

4 4 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

5 5 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

6 6 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

7 1 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΞΑΙ/ΠΡΟΝ 



Σελίδα | 40 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ζην Γήκν Υξαηνθάζηξνπ ιεηηνπξγνχλ δεθαηξία ζρνιεία. 

Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ ιεηηνπξγνχλ έμη ζρνιεία, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Θαιιηζέαο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα ζρνιεία θαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κπγδνλίαο ιεηηνπξγνχλ 

ηξία ζρνιεία. Ρν πξνζερέο δηάζηεκα, πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο αθφκα Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (5ν Γ.Π. Υξαηνθάζηξνπ), πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ Κειηζζνρσξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ δηαζέηεη πέληε 

Γπκλάζηα. Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υξαηνθάζηξνπ ιεηηνπξγνχλ ηξία ζρνιεία, ζηε Γεκνηηθή 

8 2 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΞΑΙ/ΠΡΟΝ 

Α/Α ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΑ Γ.Δ. ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

1 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΛΔΝΣΥΟΝΓΑΠ 

2 1ν ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ 

3 2ν ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ 

4 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ Λ. ΦΗΙΑΓΔΦΔΗΑΠ 

5 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΚΔΠΑΗΝ 

6 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΚΝΛΝΙΝΦΝ 

Α/Α ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΑ Γ.Δ. ΚΓΓΝΛΗΑΠ 

1 1ν ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΙΖΡΖΠ 

2 2ν ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΙΖΡΖΠ 

3 1ν ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗΝ 

4 2ν ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗΝ 

5 ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΓΟΚΝ 

Α/Α 
ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ Γ.Δ. 

ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

1 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

2 2 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

3 3 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

4 4 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

5 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΙ/ΠΡΟΝ 

6 2 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΙ/ΠΡΟΝ 

Α/Α 
ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ Γ.Δ. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΛΔΝΣΥΟΝΓΑΠ 

2 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ 

3 ΓΖΚΝΡΗΘΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ 

4 
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΚΔΠΑΗΝ ( ζηεγάδεηαη ζηα 
ρσξηά Κεζαίν,Ξεηξσηφ,  Κνλφινθν) 

Α/Α ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ Γ.Δ. 
ΚΓΓΝΛΗΑΠ 

1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΙΖΡΖΠ 

2 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗΝ 

3 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΟΚΝ 
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Δλφηεηα Θαιιηζέαο ιεηηνπξγεί έλα ζρνιείν θαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κπγδνλίαο ιεηηνπξγεί 

έλα ζρνιείν (ιεηηνπξγεί θαη έλα παξάξηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ).  

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ δηαζέηεη ηέζζεξα Ιχθεηα. Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Υξαηνθάζηξνπ ιεηηνπξγνχλ δχν ζρνιεία, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θαιιηζέαο ιεηηνπξγεί έλα 

ζρνιείν θαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κπγδνλίαο ιεηηνπξγεί έλα Ιχθεην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΓΚΛΑΠΗΑ Γ.Δ. ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

1 1 ΓΚΛΑΠΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

2 2 ΓΚΛΑΠΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

3 3 ΓΚΛΑΠΗΝ ΞΑΙ/ΠΡΟΝ 

Α/Α 
ΓΚΛΑΠΗΑ Γ.Δ. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

1 ΓΚΛΑΠΗΝ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ (ΛΔΝΣΥΟΝΓΑ) 

Α/Α 
ΓΚΛΑΠΗΑ Γ.Δ. ΚΓΓΝΛΗΑΠ 

1 
ΓΚΛΑΠΗΝ ΚΓΓΝΛΗΑΠ (ΓΟΚΝΠ & 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ - ΠΘΑΟΑ) 

Α/Α ΙΘΔΗΑ Γ.Δ. ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

1 1 ΙΘΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

2 2 ΙΘΔΗΝ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

Α/Α 
ΙΘΔΗΑ Γ.Δ. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

1 ΓΔΙ.ΙΘΔΗΝ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ (ΛΔΝΣΥΟΝΓΑ) 

Α/Α 
ΙΘΔΗΑ Γ.Δ. ΚΓΓΝΛΗΑΠ 

1 ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ ΚΓΓΝΛΗΑΠ (ΓΟΚΝΠ) 
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Β. ΡΝΞΗΘΖ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 

 

1. Πχλζεζε απαζρφιεζεο – Δξγαηηθφ δπλακηθφ – αλεξγία 

Πε φηη αθνξά ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία γίλεηαη αλαθνξά ζην κέγεζνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

θαη κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ησλ απαζρνινχκελσλ, θαζψο θαη ζηνπο αλέξγνπο. Δπίζεο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα, αιιά θαη ζην ζχλνιν 

ηνπ Γήκνπ. Ρα ζρεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο Γήκνπ 
Ωξαηνθάζηξνπ  

Νηθνλνκηθώο ελεξγνί  

Νηθνλν- 
κηθώο κε 
ελεξγνί                        Πύλνιν         

Απαζρνινύκελνη     Άλεξγνη   

Πύλνιν 
Ξξωηνγελήο 

Ρνκέαο           
Γεπηεξνγελήο 

Ρνκέαο        
Ρξηηνγελήο 

Ρνκέαο         

Γε δήιωζαλ 
θιαδν 

νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηηαο 

Πύλνιν                

Γ.Δ. 
ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ                                                                                                       

5.565 5.012 111 1.420 3.121 360 553 4.828 

Γ.Θ. Υξαηνθάζηξνπ                                                                                                         5.565 5.012 111 1.420 3.121 360 553 4.828 

Γ.Δ. ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ                                                                                                          2.515 2.260 591 816 741 112 255 2.722 

Ρ.Θ. Ξεληαιφθνπ                                                                                                           925 852 290 268 250 44 73 901 

Ρ.Θ. Κεζαίνπ                                                                                                              450 396 74 182 117 23 54 634 

Ρ.Θ. Λέαο 
Φηιαδειθείαο                                                                                                    

325 267 36 133 90 8 58 392 

Ρ.Θ.Λενρσξνχδαο                                                                                                          815 745 191 233 284 37 70 795 

Γ.Δ. ΚΓΓΝΛΗΑΠ                                                                                                          2.798 2.486 234 863 1.185 204 312 3.628 

Γ.Θ. Ιεηήο                                                                                                                1.140 1.009 60 358 470 121 131 1.631 

Γ.Θ. .Γξπκνχ                                                                                                               1.014 901 111 332 417 41 113 1.204 

Ρ.Θ.Κειηζζνρσξίνπ                                                                                                        644 576 63 173 298 42 68 793 

ΠΛΝΙΝ  10.878 9.758 936 3.099 5.047 676 1.120 11.178 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ 

Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ αλέξρεηαη ζε 10.878 άηνκα ηνπ ζπλφινπ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ. 

Απφ απηνχο νη 1.120 είλαη επηζήκσο θαηαγεγξακκέλνη άλεξγνη. Αληίζηνηρα νη απαζρνινχκελνη 

αλέξρνληαη ζε 9.758 άηνκα.  

Όζνλ αθνξά ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνχο, απηνί αλέξρνληαη ζε 11.178 άηνκα. 

 

 

 

 



Σελίδα | 43 

 

Οικονομικά ενεργός πληθσζμός

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Απαστολούμενοι    Α ν ε ρ γ ο ι 

Π
λ
η

θ
σ

ζ
μ

ό
ς

Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ    

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ           

Δ.Ε. ΜΤΓΔΟΝΙΑ           

ΤΝΟΛΟ 

 

Οικονομικά ενεργός πληθσζμός

10%

90%

Απαζτολούμενοι    

Α ν ε ρ γ ο ι 

 

Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθσζμός

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Οικονομικώς  ενεργοί                       Οικονομικώς μη ενεργοί                       

Π
λ
η

θ
σ

ζ
μ

ό
ς

Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ    

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ           

Δ.Ε. ΜΤΓΔΟΝΙΑ           

ΤΝΟΛΟ 

 



Σελίδα | 44 

Ρν πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, απνηειεί γεληθεπκέλν θαηλφκελν, γηα ηελ ρψξα, ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο χθεζεο κε ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηα ρακειά επίπεδα πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο. 

Δμεηάδνληαο ηε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, βάζεη ηεο 

Πηαηηζηηθήο Ραμηλφκεζεο ησλ Θιάδσλ Νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΠΔ (2001). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε επίπεδν Γήκνπ, ε πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ αλήθεη 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (ππεξεζίεο, εκπφξην) κε πνζνζηφ 56%, αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο 

ηνκέαο (κεηαπνίεζε) κε πνζνζηφ 34% θαη ηέινο ν πξσηνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 10%. 
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Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ    

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ           

Δ.Ε. ΜΤΓΔΟΝΙΑ           

ΤΝΟΛΟ 

 

 

Ξνζνζηό απαζρνινπκέλωλ αλά ηνκέα (%) 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο 
Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 

Ξξωηνγελήο 
Ρνκέαο  

Γεπηεξνγελήο 
Ρνκέαο  

Ρξηηνγελήο 
Ρνκέαο  

Υξαηνθάζηξνπ 2 31 67 

Θαιιηζέαο 28 38 34 

Κπγδνλίαο 10 38 52 

ΠΛΝΙΝ ΓΖΚΝ 10 34 56 

 

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ (2001), ππάξρεη κία δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

Γ.Δ. φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο. Πηελ Γ.Δ. Θαιιηζέαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 
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απαζρνιείηαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (28%), ζπγθξηηηθά κε ηε Γ.Δ. 

Υξαηνθάζηξνπ (2%) θαη Κπγδνλίαο (10%).  

Πηελ Γ.Δ. Θαιιηζέαο, φπνπ ν πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ, ε απαζρφιεζε ζηε γεσξγία γίλεηαη παξάιιεια κε απηήλ ζηελ 

πηελνηξνθία.  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Λενρσξνχδαο ππάξρνπλ 20 

ζχγρξνλεο πηελνηξνθηθέο κνλάδεο, κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο είλαη πξψηεο ζηελ 

παξαγσγή απγψλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Ζ πηελνηξνθία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960. επίζεο, ν Ξεληάινθνο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθηζκνχο 

ζηε ζπγθέληξσζε κνλάδσλ αγειαδνηξνθίαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν (142 κνλάδεο).  

