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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους
πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και με τον Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
στο άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων
εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο
εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο
Προϋπολογισμό.
Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί
στην εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού.
Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της
μέτρησης των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική
λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις τόσο το ανθρώπινο
δυναμικό τους, όσο και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας μέσα από την
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (αριθμ. 76 του Ν. 3852/2010).
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων
αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους
ρόλου, καθώς αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών
επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας
των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι πρόγραμμα, πολύπλευρου χαρακτήρα, με
εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που
απασχολούν την καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων.
Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο
των τοπικών υποθέσεων. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται
η

βούληση

και

το

όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο όραμα και στη

βούληση των Δημοτικών Αρχών πρέπει να καταγράφεται σαφώς η επιδίωξη
για ίσες ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους. Κατά
σύνταξής

του

πρέπει

να

συμμετέχουν

με

σαφώς

τη

διαδικασία

καθορισμένο

τρόπο

Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες πολιτών.
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Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες
των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές
διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα
πρέπει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και
συντονισμού των ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και να
είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι
στόχοι του.
2. Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας
Την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και δεδομένων από όλα τα τμήματα
των υπηρεσιών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Χαλκηδόνος, ανέλαβε
η Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) μετά την από 70/2015 απόφαση του
Δημάρχου Χαλκηδόνος, ως κάτωθι:
 Ο κ. Αλέξανδρος Μανάκης, Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας - Περιβάλλοντος Χωροταξίας - Τεχνικών Έργων,
 Ο κ. Μαυρουδής Μηντσιούδης, Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών - Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονοµίας και Κ.Ε.Π.,
 Ο κ. Ιωάννης Παπαµιχαήλ, Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος σε θέµατα
Ενέργειας, Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Νεολαίας,
 Ο κ. Εµµανουήλ Χλοπτσίδης, Ειδικός Σύµβουλος ∆ηµάρχου,
 Ο κ. ∆ηµήτριος Γερµανίδης, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών, µε αναπληρώτρια την κα Σταυρούλα ∆ελιάκη Αν. Προϊσταµένη
του Τµήµατος ∆/κης Μέριµνας, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
 Ο κ. Χρήστος Κωτούλας, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, µε αναπληρωτή του τον κ. ∆ηµήτριο Τζιοβάρα, Υπάλληλο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,
 Η κα Χρυσούλα Ματσίγκου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, µε αναπληρώτρια την κα Χαρίκλεια Χρήστου, Αν. Προϊσταµένη
του Τµήµατος Ταµείου, Εσόδων και Περιουσίας του ∆ήµου,
 Η κα Παπαστογιαννίδου Κυριακή, ΤΕ Κοιν. Λειτουργών στον Οργανισµό
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Ν.Π.∆.∆., µε αναπληρώτρια την κα
Μαρία Γιακουµάκη ΤΕ Κοιν. Λειτουργών.
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Η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών
του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει το κείμενο του
Στρατηγικού Σχεδιασμού το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η
Εκτελεστική Επιτροπή στη συνέχεια αφού μελετήσει, επεξεργαστεί και συζητήσει
επί του Σχεδίου, το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά την περίοδο 2015-2019 και
περιλαμβάνει:


Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης



Διατύπωση των γενικών στρατηγικών στόχων και διαμόρφωση αξόνων
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων



Επιχειρησιακό προγραμματισμό με βάση τους στρατηγικούς στόχους



Προγραμματισμό των δράσεων του Δήμου



Οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων.
Σκοπός της παρούσας Α’ Φάσης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης

κατάστασης καθώς και η παρουσίαση ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με τις
μεταβολές που επήλθαν τη δεκαετία που μελετάται. Για την παρουσίαση των
συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες αντλώντας δεδομένα
από παρελθούσες απογραφές αλλά και μέσω της συγκριτικής παρουσίασης
αντίστοιχων στοιχείων με τα ευρύτερα χωρικά και διοικητικά επίπεδα στα
οποία εντάσσεται η περιοχή μελέτης.
Η επεξεργασία των στοιχείων διενεργείται σε δύο επίπεδα: το πρώτο
αναφέρεται στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης ενώ το
δεύτερο

στο

εσωτερικό

περιβάλλον

του

ΟΤΑ.

Επίσης,

για

την

αποτελεσματικότερη μεθοδολογικά προσέγγιση, σύμφωνα άλλωστε και με τις
κατευθύνσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την κατάρτιση των ΕΠ αλλά
και του οδηγού της ΕΕΤΑΑ η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
Α) Γενικά Δημογραφικά Στοιχεία
Β) Περιβάλλον
Γ) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Δ) Κοινωνική Ανάπτυξη
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3. Διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Χαλκηδόνος
Η διαδικασία κατάρτισης του Ε.Π., περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:


Συγκρότηση ομάδας έργου, διατύπωση αρχικών κατευθύνσεων της
δημοτικής αρχής, ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου και διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων
της Δημοτικής Αρχής.



Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.



Καθορισμός του οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου.



Συνεργασία της Εκτελεστικής Επιτροπής με όμορους Δήμους και την
Περιφέρεια
υπερτοπικής

για

την

διασφάλιση

ανάπτυξης

και

την

του

συντονισμού

προώθηση

των

πιθανών

δράσεων

διαδημοτικών

συνεργασιών.


Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.



Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.



Το

εγκεκριμένο

από

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

κείμενο

στρατηγικού

σχεδιασμού, τίθεται προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
και παράλληλα δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2)
εβδομάδες, με καταχώριση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται
προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.


Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου.



Πενταετής

Προγραμματισμός

των

Δράσεων

και

Οικονομικός

Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.



Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι τρεις φάσεις για την κατάρτιση του « Επιχειρησιακού Προγράµµατος με τα
αντίστοιχα βήματα που ακολουθούνται περιγράφονται παρακάτω:
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ΦΑΣΗ

Α:

Αποτύπωση

και

Αξιολόγηση

του

Εξωτερικού

και

Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Ο.Τ.Α.
Βήµα 1. Προετοιµασία και οργάνωση
Προετοιµασία και οργάνωση της διαδικασίας σύνταξης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος µέσω των εξής ενεργειών:


Συγκρότηση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου.



∆ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ∆ηµοτικής Αρχής.



Οργάνωση και προγραµµατισµός του Έργου.



Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του
∆ήµου.

Βήµα 2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής
του ∆ήµου
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής
του ∆ήµου και εντοπισµός των σηµαντικότερων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης,
που θα πρέπει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά τα αµέσως προσεχή έτη.
Περιγράφεται η γενική µακροσκοπική εικόνα της περιοχής του ∆ήµου και
αναφέρονται

τα

γεωγραφικά,

πληθυσµιακά,

κοινωνικά,

οικονοµικά,

πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής. Ακολουθεί
η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα
τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεµατικό τοµέα.

Βήµα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήµου και των νοµικών
προσώπων του ως οργανισµών.
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου
και των νοµικών προσώπων του και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων
εσωτερικής ανάπτυξης (π.χ. δραστηριότητες και

διαδικασίες λειτουργίας,

οργάνωση, ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή, οικονοµικά στοιχεία,
κ.α.).
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Βήµα 4: Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
του ∆ήµου
Πραγµατοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος µέσω
του καθορισµού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η οµαδοποίηση των
γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράµατος και των
αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της
στρατηγικής του ∆ήµου προσδιορίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης
που θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και
διαµορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα
διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης. Οι συναφείς γενικοί στόχοι οµαδοποιούνται σε προτεραιότητες Μέτρα και τα συναφή Μέτρα οµαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες Άξονες. ∆ιατυπώνεται το όραµα για την ανάπτυξη της περιοχής και για την
εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου ως οργανισµού, καθώς και οι κατευθυντήριες
αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο
διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου - ∆ιαβούλευση
Βήµα 5: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:
• Στην έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου.
• Στη δηµόσια διαβούλευση του στρατηγικού σχεδίου µέσω των διαθέσιµων
µέσων επικοινωνίας και στη διοργάνωση δηµοσίων εκδηλώσεων.
• Στη σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και στην
ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών.

Σελίδα 11

Φάση Β: Επιχειρησιακός και Οικονοµικός Προγραµµατισµός
Επιχειρησιακός Σχεδιασµός
Βήµα 6: Κατάρτιση σχεδίων δράσης
Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαµβάνουν στόχους και δράσεις για
την επίτευξη του καθένα από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου µε
σκοπό την εφαρµογή της στρατηγικής του ∆ήµου.
Βήµα 7: Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων.
Σκοπός του βήµατος είναι η ιεράρχηση και ο προγραµµατισµός των δράσεων που
περιλαµβάνονται στα σχέδια δράσης, η οµαδοποίηση, ο έλεγχος και η
οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραµµατισµός
των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

Οικονοµικός Προγραµµατισµός
Βήµα 8: Οικονοµικός Προγραµµατισµός
Πραγµατοποιείται εκτίµηση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων
του, ανά πηγή χρηµατοδότησης, για κάθε έτος της επόµενης τετραετίας,
κατανέµονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας, καταρτίζεται
συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά µέτρο και άξονα και συντάσσονται οι
χρηµατοδοτικοί πίνακες.
Βήµα 9: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος
Για

την

παρακολούθηση

του

Πενταετούς

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

καταρτίζονται δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε
Δείκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσματος. Οι δείκτες αξιοποιούνται για την
ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να καταστούν μετρήσιμοι. Σε
κάθε Δείκτη αντιστοιχίζεται μια τιμή-στόχος για κάθε δράση.
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Βήµα 10: Ολοκλήρωση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:


Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος από την οµάδα
έργου και στην υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή.



Στην υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και στην έγκριση αυτού με ψήφιση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.



Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την
Περιφέρεια.



Στη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο Χαλκηδόνος.

Φάση Γ: Υποστήριξη µετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν στην:
1. Υλοποίηση,
2. Παρακολούθηση και
3. Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος μέσω Δεικτών Εισροών,
Εκροών και Αποτελέσματος.
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1. Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου ως Οργανισμού
Ο Δήμος Χαλκηδόνος αποτελεί νεοσύστατο Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

κατ’

εφαρμογή

του

Ν.3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
στα όρια με τους Νομούς Πέλλας και Κιλκίς, και προέκυψε το 2011 από τη
συνένωση των τριών Δήμων Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνος. Έδρα
του είναι τα Κουφάλια, ιστορική έδρα η Γέφυρα και περιλαμβάνει 17 οικισμούς. Ο
Δήμος Χαλκηδόνος έχει έκταση 364 τετ. χιλιόμετρα και πραγματικό πληθυσμό
33.510 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011. Η έδρα
του Δήμου βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο
Δήμος Χαλκηδόνος βρίσκεται στην πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης και
χαρακτηρίζεται από τη διέλευση του Αξιού ποταμού. Όλες οι Τοπικές/Δημοτικές
Κοινότητες χαρακτηρίζονται ως πεδινές. Πρόκειται, κατά βάση, για μία αγροτική
περιοχή με παραπλήσια χαρακτηριστικά ανάπτυξης σε κάθε μια Δημοτική Ενότητα
και κυρίως στις έδρες των πρώην Δήμων. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι τα
Κουφάλια συγκεντρώνουν πολλές υπηρεσίες και λειτουργούν ως τοπικό κέντρο
για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος και η Χαλκηδόνα, που
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μητροπολιτικού πολεοδομικού συγκροτήματος
της Θεσσαλονίκης λειτουργούν συμπληρωματικά, ως περιφερειακά κέντρα. Οι 17
οικισμοί που περιλαμβάνει ο Δήμος Χαλκηδόνος κατά δημοτική ενότητα είναι:
Δ.Ε. Κουφαλίων
Κουφάλια, Πρόχωμα, Καστανάς, Ακροπόταμος
Δ.Ε. Χαλκηδόνας
Χαλκηδόνα, Βαλτοχώρι, Ελεούσα, Μικρό Μοναστήρι, Λουδίας, Άδενδρο, Παρθένιο
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Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου
Άγιος Αθανάσιος, Γέφυρα, Βαθύλακκος, Νέα Μεσημβρία, Αγχίαλος, Ξηροχώρι

1.2.

Ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ) η
οποία αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος Περιφέρεια της χώρας και καταλαμβάνει
το κεντρικό τμήμα του Γεωργαφικού Διαμερίσματος της Βορείου Ελλάδος.
Αποτελείται από τις περιφερειακές ενότητες Π.Ε. Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς,
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Έδρα της περιφέρειας είναι το
Μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία περιφέρεια, η οποία
συνδυάζει στοιχεία κεντρικότητας με στοιχεία συνοριακού χαρακτήρα καθώς
αποτελεί το εξωτερικό σύνορο της χώρας, συνορεύοντας προς βορρά με δύο
βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει έκταση 19.146 τετ. χλμ. και
αντιστοιχεί στο 14,51% του συνολικού μεγέθους της χώρας. Ο πληθυσμός, κατά
την απογραφή του 2001, ανερχόταν σε 1.871.952 άτομα, αποτελώντας το 17,07%
του πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός, στο σύνολο της Περιφέρειας,
παρουσίασε τάσεις αύξησης με μεταβαλλόμενους ρυθμούς, γεγονός που
οφείλεται τόσο στη δυναμική της Θεσσαλονίκης, όσο και στα φαινόμενα της
μετανάστευσης κυρίως από περιοχές της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αναφορικά
με τη διάρθρωση της απασχόλησης σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του
2001, ο τριτογενής τομέας κατέχει πάνω από τους μισούς από τους
απασχολούμενους, ποσοστό που ανέρχεται σε 58%, ακολουθεί ο δευτερογενής με
25% και ο πρωτογενής με 17%.
Εμφανίζει υψηλή παραγωγικότητα στον τομέα της γεωργίας, μεγάλη ποικιλία
στις

καλλιέργειες

και

καλές

προοπτικές

ανάπτυξης.