 

Απαζτολούμενοι Δ.Ε. Ωραιοκάζηροσ
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Απαζτολούμενοι Δ.Ε. Καλλιθέας
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Σελίδα | 46 

Απαζτολούμενοι Δ.Ε. Μσγδονίας

38%

10%52% Πρωτογενής Σομέας 

Δεστερορογενής

Σομέας       

Σριτογενής Σομέας    

 

Απαζτολούμενοι Δήμοσ Ωραιοκάζηροσ

56%
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Πρωτογενής Σομέας 
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Σομέας       

Σριτογενής Σομέας    

 

 

Ππκπεξαζκαηηθά, ε θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ελεξγά πιεζπζκνχ θαη ε πεξαηηέξσ 

αλάιπζή ηεο ζε ηνκείο, καο ζθηαγξαθεί έλα παξαγσγηθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, 

ην νπνίν έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά 

θπξίσο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 

Πηε Γ.Δ. Θαιιηζέαο ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, θαζψο ν πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο Γ.Δ. Υζηφζν, ζαθψο ππάξρεη 

αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, θαζψο πξφθεηηαη θπξίσο γηα αγξνηηθή/ αζηηθή πεξηνρή κε 

ζεκαληηθή παξνπζία κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απαζρνινχλ ην κεγάιν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ.  
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2. ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΦΠΗΝΓΛΥΚΗΑ ΡΖΠ  ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

 

Ζ αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο πιεζπζκηαθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ απαζρφιεζε, ηηο ελδνγελείο 

αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηα ηπρφλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζεκαληηθή δπλακηθή. Δηδηθφηεξα, νη άμνλεο  νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηελ ψζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

εθηηκάηαη φηη είλαη νη παξαθάησ: 

 Αγξνηηθή, θηελνηξνθηθή, βηνκεραληθή αλάπηπμε 

 Ρνπξηζκφο (Αγξνηνπξηζκφο, Ξνιηηηζηηθφο) 

 Ξαξαγσγή θαη ηππνπνίεζε πξνηφλησλ κεηαπνίεζεο 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 

ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζεο. 
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Γ. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΑΟΣΝΠΑΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΩΛ 

ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

 

Πην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ θαη 

πεξηγξάθεηαη θαη’ αξράο, ε δηνηθεηηθή ηνπ Νξγάλσζε ζε φηη αθνξά ηηο πεξεζηαθέο ηνπ 

κνλάδεο, ηα Λνκηθά Ξξφζσπα θαη ηηο Γεκνηηθέο ηνπ Δπηρεηξήζεηο. 

 

ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΩΛ 

ΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΩΞΩΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΡΝ 

 

1. ΝΟΓΑΛΥΠΖ 

 

Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ 

Πχκθσλα κε ηνλ λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη ηνλ λ.3852/2010 

«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ηα φξγαλα Γηνίθεζεο ησλ Γήκσλ είλαη:  

Α) Ν Γήκαξρνο θαη νη Αληηδήκαξρνη ( ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ έρεη 5 Αληηδεκάξρνπο) . Ν 

Γήκαξρνο είλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ. Νη Αληηδήκαξρνη θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε νξηζκνχ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπ. 

Β) Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην (ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ έρεη 27κειέο Γ.Π. φπσο πξνβιέπεηαη 

γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 10.001 θαη έσο 30.000 θαηνίθσλ). Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ 

λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ. 

Γ) Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (απνηειείηαη απφ ην Ξξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη κέιε). 

Γ) Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ζπκκεηέρνπλ ν Γήκαξρνο θαη νη 5 Αληηδήκαξρνη) 

Δ) Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εωήο (απνηειείηαη απφ ην Ξξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη κέιε)  

 

Πχκθσλα κε ηνλ λέν Νξγαληζκό Δζωηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ 

πξνβιέπνληαη νη εμήο πεξεζίεο: 
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Α: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΑΟΣΝ 

1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 

2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

3. Γξαθείν Δηδηθψλ Ππκβνχισλ – Ππλεξγαηψλ – Δπηζηεκνληθψλ Ππλεξγαηψλ 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

5. Λνκηθή πεξεζία 

6. Απηνηειέο Γξαθείν Γηαθάλεηαο 

7. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο  

8. Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ ηκήκαηα:  

α) Ρκήκα Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδηαζκνχ,  

β) Ρκήκα Αζηπλφκεπζεο 

 

Β: ΔΞΗΡΔΙΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

1. Απηνηειέο Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία : 

α) Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Νξγάλσζεο  

β) Γξαθείν Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) 

 

Γ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

1. Απηνηειέο Ρκήκα Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα 

παξαθάησ γξαθεία : 

α) Γξαθείν Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο   

β) Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Οχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ   

γ) Γξαθείν Απαζρφιεζεο θαη Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο  

 

Γ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 

ΕΩΖΠ 

1. Γηεχζπλζε  Ξεξηβάιινληνο, Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 
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α) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 

β) Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο  

γ) Ρκήκα Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ 

 

Δ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

1. Απηνηειέο Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο, Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία : 

α) Γξαθείν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ  

β) Γξαθείν Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο γείαο 

 γ) Γξαθείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ: ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο 

παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

α) Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ  

β) Ρκήκα Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, Ιεμηαξρείνπ θαη Αιινδαπψλ  

γ) Ρκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο  

δ) Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Ινγηζηεξίνπ θαη Ξξνκεζεηψλ  

ε) Ρκήκα Δζφδσλ, Ξεξηνπζίαο θαη Ρακείνπ  

ζη) Ρκήκα ΘΔΞ 

2. Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ & Ξνιενδνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο 

παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

α) Ρκήκα Ρερληθψλ Έξγσλ  

β) Ρκήκα Ξνιενδνκίαο  

γ)Ρκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Ππγθνηλσληψλ  

 

ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

Νη Απνθεληξσκέλεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ, εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο & ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ 
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ππεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ή Ρκήκαηα ησλ 

Θεληξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Α : ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ ΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 

- Γξαθείν ΘΔΞ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ (Ρκήκα ΘΔΞ - Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ) 

- Γξαθείν Ππληήξεζεο πνδνκψλ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ (Ρκήκα Ρερληθψλ Έξγσλ -  Γ/λζε Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ θαη Ξνιενδνκίαο) 

- Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ (Ρκήκα 

Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, Ιεμηαξρείνπ & Αιινδαπψλ -  Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ) 

- Γξαθείν Νηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ (Ρκήκα Δζφδσλ, Ξεξηνπζίαο θαη Ρακείνπ - 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ) 

 

ΔΛΝΡΖΡΑ Β : ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔ ΔΓΟΑ  ΡΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΚΓΓΝΛΗΑΠ 

- Γξαθείν ΘΔΞ ΚΓΓΝΛΗΑΠ (Ρκήκα ΘΔΞ - Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ) 

- Γξαθείν Ππληήξεζεο πνδνκψλ ΚΓΓΝΛΗΑΠ (Ρκήκα Ρερληθψλ Έξγσλ -  Γ/λζε Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ θαη Ξνιενδνκίαο) 

- Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε ΚΓΓΝΛΗΑΠ (Ρκήκα 

Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, Ιεμηαξρείνπ & Αιινδαπψλ -  Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ) 

- Γξαθείν Νηθνλνκηθψλ Θεκάησλ ΚΓΓΝΛΗΑΠ (Ρκήκα Δζφδσλ, Ξεξηνπζίαο θαη Ρακείνπ - 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ). 
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2. ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ  ΓΛΑΚΗΘΝ 

 

Α. ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ 

Πχκθσλα κε ηνλ Ν.Δ.. νξίδνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ: 

(α) Κία (1) ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα 

(β) Κία (1) ζέζε Ηδηαίηεξνπ Γξακκαηέα Γεκάξρνπ. 

(γ) Ξέληε (5) ζέζεηο Δηδηθψλ Ππκβνχισλ ή Δηδηθψλ Ππλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ 

Ππλεξγαηψλ. 

(δ) Ρέζζεξηο (4) ζέζεηο Γηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή. 

 

Β. ΝΟΓΑΛΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΘΑΗΝ 

1. Νη ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α. Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΔ). 

Β. Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ). 

Γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ). 

Γ. πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ). 

 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011, νη  πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ ζηειερψλνληαη απφ 

ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ 76  κνλίκσλ παιιήισλ σο εμήο: 

 

         ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ   ΔΞΗΞΔΓΝ 

 

   ΠΛΝΙΝ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΖΠ  ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 27 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ   ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 15 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ   ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 26 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΖΠ    ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 8 

            Π    Λ  Ν  Ι  Ν 76 
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Γ. ΘΔΠΔΗΠ ΚΔ ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΩΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΑΝΟΗΠΡΝ ΣΟΝΛΝ 

 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011 , νη  πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ ζηειερψλνληαη 

απφ ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ 69  παιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ 

Σξφλνπ σο εμήο: 

 

 

         ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ   ΔΞΗΞΔΓΝ 

 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΖΠ  ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 5 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ   ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 7 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ   ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 24 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΖΠ    ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 33 

            Π    Λ  Ν  Ι  Ν 69 
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3. ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΡΝ ΓΖΚΝ  ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 

 

Πηνλ Γήκν Υξαηνθάζηξνπ πθίζηαληαη  ηα παξαθάησ Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

(ΛΞΓΓ) θαη Δπηρεηξήζεηο: 

 

 Γεκνηηθόο Νξγαληζκόο Ξνιηηηζκνύ, Ξξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο 
Ωξαηνθάζηξνπ (Γ.Ν.Ξ.Ξ.Α.Ω.) 

 

Ρν παξαπάλσ Λ.Ξ.Γ.Γ. πξνέθπςε  απφ ηελ ζπγρψλεπζε δεθαπέληε θνξέσλ ησλ πξψελ 

Γήκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ λέν Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ έξεπλα αλάπηπμεο ελεξγεηψλ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο θαη Ξνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

Ξην αλαιπηηθά, ζπγρσλεχζεθαλ νη εμήο θνξείο: 

 ΘΑΞΖ Γ.Γ ΛΔΝΣΥΟΝΓΑΠ  
 ΘΑΞΖ ΞΔΛΡΑΙΝΦΝ 
 ΘΑΞΖ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ  
 ΘΑΞΖ Γ.Γ ΚΔΠΑΗΝ  
 ΦΗΙΑΟΚΝΛΗΘΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ  
 ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΞΑΗΓΗΘΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΓΖΚΝ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ  

 ΘΑΞΖ ΚΔΙΗΠΠΝΣΥΟΗΝ  
 ΘΑΞΖ ΑΛΘΝΞΝΙΖΠ  
 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ ΓΖΚΝ ΚΓΓΝΛΗΑΠ  
 ΘΑΞΖ ΙΖΡΖΠ  
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΚΓΓΝΛΗΑΠ  

 ΘΑΞΖ ΓΟΚΝ  
 ΘΑΞΖ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ  
 ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΝΗ−ΞΑΗΓΗΘΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ  
 ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 
 

Δηδηθφηεξα, νη ζθνπνί ηνπ Γ.Ν.Ξ.Ξ.Α.Υ. είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο: 

 Ξξνζηαζία ειηθησκέλσλ. 

o ν ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πινπνίεζε, ε αμηνιφγεζε ε ηεθκεξίσζε, 

ε έξεπλα αλάπηπμεο ελεξγεηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη 

πξφλνηαο πξνο ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο,  

o ε αλάπηπμε δηθηχσλ, ε ελίζρπζε ππνζηεξηθηηθψλ ζπλεξγηψλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο πξνο ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη ε αλάπηπμε ζηελ παξαπάλσ 

θαηεχζπλζε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, δηθηχσλ, θνηλσληθψλ ζπλεξγηψλ, 

o ε ελζάξξπλζε ζηελ θαηεχζπλζε παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

πνηφηεηαο, ζεβαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο θαη θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ,  
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o ε ζηφρεπζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηε 

ζχγρξνλε πφιε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο, 

o ε πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ, 

o ε έξεπλα ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε ηνπο ειηθησκέλνπο. 

 Φχιαμε βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ. 

o ε θαζεκεξηλή θχιαμε, θξνληίδα, εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη 

ςπραγσγία λεπίσλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ, ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε 

πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

o ε δεκηνπξγία λέσλ Ξαηδηθψλ, Βξεθηθψλ, Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ, 

o ε αμηνπνίεζε εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ. 

 Ιεηηνπξγία ηκεκάησλ πνιηηηζηηθήο επηκφξθσζεο θαη δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

o ν πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάδεημε πηπρψλ πνιηηηζκνχ, 

o ε εκβάζπλζε πνιηηηζκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ζηα δξψκελα ηνπ Γήκνπ 

ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

o ε δηάρπζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, 

o ε ζρεδηαζκέλε, ζηξαηεγηθά ζηνρεπκέλε παξέκβαζε πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο, ε πξνζηαζία ηεο, ε αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο 

πεξηνρήο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη, 

o ε αλάδεημε φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ−πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ε θαηαγξαθή θαη δηάδνζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

o ε αλάδεημε ιεηηνπξγηψλ κε έκθαζε ζηηο ελέξγεηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνβνιήο. 

o ν ζρεδηαζκφο, ε ελίζρπζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο,  

o ε δηνξγάλσζε ηκεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, 

πεξηβάιινληνο θαη ςπραγσγίαο, 

o ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Υδείνπ κνπζηθψλ ζπνπδψλ, 
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o ε δηάδνζε θαη ε αλάπηπμε ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο θαη ε ιεηηνπξγία 

ηκεκάησλ θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζεάηξνπ, ρνξνχ, 

εηθαζηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ κνξθψλ ηέρλεο, 

o ε πξαγκαηνπνίεζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο, 

o ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, 

o ε ζηήξημε θαη δηάδνζε ηεο ζχγρξνλεο θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο 

δεκηνπξγίαο, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο, 

o ε πνιηηηζηηθή επηκφξθσζε, δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ε 

θεζηηβαιηθή έκθαζε θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο θπζηνγλσκίαο κε 

ραξαθηεξηζηηθά πνιηηηζηηθήο  εγγχηεηαο, 

o ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζεξηλνχ ή ρεηκεξηλνχ θηλεκαηνγξάθνπ, 

o ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ζεάηξνπ, 

o ε δεκηνπξγία ζεζκψλ πξνψζεζεο ηνπ βηβιίνπ (εθζέζεηο, βηβιηνζήθεο, θηι), 

o ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε πνιηηηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 
 
 

 Γεκνηηθή Θνηλωθειήο Δπηρείξεζε Ωξαηνθάζηξνπ (ΓΖ.Θ.Δ.Ω) 

 

Ρν παξαπάλσ Λ.Ξ.Η.Γ. πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηεζζάξσλ θνξέσλ ησλ πξψελ 

Γήκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ λέν Γήκν Υξαηνθάζηξνπ. 

Ξην αλαιπηηθά, ζπγρσλεχζεθαλ νη εμήο θνξείο: 

 Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Υξαηνθάζηξνπ (ΓΖ.Θ.Δ.Υ.) 
 Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Κπγδνλίαο (ΓΖ. Θ.Δ.Γ.Κ.) 
 Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Θαιιηζέαο (ΓΖ.Θ.Δ.Θ.) 
 Γεκνηηθφο Αζιεηηθφο Νξγαληζκφο Θαιιηζέαο (Γ.Α.Ν.Θ.) 

 
Δηδηθφηεξα, νη ζθνπνί ηεο ΓΖ.Θ.Δ.Υ. είλαη  ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο: 

 Θνηλσληθήο αλάπηπμεο: 

o Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

αλαβάζκηζε. 

o Ν ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

o Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηε κέξηκλα, 

ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή 
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ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ 

ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

o Ζ θξνληίδα θαη ε παξαθνινχζεζε θαη’ νίθνλ, αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο, κέζσ 

ιεηηνπξγίαο Κνλάδσλ Βνήζεηαο ζην Ππίηη, Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ή άιισλ 

παξεκθεξψλ. 

o Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία γεξνθνκείνπ. 

o Ζ κέξηκλα θαη ε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ. 

o Ζ ζρεδίαζε, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο. 

o Ν ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ έληαμε ησλ παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ 

θαη αζίγγαλσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

o Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εζεινληψλ, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπηθψλ 

δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

o Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. 

 Νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο: 

o Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ. 

o Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. 

o Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

o Ζ νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα ζρνιεία. 

o Ζ πινπνίεζε Θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζηα ζρνιεία θαη ε 

ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη ηεο Δ.Δ. 

o Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία. 

 Νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ αζιεηηζκνχ 

& ηεο πιεξνθφξεζεο: 

o Ν ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε πινπνίεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο 

αλάπηπμεο. 
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o Ζ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ε πξνψζεζε αληαιιαγψλ επηζθέςεσλ, ζε 

εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

o Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ θαη ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο: 

o Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη ηνπ αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

o Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

o Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηα ζέκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

o Κέηξα αλάπιαζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

o Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο. 

o ινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Δθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο. 

 Πρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηά. 

 

 

 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Ωξαηνθάζηξνπ 
(Γ.Δ..Α.Ω.) 

 

Ζ παξαπάλσ επηρείξεζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε δχν επηρεηξήζεσλ ησλ πξψελ Γήκσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ λέν Γήκν Υξαηνθάζηξνπ. 

Ξην αλαιπηηθά, ζπγρσλεχζεθαλ νη εμήο θνξείο: 

 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θαιιηζέαο (Γ.Δ..Α.Θ.) 
 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Κπγδνλίαο (Γ.Δ..Α.Κ.) 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο Γ.Δ..Α.Υ. δηθαηνινγείηαη δηφηη: 

 Κε ηελ ζχζηαζε απηήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1069/1980 θαη κε ηε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επειημία πνπ ζα έρεη, αληηκεησπίδεηαη νξζνινγηθά, 
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κεζνδηθά θαη καθξνρξφληα ε δηαρείξηζε ηνπ θπθιψκαηνο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο ΚΓΓΝΛΗΑΠ θαη ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ, κε ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ έξγσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ. 

 Δμαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ απηψλ απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, απφ δαλεηνδφηεζε θαη απφ ηδίνπο πφξνπο 

πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ ηεο Δπηρείξεζεο απφ ην Λ. 1069/1980. 

 

 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 
 

Ρν παξαπάλσ Λ.Ξ.Γ.Γ. πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε νθηψ θνξέσλ ησλ πξψελ Γήκσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηνλ λέν Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ ζηνπο ηνκείο Ξαηδείαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Πρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Ξην αλαιπηηθά, ζπγρσλεχζεθαλ νη εμήο θνξείο: 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 1νπ Ιπθείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ Ιπθείνπ Υξαηνθάζηξνπ 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ−Ιπθείνπ Κπγδνλίαο 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ Θαιιηζέαο 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή Γπκλαζίνπ Θαιιηζέαο 

 

Δηδηθφηεξα, νη ζθνπνί ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Υξαηνθάζηξνπ είλαη: 

 ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

θαζαξηφηεηαο, ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο θιπ.,  

 ε εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ γηα επηζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ δηδαθηεξίσλ,  

 ε απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επίπισλ εμνπιηζκνχ θαη γεληθά ησλ 

δηδαθηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  

 ε θξνληίδα γηα ηελ εμεχξεζε άιισλ πφξσλ θαη  

 ν εθνδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε έπηπια, ζθεχε, βηβιία γηα ηε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε θαη γεληθά φια ηα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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 Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 

Ρν παξαπάλσ Λ.Ξ.Γ.Γ. απφ ηελ ζπγρψλεπζε είθνζη δχν θνξέσλ ησλ πξψελ Γήκσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ λέν Γήκν Υξαηνθάζηξνπ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεοπΞνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 

Υξαηνθάζηξνπ ζηνπο ηνκείο Ξαηδείαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Πρνιείσλ Ξξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Ξην αλαιπηηθά, ζπγρσλεχζεθαλ νη εμήο θνξείο: 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 1νπ  Λεπηαγσγείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ  Λεπηαγσγείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 3νπ  Λεπηαγσγείνπ Υξαηνθάζηξνπ 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 4νπ  Λεπηαγσγείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 5νπ  Λεπηαγσγείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 6νπ  Λεπηαγσγείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 1νπ  Λεπηαγσγείνπ Ξαιαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ  Λεπηαγσγείνπ Ξαιαηνθάζηξνπ 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 1νπ  Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ  Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 3νπ  Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 4νπ  Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Υξαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 1νπ  Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ξαιαηνθάζηξνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ  Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ξαιαηνθάζηξνπ 

 Δληαία Πρνιηθή Δπηηξνπή Λεπηαγσγείσλ θαη 12/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ιεηήο 
 Δληαία Πρνιηθή Δπηηξνπή Λεπηαγσγείσλ θαη 12/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ 

Κειηζζνρσξίνπ 
 Δληαία Πρνιηθή Δπηηξνπή 12/ζεζίνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ Γξπκνχ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 11/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Ξεληαιφθνπ 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ – Λεπηαγσγείνπ Λενρσξνχδαο 
 Δληαία Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Κεζαίνπ θαη Λεπηαγσγείσλ Ξεηξσηνχ –

Κνλνιφθνπ 
 Πρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ 5/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ θαη Λεπηαγσγείνπ 

Λ.Φηιαδέιθεηαο 

 Πρνιηθή Δπηηξνπή 1νπ θαη 2νπ Λεπηαγσγείνπ Ξεληαιφθνπ 
 

Δηδηθφηεξα, ζθνπνί ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Υξαηνθάζηξνπ είλαη: 

 ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

θαζαξηφηεηαο, ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο θιπ.,  

 ε εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ γηα επηζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ δηδαθηεξίσλ,  

 ε απνθαηάζηαζε θζνξψλ θαη δεκηψλ ησλ επίπισλ εμνπιηζκνχ θαη γεληθά ησλ 

δηδαθηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  

 ε θξνληίδα γηα ηελ εμεχξεζε άιισλ πφξσλ θαη ν εθνδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

κε έπηπια, ζθεχε, βηβιία γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη γεληθά φια ηα κέζα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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4. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  

 

Ππλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

Νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Απνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΠΝΓΩΛ - ΔΜΝΓΩΛ 

ΓΖΚΝ ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ 30/11/2011 
 

Θωδηθόο 
Ινγαξηαζκνύ 

ΔΗΓΝΠ ΔΠΝΓΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΔΗΠΞΟΑΣΘΔΛΡΩΛ 
ΠΔ € 

06.00.0 ΡΑΘΡΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 10.799.116,43 

06.00.1 ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΠΝΓΑ 635.047,81 

06.00.2 ΔΠΝΓΑ ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΡΥΛ 
(Ξ.Ν.Δ.) ΞΝ ΒΔΒΑΗΥΛΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΞΟΥΡΖ 
ΦΝΟΑ 

576.909,20 

06.00.3 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΑΞΝ ΓΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 
ΑΞΝ Ξ.Ν.Δ. 