Στον

τομέα

της

κτηνοτροφίας η Περιφέρεια αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο παραγωγής
βοοειδών της χώρας, ενώ απαντώνται όλοι οι κλάδοι ζωικής παραγωγής. Ως
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ζώνες αγροτικής προτεραιότητας, οι οποίες αναπτύσσουν μια ανταγωνιστική
αγροτική οικονομία, θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι περιοχές με αρδευτικά
δίκτυα, οργανωμένες κτηνοτροφικές ζώνες, δάση, και διάφορες λοιπές
γεωργικές ζώνες με εδάφη υψηλής γαιοϊκανότητας.
Σε ότι αφορά το δευτερογενή τομέα, η Π.Κ.Μ. αποτελεί σημαντική
βιομηχανική Περιφέρεια (ΒΙΠΕ) της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί
εφτά ΒΙΠΕ, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν ΒΙΠΑ με
προσωρινές ρυθμίσεις. Ο κλάδος της μεταποίησης είναι ο πιο ανεπτυγμένος
καθώς

συγκεντρώνει το

υψηλότερο ποσοστό

απασχόλησης

(80,7%)

του

παραγωγικού δυναμικού του δευτερογενή τομέα και παράγει το 71,4% του ΑΕΠ
της Περιφέρειας. Αναπτυγμένος είναι και ο κλάδος της εξόρυξης με επίκεντρο
την Π.Ε. Χαλκιδικής.
Αναφορικά με τον τριτογενή τομέα παρατηρείται ότι με την πάροδο του
χρόνου ο αριθμός των απασχολούμενων σημειώνει αύξηση. Ωστόσο, το ποσοστό
των προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και των τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών, με εξαίρεση την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται σχετικά χαμηλό,
αν συγκριθεί με το μέσο εθνικό επίπεδο. Βασική επιλογή ανάπτυξης της Π.Κ.Μ.
στον τομέα του τουρισμού έχει αποτελέσει ο παράκτιος τουρισμός, ιδιαίτερα στις
παράκτιες περιοχές των Π.Ε. Χαλκιδικής και Πιερίας και της ευρύτερης περιοχής
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία ανήκει και ο Δήμος
Χαλκηδόνος σύμφωνα με το επιχειρησιακό έντυπο ΕΠ 01 :
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο Δήμος Χαλκηδόνος αποτελεί νεοσύστατο Δήμο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας κατ’ εφαρμογή του Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα
Καλλικράτη. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα όρια με τους Νομούς Πέλλας και Κιλκίς,
και προέκυψε το 2011 από τη συνένωση των τριών Δήμων Αγίου
Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνος. Ο Δήμος έχει εξαιρετικές
δυνατότητες για γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και τα
αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα μπορούν να διατεθούν άμεσα στην
αγορά της Θεσσαλονίκης.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ:
(2012, www.investingreece.gov.gr)
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ
ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ευρώ
15.007
8,7
%
1,7
16,1
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82,3

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:

%

ΖΩΝΗ

Β

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις

-

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις

-

Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

Πλήθος
1

Αερολιμένας Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” (διεθνής)
ΛΙΜΑΝΙΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)

1

Λιμάνι Θεσ/νικης
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

15

1. Κουφάλια προς: Άθυρα, Χαλκηδόνα, Πέλλα, Πρόχωμα
2. Στροφή προς Ραχώνα - Λειβαδίτσα
3. Μαντρί Τσέλιγκα προς Ελεούσα
4. Χαλκηδόνα προς Άδενδρο
5. Παρθένιο προς Άδενδρο
6. Μ. Μοναστήρι προς: Άδενδρο, Λουδίας, Πέλλα
7. Ελεούσα προς Εθνική Οδό
8. Βαλτοχώρι προς Εθνική Οδό
9. Ακροπόταμος προς Ανθόφυτο
10. Πρόχωμα προς διασταύρωση Ν. Αγιονέρι
11. Διασταύρωση: (Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙ - ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ) προς διασταύρωση:
(ΞΗΡΟΧΩΡΙ - Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ)
12. Βαθύλακκος προς Διασταύρωση Π.Αγιονέρι
13. Γέφυρα προς Αγ. Αθανάσιο
14. Κάτω Γέφυρα προς Αγ. Αθανάσιο
15. Αγ. Αθανάσιο προς: Εθνική Οδό , Ν. Μεσημβρία
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)

1

Αθήνα - θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Περιγραφή ή Τίτλος)

-
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Περιγραφή ή Τίτλος):
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ (Περιγραφή ή Τίτλος):
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Περιγραφή ή
Τίτλος) (http://career-office.uoa.gr/node/187):
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο
Τεχνικής Χημικής Διεργασιών / ΙΤΧΗΔ, Ινστιτούτο Πληροφορικής και
Τηλεματικής / ΙΠΤΗΛ, Ινστιτούτο Μεταφορών / ΙΜΕΤ, Ινστιτούτο
Αγροβιοτεχνολογίας / ΙΝΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:

Πλήθος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Περιγραφή ή Τίτλος)
(ΒΙΠΑΘΕ), Περιοχή του «ΒΙΠΑ» Κουφαλίων – Χαλκηδόνας
Περιοχή Αγ. Αθανασίου – Γέφυρας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (Περιγραφή ή Τίτλος)
ΒΙ.ΠΑ. ανατολικά του οικισμού των Κουφαλίων (ΦΕΚ 461Δ'/2001)
έκτασης 640 στρ. περίπου.
ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. Και ΒΙΟ.ΠΑ.)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
((http://medinfo.gr/?cat_id=455))
ΔΗΜΟΣΙΑ
1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
2. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
3. ΑΧΕΠΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
5. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
7. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
8. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
9. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
10. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Πλήθος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:

Πλήθος

31

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (2013)

14.281

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Δεν
υφίστανται
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έκταση (τ.χμ.):

364,00

Πραγματικός Πληθυσμός (De facto) (ΦΕΚ 669 20-3-2014, σελ. 10941):
1991 33.255

2001

35.145

2011

33510

1991 91,360

2001

96,552

2011

92,06

Πυκνότητα Πληθυσμού:
Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-4

5-14

15-24

25-39

40-54

1.793

3.645

4.861

8.134

6.433

55-64
4.472

6580+
79
5.07
730
7

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

1,07

Δείκτης Εξάρτησης

0,47

Δείκτης Αντικατάστασης

1,22

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τ.Κ.
Τ.Κ.
ΞΗΡΟΧ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΩΡΙΟΥ

Δ.Κ. ΝΕΑΣ
Δ.Κ.
Δ.Κ.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ

Δ.Κ.
Δ.Κ.
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ: ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ:
2. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,
ΚΑΣΤΑΝΑΣ,
2. ΚΟΥΦΆΛΙΑ
ΠΡΌΧΩΜΑ

3.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Τ.Κ.
Τ.Κ.
Δ.Κ.
Δ.Κ.
Τ.Κ.
1. ΛΟΥΔΙΑΣ,
ΒΑΛΤΟΧΩΡΊ
ΠΑΡΘΕ
ΧΑΛΚΗΔΌΝΑΣ
ΑΔΕΝΔΡΟΥ
ΕΛΕΟΎΣΑΣ
2. ΜΙΚΡΌΝ
ΟΥ
ΝΊΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΉΡΙΟΝ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Έκταση (τ.χμ.):

…ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ…

155,335

Πραγματικός Πληθυσμός (De facto) (ΦΕΚ 669 20-3-2014, σελ. 10941):
1991

14.380

2001

14.387

2011

14.683

1991

92,574

2001

92,619

2011

94,525

Πυκνότητα Πληθυσμού:
Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-4

5-14

15-24

25-39

40-54

14.387

761

1.592

2.129

3.429

2.595

55-64
1.692

6580 +
79
1.90
5
284

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
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Δείκτης Γήρανσης

0,93

Δείκτης Εξάρτησης

0,46

Δείκτης Αντικατάστασης

1,39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου παρέμεινε πληθυσμιακά σταθερή κατά τις δύο απογραφές
(1991,2001). Στη επόμενη απογραφή του 2011 εμφανίζεται μία μικρή πτώση του πληθυσμού της τάξης
του 3,3% σε σχέση με την απογραφή του 2001. Η Δημοτική Ενότητα, με πυκνότητα πληθυσμού 89,478
κατοίκους/τετ. χιλιόμετρο εμφανίζεται ως μία περιοχή αραιοκατοικημένη, εδαφικής

έκτασης που

χαρακτηρίζεται ως πεδινή και αγροτική. Τα ποσοστά του γηρασμένου πληθυσμού άνω των 65 (1,97%)
είναι κοντά στο μέσο όρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (2,12%).

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Έκταση (τ.χμ.):

…ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ...

106,128

Πραγματικός Πληθυσμός (De facto) (ΦΕΚ 669 20-3-2014, σελ. 10941):
1991 9.791

2001

10.757

2011

10.495

1991 92,257

2001

101,359

2011

98,890

Πυκνότητα Πληθυσμού:
Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-4

5-14

15-24

25-39

40-54

10.757

563

1.073

1.309

2.451

1.911

55-64
1.512

6580 +
79
1.70
233
5

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

1,18

Δείκτης Εξάρτησης

0,50

Δείκτης Αντικατάστασης

1,08

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Η Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων εμφανίζει μια αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 9,8% για το
διάστημα 1991-2001 ενώ μία μικρή μείωση της τάξης του 2,43% εμφανίζεται για το διάστημα 2001-2011.
Η Δημοτική Ενότητα, με πυκνότητα πληθυσμού 104,317 κατοίκους/τετ. χιλιόμετρο εμφανίζεται ως μία
περιοχή αραιοκατοικημένη, εδαφικής

έκτασης που χαρακτηρίζεται ως πεδινή και αγροτική.

ποσοστά του γηρασμένου πληθυσμού άνω των 65

(2,12%)

είναι ίσο με τον μέσο όρο της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (2,12%).
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Έκταση (τ.χμ.):

…ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ...

130,001

Πραγματικός Πληθυσμός (De facto) (ΦΕΚ 669 20-3-2014, σελ. 10941):
1991 9.084

2001

10.001

Τα

2011

8.332

Πυκνότητα Πληθυσμού:
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2001

76,930

2011

64,092

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001):
Σύνολο

0-4

5-14

15-24

25-39

40-54

10.001

469

980

1.423

2.254

1.927

55-64

1.268

6580 +
79
1.46
7
213

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :
Δείκτης Γήρανσης

1,16

Δείκτης Εξάρτησης

0,46

Δείκτης Αντικατάστασης

1,14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Η Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος εμφανίζει μια αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 10,9% για το
διάστημα 1991-2001 ενώ μία μικρή μείωση της τάξης του 3,30% εμφανίζεται για το διάστημα 2001-2011.
Η Δημοτική Ενότητα, με πυκνότητα πληθυσμού 64,092 κατοίκους/τετ. χιλιόμετρο εμφανίζεται ως μία
περιοχή αραιοκατοικημένη, εδαφικής έκτασης που χαρακτηρίζεται ως πεδινή και αγροτική.

Τα

ποσοστά του γηρασμένου πληθυσμού άνω των 65 (2,10%) είναι παραπλήσια με τον μέσο όρο της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (2,12%).
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Δήμος
κατοίκους

Χαλκηδόνος είναι ένας αραιοκατοικημένος Δήμος με συνολικό πληθυσμό 33.510
και

πυκνότητα

πληθυσμού

92,06

κάτοικοι/τετ.χιλιόμετρο.

Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (με έδρα την Θεσσαλονίκη)

Συγκριτικά,

η

έχει μόνιμο πληθυσμό

1.110.312 και μέση πυκνότητα πληθυσμού ανά τετ. χιλιόμετρο 301,49. Οι τρεις δημοτικές
ενότητες παρουσιάζουν ομοιομορφία ως προς τον πληθυσμό με την Δημοτική Ενότητα Αγίου
Αθανασίου να έχει τον περισσότερο πληθυσμό 14.683 κάτοικοι. Οι δείκτες γήρανσης για τις
τρεις Δημοτικές Ενότητες κυμαίνονται σε παραπλήσια επίπεδα με μέσο όρο 1,07, πολύ κοντά
με το δείκτη γήρανσης της χώρας που είναι 1,10.
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2. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ»
Το «Περιβάλλον», αποτελεί στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου
Χαλκηδόνος. Ειδικότερα, τα γεωργικά εδάφη υψηλής παραγωγικότητας, οι
βοσκότοποι, ο ποταμός Αξιός με μοναδικής ομορφιάς υγροβιότοπους που
εμφανίζουν μεγάλη
σημαντικές

βιοποικιλότητα χλωρίδας

δυνατότητες

αξιοποίησης

των

και πανίδας, προσφέροντας
ως

τόπων

αναψυχής

και

αγροτοτουρισμού προδιαγράφει και την κατεύθυνση στην οποία αναπτύσσει ο
Δήμος τις οικονομικές του δραστηριότητες. Η διατήρηση και ανάδειξη της
ποικιλομορφίας του περιβάλλοντος και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
με ιδιαίτερη μέριμνα στο «τοπίο», ώστε να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα των
πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, πολιτισμού και αγροτικής
οικονομίας, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. Πρωταρχικός στόχος στην
κατεύθυνση αυτή είναι η αντιμετώπιση και η εξάλειψη

όπου είναι εφικτό των

πηγών ρύπανσης που ενδεχομένως είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα
τόσο τοπικά όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον γενικότερα.

2.1.
Ο

Δήμος

Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Χαλκηδόνος

προέκυψε

(Ν.3852/2010)

από

την

συνένωση

των

προϋπαρχόντων Δήμων Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας (νυν
Δημοτικές Ενότητες). Ο πληθυσμός του «Καλλικρατικού» Δήμου, σύμφωνα με τα
στοιχεία απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011, είναι 33.510 κάτοικοι. Σημειώνεται ότι ο
πληθυσμός του «Καλλικρατικού» Δήμου κατά τη δεκαετία 2001-2011 σημείωσε
μείωση της τάξης 4,65% (το 2001 ήταν 35.145 κάτοικοι σύμφωνα με τα στοιχεία
απογραφής της ΕΣΥΕ) ενώ κατά τη δεκαετία 1991-2001 σημείωσε αύξηση της
τάξης του 6,5%. Από την απογραφή του 2001 παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα:
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Δήμοι και Κοινότητες, Δημοτικά και Κοινοτικά διαμερίσματα
Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001
Αύξοντας
αριθμός

Δήμοι/Κοινότητες
Δημοτικά/Κοινοτικά
διαμερίσματα

6

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Δ.Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ.Δ.Αγίου
Αθανασίου
Δ.Δ.Αγχιάλου
Δ.Δ.Βαθυλάκκου
Δ.Δ.Γεφύρας
Δ.Δ.Νέας
Μεσημβρίας
Δ.Δ.Ξηροχωρίου

1
2

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Δ.Δ.Κουφαλίων
Δ.Δ.Προχώματος

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ.Δ.Χαλκηδόνας
Δ.Δ.Αδένδρου
Δ.Δ.Βαλτοχωρίου
Δ.Δ.Ελεούσης
Δ.Δ.Μικρού
Μοναστηρίου
Δ.Δ.Παρθενίου
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Ορεινά
Αστικά
ημιορεινά
και
και
Πληθ/μός
Αγροτικά
πεδινά
Δ.Δ/Δ.Κ.
Δ.Δ/Κ.Δ.