598.648,83 

06.00.4 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΞΔΟ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ 
ΡΟΗΡΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΠΡΟΝΦΔΠ ΣΟΖΚΑΡΥΛ 

1.333.288,90 

06.00.5 ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΝΙΝΗΞΝ 3.688.968,12 

Θωδηθόο 
Ινγαξηαζκνύ 

ΔΗΓΝΠ ΔΜΝΓΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΞΙΖΟΩΘΔΛΡΩΛ  
ΠΔ € 

02 ΣΟΔΥΠΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΓΖΚΝΠΗΝ 
ΙΝΓΗΠΡΗΘΝ 

12.988.796,24 

02.00 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 3.011.808,60 

02.10 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1.355.508,51 

02.15 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 

286.916,73 

02.20 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

3.655.398,44 

02.25 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

0,00 

02.30 ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 605.404,04 
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02.35 ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΟΑΠΗΛΝ 61.858,00 

02.40 ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 0,00 

02.45 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΥΛ 0,00 

02.50 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΑ 276.876,70 

02.70 ΙΝΗΞΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 213.826,55 

02.80 ΞΙΖΟΥΚΔΠ Ξ.Ν.Δ & ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ ΘΑΗ 
ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 

3.521.198,67 

02.90 ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ 0,00 
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Θεθάιαην 2. Αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

2.1 Αμηνιόγεζε ηνπ εμωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ   

 

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΝΡΑ, φπσο απηέο νξίδνληαη κε ην άξζξν 75 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ θαη ην λ. 3852/2010 «Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», νκαδνπνηνχληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο  ηξεηο ζεκαηηθνχο ηνκείο: 

 Ξεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο 

 Θνηλσληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκφο θαη αζιεηηζκφο 

 Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε 

Θάζε ζεκαηηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ΝΡΑ, ζηα νπνία εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνί, δπλαηφηεηεο 

θαη επθαηξίεο θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ρα ζέκαηα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο πνπ ζα αλαιπζνχλ θαζνξίζηεθαλ, ζπλεθηηκψληαο : 

 Ρηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ 

 Ρα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

 Ρα ζεκαηηθά αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ   

 Ρηο θαηεπζχλζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απνηππψλνληαη ζην 

πξνεθινγηθφ ηεο πξφγξακκα 

 Ρηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

 

Δηδηθφηεξα: 
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1. Ξεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δωήο:  

Θέκαηα ηνπηθήο 
αλάπηπμεο 

Ξξνβιήκαηα & 
Ξεξηνξηζκνί 

Γπλαηόηεηεο & 
Δπθαηξίεο 

Θξίζηκα δεηήκαηα 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ  Κφιπλζε  Ξαξαπνηάκηεο 
πεξηνρέο, πεξηνρέο 
θνληά ζε 
ρείκαξξνπο – 
ξέκαηα 
 
Γπλαηφηεηα 
αμηνπνίεζεο 
αηνιηθψλ πάξθσλ 
 
 
 

Ξξνζηαζία κφιπλζεο  
 
Έιεγρνο γεσηξήζεσλ 
 
Έξγα πξνζηαζίαο απφ 
ξχπαλζε 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 
απνβιήησλ 
 
Έξγα πξνζηαζίαο θαη 
αλάδεημεο θπζηθνχ 
πινχηνπ  
 

Νηθηζηηθφ 
πεξηβάιινλ  

Αλεπίθαηξεο βαζηθέο 
κειέηεο  

Ξνιενδνκηθέο 
κειέηεο  

Λένο πνιενδνκηθφο 
ζρεδηαζκφο  
 
Δμαζθάιηζε λένπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ 
 
Δπαλνηθεηνπνίεζε 
δεκφζηνπ ρψξνπ 
 
Αμηνπνίεζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο 
 

Αζηηθφ θαη 
πεξηαζηηθφ πξάζηλν 

Αληζνθαηαλνκή αζηηθνχ 
πξαζίλνπ 
 
 

Ξεξηαζηηθά δαζχιηα  
 
 

Γηακφξθσζε θαη δηθηχσζε 
πθηζηάκελσλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ 
 
Θεζκνζέηεζε θαη 
επαλνηθεηνπνίεζε αζηηθνχ 
θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 
 
Αχμεζε πξαζίλνπ 
 

Ύδξεπζε Ξαιηφ θαη 
θαθνζπληεξεκέλν 
δίθηπν  
 
Ξνηφηεηα ζσιελψζεσλ  
 

 Βειηίσζε ιεηηνπξγίαο 
δηθηχνπ χδξεπζεο  
 
Έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ 
λεξνχ 
 

Άξδεπζε  Έιιεηςε ππνδνκψλ   Γεκηνπξγία 
εθζπρξνληζκέλνπ δηθηχνπ 
άξδεπζεο  
 

Όκβξηα χδαηα  Κε ελνπνηεκέλα δίθηπα 
φκβξησλ πδάησλ  

Γίθηπα φκβξησλ 
πδάησλ ζε θάπνηεο 
ΓΔ 

Νινθιήξσζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ 
απνξξνήο φκβξησλ 
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πδάησλ 
 
Θεληξηθφ δίθηπν φκβξησλ 
πδάησλ  
 
Γηνρέηεπζε νκβξίσλ 
πδάησλ ζε δεμακελέο γηα 
ρξήζε ζηε γεσξγία, ηελ 
θηελνηξνθία 

Πηεξεά απφβιεηα Κεγάινο φγθνο 
απνξξηκκάησλ  
 
Αληηθεηκεληθέο 
δπζθνιίεο ζην ζχζηεκα 
απνθνκηδήο (κεγάιε 
έθηαζε ηνπ Γήκνπ-
ρσξνζέηεζε θάδσλ) 
 
Αλεμέιεγθηε ξίςε 
κπαδψλ  
 
Κεγάιεο πνζφηεηεο 
αγξνηνθηελνηξνθηθψλ 
απνβιήησλ 
 

Πηαζεξνπνίεζε ηνπ 
φγθνπ ησλ 
απνξξηκκάησλ 
 
Δθαξκνγή λέσλ 
ηερλνινγηψλ ζηελ 
νξγάλσζε ηεο 
απνθνκηδήο  
 
 

Δπέθηαζε εθαξκνγήο  
φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 
αλαθχθισζεο   
 
Γξάζεηο ελεκέξσζεο-
επαηζζεηνπνίεζεο  
 
Πηαζκφο Κεηαθφξησζεο 
Απνξξηκκάησλ  
 
Αμηνπνίεζε βηνκάδαο 

γξά απφβιεηα Αλεμέιεγθηεο 
απνρεηεχζεηο ζε 
ξέκαηα 

  Θαηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ 
αγσγψλ  
 
Βειηίσζε ππνδνκψλ 
 
Δγθαηαζηάζεηο 
Δπεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

παίζξηνη 
θνηλφρξεζηνη 
ρψξνη  

Απνζπαζκαηηθή 
παξνπζία  
 
Διιηπή εμππεξέηεζε  
 
Γπζθνιία πξφζβαζεο 
ΑκεΑ θαη ΔΑ  
 
Έιιεηςε δεκφζησλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
πγηεηλήο  
 

 Γηακφξθσζε θαη δηθηχσζε 
πθηζηάκελσλ ρψξσλ 
 
Θεζκνζέηεζε θαη 
επαλνηθεηνπνίεζε 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  

Αληηπιεκκπξηθή 
πξνζηαζία  
Φπζηθέο 
θαηαζηξνθέο  

Ξεξηνρέο κε απμεκέλε 
ηξσηφηεηα ζε 
πιεκκπξηθά θαηλφκελα  

Θαηαζθεπή 
αληηπιεκκπξηθψλ  
αγσγψλ   

Έξγα αλακφξθσζεο 
ρεηκάξξσλ  
 
Ξξφιεςε θαη 
αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ  
 
Γεκνζηνπνίεζε ζρεδίσλ 
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δξάζεο 
 
Δλεκέξσζε-ζπκκεηνρή 
ηνπ πνιίηε  
 

Νδηθφ δίθηπν  Ξξνβιεκαηηθφ αγξνηηθφ 
νδηθφ δίθηπν  
 
Έιιεηςε θαηαθφξπθεο 
θαη νξηδφληηαο 
ζήκαλζεο  
 
Απνπζία ζρεδηαζκνχ 
αμφλσλ θίλεζεο πεδψλ  
 
Έιιεηςε πεξηθεξεηαθψλ 
δξφκσλ ζηνπο 
νηθηζκνχο  
 

 
 
Ηθαλνπνηεηηθφ 
αζηηθφ νδηθφ δίθηπν 

Αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε 
νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ 
δηθηχνπ θίλεζεο ησλ 
πεδψλ 
 
Θπθινθνξηαθέο κειέηεο  
 
Γεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ 
δξφκσλ ζηνπο νηθηζκνχο 
φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα 
δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο 
βαξηψλ νρεκάησλ θαη 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ 
 
Σξήζε πηλαθίδσλ 
κεηαβιεηνχ νξίνπ 
ηαρχηεηαο θαη ζπζθεπέο 
ελεκέξσζεο ηνπ νξίνπ 
ηαρχηεηαο ζε θάζε είζνδν 
ησλ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ  
 
Βειηίσζε νδνζήκαλζεο, 
νλνκαηνδνζίαο θαη 
αξίζκεζεο εζσηεξηθνχ 
δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
 

Ππγθνηλσλία  Ππρλφηεηα 
δξνκνινγίσλ θαη 
γεσγξαθηθή θάιπςε  
 
 

ΝΑΠΘ 
 
ΘΡΔΙ 

Ππγθνηλσληαθή κειέηε  
 
Βειηίσζε ζπγθνηλσλίαο 
 
Αλάπηπμε δηαδεκνηηθήο 
ζπγθνηλσλίαο   
 
Δμεηδηθεπκέλα 
πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 
ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
καζεηψλ ζηα ζρνιεία 
 

Φπζηθνί πφξνη  Απνπζία ζπζηεκάησλ 
εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζε δεκφζηα 
θηίξηα  
 
Δλεξγνβφξν ζχζηεκα 
απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ    

ινπνίεζε 
πξνγξακκάησλ 
αλαθχθισζεο 
πιαζηηθνχ, 
αινπκηλίνπ, ραξηηνχ 
θαη νξγαληθψλ 
απνξξηκκάησλ  
 
Δγθαηάζηαζε 

Κείσζε φγθνπ 
απνξξηκκάησλ 
 
Αλαθχθισζε 
 
Δμνηθνλφκεζε λεξνχ  
 
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  
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θσηνβνιηατθψλ  
 
Ξνιηηηθή 
εμνηθνλφκεζεο 
λεξνχ απφ ην Γήκν  
 
Γίθηπν δεκνηηθψλ 
γεσηξήζεσλ θαη 
δεμακελψλ γηα 
άξδεπζε πάξθσλ 
 
Σξήζε ειηαθψλ 
ζεξκνζίθσλσλ  

Αμηνπνίεζε ΑΞΔ 
 
Αμηνπνίεζε αηνιηθήο θαη 
ειηαθήο ελέξγεηαο 
 
 
Κείσζε αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ 

 

 

2. Θνηλωληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο 

 

Θέκαηα ηνπηθήο 
αλάπηπμεο 

Ξξνβιήκαηα & 
Ξεξηνξηζκνί 

Γπλαηόηεηεο & 
Δπθαηξίεο 

Θξίζηκα δεηήκαηα 

Θνηλσληθή πνιηηηθή  
 
 

Σσξηθή 
αληζνθαηαλνκή 
θνηλσληθψλ 
ππνδνκψλ  

ΘΑΞΖ  
 
Ξξνγξάκκαηα 
Βνήζεηα ζην 
Ππίηη 
  
Γεκνηηθνί Ξαηδηθνί- 
Βξεθνλεπηαθνί 
Πηαζκνί 
 
Θέληξν γείαο  
αζηηθνχ ηχπνπ 
 
 

Λέεο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο  
 
Βειηίσζε 
πθηζηάκελσλ 
θνηλσληθψλ 
ππεξεζηψλ  
 
Πηήξημε εππαζψλ 
θνηλσληθά νκάδσλ  
 
Αλάπηπμε δηθηχνπ 
εζεινληψλ  
 
ΘΔΞ γείαο 
 

Ξαηδεία Αλεπάξθεηα ζρνιηθψλ 
αηζνπζψλ 
πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο  
 