ΑΣ

Π

Επιφάνεια (τ.χμ.)
Με εσωτ.
ύδατα

Χωρίς
εσωτ.
ύδατα

Πυκνότητα
Μέσος
πληθυσμού σταθμικός
ανά τ.χμ. υψομέτρου

363.987

17,817

17,817 20.429,20

20

363.987

17,817

17,817 20.429,20

20

14.387

155,335 154,735

92,62

64

ΑΣ

Π

4.846

35,527

35,427

136,40

30

ΑΓ
ΑΣ
ΑΣ

Π
Π
Π

1.062
2.198
3.258

11,011
23,532
29,836

11,011
23,532
29,336

96,45
93,40
109,20

25
110
35

ΑΣ

Π

2.343

31,582

31,582

74,19

115

ΑΓ

Π

680

23,847

23,847

28,52

192

10.757

106,128 104,028

101,36

42

8.102
2.655

67,591
38,537

66,641
37,387

119,87
68,89

35
64

10.001

130,001 129,151

76,93

15

ΑΣ
ΑΓ

Π
Π

ΑΣ
ΑΣ
ΑΓ
ΑΓ

Π
Π
Π
Π

3.749
2.283
314
562

21,250
37,638
16,747
10,391

21,250
37,388
16,597
10,041

176,42
60,66
18,75
54,09

20
12
18
14

ΑΓ

Π

2.433

36,450

36,350

66,75

11

ΑΓ

Π

660

7,525

7,525

87,71

15

35.145 391,46 387,92 270,91

121

Σύμφωνα με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε για τον πραγματικό (De facto)
πληθυσμό για το έτος 2011, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η Δημοτική
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Ενότητα Κουφαλίων εμφανίζει μία μικρή μείωση του πληθυσμού από 10.757 σε
10.495 μόνιμους κατοίκους. Αντίθετα στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Αθανασίου
καταγράφεται μια θετική μεταβολή του πληθυσμού της τάξης του 3,50% από
14.387 σε 14.683 μόνιμους κατοίκους, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος
εμφανίζεται μείωση του πραγματικού πληθυσμού από 10.001 σε 8.332 κατοίκους,
πτώση της τάξης του 16,68%.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011 (ΦΕΚ 699/20-3-2014)
α/α Περιγραφή
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (Έδρα: Κουφάλια)

Πραγματικός
(De facto) Πληθυσμός
33.510

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

4932

2

Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου

2316

3

Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας

3052

4

Δημοτικη Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας

3048

5

Τοπική Κοινότητα Αγχίαλου

6

Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου
Μπαλάικα
Ξηροχώριον

738
34
563

7766

4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων: Εργατικές
κατοικίες
Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων: Κουφάλια
Δημοτική Κοινότητα Προχώματος:
Ακροπόταμος
Δημοτική Κοινότητα Προχώματος: Καστανάς

5

Δημοτική Κοινότητα Προχώματος: Πρόχωμα

1217

1
2
3

14.683

291

596 10.495
625

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
1
2
3
4
5
6

Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου:
Λουδίας
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου:
Μικρό Μοναστήρι
Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνας
Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Ελεούσης
Τοπική Κοινότητα Παρθενίου

ΣΥΝΟΛΟ

2073
795
1324
3061

8.332

190
394
495

33.510
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Οι συνολικές μεταβολές του πληθυσμού για το διάστημα από 1991 έως 2011
δίνονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
α/α Δημ. Ενότητα
1991
1 Αγίου Αθανασίου 14.380

2001
14.387

2011
14.683

2

Κουφαλίων

9.791

10.757

10.495

3

Χαλκηδόνος
ΣΥΝΟΛΟ

9.084
33.255

10.001
35.145

8.332
33.510

Πρέπει να τονίσουμε ότι όπως έχει ανακοινώσει η ΕΛΣΤΑΤ η μεθοδολογία της
Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή των
προηγούμενων απογραφών. Αυτό οφείλεται τόσο στον τρόπο διενέργειας της
Απογραφής, π.χ τη διάρκεια της απογραφής (15 ημέρες) και την απογραφή των
ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, όσο και ως προς την επεξεργασία των
συλλεγέντων στοιχείων, με πιο αξιόπιστες και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου
διασφάλισης ποιότητας και επεξεργασίας των στοιχείων βάσει των νέων
τεχνολογιών

και

σύγχρονων

μεθόδων

που

εφαρμόζονται.

Συνεπώς,

τα

αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων απογραφών δεν
είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Κατά την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2001, από την οποία αντλούμε στοιχεία
σχετικά με την ηλικιακή κατανομή των δημοτών προκύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου
Η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα με ποσοστό 23,83% είναι αυτή των 25-39 ετών
και ακολουθούν οι ομάδες των:
40-54 ετών με ποσοστό 18,04% και
15-24 ετών με ποσοστό 14,80%.
Οι λιγότερο πολυπληθείς ομάδες είναι αυτές των 80+ ετών με ποσοστό 1,97% και
των 55-64 ετών με ποσοστό 11,76%.
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Δ.Ε. Κουφαλίων
Η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα με ποσοστό 22,79% είναι αυτή των 25-39 ετών
και ακολουθούν οι ομάδες των:
40-54 ετών με ποσοστό 17,77% και
65-79 ετών με ποσοστό 15,85%.
Οι λιγότερο πολυπληθείς ομάδες είναι αυτές των 80+ ετών με ποσοστό 2,17% και
των 0-4 ετών με ποσοστό 5,23%.
Δ.Ε. Χαλκηδόνας
Η πιο πολυπληθής ηλικιακή ομάδα με ποσοστό 22,54% είναι αυτή των 25-39 ετών
και ακολουθούν οι ομάδες των:
40-54 ετών με ποσοστό 19,27% και
65-79 ετών με ποσοστό 14,67%.
Οι λιγότερο πολυπληθείς ομάδες είναι αυτές των 80+ ετών με ποσοστό 2,13% και
των 0-4 ετών με ποσοστό 4,69%.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
α/α Δημ. Ενότητα
2001

Αγίου
Αθανασίου
2 Κουφαλίων
3 Χαλκηδόνος
1

Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού σύμφωνα με

0,93

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001 είναι μεγαλύτερος

1,18
1,16

στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων με τιμή 1,18.

Αναφορικά με την κατανομή των φύλων παρατηρείται ότι κατά την απογραφή
της ΕΣΥΕ

του 2001 ότι οι άρρενες (17.843) υπερτερούν ελαφρώς με ποσοστό

50,77% έναντι των γυναικών (17.301) που παρουσιάζουν ποσοστό 49,23%. Στον
νομό Θεσσαλονίκης συγκριτικά αναφέρουμε ότι κατά την απογραφή του 2001
υπερτερούν ελαφρώς οι γυναίκες με ποσοστό 51,58% έναντι του 48,42% των
αντρών.
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2.2. Συνθήκες κατοικίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή 2011) το σύνολο των κατοικιών
στο Δήμο Χαλκηδόνος ανέρχονται σε 11.600.

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και
τύπο κυριότητας
Γεωγραφικό Γεωγραφικός
επίπεδο
κωδικός

Περιγραφή /
Πυκνότητα
κατοικήσεως
(μ2 ανά κάτοικο)

Σύνολο

Τύπος κυριότητας
ΙδιοΕνοικιαζόμενες /
κατοικούμενες Συνεταιριστικής
ιδιοκτησίας /
Άλλος τύπος
κυριότητας

0

000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 4.122.088 3.017.542

1.104.546

1

1

1.179.957 903.490

276.467

5

1120713

11.600

9.990

1.610

5

1120713

351

212

139

5

1120713

3.518

2.887

631

5

1120713

3.730

3.309

421

5

1120713

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Κάτω από 15 μ2
ανά κάτοικο
15 - 29 μ2 ανά
κάτοικο
30 - 44 μ2 ανά
κάτοικο
45 +
μ2 ανά
κάτοικο

4.001

3.582

419

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου

Γεωγραφικό Γεωγραφικός
επίπεδο
κωδικός

3

112

4

11207

5

1120713

Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η
κατοικία
Άλλος τύπος
(διπλοκατοικία ,
Μονοκατοικία πολυκατοικία, κτίριο
που η κύρια χρήση του
δεν είναι κατοικία)

Περιγραφή

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.074.242

345.163

729.079

587.927

105.189

482.738

14.206

9.411

4.795

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
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2.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο
Tο 8,98% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού, ή πτυχιούχοι ΑΕΙ. Το 4,45% είναι
Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) Το 17,81%
απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.). Το 16,20%
του πληθυσμού είναι πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 16,26%
είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και
τέλος το 28,99% είναι απόφοιτοι Δημοτικού. Το 16,89% εγκατέλειψαν το Δημοτικό,
αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή
αλλά

δε

γνωρίζουν

γραφή

και

ανάγνωση.

Τέλος,

το

6,68%

είναι

μη

κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 1/1/2005).
Απογραφή Πληθυσμού 2011
Α/Α
1

2

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων
επαγγελματικών και ισότιμων σχολών
Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.)
Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού,

3

4
5

Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)
Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και
πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών
Απόφοιτοι Δημοτικού

%

3023

8,98%

1500

4,45%

5998

17,81%

5454

16,20%

9761

28,99%

5689

16,89%

2248

6,68%

33673

100%

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση /
6

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα

7

μετά την 1/1/2005)

ΣΎΝΟΛΟ
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Γεωμορφολογία

Κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι εκτεταμένες πεδινές
εκτάσεις που από νότο προς βορά κλιμακώνονται από πεδινές σε λοφώδεις
χαμηλού ύψους με ήπιο ανάγλυφο και ομαλές εξάρσεις το οποίο διατρέχεται από
πλήθος ρεμάτων. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος της περιοχής
που διαμορφώνει καθοριστικά την μορφή του τοπίου είναι ο ποταμός Αξιός, ο
οποίος έχει μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία. Ο Αξιός, είναι ο δεύτερος σε
μέγεθος ποταμός της Βαλκανικής χερσονήσου μετά τον Έβρο, με συνολικό μήκος
380 Km, εκ των οποίων τα 80 Km εντός του ελληνικού εδάφους. Ο ποταμός με την
είσοδο του στην Ελλάδα διασχίζει τους νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης και μετά
από πορεία 80 περίπου χιλιομέτρων εκβάλλει στον Θερμαϊκό κόλπο.
Η ποικιλομορφία της βλάστησης στην περιοχή που αναπτύσσεται κατά μήκος
του ποταμού και η παρουσία εκατοντάδων ειδών πουλιών δημιουργούν έναν
υγροβιότοπο, ο οποίος ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι Διεθνούς
σημασίας και συμπεριλαμβάνεται στους Ελληνικούς προστατευόμενους από την
Οδηγία οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και το δίκτυο Natura 2000. Η τοποθεσία "Νησί",
έκτασης 1.700 στρεμμάτων, στα Κουφάλια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του
υγροβιότοπου καθώς βρίσκουν καταφύγιο πλήθος πουλιών και ζώων. Επιπλέον,
μεγάλο τμήμα της περιοχής του Δήμου ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών
Κίτρους και λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, περιοχή που προστατεύεται από εθνικές
και διεθνείς συνθήκες (RAMSAR, NATURA 2000, κλπ). Πρόβλημα για το περιβάλλον
του Δήμου αποτελεί η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων των
διάσπαρτων παραγωγικών μονάδων του δευτερογενή τομέα, καθώς και των
κτηνοτροφικών μονάδων.
Τέλος, σύμφωνα με το έγγγραφο με Αρ. Πρωτ. 60106/4-09-2015 Δασαρχείου
Θεσ/νικης (Γενικής Δ/νσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) οι εδαφικές
επιφάνειες οι οποίες αποτελούν δάση, δασικές εκτάσεις και άλση, όπως έχουν
καταγραφεί στους θεωρημένους δασικούς χάρτες του Δήμου Χαλκηδόνος δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

6259,87

2

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

160,39

3

ΠΡΟΧΩΜΑ

2187,82

4

ΜΙΚΡΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

(στρ.)

46,68

5

ΠΑΡΘΕΝΙ

-

6

ΕΛΕΟΥΣΑ

1760,93

7

ΑΔΕΝΔΡΟ

31,15

8

ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ

784,61

9

ΓΕΦΥΡΑ

2060,22

10

ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ

1652,07

11

ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

33,61

12

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

13,70

13

Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

2066,34

14.

ΞΗΡΟΧΩΡΙ

3644,09

2.5. Τεκτονική - Σεισμική δραστηριότητα
Από γεωλογικής άποψης, στην περιοχή του Δήμου εντοπίζονται διάφορα εδαφικά
ρήγματα. Τα ρήγματα αυτά, εκ των οποίων άλλα είναι ορατά και άλλα υπόγεια
και αφανή, εντοπίστηκαν από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών ΙΓΜΕ με τη
μελέτη γεωλογικών χαρτών (κλίμακας 1:50.000). Στη συνέχεια μετά από επιτόπιες
γεωλογικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι κατά κανόνα τα ρήγματα ακολουθούν
τη φορά Β-Ν και ΒΑ-ΝΔ με αρχή στα Δυτικά-ΝΔ της περιοχής μελέτης με ορατό
μήκος της τάξης μεγέθους των 5,5χλμ. Το κυριότερο και σημαντικότερο ρήγμα
όπως προκύπτει από τις γεωλογικές μελέτες εκτείνεται προς την περιοχή ανάμεσα
στον Καστανά και το Πρόχωμα. Στην περιοχή αυτή είναι πιθανό να υπάρχει
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υπόγεια δραστηριότητα χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί ρήγμα στην επιφάνεια του
φλοιού. Επίσης, ένα άλλο ρήγμα μικρότερου μήκους της τάξης μεγέθους του 1,5
χλμ. επίσης, γενικής κατεύθυνσης από ΝΔ προς ΒΑ παρατηρείται προς τα ΝΔ της
Δημ. Ενότητας Κουφαλίων. Το ρήγμα αυτό τέμνει Νεογενή ιζήματα τα οποία
εναλλάσσονται με εδάφη χαλαρής άμμου, μαργών κ.α. Τέλος, βάσει της
μακροσκοπικής εξέτασης της περιοχής μελέτης με τη βοήθεια των γεωλογικών
χαρτών του ΙΓΜΕ, εντοπίστηκαν δύο πιθανά ρήγματα μεγάλου μήκους κατά τη
διεύθυνση Β-Ν και ένα άλλο μικρότερο με φορά Δυτικά/ΒΔ-Ανατολικά/ΝΑ. Από
τεκτονικής θεώρησης, η περιοχή μελέτης δεν είναι κρίσιμη, αφού τα ρήγματα δεν
θεωρούνται ενεργά. Σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με το χάρτη
της σεισμικής επικινδυνότητας του ΕΑΚ 2000 και τις τροποποιητικές διατάξεις του,
η περιοχή μελέτης ανήκει στη ζώνη Ι σεισμικής επικινδυνότητας, η οποία είναι και
η χαμηλότερη και μικρότερης έντασης ζώνη εμφάνισης σεισμών στον Ελλαδικό
χώρο.

2.6.