Σσξηθή 
αληζνθαηαλνκή 
ππνδνκψλ 
εθπαίδεπζεο  
 
Διιείςεηο ππνδνκψλ 
εθπαίδεπζεο  
 

Πρνιηθέο κνλάδεο ζε 
πξσηλφ θχθιν  
 
Πρεδηαζκφο θαη 
κειεηεηηθή 
σξηκφηεηα γηα 
δηακφξθσζε 
ζρνιηθψλ απιψλ 
 

Θαηαζθεπή λέσλ 
ζρνιείσλ 
 
Βειηίσζε ππνδνκψλ  
 
Πρνιείν πφινο 
παηδείαο, πνιηηηζκνχ 
θαη αλαβαζκηζκέλνπ 
θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο   
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Ξνιηηηζκφο  Αλεπάξθεηα 
πνιηηηζηηθψλ 
ππνδνκψλ  

Λανί, κνπζεία, 
πνιηηηζηηθνί ρψξνη 
Γήκνπ 
 
Πεκαληηθφο αξηζκφο 
δξαζηήξησλ 
πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ 
 

Θαηαζθεπή λέσλ  
ππνδνκψλ 
πνιηηηζκνχ 
 
Έξγα αμηνπνίεζεο, 
αλάδεημεο 
πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ 
 
Δλίζρπζε 
ζπκκεηνρήο ησλ 
πνιηηψλ ζε 
πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο  
 

Αζιεηηζκφο  Αλεπάξθεηα 
αζιεηηθψλ ππνδνκψλ 

 Θαηαζθεπή, 
επέθηαζε θαη 
εθζπρξνληζκφο 
εγθαηαζηάζεσλ   
 
Καδηθφο Αζιεηηζκφο 
  

 

 

3. Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρόιεζε  

 

Θέκαηα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο 

Ξξνβιήκαηα & 

Ξεξηνξηζκνί 

Γπλαηόηεηεο & 

Δπθαηξίεο 

Θξίζηκα δεηήκαηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  Κείσζε αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

 

Κηθξφ κέγεζνο 

επηρεηξήζεσλ  

Ρνπηθή αγνξά πνπ 

αθνξά ζηελ 

εμππεξέηεζε 

θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ  

 

Ρνπξηζκφο 

 

ΒΗΝ.ΞΑ 

 

Θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία 

θηελνηξνθηθψλ 

πάξθσλ  

 

Πηήξημε ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

 

Ξιεξνθφξεζε γηα 

δπλαηφηεηεο 

επηρεηξεκαηηθήο 

αλάπηπμεο  

 

Αλάδεημε θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο  

 

Απαζρφιεζε  Αχμεζε αλεξγίαο 

λέσλ θαη γπλαηθψλ  

Αχμεζε ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ  

Κείσζε αλεξγίαο 

λέσλ θαη γπλαηθψλ  
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Αχμεζε ησλ 

νηθνλνκηθά ελεξγψλ 

γπλαηθψλ  

Ξξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο  

 

Δλίζρπζε-βειηίσζε 

πξνζφλησλ 

αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ  

 

Γξαθείν ελεκέξσζεο 

θαη πιεξνθφξεζεο 

 

Ρνπηθή νηθνλνκία   Κεγάιν δίθηπν 

κηθξψλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

 

Γπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο 

επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ  

Ξξνζέιθπζε έξγσλ 

αλαπηπμηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο  

 

Ξξνζέιθπζε 

ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ  

 

Δλίζρπζε ςεθηαθψλ 

ππνδνκψλ  

 

 

Ζ παξαπάλσ αμηνιφγεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, θαη ε 

αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, νδεγεί θαη ζηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

 

Α. Ξεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δωήο  

 Θξίλεηαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο ζεκαληηθψλ έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ 

 Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, ην θφζηνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο (κεγάιε έθηαζε, είδνο 

απνξξηκκάησλ, θιπ)  

 Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  

 Ηεξάξρεζε ησλ ζεκαληηθψλ πνιενδνκηθψλ δεηεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη 

ζηνρνζέηεζε επίιπζεο απηψλ.  

 Κέηξεζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο 

 Βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζπληήξεζε ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ  

 Έξγα αλάπιαζεο θαη βειηίσζεο πξνζβαζηκφηεηαο  
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 Βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο 

 

Β. Θνηλωληθή πνιηηηθή, παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο 

 Αληηκεηψπηζε ειιείςεσλ ζε ππνδνκέο θαη ρσξηθήο αληζνθαηαλνκήο θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ.   

 πνδνκέο παηδείαο 

 Γηα βίνπ κάζεζε 

 Πηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

 Δλίζρπζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

 Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 Βειηίσζε πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

 Γξάζεηο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ζεζκνζέηεζε κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ-

αλαβίσζε ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ. 

 Ξξνζέιθπζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ γεγνλφησλ γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ κε ζηφρεπζε ηελ 

εθιθπζηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ σο πνιηηηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ.  

 Πηήξημε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ  

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

 

Γ. Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε  

 Γεκηνπξγία πιέγκαηνο ελαιιαθηηθψλ θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

 Ξξνβνιή επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

 Ξαξνρή ελεκέξσζεο ζηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο γηα 

ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο κέζσ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ.  

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ ζε 

ζέκαηα ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.  

 Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  
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 Μεπέξαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ ηξηηνγελή ηνκέα 

 Νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

 Δλίζρπζε ηεο δηεπξσπατθήο-δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 

 

2.2 Αμηνιόγεζε δπλαηνηήηωλ ηνπ Ν.Ρ.Α. θαη ηωλ πεξεζηώλ ηνπ 
 

Πην ηκήκα απηφ ηνπ παξφληνο, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ θαη ησλ 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ θαη γίλεηαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο 

αλάπηπμεο.  

ΡΝΚΔΑΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ 

ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ 
ΓΝΚΖ ΘΑΗ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ξξνβιήκαηα/ αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

Διιείςεηο ζηελ αμηνπνίεζε ΡΞΔ 

Απνπζία ζπζηήκαηνο 
θαηαγεγξακκέλσλ εζσηεξηθψλ 
δηαδηθαζηψλ  

Δλίζρπζε κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο 
εθηάθησλ αλαγθψλ  

Δλίζρπζε γξαθείνπ θίλεζεο 
νρεκάησλ  

Λένο ΝΔ 

Ξξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ θαη δεκνηηθή 
ηζηνζειίδα  

Ππλεξγαζία αηξεηψλ θαη ζηειερψλ  

Ππλεξγαζία κε ΞΘΚ, φκνξνπο 
δήκνπο 

ΛΞΓΓ  

 

Ξεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνλ 
ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ  

Απνπζία εζληθήο πνιηηηθήο ζε ηνκείο 
φπσο ην πεξηβάιινλ, θαζαξηφηεηα, 
πξνζηαζία δεκφζηαο πγείαο θαη 
θνηλσληθή πξφλνηα  

Λέεο απνθεληξσκέλεο αξκνδηφηεηεο 
ησλ ΝΡΑ ρσξίο απαηηνχκελνπο 
αλζξψπηλνπο θαη πιηθνηερληθνχο 
πφξνπο    

Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 
ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο δήκνπο  

Γπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπηθψλ, 
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ  δηθηχσλ  

Ρερληθφ Ξξφγξακκα 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

Δηήζην Ξξφγξακκα Γξάζεο  

Ξξνιεπηηθφο Έιεγρνο Γαπαλψλ  

Απφζεκα εζεινληηζκνχ  
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ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ 
ΓΛΑΚΗΘΝ 

ΘΡΗΟΗΑΘΖ  
ΞΝΓΝΚΖ 

ΘΑΗ 
ΡΔΣΛΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Ξξνβιήκαηα/ αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

Ξξνζβαζηκφηεηα δεκνηηθψλ 
ππεξεζηψλ  

 

Αμηνζεκείσην απφζεκα δεκνηηθψλ 
θηηξίσλ  

 

Πεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ΡΞΔ 

 

Ηθαλνπνηεηηθή ζηειέρσζε  

Ξεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

Λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξηνξηζκνχ ησλ 
πξνζιήςεσλ  

Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε» 
ΔΠΞΑ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ 
ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑ 

Ξξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

Ξξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή 
παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 
νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ Γήκνπ 
(νθεηιέο δεκνηψλ, νθεηιέο δήκνπ 
θιπ)  

 

Αδπλακία παξαθνινχζεζεο 
νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη αλάιπζεο 
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ  

 

Αλάγθε νξζφηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
ζπληνληζκνχ ηνπ κεραληζκνχ 
είζπξαμεο εζφδσλ  

Πηειερσκέλε νηθνλνκηθή ππεξεζία  

Ξεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

Κείσζε δεκνζίσλ επηρνξεγήζεσλ κε 
ηαπηφρξνλε αχμεζε αξκνδηνηήησλ  

 

Αλειαζηηθέο δαπάλεο  

 

Θαζπζηεξήζεηο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο 
ΠΑΡΑ  

Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή 
Κεηαξξχζκηζε» 

 

Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο  

 

Δζληθά θαη επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα  
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Ζ παξαπάλσ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, αλέδεημε 

ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

- Ν λένο ΝΔ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν αλαζπγθξφηεζεο θαη αλαδηάξζσζεο 

ηνπ ζπλφινπ ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ πιήξε δηνηθεηηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ.  

- Κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαη επθνιφηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε θαη 

εηζάγνληαο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, πνπ αθφκα ιείπνπλ απφ πνιιά ρσξηά, πξέπεη λα 

νξγαλσζεί  έλα ζχγρξνλν δίθηπν ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ 

νπζηαζηηθή απινπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ , είηε πξφθεηηαη γηα έλα απιφ αίηεκα, 

είηε γηα ηελ έθδνζε κίαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.  

- Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ην δεκφηε κε γλψκνλα ηελ αμηνπνίεζε ΡΞΔ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

κίαο ζηάζεο θαη ηελ εηζαγσγή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο δήκνπ-πνιηηψλ.  

- Πηειέρσζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

- Πηειέρσζε επηηειηθήο κνλάδαο κε αξκνδηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη 

πιεξνθνξηθήο 

- Πρεδηαζκφο θαη εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηνρνζέηεζεο ψζηε λα 

εληζρπζεί ε παξαγσγηθφηεηα.  

- Πρεδηαζκφο δηαηκεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο.  

- Αλάγθε θαιχηεξεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνζφλησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη/ή επηηξνπέο έξγνπ.  

- Απφθηεζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, ζπλερήο αλαβάζκηζε βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ζε 

Ζ/ θαη λέεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

δήκνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ.  

- Αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.   

- Νινθιήξσζε θαηαγξαθήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο.  

- Δπηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ βεβαίσζεο θαη ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ είζπξαμεο 

νθεηιψλ πξνο ην Γήκν.  

- Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηνπ δήκνπ θαη πξνβιέςεηο δαπαλψλ θαη εζφδσλ.  

- Δλίζρπζε ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

- Υξίκαλζε θαη έληαμε ζεκαληηθψλ έξγσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελνπο πφξνπο ηνπ ΔΠΞΑ, 

ΞΔΞ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θιπ.  
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Θεθάιαην 3 .Θαζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ 
 

Πην παξφλ θεθάιαην θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ 

Υξαηνθάζηξνπ γηα ην δηάζηεκα 2011-2014, δηαζπλδένληαο ηελ πξνγξακκαηηθή απνηχπσζε 

ηνπ νξάκαηνο ηεο δεκνηηθήο αξρήο κε ηνπο επηκέξνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ ηεο. Ζ δηαηχπσζε ησλ θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ κεηνπζηψλεηαη ζε επί 

κέξνπο αλαθνξέο (άμνλεο θαη κέηξα) επηηξέπνληαο φρη κφλν ηελ απνζαθήληζε ησλ 

θπξηφηεξσλ αμφλσλ δξάζεο, αιιά θαη πεξαηηέξσ θάζε απαηηνχκελν έιεγρν θαη 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ επηινγψλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, ηφζν 

σο κία ζπλερή δηεξγαζία δηαιφγνπ, φζν θαη κέζα απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο. 

Πηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε μερσξηζηέο ππφ-ελφηεηεο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία. Ππγθεθξηκέλα ε ελφηεηα 3.1  αλαθέξεηαη «ζην φξακα θαη ηηο αξρέο ηνπ 

Γήκνπ», ε 3.2 ζηε «Πηξαηεγηθή» θαη ε 3.3 «ζηνπο άμνλεο, ηα κέηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

παξφληνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ». 

 

3.1 Ρν όξακα θαη νη αξρέο ηνπ Γήκνπ 

 

Ζ απνζηνιή θάζε ΝΡΑ απνηππψλεηαη ζηνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ ράξηε (λ. 3852/2010 

«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») σο «ε δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε παξνρή 

δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ». Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε δηαζχλδεζε πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ θαη δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη πφξσλ. Ζ δηαξθήο 

αλαδήηεζε λέσλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ επηβάιιεηαη φρη 

κφλν απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε αθχπληζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ θαη εμσζηξεθνχο πνξείαο ελφο ζχγρξνλνπ ΝΡΑ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην Ξεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΞΔΞ) Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο 2007-2013, θαη ηελ «Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο» θαη νη ζηφρνη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο είλαη νη θάησζη: 

 Ζ ηφλσζε ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ κε ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη 
ιεηηνπξγηψλ,  
 Ζ νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δψλεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ,  
 Ζ ζηήξημε ηεο κεηαπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  
 

Ζ κειινληηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζέιεη λα πεξηέιζεη ν Γήκνο, ηφζν σο 

γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε φζν θαη σο νξγαληζκφο, ζην βαζκφ πνπ απηφ απνηππψλεηαη 
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πεξηθξαζηηθά θαη ελζσκαηψλεη ηελ ζρεδηαδφκελε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ απνηειεί ην φξακα ελφο Γήκνπ. Ζ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ Γήκνπ θαη 

ε επαχμεζε ησλ πνηνηηθψλ αιιά θαη πνζνηηθψλ κεγεζψλ ηνπ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ νξάκαηφο ηνπ. 

Ν Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ, φπσο πξνγξακκαηηθά έρεη απνηππσζεί απφ ηε δεκνηηθή αξρή ηνπ, 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία δνκψλ, ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ελεξγεηψλ 

ηέηνησλ πνπ λα ηνλ θαηαζηήζνπλ έλα δπλακηθά αλαπηπζζφκελν ΝΡΑ κε πςεινχ επηπέδνπ 

παξερφκελεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα πιέγκα πνηνηηθήο 

αληίιεςεο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, αμηνπνηψληαο ην θπζηθφ θάιινο ηνπ θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πξνζιακβάλνπζεο.  

Όξακά ηνπ, έλαο Γήκνο αλζξσπνθεληξηθήο αλάπηπμεο, θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη πξάζηλεο 

νηθνλνκίαο. Έλαο Γήκνο πξφηππν νξγάλσζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Έλαο Γήκνο 

θνηλσλφο πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ. Έλαο Γήκνο ζέιγεηξν. 

Απνηειψληαο έλα δήκν κε ηνπξηζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο, αμηνπνηψληαο 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο κε γλψκνλα ηελ αλζξσπνθεληξηθή 

αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ζε πφιν έιμεο αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, σζψληαο ηελ ηνπηθή 

απαζρφιεζε, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ πξσηνβνπιία θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζηα ηνπηθά 

θνηλσληθά δξψκελα. 

Ζ παξαπάλσ πξνγξακκαηηθή θαηαγξαθή απνηειεί ην ζπλδπαζκφ ηελ επί κέξνπο ζχλζεζε 

αμφλσλ δξάζεηο θαη κέηξσλ πξννπηηθήο απεηθφληζεο κίαο κειινληηθήο επηζπκεηήο 

θαηάζηαζεο ε νπνία επηδξά άκεζα ζην Γήκν σο νξγαληζκφ θαη σο ηε θνηλσληθή ζπληζηακέλε 

ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο, δεκνηψλ, νξγαλσκέλσλ θνξέσλ θαη θάζε 

δπλεηηθνχ άιινπ ζπκκεηέρνληα ν νπνίνο επηδξά άκεζα ή έκκεζα ζηελ θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ. Ζ αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ 

παξαπάλσ θαηαγξαθψλ απνθξπζηαιιψλεηαη, παξέρνληαο ζπλάκα θαη κία νινθιεξσκέλε 

επνπηηθή απεηθφληζε ζηε ζπλέρεηα, παξέρνληαο έηζη ζε θάζε δπλεηηθφ ζπκκεηέρνληα ηε 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηαγξαθψλ ζηφρσλ-κέηξσλ θαη αμφλσλ 

ελζαξξχλνληαο παξάιιεια ηε ζπκκεηνρή ζε κία πξφζθιεζε δηακφξθσζεο κία θνηλήο 

πξννπηηθήο ηνπ Γήκνπ.  

Κε άιια ιφγηα, δηακνηξάδνληαο κία θνηλφηεηα ζθνπνχ, φπσο ην πξνγξακκαηηθφ πιαίζην πνπ 

αλαδεηθλχεηαη απφ ην παξφλ ζρέδην ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαλνίγεηαη θαη έλαο θνηλφο 

νξίδνληαο αλαθνξάο κε δηαθνξεηηθνχ χθνπο θαη ραξαθηήξα παξεκβάζεηο, εδξαδφκελεο φκσο 

ζηελ αλαγθαηφηεηα αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ 

Υξαηνθάζηξνπ.  

Παθψο, ε εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαζίζηαηαη εθηθηή κε ηελ επθξηλή δηαηχπσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ νη νπνίεο ζα κεηνπζηψζνπλ ην φξακα ζε 

δξάζεηο αλαδεηθλχνληαο σο βαζηθή παξάκεηξν επηηπρίαο ην ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο. Νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο εθηέιεζεο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαιχπηνπλ ην θάζκα: 
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Γηαρείξηζε ζρέζεσλ                                        Γηαθάλεηα θαη  
    κε ηνπο πνιίηεο                                       ρξεζηή δηαρείξηζε 
 

 

 

Αμηνπνίεζε πφξσλ θαη                              Δλεξγφο ζπκκεηνρή πνιηηψλ 

Αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ 

 

 

 

                           ηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ 

                                     παξεκβάζεσλ 

 

 

Ρα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη σο κία ζπλερήο δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ επηρεηξνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία φρη κφλν δελ απνηειεί κία κνλφδξνκε 

θαηεχζπλζε, αιιά αμηνπνηεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ Γήκνπ, ην δπλακηθφ ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο θαη ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θνξέσλ. 

 

3.2 Ζ Πηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ 

Πηελ παξνχζα θάζε θξίλεηαη ζθφπηκε ε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ θαηεπζπληήξησλ πνιηηηθψλ 

πνπ ε δεκνηηθή αξρή πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη. Ξξφδεια θαηαθαίλεηαη πσο ν ζπλδεηηθφο 

θξίλνο πνπ δηέπεη νξηδφληηα απηέο ηηο πνιηηηθέο εδξάδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή 

θαηεύζπλζε ηφζν σο αληίιεςε εθπιήξσζεο θαη εμέιημεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, φζν 

θαη σο πεξαηηέξσ ινγηθή αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπλερνχο ειέγρνπ αληαπφθξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο. 

Νη θαηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο επηινγέο δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο αξρήο 

θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ δεκνηηθψλ ππνζέζεσλ. Ζ θαηαγξαθή ηνπο δχλαηαη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη ελ πξνθεηκέλσ ή ελ γέλεη, ζε επίπεδν ηαθηηθήο ή θαη ζε επίπεδν 

ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο. Αθφκε κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε επίπεδν αμηαθψλ αξρψλ (φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε πξνηππνπνίζε ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκφηε), αιιά θαη ζε πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλεο επηρεηξεζηαθνχ 

ραξαθηήξα επηινγέο (φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξάζηλε αλάπηπμε, ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ε 

πνηνηηθή αληίιεςε ζπλεξγηψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε). 

Γεληθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο απνηεινχλ: 
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Ζ θηλεηνπνίεζε πόξωλ: 

 Αμηνπνίεζε αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

 Ππκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

Ζ αλάπηπμε εμωζηξεθνύο δξάζεο: 

 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο ΝΡΑ θαη θνξείο 

 Δλέξγεηεο αλάπηπμεο κε εκπιεθφκελνπο θνξείο, επηκειεηήξηα, θαζψο θαη ελεξγνπνίεζε 

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, θ.ι.π. 

 Ηζφξξνπε αλάπηπμε δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

Ζ αλζξωπνθεληξηθή αλάπηπμε: 

 ηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ 

 Γηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε 

 Άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα πνιηηψλ 

 Θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε 

 Ηζφηηκε εμππεξέηεζε πνιηηψλ  

 Πηήξημε θνηλσληθψλ δνκψλ πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο  

Ν Γήκνο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ αζιεηηζκνύ  θαη ηνπ πνιηηηζκνύ: 

 Νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ 

 Δλίζρπζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγία πξνπνλεηηθψλ ηκεκάησλ 

 Ρνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

 Ξνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα – πφινο έιμεο 

 Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη αλάδεημε πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ 

 

Νη παξαπάλσ αξρέο σο βαζηθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ ζεξαπεπηηθά γηα ηελ 

πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηαθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ κεηνπζηψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, αλαιπφκελεο ζε άμνλεο θαη 

κέηξα κε επηκέξνπο ζηφρνπο. Ζ ζηξαηεγηθή ελφο Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν ζηφρσλ 

θαη πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη επίηεπμεο ηνπ νξάκαηφο 

ηνπ. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαίλεη πξαθηηθά: 
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 Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη 

ν Γήκνο θαη  

 Ρε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη επηινγψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο ε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ επηηειείηαη κέζσ ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ επί-κέξνπο ζηφρσλ, σο ηελ εχιεπηε απεηθφληζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ. Ν 

θαζνξηζκφο αμφλσλ, κέηξσλ θαη ζηφρσλ απνηειεί ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθήο εξκελείαο αιιά θαη 

πεξαηηέξσ αλάιπζεο ηεο πνξείαο ηνπ Γήκνπ ζηνλ παξαπάλσ ζθνπφ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ 

Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ, έρνληαο ήδε αλαθεξζεί ζε πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο, 

έρεη σο αληηθείκελν, κε ηζφηηκα θαη δίθαηα απηνδηνηθεηηθά θξηηήξηα: 

 

 

3.3 Νη άμνλεο, ηα κέηξα θαη νη ζηόρνη ηνπ Πηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο επηδησθφκελεο ζηξαηεγηθήο πνξείαο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ 

πξνθξίλεη σο αλαγθαία ηελ εμεηδίθεπζε ζε άμνλεο, κέηξα θαη ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ, θάηη ην 

νπνίν θαζηζηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ εχιεπηε θαη ηελ πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζή ηνπ 

απνδνηηθφηεξε θαζψο δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν, ηε δηαπίζησζε αδπλακηψλ θαη ηελ πξνψζεζε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Απφ ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο αιιά θαη ηελ δπλακηθή 

δηάζηαζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ πξνηείλνληαη νη εμήο άμνλεο δξάζεο: 

Άμνλαο 1: Ξεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δωήο, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ ελίζρπζε πνιηηηθψλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή επκάξεηα θαη ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

Άμνλαο 2: Θνηλωληθή πνιηηηθή, πγεία, παηδεία, πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο. Πηνρεχεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ εζεινληηζκνχ, κέηξσλ 

γηα ηελ πγεία, ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θίιαζινπ 

πλεχκαηνο θαη ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ αζιεηηζκφ. 