Φυσικοί Πόροι

Οι σημαντικότεροι φυσικοί πόροι του Δήμου είναι το έδαφος και οι υδατικοί πόροι
στους οποίους περιλαμβάνονται, τόσο τα επιφανειακά νερά, όσο και οι υπόγειοι
υδροφόροι ταμιευτήρες νερού. Το πλέον σημαντικό στοιχείο σε σχέση με τους
υδάτινους πόρους του Δήμου είναι ότι από την περιοχή μελέτης διέρχεται ο Αξιός
ποταμός ο οποίος ρέει διασχίζοντας με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο, με την
Δημοτική ενότητα Κουφαλίων να βρίσκεται στα δυτικά του ποταμού ενώ τις
Δημοτικές Κοινότητες Προχώματος, Καστανά, και Ακροποτάμου στα ανατολικά του
ποταμού. Στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Κουφαλίων συναντώνται και
κάποια σημαντικά ρέματα, στα βόρεια και ανατολικά του οικισμού των
Κουφαλίων όπου και βρίσκεται το ρέμα Βαρδαρόβασης, ενώ ανάμεσα στους
οικισμούς Ακροποτάμου και Καστανά βρίσκεται η Τάφρος Ανθόφυτου, η οποία
ρέει από ΒΑ προς Δυτικά και συναντά τον Αξιό ποταμό. Τα υπόλοιπα ρέματα που
υπάρχουν στην περιοχή μελέτης είναι μικρότερα και τοπικής σημασίας.
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2.6.1. Εδαφικοί πόροι
Η ευρύτερη πεδιάδα της Θεσσαλονίκης αποτελεί γεωλογικό βύθισμα, βάθους άνω
των 4.000m, το οποίο γέμισε με θαλάσσια και χερσαία τριτογενή και τεταρτογενή
ιζήματα που αποτελούν προϊόντα της διάβρωσης πετρωμάτων και εδαφών των
λεκανών απορροής που διατρέχουν την πεδιάδα. Τα φερτά αυτά υλικά μέχρι τον
χρόνο εγκιβωτισμού της κοίτης των ποταμών, αποτέλεσαν το μητρικό υλικό από
το οποίο με την διαδικασία της εδαφογένεσης σχηματίστηκαν τα εδάφη της
πεδιάδας Θεσσαλονίκης.
Τα εδάφη της περιοχής έχουν μηχανική σύσταση που ποικίλει από ελαφρά
πηλώδη έως αργιλοπηλώδη εδάφη ενώ στο νότιο τμήμα του Δήμου παρουσιάζουν
έντονη υδρομορφία. Από άποψη παραγωγικής ικανότητας κατατάσσονται στα
πολύ παραγωγικά εδάφη τα οποία όμως εμφανίζουν σημαντική παθογένεια σε
πολλές εκτάσεις, κυρίως στο νότιο τμήμα. Η παθογένεια αυτή συνίσταται στην
παρουσία σημαντικών εκτάσεων αλατούχων και ισχυρά αλκαλιωμένων εδαφικών
εκτάσεων με δημιουργούς παράγοντες την γειτνίαση με την θάλασσα και το
χαμηλό υψόμετρο καθώς επίσης και την σώρευση αλάτων λόγω εντατικών
αρδεύσεων με προβληματικής ποιότητας νερό.
2.6.2. Υδατικοί πόροι
Τα επιφανειακά νερά αποτελούν την βασική πηγή υδροληψίας κυρίως για
άρδευση. Οι υπόγειοι υδροφόροι αποτελούν την βασική πηγή υδροληψίας για την
ύδρευση τόσο του πολεοδομικού συγκροτήματος (Π.Σ.) Θεσσαλονίκης, όσο και
των άλλων οικισμών της περιοχής. Οι ετήσιες απολήψεις υπόγειου νερού, αν και
δεν έχει εκπονηθεί μελέτη υδρολογικού ισοζυγίου, φαίνεται ότι μέχρι τώρα
αναπληρώνονται από την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφόρων, που γίνεται είτε
με κατ’ είσδυση μέρους των βροχοπτώσεων της περιοχής, είτε με πλευρική
μετάγγιση από τους ποταμούς. Εξαιτίας της πολυσύνθετης στρωματογραφικής
εξέλιξης της λεκάνης, οι υπόγειοι υδροφόροι εμφανίζουν πολύπλοκη δομή.
Τα όρια του Δήμου καταλαμβάνουν μια περιοχή που βρίσκεται στον υδροκρίτη
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τριών λεκανών απορροής: Αξιού, Γαλλικού και Πικρολίμνης. Στη λοφώδη ζώνη
εντοπίζεται πλήθος ρεμάτων 2ης έως και 4ης τάξης, τα οποία παροχετεύουν τις
απορροές αυτής της ζώνης και δεν χαρακτηρίζονται για την υδρολογικής τους
ιδιαιτερότητα. Κύριας υδρολογικής σημασίας είναι το υδατόρευμα του Αξιού με
ουσιαστικές λειτουργίες: στον εμπλουτισμό των υδροφόρων, στην υποστήριξη
ενός πλούσιου οικολογικά παραποτάμιου συστήματος, στην υποστήριξη του Δέλτα
και του εκεί υδροβιοτόπου αλλά και στην υποστήριξη των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
Ο ποταμός Αξιός, έχει συνολικό μήκος 380 Km, εκ των οποίων τα 80km εντός
του ελληνικού εδάφους. Ο ποταμός με την είσοδο του στην Ελλάδα διασχίζει τους
νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης και μετά από πορεία 80 περίπου χιλιομέτρων
εκβάλλει στον Θερμαϊκό κόλπο. Η μέση ετήσια παροχή του ποταμού ανέρχεται σε
50.000 εκ.m3/έτος νερού. Από την ποσότητα αυτή όμως 8.000 εκατ. m3
κατακρατούνται στο έδαφος της Π.Γ.Δ.Μ. για την κάλυψη των τοπικών αναγκών.
Η μέγιστη παροχή που μπορεί να αποδώσει η λεκάνη του Αξιού είναι 7.500
m3/sec, ενώ η παροχετευτικότητα του είναι 2.850m3/sec. Η παροχή του όμως
τους θερινούς μήνες μειώνεται στο ελάχιστο και μπορεί να πέσει κάτω από
1m3/sec. Οι αρνητικές επιπτώσεις της μη σταθερής παροχής νερού όλο το χρόνο
είναι εμφανείς στην άρδευση της περιοχής καθώς και στον υγρότοπο του Δέλτα. Η
μειωμένη παροχή επιτρέπει επίσης και την είσοδο θαλάσσιου νερού και την
υφαλμύρωση του βιοτόπου του Δέλτα με σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Οι
ετήσιες αποθέσεις στο Δέλτα ανέρχονται σε 8,4 εκ. m3/έτος.
Στις όχθες και τις νησίδες που δημιουργούνται κατά μήκος του ποταμού
αναπτύσσεται παρόχθια βλάστηση, αποτελούμενη κυρίως από λεύκες, ιτιές και
σκλήθρα. Έτσι, δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για την άγρια ζωή και
ιδιαίτερα τη διαβίωση της άγριας ορνιθοπανίδας. Η υδρογεωλογία της λεκάνης
του Αξιού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, συνέπεια της πολυφασικής ιζηματογένεσης
της λεκάνης, εκτός των άλλων, με την δημιουργία και αλμυρών θυλάκων κατά
την εισβολή και απόσυρση της θάλασσας. Η γεωλογική και γεωμορφολογική
εξέλιξη της λεκάνης τα τελευταία 18.000 χρόνια, με τις συνεχείς μετατοπίσεις της
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κοίτης των ποταμών, οι αλλαγές στα μέτωπα των δέλτα και ο χειμαρρικός
χαρακτήρας

της

ροής

των

ποταμών,

δημιούργησαν

συνεχείς

φακοειδείς

εναλλαγές υδροφόρων (χαλίκια - άμμοι) και αδιαπέρατων (άργιλοι - ιλύες)
στρωμάτων, τα οποία δημιουργούν μια πολύπλοκη στρωματογραφική δομή και
συνεπώς σύνθετες συνθήκες ανάπτυξης υπογείων υδροφοριών. Η τροφοδοσία
των υδροφόρων της περιοχής γίνεται αφενός με κατ’ είσδυση μέρους των
όμβριων, αφετέρου με πλευρική τροφοδοσία από τους ποταμούς Αξιό, Λουδία και
Γαλλικό. Υπολογίζεται ότι η ετήσια αναπλήρωση των υπόγειων υδροφόρων είναι
135 εκ. m3. Οι υπόγειοι υδροφόροι της λεκάνης παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση
από τον Αξιό κατά κύριο λόγο, αλλά και τον Λουδία και τον Γαλλικό ποταμό, που
τους τροφοδοτούν. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η πτώση στάθμης μειώνεται
με την απομάκρυνση από τον ποταμό Αξιό, και από την μικρή ετήσια διακύμανση
της στάθμης του υδροφόρου συστήματος, της τάξης των 2 - 3 m.

2.7.

Κλιματολογικά χαρακτηριστικά

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό ηπειρωτικού χαρακτήρα
λόγω του μεγάλου εύρους της ετήσιας διακύμανσης της θερμοκρασίας. Η θερμή
περίοδος διαρκεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και η ψυχρή από τον Νοέμβριο
έως τον Απρίλιο. Για το κλίμα της περιοχής παρατηρούνται τα εξής: Οι
βροχοπτώσεις παρουσιάζουν διπλή κύμανση κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι,
παρατηρούνται δύο ξεχωριστά μέγιστα που αναγνωρίζονται σε δύο διαφορετικές
περιόδους: το πρώτο κατά την περίοδο του Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, ενώ ένα
δεύτερο μέγιστο σημειώνεται κατά την ανοιξιάτικη περίοδο, το μήνα Μάρτιο. Το
ελάχιστο ύψος κατακρημνισμάτων παρατηρείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Σημαντικό στοιχείο είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, και ιδιαίτερα κατά
τους μήνες Μάϊο έως και Σεπτέμβριο. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου
χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλή σχετική υγρασία αέρος, με τη μέση ετήσια τιμή
αυτής (Μ.Σ. Χαλκηδόνας για έτη 1980-1987) να ανέρχεται στο 63%. Οι μέρες
χιονόπτωσης είναι γενικά λίγες και σημειώνονται κυρίως κατά τους μήνες
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Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ οι χαλαζοπτώσεις το Μάϊο. Η μέση ηλιοφάνεια
που σημειώνεται στη διάρκεια ενός έτους είναι αρκετά μεγάλη ενώ το φαινόμενο
της ομίχλης είναι γενικά σπάνιο.
Χαρακτηριστικό κλιματολογικό στοιχείο της περιοχής είναι ο Βαρδάρης, ο
οποίος πρόκειται για βόρειο-βορειοδυτικό άνεμο ο οποίος προέρχεται από την
κοιλάδα του Αξιού. Πνέει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά είναι πιο συχνός
τους χειμερινούς μήνες αν και είναι αρκετά συχνές και οι συνθήκες ασθενών
ανέμων στην περιοχή. Η επικρατέστερη διεύθυνση ανέμων, κυρίως από το
Σεπτέμβρη έως τον Απρίλιο, είναι η Β–ΒΔ (Βαρδάρης), με ιδιαίτερο ποσοστό
εμφάνισης κατά τους χειμερινούς μήνες που ανέρχεται στο 35%. Η ΒΔ διεύθυνση
της κοιλάδας του ποταμού Αξιού ευνοεί τους ανέμους, με αποτέλεσμα οι ψυχρές
και ξηρές μάζες αέρος από τα Βαλκάνια να διοχετεύονται προς το Θερμαϊκό Κόλπο.
Οι Β-ΒΔ αυτοί άνεμοι συμβάλλουν στη διαύγεια της ατμόσφαιρας, αλλά από την
άλλη είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες όταν έχουν αυξημένη
ένταση. Κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου έως και Αυγούστου επικρατούν
αντίθετα οι νότιοι άνεμοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτών των μηνών σε
συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας που χαρακτηρίζουν την περιοχή,
δημιουργούν συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δυσφορίας. Γενικά η περιοχή
την καλοκαιρινή περίοδο χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή άπνοια και οι άνεμοι
που πνέουν κατά μέσο όρο πνέουν με χαμηλή ταχύτητα 2.30 km/h από ΒΔ
κατεύθυνση. Στην περιοχή του δήμου δεν παρατηρείται συχνά ανομβρία και κατά
συνέπεια ξηρασία. Τους καλοκαιρινούς μήνες εμφανίζονται τοπικές καταιγίδες με
ραγδαίες βροχές μικρής διάρκειας. Τη χειμερινή περίοδο οι θερμοκρασίες είναι
χαμηλές με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο, ενώ παρουσιάζονται αρκετές
βροχοπτώσεις.
2.8. Βλάστηση - Χλωρίδα
Από την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω
διέρχεται ο Αξιός ποταμός, ο οποίος παρουσιάζει ένα σημαντικό αριθμό από είδη
πανίδας και χλωρίδας. Σε έκταση παραποτάμια του Αξιού εμφανίζεται υδρόβια
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βλάστηση όπου ευδοκιμούν πλατάνια, σκλήθρα, ιτιές και λεύκες. Αναφορικά με
τη χλωρίδα συναντώνται πάπιες και ερωδιοί, δεντροβάτραχοι, σκίουροι και
μυοκάστορες, γριβάδια, πέρκια και χέλια.
2.9.

Προστατευόμενα οικοσυστήματα - Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

Δίκτυο “NATURA 2000”
To Δίκτυο “Natura 2000” αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών,
οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που
είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Δήμο Χαλκηδόνος ανήκουν οι
παρακάτω τόποι όπως προκύπτει από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα ΑξιούΛουδία-Αλιάκμονα οι οποίοι και προστατεύονται από το δίκτυο “Natura 2000”:
α/α

1

Περιοχές
Natura

2
3
4
5

2.10.

Ονομασία

κωδικός

Έκταση (στρ.)

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΕΖΔ)
Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΕΖΔ)

GR1230004
GR1230006
GR 1220010
GR 1230001
GR1220002

35,2
1231,5
24759,7
35,2
24759,7

Ποιότητα Περιβάλλοντος και Ρύπανση

Ο Δήμος Χαλκηδόνος διαθέτει ένα σχετικά πλούσιο υδατικό δυναμικό το οποίο
απαρτίζεται από τον ποταμό Αξιό και ένα δίκτυο παραποτάμων, χειμάρρων και
ρεμάτων. Τα εσωτερικά ύδατα του Δήμου ανήκουν στην υδρολογική λεκάνη του
Αξιού, ο οποίος και αποτελεί ένα υδατικό σύστημα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.
Αναφορικά με την ποιότητα των υδάτινων πόρων ο Αξιός ρυπαίνεται από χημικά
απόβλητα, λύματα που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες τόσο της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), όσο και από ελληνικές
βιομηχανίες, καθώς επίσης από αστικά λύματα που προέρχονται τόσο από πόλεις
της ΠΓΔΜ, όσο και από ελληνικές πόλεις όπως η Βέροια, η Έδεσσα, η Κοζάνη, το
Κιλκίς και η Φλώρινα. Επιπλέον, η ρύπανση του Αξιού επιβαρύνεται από:
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Γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες μολύνουν τόσο το επιφανειακό όσο και
το υπόγειο υδατικό δυναμικό με αυξημένες ποσότητες αζώτου και φωσφόρου.
Η εν λόγω

επιβάρυνση οφείλεται σε υπολείμματα λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και προστασία των
καλλιεργειών.


Σε λύματα από κτηνοτροφικές μονάδες.



Στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που συναντώνται σε
ρέματα, χειμάρρους ή ακόμη από την παράνομη απόθεση των στις όχθες του
Αξιού.

Επιβεβαιωμένες εκτάσεις στις οποίες υπήρχαν Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) εντοπίζονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κουφαλίων,
νοτιοδυτικά του οικισμού, νότια από τις εργατικές κατοικίες καθώς επίσης και
στο Δ.Δ. Προχώματος, νότια του Προχώματος κοντά στα όρια της Δ.Ε.
Κουφαλίων με την Δ.Ε. του Αγίου Αθανασίου. Σημειώνεται ότι στη Δ.Ε.
Κουφαλλίων το βόρειο τμήμα του ΧΑΔΑ έχει ήδη αποκατασταθεί ενώ το νότιο
είναι σε διαδικασία αποκατάστασης, ενώ στη Δ.Κ Προχώματος ο υφιστάμενος
ΧΑΔΑ είναι υπό αποκατάσταση σε όλη την έκταση του.
Σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση η περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος
επιβαρύνεται από την κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Η
μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τον κλάδο της ΠΑΘΕ (Πάτρα-ΑθήναΘεσσαλονίκη-Εύζωνοι) που διέρχεται από τα ανατολικά του Δήμου Κουφαλίων,
ανατολικά των οικισμών Ακροποτάμου, Καστανά και Προχώματος, ο οποίος
εκτός από το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αντιμετωπίζει και
πρόβλημα ηχορύπανσης λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου. Άλλοι οδικοί άξονες
που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα της περιοχής είναι ο κλάδος του Πρωτεύοντος
Επαρχιακού Δικτύου, η Επαρχιακή Οδός με αρ. 8 η οποία διέρχεται από το
Δημοτικό Διαμέρισμα των Κουφαλίων, χωρίζοντας το σε δύο τμήματα (ανατολικό
και δυτικό), καθώς και ο κλάδος της παλαιάς εθνικής Οδού (αρ.1), ο οποίος είναι
κλάδος του τριτεύοντος εθνικού δικτύου και διέρχεται παράλληλα με την ΠΑΘΕ,
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διαμέσου των οικισμών Ακροποτάμου και Προχώματος και σε επαφή με τον
Καστανά.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αποτελεί αίτια περιβαλλοντικής ρύπανσης
αποτελεί η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης των απορριμάτων σε
διάφορες περιοχές, όπως κοντά στα ρέματα κ.λ.π. μέσω της ανάφλεξηςαυτανάφλεξης αυτών δημιουργεί μία εστία πιθανής υποβάθμισης των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας. Το έδαφος επιβαρύνεται στις περιοχές όπου
συγκεντρώνονται

κτηνοτροφικές

δραστηριότητες,

λόγω

κυρίως

των

κτηνοτροφικών αποβλήτων, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό ρυπαντικό
φορτίο. Η εντατική κτηνοτροφία συνεπάγεται υψηλή συγκέντρωση ζώων και η
συγκέντρωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρόχειρος δείκτης της
ποσότητας των αποβλήτων (στερεών και υγρών που παράγουν τα εκτρεφόμενα
ζώα. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο,
υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων όπως άζωτο, φώσφορο, κάλιο,
υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αυξημένη συγκέντρωση βορίου. Επιπλέον, οι
ζώνες

εντατικής

γεωργίας,

μέσω

του

μηχανισμού

της

διοχέτευσης

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, δέχονται υψηλές συγκεντρώσεις ρυπαντών οι
οποίοι εκτιμώνται σε όλη την ζώνη του στραγγιστικού δικτύου ως ο πρώτος
αποδέκτης των γεωργικών εκπλυμάτων, αλλά καταλήγουν στους υδάτινους
αποδέκτες-Αξιό ποταμό και Θερμαϊκό Κόλπο.

2.11. Βασικά δίκτυα υποδομής
2.11.1. Οδικό Δίκτυο
Ο Δήμος διασχίζεται από δύο μεγάλους οδικούς άξονες υπό μορφή σταυρού. Ο
πρώτος οδικός άξονας είναι η ΠΑΘΕ και συγκεκριμένα το τμήμα Θεσσαλονίκη –
Εύζωνοι. Η ΠΑΘΕ ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα και αποτελεί δρόμο διπλής
κατεύθυνσης. Ο δεύτερος οδικός άξονας ανήκει στο εθνικό δίκτυο και είναι η
εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Ο άξονας αυτός είναι μονής κατεύθυνσης
με δύο ρεύματα ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα στο μέσον. Οι δύο αυτοί
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σημαντικοί άξονες τέμνονται στον Άγιο Αθανάσιο με έναν ανισόπεδο κόμβο.
Επισημαίνεται ότι από την οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας διέρχεται καθημερινά
μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αλλά και φορτηγών που
επιβαρύνουν το περιβάλλον της περιοχής. Και οι δύο άξονες βρίσκονται σε μέτρια
κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές επεμβάσεις. Επίσης, υπάρχει
έντονο πρόβλημα κακής σήμανσης καθώς και ελλιπούς αστυνόμευσης με
αποτέλεσμα να έχουν διανοιχτεί αυθαίρετα πολλοί χωματόδρομοι που συναντούν
εγκάρσια την εθνική οδό από όπου συχνά εξέρχονται βαρέα οχήματα (φορτηγά,
τρακτέρ κλπ). Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελείται από την παλαιά
εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και το επαρχιακό δίκτυο του νομού
Θεσσαλονίκης.
2.11.2. Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου διέρχονται οι δύο σιδηροδρομικοί άξονες που
συνδέονται και μεταξύ τους στη Γέφυρα. Ο πρώτος άξονας είναι η σιδηροδρομική
γραμμή Θεσσαλονίκης- Ειδομένη που συνδέει τη χώρα με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Πρόκειται για διπλή γραμμή ηλεκτροδοτημένη ενώ ο σιδηροδρομικός σταθμός της
Γέφυρας αποτελεί σταθμό διαλογής και αναμονής για την είσοδό τους στον
σταθμό. Για το κομβικό σημείο της Γέφυρας έχει μελετηθεί από τον ΟΣΕ
κατασκευή ανισόπεδου κόμβου καθώς και ύπαρξη τελωνείου. Ο δεύτερος άξονας
που διέρχεται στη νότια περιοχή του Δήμου χωρίς να περνάει από τους οικισμούς
είναι η βασική σιδηροδρομική γραμμή της χώρας Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Το
θετικό είναι ότι η σύνδεση των δύο αξόνων περνάει από τη ΒΙΠΑ στην Κάτω
Γέφυρα με προφανή πλεονεκτήματα.
2.11.3. Ενεργειακά Δίκτυα
Στα διοικητικά όρια του Δήμου διέρχονται ενεργειακά δίκτυα όλων των μορφών.
Κατά αρχήν το δίκτυο της ΔΕΗ με τις δύο μεγάλες γραμμές μεταφοράς των 400 KV
Θεσσαλονίκη-Αμύνταιο και Θεσσαλονίκη - Άγιος Δημήτριος. Το πρόβλημα είναι ότι
η δεύτερη αυτή γραμμή μεταφοράς βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό της
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Γέφυρας ενώ μια άλλη γραμμή μεταφοράς 150 KV διέρχεται πολύ κοντά στους
οικισμούς του Αγίου Αθανασίου και της Αγχιάλου. Επιπλέον, με βάση στοιχεία της
ΔΕΗ και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς σχεδιάζεται μια
νέα γραμμή των 400 KV που θα συνδέει την υπάρχουσα

Θεσσαλονίκης -

Αμυνταίου με το ΚΥΤ Λαγκαδά και θα περνάει νοτιοανατολικά της Ν. Μεσημβρίας.
Όσον αφορά το δίκτυο φυσικού αερίου από την περιοχή της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου
διέρχεται ο Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης. Πρόκειται για τον
βασικό αγωγό της χώρας που μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Βόρεια Ελλάδα
στην Αθήνα και διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ στη Ν. Μεσημβρία.
Επίσης, από σχετική ενημέρωση της ΔΕΠΑ ο νέος αγωγός φυσικού αερίου υψηλής
πίεσης που θα συνδέει την Τουρκία με τη Ελλάδα και θα καταλήγει στην Ιταλία,
έχει χαραχθεί παράλληλα και σε μικρή απόσταση από τον σημερινό αγωγό. Τέλος,
όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα στην περιοχή, υπάρχει και ο αγωγός
μεταφοράς αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων. Ο συγκεκριμένος αγωγός
διέρχεται από το δήμο δυτικά της Ν. Μεσημβρίας, συνεχίζει ανάμεσα στο
Ξηροχώρι και τον Βαθύλακκο και καταλήγει παράλληλα στην ΠΑΘΕ.

2.11.4. Ύδρευση - Αποχέτευση
Όλοι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης και συνεπώς η υδροδότηση των
κατοίκων είναι απρόσκοπτη. Πέρα από τις γεωτρήσεις για την ύδρευση των
οικισμών, στα όρια του Δήμου εντοπίζονται και γεωτρήσεις της ΕΥΑΘ, κατά μήκος
του ανατολικού αντιπλημμυρικού αναχώματος του Αξιού, για την υδροδότηση της
Θεσσαλονίκης. Επιπλέον υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις (πολλές αυθαίρετες) οι
οποίες τροφοδοτούν μικρά δίκτυα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως προς
τη διάθεση των αστικών λυμάτων, αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικό καθαρισμό
διαθέτει μόνο ο οικισμός των Κουφαλίων, ενώ στον οικισμό του Αγ. Αθανασίου
υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα συνδεθεί με τον
κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στην ΕΕΛ της Σίνδου. ‘Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί
της περιοχής του Δήμου εξυπηρετούνται από απορροφητικούς κυρίως και
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λιγότερο από σηπτικούς βόθρους. Καθώς όμως υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση
βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων, κυρίως στον άξονα της εθνικής οδού,
υπάρχει

επιβάρυνση

του

περιβάλλοντος

από

τα

βιομηχανικά

απόβλητα.

Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν είχε γίνει εναπόθεση και ταφή βιομηχανικών
στερεών

αποβλήτων

(αμιάντου,

μαγγανίου,

υπολειμμάτων

μπαταριών,

χαρτοπολτού, φωσφογύψου) με συνέπεια την επιβάρυνση των υπόγειων
υδροφόρων. Ως προς τα στερεά οικιστικά απορρίμματα, η αποκομιδή και
διαχείρισή τους πραγματοποιούνται από ιδιώτη, υπό την ευθύνη του Δήμου, με
χρήση απορριμματοφόρων. Η διάθεση των απορριμμάτων διενεργείται στο ΧΥΤΑ
Μαυροράχης.

2.11.5. Υποδομές Μεταφορών και Συγκοινωνίες
Στην περιοχή του Δήμου συγκλίνουν δυο σημαντικοί άξονες μεταφορών:


Ο πρώτος με διεύθυνση ανατολής–δύσης περιλαμβάνει την εθνική οδό
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αθήνας –
Σκοπίων.



Ο δεύτερος με διεύθυνση βορά – νότου περιλαμβάνει τον οδικό άξονα Αθήνας –
Ευζώνων που ταυτόχρονα αποτελεί διευρωπαϊκό δίκτυο (ΠΑΘΕ) αλλά και
εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Άξονας Χ: Θεσσαλονίκη – Βιέννη).

Η ύπαρξη των ανωτέρω πολύ σημαντικών μεταφορικών οδών, πέρα από την
προφανή

αναπτυξιακή

ευκαιρία,

δημιουργούν

συνθήκες

συσσώρευσης

δραστηριοτήτων, έλξης μετακινήσεων και κατ’ επέκταση παράγοντες επιβάρυνσης
της

ατμόσφαιρας

σε

ρύπους.

Ειδικότερα

για

τον

οριζόντιο

άξονα,

είναι

χαρακτηριστικό πως έχει αποτελέσει πόλο έλξης πολλών βιομηχανικών και
εμπορικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί κατά μήκος αυτού, και
αφενός αποτελούν σημειακές εστίες έκλυσης ατμοσφαιρικών ρύπων και αφετέρου
έλκουν μετακινήσεις τόσο από το ΠΣΘ όσο και από τους γύρω οικισμούς.
Επιπρόσθετα ο εν λόγω άξονας δέχεται τις διαμπερείς μετακινήσεις μεταξύ
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Θεσσαλονίκης και Γιαννιτσών – Έδεσσας συντελώντας στην μεγέθυνση των
παραγόμενων οχλήσεων. Πρόσφατες έρευνες προέλευσης– προορισμού κατέδειξαν
τους αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους στον εν λόγω άξονα, ίσους σχεδόν με
τους κυκλοφοριακούς φόρτους στον νοτιότερο αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης –
Αθήνας.
Για τον κάθετα άξονα, που σημειώνεται πως τέμνει τον οριζόντιο στο ύψος του
οικισμού Αγίου Αθανασίου, η λειτουργία του ως κλειστού αυτοκινητόδρομου
απέτρεψε την χωροθέτηση κατά το μήκος του διαφόρων δραστηριοτήτων, με
αποτέλεσμα να έλκει μόνο διαμπερείς μετακινήσεις μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων
υπερτοπικής σημασίας και συνεπώς ο χαρακτήρας των παραγόμενων οχλήσεων
ρύπανσης να αφορά την κίνηση οχημάτων στη βάση τέτοιων σχέσεων. Αυτό σε όλη
την δεκαετία του 1990 και με βάση τις δυσμενείς γεωπολιτικές συνθήκες στην πρώην
Γιουγκοσλαβία απέτρεψε την λειτουργία του ως σημαντικής μεταφορικής οδού. Με
την σταθεροποίηση των συνθηκών όμως η χρήση του εν λόγω άξονα έχει αυξητικές
τάσεις και άρα η συμβολή του στις οχλήσεις ρύπανσης της περιοχής είναι ολοένα και
αυξανόμενη.
Πέρα από την συμβολή των αξόνων στο επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
εκτιμάται πως αποτελούν σημαντικούς παράγοντες υποβάθμισης του ακουστικού
περιβάλλοντος, ειδικά των παρόδιων τμημάτων. Μάλιστα και με βάση το ομαλό
ανάγλυφο της περιοχής καθώς και την έλλειψη φυσικών φραγμάτων, ο θόρυβος από
την κυκλοφορία διαχέεται πολύ πέρα από τα παρόδια τμήματα. Στην υπόλοιπη
περιοχή, η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων των οικισμών
δημιουργεί μια εστία πιθανής υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
ατμόσφαιρας μέσω της ανάφλεξης – αυτανάφλεξης αυτών. Παρότι, όλοι οι
ανεξέλεγκτοι χώροι χαρακτηρίζονται σήμερα ανενεργοί και μόνο ένας θεωρείται ότι
λειτουργεί ως ενεργή χωματερή του Δήμου, συνεχίζεται η σποραδική απόρριψη
ποσοτήτων γεγονός που συντηρεί τους εν λόγω κινδύνους. Πέρα από τα αστικά
απορρίμματα, στα όρια του Δήμου έχουν αποτεθεί κατά θέσεις βιομηχανικά
απόβλητα. Μάλιστα στην περιοχή της Γέφυρας έχουν ενταφιαστεί σε χαμηλό βάθος
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απόβλητα αμιάντου σε αγροτεμάχιο που καλλιεργείται (σιτηρά). Η αναμόχλευση του
εδάφους που προκαλείται με την γεωργική δραστηριότητα (άροση) φέρνει στην
επιφάνεια τεμάχια αμιάντου που παραμένουν εμφανή και με τους ανέμους
διασπείρονται στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στην βιομηχανική ζώνη μεταξύ των
οικισμών της κάτω και άνω Γέφυρας βρίσκονται εγκαταλελειμμένα απόβλητα
αμιάντου που μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.
Τέλος, στα όρια των οικισμών εντοπίζονται αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες, κάτι που
αποτελεί γενικότερη όχληση στο καθεστώς διαβίωσης των κατοίκων και εστία
ρύπανσης των περιοχών αυτών.

2.11.6. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνος είναι
επαρκής. Ειδικότερα, η χρήση της κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται τα τελευταία
χρόνια με γεωμετρικούς ρυθμούς σε εθνικό επίπεδο αναδεικνύοντας το κινητό
τηλέφωνο ως ένα από τα σημαντικότερα μέσα

επικοινωνίας. Σύμφωνα με

μελέτη της ΕΕΤΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών),
η χρήση του κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίπεδο και
την ηλικία του χρήστη. Οι νέες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως
είναι οι ευρυζωνικές υποδομές, παρουσιάζουν αξιόλογη ανάπτυξη και η έννοια
της Ευρυζωνικότητας περιλαμβάνει με την ευρεία της χρήση, το προηγμένο,
εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική
άποψη περιβάλλον αποτελούμενο από:


την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή
καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα
μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων.