Άμνλαο 3: Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρόιεζε. Πηνρεχεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ζηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζηελ αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε δεκηνπξγία ελφο ζειθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο. 
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Άμνλαο 4: Βειηίωζε δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

Γήκνπ. Ξεξηιακβάλεη ηε γεληθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ σο νξγαληζκνχ θαζψο 

θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζηψλ θαη αλάπηπμεο δξάζεσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα κε ηα ππφινηπα 

λνκηθά ηνπ πξφζσπα. Αθφκε ζηνρεχεη ζε νξηδφληηεο δξάζεηο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηνπο ππνινίπνπο 

εμππεξεηνχκελνπο θνξείο, φπσο επηρεηξήζεηο θαη άιινπ είδνπο ζπιινγηθφηεηεο. 

Θάζε άμνλαο εμεηδηθεχεηαη ζε Κέηξα θαη ζηφρνπο κε ηελ εμήο πνξεία αλάιπζεο, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Άμνλαο  1 Ξεξηβάιινλ θαη Ξνηόηεηα Εωήο 

Κέηξν  1.1 Φπζηθό πεξηβάιινλ 
Πηόρνη 1.1.1 Ξξνψζεζε πνιηηηθψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο – Γεκηνπξγία ελφο 

«πξάζηλνπ Γήκνπ» 
 1.1.2 Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηε δηακφξθσζε πθηζηάκελσλ 
 1.1.3 Δλζάξξπλζε λέσλ δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ  
 1.1.4 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζην δήηεκα νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ  
 1.1.5 Δλζάξξπλζε θαη παξνρή θηλήηξσλ εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο 

Αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
 1.1.6 Θίλεζε νρεκάησλ κε θπζηθφ αέξην 
 1.1.7 Δλζάξξπλζε εγθαηάζηαζεο πξάζηλσλ ζηεγψλ ζε νηθίεο, επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο, δεκφζηα θηίξηα 
 1.1.8 Ξξφγξακκα δελδξνθπηεχζεσλ  
 1.1.9 Δλζάξξπλζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο επηρεηξεκαηηθήο, νηθηαθήο θαη 

δηνηθεηηθήο ρξήζεο 
 1.1.10 Ξνιηηηθέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο θαηαζηξνθψλ 
 1.1.11 Νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ θαη θνηλφθηεησλ πφξσλ 
  1.1.12 Έξγα θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πνιίηε ζε 

ζέκαηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θπζηθψλ 
πφξσλ, εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ελέξγεηαο. 

 1.1.13 Αλαθχθισζε ζηα ζρνιεία 
 1.1.14 Δβδνκάδα πεξηβάιινληνο 
 1.1.15 Αμηνπνίεζε νξγαληθψλ απνβιήησλ (λεθξά δψα – αγξνηηθά ππνιείκκαηα) 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ σο πξψηεο χιεο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 1.1.16 Δπαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε λνηθνθπξηψλ Γηαρείξηζεο ζθνππηδηψλ θαη 
νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. 

   
Κέηξν  1.2 Νηθηζηηθό πεξηβάιινλ 
Πηόρνη 1.2.1 Θαζαξνί δξφκνη – θαζαξνί πεξίπαηνη 
 1.2.2 Αλάπιαζε δξφκσλ – πιαηεηψλ – νηθηζηηθψλ ηεηξαγψλσλ 
 1.2.3 Αλάδεημε πξνηχπσλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο 
 1.2.4 Βειηίσζε δηαδηθαζηψλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 
 1.2.5 Ξξνψζεζε δηαδηθαζηψλ αλαθχθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ  
 1.2.6 Δλίζρπζε δηθηχνπ πεδνδξφκσλ 
 1.2.7 Γηαθξηηή ζήκαλζε θαη ελίζρπζε δηθηχνπ κνλνπαηηψλ πεδνπνξίαο θαη 

πνδειαηηθσλ δηαδξνκψλ 
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 1.2.8 Δλίζρπζε πξαζίλνπ ζηηο νηθηζηηθέο δνκέο 
 1.2.9 Αλαπιάζεηο δεκφζησλ θηηξίσλ 
 1.2.10 Ξξφγξακκα επηβξάβεπζεο «πξάζηλσλ γεηηνληψλ», «πξάζηλσλ απιψλ», 

«αλζηζκέλσλ κπαιθνληψλ». 
 1.2.11 Ξεξηνξηζκφο άλαξρεο ζηάζκεπζεο ζηα θέληξα ησλ θπξηνηέξσλ νηθηζκψλ, 

πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. 
 1.2.12 Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ – Αζθαιήο Γήκνο. Δλίζρπζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο 

θαη πξφιεςε εγθιεκαηηθφηεηαο. 
   
Κέηξν  1.3 Γίθηπα θαη πνδνκέο 
Πηόρνη 1.3.1 Βειηίσζε ππνδνκψλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ 
 1.3.2 Βειηίσζε ππνδνκψλ δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο 
 1.3.3 Πήκαλζε θαη ελίζρπζε δηθηχνπ δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο 
 1.3.4 Αμηνιφγεζε θαη αλαδηακφξθσζε ζπζηεκάησλ κνλνδξνκήζεσλ  
 1.3.5 Κειέηε θαη εγθαηάζηαζε πνδειαηνδξφκσλ 
 1.3.6 Δπέθηαζε επξπδσληθήο αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 
 1.3.7 Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 
 1.3.8 Γξάζεηο αλάπιαζεο δεκνζίσλ ρψξσλ θαη θαηαζθεπαζηηθήο δηακφξθσζεο 

δεκνηηθψλ θαη δεκφζησλ θηηξίσλ, κε ηξφπν πνπ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη 
ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ απφ ΑκεΑ 

 1.3.9 Κείσζε φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ελίζρπζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
απνξξηκκάησλ κέζσ δξάζεσλ αλαθχθισζεο. 

 1.3.10 Έξγα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ θαη αμηνπνίεζεο ΑΞΔ 
 1.3.11 πνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ δεκηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ 
 1.3.12 Ξάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο 
 1.3.13 Έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο. 

 

Άμνλαο  2 Θνηλωληθή πνιηηηθή, πγεία, εθπαίδεπζε, δηα βίνπ κάζεζε, 
πνιηηηζκόο θαη αζιεηηζκόο 

Κέηξν  2.1 γεία θαη θνηλωληθή πξόλνηα 
Πηόρνη 2.1.1 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θξίζηκσλ δεδνκέλσλ 

γηα ηελ πγεία 
 2.1.2 Νινθιεξσκέλε δηθηχσζε θέληξσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 
 2.1.3 Δλέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ζεκάησλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο 
 2.1.4 Δλίζρπζε δηθηχνπ ηαηξψλ-εζεινληψλ 
 2.1.5 Ξαηδηθή πξνζηαζία θαη δίθηπν θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 
 2.1.6    πνζηήξημε δνκψλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο  
 2.1.7 ΘΔΞ γείαο 
   
Κέηξν  2.2 Θνηλωληθή κέξηκλα θαη θνηλωληθή ελζωκάηωζε 
Πηόρνη 2.2.1 Δλίζρπζε εζεινληηζκνχ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ 
 2.2.2 Ξξφγξακκα ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θνηλσληθέο δξάζεηο 
 2.2.3 Θνηλσληθή ηξάπεδα ξνχρσλ θαη νηθηαθψλ ζπζθεπψλ - Θνηλσληθφ 

Ξαληνπσιείν 
 2.2.4 Γξάζεηο επηκφξθσζεο δεκνηψλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 
 2.2.5 Πηήξημε θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ  
 2.2.6 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θνηλσληθνχ GIS 
   
Κέηξν  2.3 Δθπαίδεπζε θαη δηα-βίνπ κάζεζε 
Πηόρνη 2.3.1 Γξάζεηο δεκηνπξγίαο λέσλ θαη θαηαζθεπαζηηθήο δηακφξθσζεο 
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πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη έξγα αλαθαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ησλ αχιεησλ ρψξσλ ηνπο. 

 2.3.2 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο γλψζεο 
 2.3.3 Ξξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο δεηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, (πρ θπθινθνξηαθήο αγσγήο, πξφιεςεο λαξθσηηθψλ, 
ελεκέξσζε λέσλ κεηέξσλ θιπ) 

 2.3.4 Γεκηνπξγία Γεκνηηθήο ηξάπεδαο γλψζεο κε δηαθξηηά έξγα ηνπηθψλ 
επηζηεκφλσλ 

 2.3.5 Ξξφγξακκα ππνηξνθηψλ ζε επηζηήκνλεο θαηαγφκελνπο απφ ην Γήκν 
κέζσ θαη ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ 

 2.3.6 Ξξνζέιθπζε αθαδεκατθψλ θαη αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο ζε βξαδηέο 
ζπλαληήζεσλ κε λένπο, καζεηέο θαη θνηηεηέο  

 2.3.7 Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη εηνηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, κε κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςή ηνπο φζν θαη κε ηελ 
ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ή απνθαηάζηαζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. 

 2.3.8 Γξάζεηο ππνζηήξημεο θαη νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηα βίνπ 
κάζεζεο. 

 2.3.9 Ρκήκαηα εθπαίδεπζεο ζηε κνπζηθή – ηα θαιιηηερληθά – ηελ θπθινθνξηαθή 
αγσγή, ηε πεξηβαιινληηθή επζπλεηδεζία, ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε, 
ηελ πγηεηλή  δηαηξνθή θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνπο Ππιιφγνπο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ 

 2.3.10 πνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Αλνηθηνχ Πρνιείνπ» 
 2.3.11 Τεθηαθνί πίλαθεο ζε ζρνιεία 
 2.3.12 Ρκήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε εηδηθέο ζεκαηηθέο 
 2.3.13 Ρκήκαηα θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο 
 2.3.14 Πηήξημε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ ησλ ζρνιείσλ φπνπ απηφ 

απαηηείηαη 
 2.3.15 Πεκηλάξηα εθπαίδεπζεο 
 2.3.16 Ξξνζπάζεηα αδειθνπνίεζεο ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ κε ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ 
   
Κέηξν  2.4 Ξνιηηηζκόο, πνιηηηζκηθή πξνβνιή, αζιεηηζκόο θαη εζεινληηζκόο 
Πηόρνη 2.4.1 Δλίζρπζε δηθηχνπ πνιηηηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νκάδεο ζεάηξνπ θάζε 

ειηθίαο, γηα θάζε έθθξαζε 
 2.4.2 Δλίζρπζε εζεινληηθήο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, δξάζεηο αηκνδνζίαο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηε δσξεά νξγάλσλ  
 2.4.3 Δλίζρπζε ξφινπ θαη δηαθξηηψλ δξάζεσλ λενιαίαο 
 2.4.4 Θεζκνζέηεζε εβδνκάδαο θνηλσληθψλ δξάζεσλ αθηεξσκέλεο ζε δηαθξηηέο 