την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη
ανάπτυξη

υπαρχόντων

και

μελλοντικών

δικτυακών

εφαρμογών

και
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πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης
των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών
σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και δ) είναι ικανή να
αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί
να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με
ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και
της τεχνολογίας επικοινωνιών


την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές
προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ
διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών
πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του
πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών



το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα,
πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την
ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την
εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει
από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της
Πληροφορίας.

Στην περιοχή του Δήμου εκτός του ΟΤΕ ο οποίος διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο και
είναι σε θέση να προσφέρει συνδέσεις ευρείας ζώνης έως και 24 Mbps, ιδιόκτητο
δίκτυο αντίστοιχου εύρους διαθέτουν και σημαντικοί πάροχοι του Ελληνικού
χώρου όπως είναι οι: Forthnet, Tellas, HOL, Οn telecom-Vivodi.
2.12. Διαχείριση και Επεξεργασία Απορριμμάτων
2.12.1. Αστικά απορρίμματα
Σήμερα ο Δήμος Χαλκηδόνος όσον αφορά την αποκομιδή των αστικών
απορριμμάτων ακολουθεί ένα μικτό σύστημα διαχείρισης. Όσον αφορά την Δ.Ε.
Χαλκηδόνας αξιοποιεί τα δύο ιδιόκτητα απορριμματοφόρα μάρκας ΜΑΝ για την
αποκομιδή καθώς και το απορριμματοφόρο (press container) μάρκας IVECO που του
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παραχωρήθηκε από το Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά των
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών
της αποκομιδής

απασχολούνται δύο

μόνιμοι

οδηγοί

και

τέσσερις συνοδοί

απορριμματοφόρου από το τακτικό προσωπικό του Δήμου. Για το press container
επειδή ο Δήμος δεν έχει στη διάθεσή του οδηγό με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου προχωρεί σε προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου είτε δίμηνης είτε οκτάμηνης διάρκειας. Το ένα απορριμματοφόρο
απασχολείται στην αποκομιδή των κοινοτήτων: Αδένδρου, Παρθενίου, Λουδία, Μικρό
Μοναστήρι, Ελεούσα με συχνότητα ανά κάδο μια τουλάχιστον φορά την εβδομάδα. Το
δεύτερο όχημα δραστηριοποιείται στην Χαλκηδόνα και το Βαλτοχώρι. Σημαντικό
πρόβλημα στην αποκομιδή της ΔΕ Χαλκηδόνας ασκείται από τη μικρή χωρητικότητα
των απορριμματοφόρων και την παλαιότητα αυτών. Αυτό έχει σαν συνέπεια αυξημένη
κατανάλωση καυσίμων, υψηλά επίπεδα θορύβου, συχνές και κοστοβόρες βλάβες,
αδυναμία τήρησης του προγράμματος της αποκομιδής.
Εργοστάσιο
κατασκευής
ΜΑΝ
ΜΑΝ

Αριθμός
Κυκλοφορίας

ΚΗΙ-3782
ΚΗΟ-8831

Έτος έκδοσης
Αδείας
23/04/2002
24/11/2000

Καθαρό
Βάρος (Kg)
5.990
6.910

Στις Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου και Κουφαλίων η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται
από ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος επιλέχθηκε μέσα από μια διαδικασία ανοικτού,
δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού. Ο εργολάβος ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα
εργασίων:
Α. Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου
(Κοινότητες: Αγ.Αθανασίου, Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Ξηροχωρίου, Ν.Μεσημβρίας
και Αγχιάλου)


Αποκομιδή δύο (2) φορές ανά εβδομάδα από κάθε κοινότητα.



Αποκομιδή των απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης δύο
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(2) φορές ανά εβδομάδα από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη δημοτική
ενότητα Αγίου Αθανασίου και διαθέτουν κάδο για αστικά απορρίμματα.


Μεταφορά από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στο ΧΥΤΑ
Μαυροράχης του υπολείμματος από το πρόγραμμα ανακύκλωσης του δήμου.

Β. Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων


Αποκομιδή τρεις (3) φορές ανά εβδομάδα με εξαίρεση την κεντρική οδό
Εθνικής Αντίστασης στην οποία γίνεται αποκομιδή κάθε μέρα.

Γ. Δημοτική Κοινότητα Προχώματος
(αποτελούμενη από Πρόχωμα, Καστανά και Ακροπόταμο):


Αποκομιδή δύο (2) φορές την εβδομάδα.



Αποκομιδή των απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης δύο
(2) φορές ανά εβδομάδα από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη δημοτική
ενότητα Κουφαλίων και διαθέτουν κάδο για αστικά απορρίμματα.



Μεταφορά από το ΚΔΑΥ στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης του υπολείμματος από το
πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου.

Τα προβλήματα στον τομέα της αποκομιδής των απορριμάτων που αντιμετωπίζει ο
Δήμος είναι:


η πιθανή συνταξιοδότηση δύο ΔΕ οδηγών από το τακτικό του προσωπικό,



η μικρή χωρητικότητα των ιδιόκτητων απορριμματοφόρων του και η
παλαιότητα αυτών,

που έχει σαν συνέπεια την αυξημένη κατανάλωση

καυσίμων,


τα υψηλά επίπεδα θορύβου,



οι συχνές και κοστοβόρες βλάβες των οχημάτων που δεν επιτρέπουν την
τήρηση του προγράμματος της αποκομιδής των απορριμάτων.

2.12.2. Ανακύκλωση συσκευασιών.
Ο Δήμος Χαλκηδόνος είχε σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Σελίδα 47

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Δεκέμβριος 2015

Ανακύκλωσης ΑΕ για την ανακύκλωση συσκευασιών μέχρι το τέλος του Απριλίου
του 2015. Για το σκοπό αυτό ο πρώην δήμος Αγίου Αθανασίου έλαβε το 2009 από
την παραπάνω εταιρεία δωρεά ενός απορριμματοφόρου εργοστασίου κατασκευής
MERCEDES. Επίσης, έχουν διατεθεί στο Δήμο Χαλκηδόνος συνολικά 494 μπλε κάδοι
ανακύκλωσης.

Τα

υλικά

που

περιλαμβάνονται

στην

κατηγορία

των

ανακυκλώσιμων συσκευασιών είναι:


χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές,
χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά,
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.



αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.



γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερό, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά,
βαζάκια τροφίμων κ.α.



πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι,
βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα,
αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.α.



λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές,
τοματοπολτό, μπισκότα, κλπ.

Για την εκτέλεση του προγράμματος ανακύκλωσης ο Δήμος διαθέτει σήμερα το
απορριμματοφόρο με έναν οδηγό και έναν συνοδό, σε καθημερινή βάση. Τα
ανακυκλώσιμα υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ της Σίνδου. Μετά τη διαλογή των
ανακυκλώσιμων προκύπτει υπόλειμμα το οποίο με το press container οδηγείται
στον ΧΥΤΑ της Μαυροράχης.
2.12.3 Ογκώδη απορρίμματα
Για την διαχείριση ογκωδών

απορριμμάτων ο Δήμος έχει προχωρήσει σε

συμφωνία με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την χρήση του θραυστήρα που αυτός
διαθέτει στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Τα ογκώδη μεταφέρονται με φορτηγό
του Δήμου στις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφού θρυμματιστούν
οδηγούνται πάλι με όχημα του Δήμου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Σελίδα 48

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Δεκέμβριος 2015

2.12.4. Αδρανή και προϊόντα εκσκαφών
Προς το παρόν ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες για αυτού του είδους τα
απόβλητα καθώς στην περιοχή της Γέφυρας λειτουργεί επιχείρηση ανακύκλωσης
αδρανών υλικών στην οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν οι δημότες μας.
2.12.5. Ανακύκλωση οργανικών – κομποστοποίηση
Ο Δήμος σήμερα για την καλύτερη και βέλτιστη διαχείριση των απορριμάτων
εξετάζει διάφορες προτάσεις και λύσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των
παραγόμενων και μεταφερόμενων αποβλήτων με την μέθοδο του διαχωρισμού
των απορριμάτων σε ζυμώσιμα (οργανική ύλη, αποφάγια κ.λπ) και σε
ανακυκλώσιμα (υλικά συσκευασίας: γυαλί, μέταλλο, χαρτί, ξύλο κλπ) σε
διαφορετικούς κάδους, καφέ και μπλε χρώματος αντίστοιχα. Ο συγκεκριμένος
σχεδιασμός περιλαμβάνει την διαχείριση ζυμώσιμων απορριμμάτων. Στόχος είναι
μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας το υπόλειμμα που θα καταλήγει στο ΧΥΤΑ να
περιορίζεται στο 20% περίπου του συνολικού ογκου των απορριμμάτων και το
υπόλοιπο να μπορεί να αξιοποιηθεί ως κόμποστ. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα
υπάρχει

άμεσο

σταθεροποίηση

περιβαλλοντικό
της

επιθυμητής

και

οικονομικό

λειτουργικότητας

όφελος.
αυτού

Η
του

εδραίωση/
συστήματος

κομποστοποίησης – κυρίως ως προς την επίτευξη της μείωσης του όγκου των
απορριμμάτων – απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα ωρίμανσης. Αυτό σημαίνει πως
ο στόχος της μείωσης του όγκου κατά 25% μπορεί να επιτευχθεί όχι άμεσα, αλλά
σε 3 ή 4 χρόνια λειτουργίας του συστήματος.
Αποτελεί μία σοβαρή προοπτική, που θα απαιτήσει όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, κάποιο βάθος χρόνου για την ουσιαστική μείωση του συνολικού
όγκου των απορριμμάτων με την ελάττωση των ζυμώσιμων που συλλέγονται από
το Δήμο. Επίσης, θα πρέπει να ενημερωθούν και οι κάτοικοι για τα ανταποδοτικά
οφέλη που θα τους προσφέρει η διαδικασία, ώστε να συμμετάσχουν με κίνητρα
που θα τους παρέχονται και να προχωρήσει και λειτουργήσει με επιτυχία το
σύστημα της αυτόνομης κομποστοποίησης με κάδους που θα προμηθεύσει ο Δήμος
στους κατοίκους.
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2.13. Χωροταξικά & Πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής
Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 του Προγράμματος Καλλικράτη ο Δήμος Χαλκηδόνος
με έδρα τα Κουφάλια συνορεύει με τους ακόλουθους όμορους Δήμους:
Βόρεια......: Βορειοδυτικά με τον Δήμο Παιονίας και βορειοανατολικά
με το Δήμο Κιλκίς
Δυτικά...... : Με το Δήμο Πέλλας και νοτιοδυτικά με το Δήμο Αλεξάνδρειας
Νότια........ : Με το Δήμο Δέλτα
Ανατολικά : Με το Δήμο Ωραιοκάστρου

Εικόνα: Με κόκκινο χρώμα ορίζεται η περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η καθυστέρηση στην προώθηση και έγκριση τοπικών χωροταξικών σχεδίων δέκα
οχτώ χρόνια μετά την ισχύ του ν.2508/97, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που
δυσχεραίνει το έργο της άντλησης πολεοδομικών πληροφοριακών στοιχείων. Για
τη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων ήδη εκπονείται η Μελέτη Γενικών Πολεοδομικών
Σχεδίων και έχει παραληφθεί το Α’ και Β1΄ Σταδίο της μελέτης και αναμένεται να
ολοκληρωθεί και η επόμενη και οριστική φάση Β2’ της μελέτης μέχρι το τέλους
του 2015. Αφού η οριστική μελέτη εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ., θα αποσταλεί
στο

αρμόδιο

Υπουργείο

Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης

Περιβάλλοντος

&

Ενέργειας για την οριστική επικύρωση της.
Σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι τρεις Δημοτικές Ενότητες
απέκτησαν αρχικά ρυμοτομικό σχέδιο με διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Τα
Κουφάλια απέκτησαν διανομή τα έτη 1971-73. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης
Σελίδα 50

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Δεκέμβριος 2015

του ρυμοτομικού σχεδίου καθορίστηκαν με το από 20-7-1982 π.δ. (ΦΕΚ 413Δ’ /278-1982). Στη συνέχεια, το 1987 εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ)
οικισμού Κουφαλίων (ΦΕΚ 1028Δ’/16-10-1987), το οποίο χωροθέτησε τέσσερις
πολεοδομικές ενότητες και αργότερα ακολούθησε η έγκριση της Πολεοδομικής
Μελέτης (ΦΕΚ 1494Δ’/22-12-1993), η οποία αφορούσε σε επεκτάσεις των τριών
από τις τέσσερις πολεοδομικές ενότητες. Τέλος, το 2001 τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ
του πρώην Δήμου Κουφαλίων (ΦΕΚ 461Δ’/15-6-2001), αλλά αυτή η τροποποίηση
αφορούσε μόνο τον τότε οικισμό Κουφαλίων και δεν πραγματοποιήθηκε μελέτη
Γ.Π.Σ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθετε ο Ν.2508/1997.
Η κυρίαρχη χρήση σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες είναι αυτή της κατοικίας, η
οποία συναντάται κυρίως στα τμήματα με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Οι
εμπορικές

επιχειρήσεις και χρήσης αναψυχής συγκεντρώνονται κατά μήκος

κεντρικών οδών και περιμετρικά πλατειών. Ειδικότερες χρήσεις (π.χ. πρατήριο
υγρών καυσίμων, συνεργείο αυτοκινήτων) καθώς και βοηθητικές αγροτικές
εγκαταστάσεις (π.χ. αποθήκες για γεωργικά προϊόντα και υλικά) αναπτύσσονται
σημειακά και διάσπαρτες. Αναφορικά με τα Κουφάλια, αξιοσημείωτα είναι το
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται βορειοδυτικά και ο χώρος
στάθμευσης που βρίσκεται βόρεια του ομωνύμου οικισμού. Επίσης, επισημαίνεται
ότι στα Κουφάλια έχει δημιουργηθεί ένα γραμμικό τοπικό κέντρο κατά μήκος και
γύρω από την επαρχιακή οδό Χαλκηδόνος-Αξιούπολης-Ειδομένης, στο οποίο
συγκεντρώνονται διοικητικές υπηρεσίες, (Δημαρχείο, Κέντρο εξυπηρέτησης
Πολιτών, Αστυνομικό Τμήμα, ΙΚΑ, υποθηκοφυλακείο, ειρηνοδικείο και Ελληνικά
Ταχυδρομεία), τράπεζες, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.α.
Εφαρμόζοντας τις πρότυπες αρχές χωρικής οργάνωσης για τη μελέτη του Γ.Π.Σ.
της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, η εδαφική περιφέρεια οργανώνεται σε
ευρύτερες ζώνες οι οποίες εξειδικεύονται χωρικά. Στην μελέτη περιλαμβάνονται
πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές οι οποίες συνιστούν επεκτάσεις
πρώτης (α’) και (β’) κατοικίας.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)
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2. Περιοχές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΠΑΕΔ):
Α. Ζώνες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΖΕΔ)
Β. Βιομηχανικό πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.)
3. Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ)
Α. Περιοχές προστασίας γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας
Β. Περιοχές προστασίας γωργικής γης (ΠΕΠΔ-ΓΓ1), (ΠΕΠΔ-ΓΓ2), (ΠΕΠΔ-ΓΓ3)
Γ. Περιοχές ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ-Β)
Δ. Περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων (ΠΕΠΔ-ΚΕ)
 Περιοχή αστικού πρασίνου (ΠΕΠΔ-ΑΠ)
 Περιοχή αθλητικών εγκαταστάσεων (ΠΕΠΔ-Α)
 Περιοχή θρησκευτικών εγκαταστάσεων (ΠΕΠΔ-Θ)
Ε. Περιοχές ειδικών χρήσεων (ΠΕΠΔ-ΕΧ)
4. Περιοχές ειδικής προστασίας (Π.Ε.Π)


Δάσους και δασικών εκτάσεων



Προστασίας οικοσυστημάτων



Προστασίας αρχαιολογικών χώρων

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά που
αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στο Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα
με το πρότυπο έντυπο ΕΠ 02 :
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φυσικοί Πόροι

Μονάδες Μέτρησης
Έκταση (στρ.)

Δάση

20.701,48

Πλήθος
Βοσκότοποι
Κατοικημένα
Νησιά
Ακατοίκητα
Νησιά

Βιότοποι
Πεδιάδες
Λίμνες
(περιλαμβάνονται
και λίμνες από
φράγματα)

Ορεινοί Όγκοι

Ακτές
Δεν υφίστανται

Δεν υφίστανται

Προβλήματα
Ρύπανσης

Μεταλλεία

1.

3.

2.

4.

Περιοχές Natura
( Φορέας
Διαχείρισης Δέλτα
Αξιού-Λουδία Αλιάκμονα)

Ποτάμια

Δεν υφίστανται

Ορυκτοί Πόροι
Ορυκτοί ΠόροιΜεταλλεία

χλμ
Δεν
υφίσταντα
ι

Πλήθος

Ονομασία

κωδικός

Έκταση
(στρ.)

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

GR1230004

35,2

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

GR1230006

1231,5

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

GR 1220010

24759,7

Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΕΖΔ)

GR 1230001

Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΕΖΔ)
GR1220002
Δημοτική ή
Περιγραφή
Τοπική
Κοινότητα

35,2
24759,7

1.

Κουφαλίων

Μόλυνση και ρύπανση του Αξιού ποταμού από περιοχές
εντός και εκτός Ελλάδος

2.

Δήμο
Χαλκηδόνος

Ανεξέλεκτη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις
καλλιέργιες

3.

>>

Ρύπανση από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

4.

>>

Οχλήσεις και ηχορύπανση από την ΠΑΘΕ
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Ρύπανση υπόγειων υδάτων για ύδρευση και άρδευση
καλλιεργιών

>>

Υποδομές
εξυπηρέτησης
δικτύων
Ύδρευση
Αφαλατώσεις
(πλήθος)

Δεκέμβριος 2015

Μονάδες Μέτρησης
Υδρόμετρα

Δίκτυο (χλμ)

Μέση ετήσια
κατανάλωση (μ3)

Γεωτρήσεις
Ύδρευσης

16550

345

2360000

31

0

Φράγματα Λιμνοδεξαμενές

Υδατοφόρα
Οχήματα
(πλήθος)

0
Δίκτυο (χλμ)

Αποχέτευση
ΒΙΟΚΑ
Οχήματα
Μεταφοράς
Λυμμάτων
(πλήθος)
Άρδευση

54,70
Πλήθος
3
0
Γεωτρήσεις
Άρδευσης
0

Ενέργεια
ΑΠΕ

kwh
Εγκατεστημένα
kwh
Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Πλήθος

Τίτλος

2
1

Καθαριότητα
Όγκος
Απορριμμάτων
(μ3/ημέρα)
1,22

Μήκος Δικτύου Απορριματοφόρα Απορριματοφόρα Διαχείριση
(χμ)
(συμβατικά)
(ανακύκλωσης) Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ)
1020
2
1

Οχήματα (πλύσιμο
Κάδοι
κάδων)
(συμβατικοί)

Κάδοι
(ανακύκλωσης)

πλήθος
1

Οχήματα Σκούπες
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5000

Πολιτική
Προστασία

Πλήθος

Περιγραφή

1

Φορτηγό ανατρεπόμενο (IVECO-MAGIRUS)

1

Προωθητής γαιών (Γκρέηντερ KOMATSU GD521A-1E)

2

Εκσκαφέας - Φορτωτής (JCB, KOMATSU)

1

Φορτωτής (CATERPILLAR 930A)

Υποδομές Εξοπλισμός

494

Δεκέμβριος 2015

2

Στελέχωση πενταμελούς ομάδας άμεσης επέμβασης για την
επούλωση πληγών που προξενούνται σε έργα μετά από
θεομηνίες ή γενικά καταστάσεις έντονες και απρόβλεπτες
(σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετός)
Καθαρισμός οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο

Δράσεις Ενέργειες Προγράμματα

Καθαρισμός ρεμμάτων

Αστική Συγκοινωνία
Οχήματα (πλήθος)

χλμ

Δρομολόγια
καθημερινής
(πλήθος)

Σύνολο
δρομολογίων
ανά εβδομάδα

Νο Γραμμής

Κ.Τ.Ε.Λ.ΚΟΥΦΑΛΙΑ

25

11

77

81

Κ.Τ.Ε.Λ.-ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ

26,822

12

84

81A

ΚΟΥΦΑΛΙΑ-ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Τ.Ε.Λ.

26,814

25

175

81B

ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ

28,990

2

14

81E

ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ - ΚΤΕΛ

28,022

2

14

81K

ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΜΑΛΓΑΡΑ

20,384

2

14

90

ΛΟΥΔΙΑΣ ΜΑΛΓΑΡΑ

24,049

7

49

90A

ΛΟΥΔΙΑΣ ΜΑΛΓΑΡΑ

24,477

8

56

90A

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΛΓΑΡΑ

37,607

5

35

90B

ΜΑΛΓΑΡΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

13,292

1

7

90K

ΚΟΥΦΑΛΙΑ-ΑΘΥΡΑΡΑΧΩΝΑ

10,698

2

14

92

ΚΟΥΦΑΛΙΑ-ΑΘΥΡΑ

6,126

17

119

92A
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ΚΟΥΦΑΛΙΑΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

4,530

10

70

92E

ΚΟΥΦΑΛΙΑΡΑΧΩΝΑ

6,837

16

112

92R

ΜΑΛΓΑΡΑ- Κ.Τ.Ε.Λ
ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

3,000

17

119

80A

Κ.Τ.Ε.Λ- ΜΑΛΓΑΡΑ
ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

1,560

15

105

80B

Πολεοδομική Πληροφορία
Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων
στρ.

% κάλυψης

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

24846,12

Οικοδομήσιμοι χώροι

18137,6676

Κοινόχρηστοι χώροι

5466,1464

Κοινωφελείς χώροι

1242,306

Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων
Χώροι κυκλοφορίας

4536,90

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι

710,60

Χώροι αστικού πρασίνου

218,65

Εκτάσεις σε κοινή χρηση για βοσκοτόπια, αγροτικά
πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες κλπ
0,00
Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων,
Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και
Αθλητισμού
Ενεργειακά Πάρκα

0,00
0,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Περιβάλλoντος

1. Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εισήγηση και μέριμνα για την
εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για
την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή
του Δήμου.
2. Σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων για την πρόσληψη,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών (Πολιτική
Προστασία).
3. Προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε κινητές και
ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου, προώθηση ήπιων μορφών
ενέργειας.

1. Σχεδιασμός συστήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης.
2. Αποκομιδή οικιακών αστικών απορριμμάτων –
Διεύθυνση Καθαριότητας ανακυκλώσιμων, καθαρισμός οδών, πλατειών, κοινοχρήστων
χώρων.
και Ανακύκλωσης
1. Συγκοινωνιακά έργα, μελέτη και εφαρμογή κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων,
2. Κατασκευή και συντήρηση έργων ύδρευσης-αποχέτευσης,
λιμνοδεξαμενών, μονάδων βιολογικού καθαρισμού,
εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και τεχνικών έργων προστασία
του περιβάλλοντος
Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών 3. Μελέτη και Επίβλεψη κτιριακών δημοτικών εγκαταστάσεων
4. Πολεοδομικές εφαρμογές (μελέτες-επεκτάσεις-τροποποιήσεις
σχεδίων πόλης, εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών
σχεδίων
5. Μελέτη και επίβλεψη εργασιών συντήρησης και επισκευής
αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Μελέτη και ανάπτυξη φυτικής και ζωικής παραγωγής
2. Ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων και, χορήγηση αδειών
Διεύθυνση Τοπικής
εμπορικών καταστημάτων, γυμναστηρίων, καταστημάτων
Οικονομικής Ανάπτυξης υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Προώθηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του
Δήμου
1. Κατασκευή-συντήρηση-λειτουργία δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης
ΔΕΥΑΧ
2. Λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.
2.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
2.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Προβλήματα επιβάρυνσης του
φυσικού περιβάλλοντος από
αστικά λύματα, (ελλιπές
αποχετευτικό δίκτυο στις Δ.Ε.)
παράνομες απορρίψεις υγρών
αποβλήτων, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα και μη

1. Πλούσιο και ποικιλόμορφο
φυσικό περιβάλλον
Λειτουργία ΧΥΤΑ. 2. Ζώνες
προστασίας "Natura".

ελεγχόμενη ανθρώπινη

Τομέας 1 Περιβάλλον

δραστηριότητα
Περιορισμοί

Ευκαιρίες

1. Καθυστέρηση έναρξης
υλοποίησης νέου ΕΣΠΑ 20142020 και έλλειψη εθνικών
πόρων για υλοποίηση
παρεμβάσεων.
2. Περιβαλλοντικοί
περιορισμοί από τις συνθήκς

Αξιοποίηση προγραμμάτων
ΕΣΠΑ για προώθηση έργων
πρόληψης από φυσικές
καταστροφές(πλημμύρες,
φωτιές, σεισμοί κ.λπ)

NATURA
Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες
Λειτουργία και επέκταση του
προγράμματος ανακύκλωσης.

Τομέας 2

Ανάγκη ανανέωσης του

Επέκταση αποχετευτικού

εξοπλισμού καθαριότητας

δικτύου σε οικισμούς που
εξυπηρετούνται με ιδιωτικούς

Καθαριότητα

βόθρους.
Περιορισμοί
Δυσμενής οικονομική συγκυρία
για ανανέωση εξοπλισμού

Ευκαιρίες
Ανάπτυξη συστήματος
ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμάτων
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Δυνατότητες
Αναβάθμιση και επέκταση
υποδομών εσωτερικής
οδοποιίας Δημοτικών-Τοπικών

Περιορισμένοι πόροι για την

Κοινοτήτων και διαδημοτικών

υλοποίηση έργων

συνδέσεων. Επίλυση

Τομέας 3 Τεχνικά

προβλημάτων ύδρευσης-

Έργα

αποχέτευσης σε όλο το εύρος
του Δήμου.
Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Καθυστέρηση στη σύνταξη και
εφαρμογή μελετών Γενικού

Αξιοποίηση προγραμμάτων

Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΕΣΠΑ

(ΓΠΣ)
Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες
Δημιουργία νέων μεταφορικών

Κακή κατάσταση του οδικού

υποδομών και βελτίωση των

δικτύου

υφιστάμενων για την ενίσχυση
της προσβασιμότητας.

Τοπική Οικονομία και

Περιορισμοί

Ανάπτυξη

Ευκαιρίες
Προώθηση και διαφήμιση

Περιορισμένοι πόροι για την
υλοποίηση έργων

τοπικών γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων
στην ευρύτερη περιοχή του
Νομού Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο Δήμος Χαλκηδόνος διαθέτει πλούσιο και ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον, η
αξιοποίηση

του

οποίου

αποτελεί

σημαντικό

συγκριτικό

πλεονέκτημα.

Η διατήρηση και προστασία του, με ταυτόχρονη ανάδειξη και ορθολογική
αξιοποίησή του, μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας
και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
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Επιβεβλημένη κρίνεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
απορριμμάτων

και

Περιφερειακού

Σχεδιασμού

αναβάθμιση

ανακύκλωσης,

στο

Διαχείρισης

πλαίσιο

της

Απορριμμάτων.

αναθεώρησης
Επίσης,

του

σημαντική

αποτελεί και ο εκσυγχρονισμός και η προμήθεια του αναγκαίου

εξοπλισμού καθαριότητας. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα εφαρμογής χωροταξικών
και πολεοδομικών ρυθμίσεων, για τη δημιουργία αναβαθμισμένου αστικού
περιβάλλοντος, φιλικού προς τον κάτοικο, με αναπλάσεις πλατειών, παιδικών
χαρών, αναβάθμιση της καθαριότητας και του δημοτικού φωτισμού.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. Φυσικό Περιβάλλον.
1.Προστασία, ανάδειξη και αειφορική διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων,
2.Οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων
(αποχετεύσεις– βιολογικός καθαρισμός), αποβλήτων ελαιοτριβείων, λιπαντηρίων,
τυροκομείων κλπ.
5.Εκλογίκευση των συστημάτων άρδευσης και της χρήσης λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των
υδάτινων πόρων.
6.Ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων (Διαλογή στην πηγή, αποκομιδή,
ΧΥΤΑ, επεξεργασία κλπ) .
7.Αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης αδρανών υλικών.
8.Προώθηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
11.Ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την
πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου.
12.Εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς τομείς.
13.Αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την προστασία περιβάλλοντος
και συνεχής έλεγχος.
14.Πρόληψη καταστροφών, αντιπλημμυρικά, καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων.
Ετοιμότητα μηχανισμού πολιτικής προστασίας (διάχυση πληροφόρησης σε
προσωπικό και αιρετούς).
15.Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.
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Β. Οικιστικό Περιβάλλον
1.Ολοκλήρωση χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασµού.
2.Δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και
λειτουργική σύνδεσή των µε τα δίκτυα υποδομών.
4.Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων και παρεμβάσεων.
5.Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και του εξοπλισμού τους.
6.Ενίσχυση κυκλοφορίας πεζών και ιδιαίτερα ΑμεΑ.
7.Κάλυψη ζήτησης για στάθμευση και έλεγχος – περιορισμός της παράνομης
στάθμευσης.
9.Λειτουργική ενσωµάτωση των αρχαιολογικών – πολιτιστικών χώρων στη
συνολική χωρική οργάνωση του Δήμου.
Γ. Υποδομές - Δίκτυα
1.Επιτάχυνση υλοποίησης των μεταφορικών υποδομών
2.Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Δημοτικών - Τοπικών
Κοινοτήτων και διαδημοτικών συνδέσεων
3.Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης σε όλο το εύρος του Δήμου.
4.Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων για ορθολογική διαχείριση υδάτινων
πόρων.
5. Εκπόνηση σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, τις
εγκαταστάσεις και τους Κοινόχρηστους Χώρους (χρήση φωτοβολταϊκών, πράσινες
ταράτσες, αλλαγή λαμπτήρων κλπ.) – Καθορισμός και ενίσχυση ρόλου
ενεργειακού υπεύθυνου.
6.Ενίσχυση υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύνολο του
Δήμου.
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3. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»
3.1. Υποδομές Εκπαίδευσης
Οι

υποδομές

εκπαίδευσης

του

Δήμου

Χαλκηδόνος

στους

τομείς

της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι:
Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου
Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν:
 οκτώ (8) Δημοτικά Σχολεία, και
 δέκα (10) Νηπιαγωγεία
και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
 τέσσερα (4) Γυμνάσια,
 δύο (2) Ενιαία Λύκεια και
 ένα (1) Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ)
Δ.Ε. Κουφαλίων
Η υποδομή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνίσταται σε:
 πέντε (5) Δημοτικά Σχολεία και
 έξι (6) Νηπιαγωγεία.
Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υφίστανται:
 τρία (3) Γυμνάσια,
 τρία (3) Ενιαία Λύκεια,
 ένα (1) Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) και
 ένα (1) Ι.Ε.Κ.
Δ.Ε. Χαλκηδόνος
Η υποδομή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνίσταται σε:
 έξι (6) Δημοτικά σχολεία και
 έξι (6) Νηπιαγωγεία
και της δευτεροβάθμιας σε:
 δύο (2) Γυμνάσια και
 δύο (2) Ενιαία Λύκεια.
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Τριτοβάθμια μονάδα εκπαίδευσης στον Δήμο δεν υφίσταται.
Συγκεντρωτικά, οι υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Βρεφ/κοι
Δημοτική

σταθμοί /

Ενότητα

Παιδικοί

Νηπιαγ
Δημοτικά
ωγεία

Γυμνάσια

Λύκεια

Ι.Ε.Κ

ΤΕΛ

σταθμοί

Άγιος
Αθανάσιος

Τεχ.
Επαγ.
Λύκειο

1

10

8

4

2

1

1

6

5

3

3

1

1

Χαλκηδόνα

2

6

6

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

4

22

19

9

7

2

1

Κουφάλια

Σε ορισμένες περιπτώσεις σχολικών εγκαταστάσεων καταγράφονται κτιριακά
προβλήματα τα οποία η Δημοτική Αρχή έχει εντοπίσει και προσπαθεί να
αντιμετωπίσει.