ζεκαηηθέο, φπσο πρ πεξηβάιινλ, ηζφηεηα, πνδήιαην θιπ 
 2.4.5 Θαηαζθεπή θαη Βειηίσζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ 
 2.4.5 Δλίζρπζε ηνπηθήο εξαζηηερληθήο αζιεηηθήο ελαζρφιεζεο, ελίζρπζε 

ηκεκάησλ ππνδνκψλ 
 2.4.6 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηα νθέιε ηνπ εζεινληηζκνχ 
 2.4.7 Γεκηνπξγία Γξαθείνπ εζεινληηζκνχ 
 2.4.8 Θεζκνζέηεζε δηεζλνχο εβδνκάδαο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο. Θάζε ρξφλνο 

θαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηνκέαο δξάζεο. 
 2.4.9 Ξαξνπζίαζε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο ησλ θαιιηηερλψλ 

ηνπ Γήκνπ – επαγγεικαηηψλ θαη εξαζηηερλψλ 
 2.4.10 Αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ – αμηνπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

πφξσλ 
 2.4.11 πνζηήξημε πξνγξάκκαηνο Αδειθνπνίεζεο Γήκνπ Υξαηνθάζηξνπ κε 

Γήκνπο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ απφ θνηλνχ νξγάλσζε δξάζεσλ 
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Κέηξν  2.5 Ηζόηεηα θύιωλ θαη επθαηξηώλ 
Πηόρνη 2.5.1 Δλίζρπζε γπλαηθείσλ πξσηνβνπιηψλ εζεινληηζκνχ θαη θνηλσληθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο 
 2.5.2 Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 2.5.3 Δλίζρπζε λέσλ κεηέξσλ 
   
Κέηξν  2.6 Θαηαγξαθή θνηλωληθνύ ηζηνύ θαη γεωρωξηθή ηνπο απνηύπωζε 
Πηόρνη 2.6.1 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πςειήο 

ρξεζηκφηεηαο 
 2.6.2 Αλάπηπμε θαη επηθαηξνπνίεζε γεσρσξηθήο απνηχπσζεο θνηλσληθψλ 

δεδνκέλσλ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ  
   
Κέηξν  2.7 Ξαξεκβάζεηο κείωζεο ηνπ θόζηνπο δωήο ηωλ πνιηηώλ 
Πηόρνη 2.7.1 Ξηινηηθή εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ κείσζεο θφζηνπο δσήο κέζσ επίηεπμεο 

νκαδηθψλ παθέησλ πξνζθνξάο ζε ηνκείο θνηλσληθήο δξάζεο 
(κεηαθηλήζεηο, θηλεηή ηειεθσλία, ςεθηαθά δίθηπα) 

 2.7.2 Κείσζε θφζηνπο ρξήζεο ππεξεζηψλ κε δηαθξηηά ηηκνιφγηα ηνπηθψλ 
θαηαλαισηψλ θαη κε 

   

 

Άμνλαο  3 Ρνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρόιεζε 

Κέηξν  3.1 Νηθνλνκηθέο ππνδνκέο θαη δίθηπα 
Πηόρνη 3.1.1 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα – ελζάξξπλζε ζεκηλαξίσλ 

- πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζε λέεο θαιιηέξγεηεο 
 3.1.2 Ιεηηνπξγία γξαθείνπ ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο γηα δπλεηηθνχο 

επελδπηέο ζηελ πεξηνρή 
 3.1.3 Ιεηηνπξγία ππνδνκήο ελεκέξσζεο «Βνεζφο ηνπ επελδπηή» θαη δεκηνπξγία 

ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο εζληθήο εκβέιεηαο, φπσο ηα Δπηκειεηήξηα 
Θεζζαινλίθεο, νη Δκπνξηθνί Πχιινγνη, ην Δξγαηηθφ Θέληξν, θ.α. 

 3.1.4 Δλζάξξπλζε θαη θίλεηξα επηινγήο απφ ηνπο δεκφηεο ησλ ηνπηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

 3.1.5 Δπξσπατθή δηθηχσζε θαη δεκηνπξγία επξσπατθψλ ζπλεξγηψλ 
 3.1.6 Γνκέο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο λέσλ επηζηεκψλ 

γηα δξαζηεξηφηεηεο απμεκέλεο θνηλσληθήο αμίαο 
 3.1.7 Γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο 
 3.1.8 Ππκβνπιεπηηθή ζηελ Απαζρφιεζε  
   
Κέηξν  3.2 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπηθήο έθθξαζεο θαη πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο  
Πηόρνη 3.2.1 Γεκηνπξγία θέληξνπ ελεκέξσζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
 3.2.2 Γηνξγάλσζε δηεζλψλ εκεξίδσλ – workshops & round tables σο 

δπλαηφηεηα ηνπηθήο έθθξαζεο θαη πξνβνιήο 
 3.2.3 Δλζάξξπλζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πηζηνπνίεζε, πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 
 3.2.4    Ππκβνπιεπηηθή ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα  
   
Κέηξν  3.3 Δλίζρπζε απαζρόιεζεο θαη αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
Πηόρνη 3.3.1 Κείσζε αλεξγίαο λέσλ θαη γπλαηθψλ 
 3.3.2 Πηνρεπκέλεο δξάζεηο απαζρφιεζεο επαίζζεησλ νκάδσλ αλέξγσλ θνληά 
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ζηε ζχληαμε 
 3.3.3 Θίλεηξα ηνπνζέηεζεο επηρεηξήζεσλ ζην Γήκν θαη πξφζιεςεο δεκνηψλ 
 3.3.4 Θεζκνζέηεζε Γηαγσληζκνχ Λεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 
Κέηξν  3.4 Ρνπηθέο ζπλέξγηεο, εζεινληηθή αλάπηπμε ΑΚΘΔ 
Πηόρνη 3.4.1 Ππλέξγηεο κε θνξείο εκπνξηθνχ, βηνηερληθνχ θαη βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα 
 3.4.2 Γίθηπα ζπλεξγαζηψλ κε αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο. Γηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο 
 3.4.3 Δηδηθή ζηφρεπζε ζε νκάδεο λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκψλ ζηελ 

πξσηνγελή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θίλεηξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
ζην Γήκν 

 3.4.4  Αλάπηπμε ηνπηθνχ δηθηχνπ εζεινληψλ  
   
Κέηξν  3.5 Αμηνπνίεζε νηθνλνκηθώλ ξνώλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 
Πηόρνη 3.5.1 Δλίζρπζε πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ 
 3.5.2 Δλζάξξπλζε εθαξκνγήο εληαίαο πνιηηηθήο πνηφηεηαο θαη marketing 
 3.5.3 Δλζάξξπλζε ζπλεξγηψλ κε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο 
   
Κέηξν  3.6 Αλάπηπμε ηνπηθώλ ζπκθώλωλ πνηόηεηαο 
Πηόρνη 3.6.1 Γεκηνπξγία ζπκθψλσλ πνηφηεηαο ζηελ ηνπξηζηηθή θαη αγξνηηθή αλάπηπμε 
 3.6.2 Γεκηνπξγία πξνηχπσλ αλάπηπμεο ζηε ζπλεξγαζία θνξέσλ 
 3.6.3 Γεκηνπξγία πξνηχπσλ αλάπηπμεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο εληαίαο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απεπζπλφκελεο ζε ηαμηδηψηεο, κφληκνπο επηζθέπηεο 
θαη κεκνλσκέλεο νκάδεο 

 3.6.4 Δλίζρπζε ηνπηθψλ δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ  

   

 

Άμνλαο  4 Βειηίωζε δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
Γήκνπ 

Κέηξν  4.1 Νινθιεξωκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε 
Πηόρνη 4.1.1 Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο «κίαο ζηάζεο» 
 4.1.2 Δπέθηαζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ  
 4.1.3 Ξηινηηθή εθαξκνγή «πξνζσπηθνχ βνεζνχ» ηνπ Γεκφηε 
   
Κέηξν  4.2 Ξιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη βειηίωζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ Γήκνπ  
Πηόρνη 4.2.1 Αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκφξθσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
 4.2.2 Ζιεθηξνληθή θαξηέια θάζε δεκφηε αλαθνξηθά κε ηηο ηακεηαθέο ηνπ 

εθθξεκφηεηεο πξνο ην Γήκν 
 4.2.3 Βειηίσζε ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 
   
Κέηξν  4.3 Αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ 
Πηόρνη 4.3.1 Γηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο  
 4.3.2 Ξηινηηθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εκπινπηηζκνχ εξγαζίαο θαη ελαιιαγψλ 

αληηθεηκέλσλ 
 4.3.3 Απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλαθνξψλ εξγαζίαο (tasks reports) 
 4.3.4 Ξηινηηθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη απηφ-αμηνιφγεζεο 

νξηδφληηαο θαη θαζεηνπνηεκέλεο δνκήο 
   
Κέηξν  4.4 Βειηίωζε ηωλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλωλ ηνπ Γήκνπ 
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Πηόρνη 4.4.1 Κείσζε νηθνλνκηθψλ βαξψλ 
 4.4.2 Δμεχξεζε πξφζζεησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη αμηνπνίεζε ΔΠΞΑ θαη 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ  
 4.4.3 Νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαη ελίζρπζε 

ππνδνκψλ ηδηαίηεξεο ηνπηθήο αμίαο  
 4.4.4 Νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα Γεκνηηθά θηήξηα 

θαη ππνδνκέο 
 4.4.5 Νηθνλνκνηερληθή δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ κε πξφηππν επηρείξεζεο 
   
Κέηξν  4.5 Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 
Πηόρνη 4.5.1 Πηνρεπκέλε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 
 4.5.2 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνηεκέλεο απφδνζεο πιεξνθνξηψλ ησλ 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 
 4.5.3 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ άκεζεο δηαρείξηζεο θαη απεηθφληζεο ρξήζεσλ 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 
 4.5.4 Βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ είζπξαμεο κηζζίσλ θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή 

πφξσλ 
   
Κέηξν  4.6 Δζωηεξηθή νξγάλωζε, δηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε 
Πηόρνη 4.6.1 Ζιεθηξνληθή ελεκέξσζε πνιηηψλ γηα θάζε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

ησλ Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ 
 4.6.2 Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Γήκνπ 
 4.6.3 Γηαδηθαζίεο ηνπηθήο δηαβνχιεπζεο γηα θξίζηκα ηνπηθά ζέκαηα 
 4.6.4 Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαζψο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφηεο. 

 

 

 

 

Ρν παξαπάλω πιαίζην ζηόρωλ ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεύνληαη ηα κέηξα θάζε 

δηαθξηηνύ άμνλα ζηξαηεγηθήο ζπληεηαγκέλεο πνξείαο εθπιήξωζεο ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ ηίζεληαη πξνο δηαβνύιεπζε εζωηεξηθή 

(εληόο ηνπ Γήκνπ ωο νξγαληζκόο) αιιά θαη εμωηεξηθή (ζηνπο δεκόηεο, 

θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ) αλακέλνληαο πξνβιεκαηηζκνύο, 

επηζεκάλζεηο θαη ζρόιηα αλαθνξηθά κε πεξαηηέξω ελζωκαηώζεηο ηόζν 

αλαθνξηθά κε ηνλ εκπινπηηζκό ηωλ επηκέξνπο ζηόρωλ όζν θαη κε ηελ 

πξνζζήθε επηπιένλ ελδερνκέλωο κέηξωλ. 

  

 