3.2. Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας
Στο Δήμο υπάρχουν παροχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Ως ΠΦΥ
ορίζεται το γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας
υγείας. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών λειτουργεί το Κέντρο Υγείας
στα Δ.Δ. Κουφαλίων καθώς επίσης και τρία Αγροτικά Ιατρεία. Το Κέντρο Υγείας
λειτουργεί κοντά στο κέντρο του οικισμού των Κουφαλίων και συγκεκριμένα στο
Ο.Τ.104, το οποίο διοικητικά ανήκει στο Γενικό Περιφερειακό νοσοκομείο “Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Υγεία εξυπηρετεί και τις Δημοτικές
Ενότητες του Αγίου Αθανασίου και της Χαλκηδόνας όπως επίσης και τη γειτονική
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ενότητα Πέλλας. Επίσης, σημαντική είναι και η παρουσία ενός ασθενοφόρου που
διατίθεται για την άμεση μεταφορά επειγόντων περιστατικών. Εκτός από το
διοικητικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας
Κουφαλίων, υπάρχει και ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στο παθολογικό,
παιδιατρικό, Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό τμήμα, ενώ υπάρχουν επιμέρους
ειδικότητες

(Καρδιολόγος,

Χειρούργος,

Ορθοπεδικός,

Ψυχίατρος,

Ωτορινολαρυγγολόγος, Ακτινολόγος και Γυναικολόγος) που αποτελούνται από
επισκέπτες ιατρούς που πηγαίνουν μία φορά την εβδομάδα. Επιπρόσθετα, στο
Ο.Τ. Υπ. Αριθ. 548 οικ. του Ο.Τ. 62 στεγάζεται το τοπικό ιατρείο του
Ασφαλιστικού Οργανισμού Ι.Κ.Α.
Όσον αφορά στον τομέα της πρόνοιας λειτουργούν τρεις (3) παιδικοί σταθμοί
στα Κουφάλια, τον Άγιο Αθανάσιο και τη Χαλκηδόνα αντίστοιχα. Οι παιδικού
σταθμοί φιλοξενούν παιδιά ηλικίας 2,5 έως και 4 χρόνων. Σκοπός των παιδικών
σταθμών είναι:


Να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους γονείς και να αποτελέσουν κέντρο
κοινωνικής βοήθειας, με την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων να
παρέχει αγωγή στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε να τα βοηθήσει να
ενταχθούν ομαλά από το οικογενειακό περιβάλλον στο Δημοτικό Σχολείο.



Να βοηθήσουν στη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών.



Παρέχουν αντισταθμιστική αγωγή εξαλείφοντας κατά το δυνατόν τις διαφορές
που προκύπτουν από το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των
γονιών ενισχύοντας παιδιά εργαζομένων κυρίως από οικονομικά ασθενέστερα
στρώματα.



Τέλος οι παιδικοί σταθμοί παρέχουν σίτιση στα νήπια τα οποία φιλοξενούν.

Στο Δήμο λειτουργούν και τέσσερα (4) ΚΑΠΗ. Στα Κουφάλια και τη Χαλκηδόνα
είναι πλήρως στελεχωμένα και απασχολούν τα δύο αυτά ΚΑΠΗ το έκαστο, το
ακόλουθο προσωπικό:
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1. Μία (1) Κοινωνική Λειτουργό
2. Δύο (2) Νοσηλεύτριες
3. Δύο (2) Οικογενειακές βοηθούς
4. Μία (1) φυσικοθεραπεύτρια την οποία μοιράζονται μεταξύ τους.
Στα άλλα δύο ΚΑΠΗ στο Άδενδρο και τον Άγιο Αθανάσιο οι παροχές είναι πιο
περιορισμένες χωρίς να περιλαμβάνουν παροχές φυσικοθεραπείας και υπηρεσίες
υγείας.

Ο σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:


Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των
ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του
κοινωνικού συνόλου.



Η συνεργασία και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των ειδικών
φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Στα μέλη του Κέντρου παρέχονται: Φυσικοθεραπεία, φροντίδα και δωρεάν
παροχές

υπηρεσιών

υγείας,

οργανωμένη

ψυχαγωγεία

με

εκδρομές

και

επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, κ.λ.π).

3.3. Αθλητικές υποδομές
Ο αθλητισµός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να προσφέρεται
σε όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό κάθε προσπάθεια για την αθλητική
ανάπτυξη και δράση, χαρακτηρίζεται ως επένδυση στο αύριο, όχι µονάχα για τη
νεολαία, αλλά για όλους τους δηµότες, κάθε ηλικίας. Γενικός στόχος για τη
∆ηµοτική Αρχή αποτελεί η αποκέντρωση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε όλες
τις περιοχές του Δήµου, η ανάπτυξη του µαζικού-λαϊκού αθλητισµού, και η
δηµιουργία περισσοτέρων και αρτιότερων αθλητικών χώρων, ανοιχτών και
προσβάσιµων σε όλους τους πολίτες.
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Ο Δήμος διαθέτει ποδοσφαιρικά γήπεδα σε όλες σχεδόν τις δημοτικές Κοινότητες
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Οι Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5*5, Νέας Μεσημβρίας
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Αγίου Αθανασίου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Αγχιάλου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Βαθυλάκκου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Γέφυρας
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Νέας Μεσημβρίας
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Ξηροχωρίου
Κλειστό Γυμναστήριο Βαθυλάκκου
Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρας
Κλειστό Γυμναστήριο στο Γ.Ε.Λ. Αγίου Αθανασίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Ακροποτάμου
Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Κουφαλίων
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Καστανά
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Προχώματος
Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων (μικρό), Στάδιο
(Στίβος)
Κλειστό Γυμναστήριο Κουφαλίων και Υπαίθρια Γήπεδα
ΤΕΝΝΙΣ
Κλειστό Γυμναστήριο στο Γυμνάσιο-Λύκειο Προχώματος
(έχει κατασκευαστεί μόνο ο αγωνιστικός χώρος και η
πρόβλεψη του χώρου για τις κερκίδες)
Διαδημοτικό ανοικτό κολυμβητήριο Κουφαλίων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Αδένδρου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Βαλτοχωρίου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Ελεούσας
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Λουδία
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Μικρού Μοναστηρίου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Παρθενίου
Κλειστό Γυμναστήριο Αδένδρου
Κλειστό Γυμναστήριο και γήπεδο Ποδοσφαίρου
Χαλκηδόνας (το κλειστό γήπεδο είναι ημιτελές)
Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκηδόνας

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Έκταση
(μ2)

1869
13.600,0
12.016,0
27.611,6
14.868,0
18.717,0
22.734,0
4.000,0
7.000,0
12.752,0
33.398,77
17.000,0
19.119,0
21.532,0
28.000,6
28.000,0
1.324,0
5.200,0
45.615,0
8.320,0
10.815,0
22.800
51.255,
8.730,0
21.510,0
21.510,0
45.615,0
Σελίδα 66

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Δεκέμβριος 2015

Στις εγκαταστάσεις αυτές αθλείται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών
στοχεύοντας στην προαγωγή της συνδυασμένης ανάπτυξης των σωματικών και
ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του
αθλητισμού, του φιλάλθου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του
αθλητισμού.
3.3.1. Αθλητικοί Σύλλογοι
Υπάρχουν είκοσι (20) αθλητικοί σύλλογοι στο Δήμο Χαλκηδόνος, οι οποίοι
συμβάλουν στην ανάπτυξη πολλών και ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο
Δήμος σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία καθώς και με όλους του
αθλητικούς φορείς και παράγοντες θα μεριμνήσει για την ανάπτυξη, εκπόνηση και
υλοποίηση προγραμμάτων μαζικής Άθλησης-Άσκησης για όλους (Ελεύθερης και
Οργανωμένης) και ανταγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση ιδιαιτέρων
αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Χαλκηδόνος.

3.4. Πολιτιστικό περιβάλλον και ιστορικό πλαίσιο του Δήμου
Στον τομέα του πολιτισμού, υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,
αξιοθέατα

αλλά

και

πληθώρα

πολιτιστικών

εκδηλώσεων.

Μεταξύ

των

σημαντικότερων μνημείων και αξιοθέατων συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων
Η Δημοτική ενότητα Κουφαλίων είναι χτισμένη πάνω σε ερείπια της Αρχαίας
πόλης Ίχναις, στην βορειοδυτική πλευρά του Νομού Θεσσαλονικής. Η αρχαία
πόλη Ίχναις θεωρείται ότι είναι η Τούμπα Τάβας. Η περιοχή κατοικούνταν από
Νεότερη Νεολιθική-Πρώιμη Εποχή Σιδήρου μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Κάποιοι

τάφοι

που

αποκαλύφθηκαν

το

1985

αποτελούσαν

μέρος

του

νεκροταφείου του οικισμού. Ο οικισμός των Κουφαλίων, σύμφωνα με
ανασκαφές που έγιναν, αποκαλύφθηκε ότι αποτελούσε τμήμα του παλατιού του
Μεγάλου Αλέξανδρου, του μεγαλύτερου ανακτόρου (70 στρέμματα) της
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Μακεδονίας, στην αρχαία Πέλλα. Οι ιστορικές μαρτυρίες για την αρχαία Πέλλα
και την ευρύτερη περιοχή της “Πελλαία Χώρα” είναι περιορισμένες, με
αποτέλεσμα τα όποια στοιχεία της ιστορικής φυσιογνωμίας της προκύπτουν από
τις ανασκαφικές έρευνες. Έτσι, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πέλλα,
αποκαλύφθηκαν οικισμοί της νεολιθικής εποχής, της εποχής του Χαλκού και του
Σιδήρου, που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία από τους Προϊστορικούς
χρόνους. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι τα παράλια του Θερμαϊκού κόλπου
μεταξύ των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού, ονομάζονται στα Αρχαία ‘Βοτταία.
Επίσης, τόσο η Πέλλα, όσο και η περιοχή των Κουφαλίων ήταν παραλιακές
πόλεις. Με το πέρασμα των χρόνων ωστόσο, οι προσχώσεις των ποταμών
περιόρισαν την θάλασσα και έτσι τώρα οι δύο οικισμοί απέχουν περίπου 30χλμ.
από τη θάλασσα.
Ανάμεσα στους οικισμούς που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή, εκτός από τη
Τούμπα Τάβα, συναντάται η Μικρή Τούμπα, η οποία απέχει 1χλμ. από τα
Κουφάλια, έχει ύψος 5μ και σχηματίστηκε από επιχώσεις οικισμού κατά την
Νεότερη Νεολιθική Εποχή και την εποχή του Χαλκού, η Τούμπα Λιβαδίτσας,
βόρεια των Κουφαλίων σε απόσταση 1,2χλμ. η οποία ήταν προϊστορικός
οικισμός της Μέσης και Ύστερης εποχής του Χαλκού και η Τράπεζα Προχώματος,
οικισμός της Ύστερης εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου
που κατοικήθηκε μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους. Η τράπεζα Προχώματος
εντοπίζεται στην ανατολική όχθη του Αξιού σε απόσταση 1χλμ. από το Πρόχωμα.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το μεγαλύτερο τμήμα της πεδιάδας της
Κεντρικής Μακεδονίας καλυπτόταν από τη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου.
Έπειτα με τις κινήσεις του εδάφους και τις προσχώσεις των ποταμών
δημιουργήθηκε λιμνοθάλασσα και στις αρχές του εικοστού αιώνα η περιοχή στο
μεγαλύτερο τμήμα της ήταν καλυμμένη από τα νερά της λίμνης των Γιαννιτσών
ή λίμνης του Λουδία, και ένα μικρό τμήμα μόνο κατοικούνταν από γηγενείς.
Μέχρι το 1933 η λίμνη - βάλτος των Γιαννιτσών καταλάμβανε μεγάλη έκταση και
το υψόμετρο της ήταν 5μ. Η κυρίως έκταση της έφθανε τα 10.000 στρέμματα,
ενώ τα υπόλοιπα 340.000 στρέμματα ήταν έλη. Σε πολλά σημεία της, η λίμνη
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ήταν αβαθής, και μπορούσε κανείς να περπατήσει. Η στρατηγική της
θέση,έκανε τους Βούλγαρους να την επιλέξουν ως κέντρο των εξελίξεων. Η
εγκατάσταση

περισσότερων

οικογενειών,

στην

ευρύτερη

περιοχή

των

Κουφαλίων, ξεκίνησε μετά από τα έργα αποστράγγισης του έλους το οποίο
έπειτα από την αποξήρανση του, δόθηκε κυρίως στους ακτήμονες της Μικράς
Ασίας. Το έδαφος ήταν ιδιαίτερα εύφορο και συνέβαλε στην παραγωγή των
κατάλληλων αγαθών για τους κατοίκους.
Μετά τη συνθήκη του Νεϊγύ που υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου του 1919
μεταξύ της Βουλγαρίας και των νικητριών δυνάμεων του Α’ Παγκόσμιου
Πολέμου, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληθυσμών με την Βουλγαρία, με
αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό του τότε πληθυσμού να αποτελείται από
πρόσφυγες από το Καβακλί (μία από της μεγαλύτερες πόλεις της Ανατολικής
Ρωμυλίας) της Βουλγαρίας. Οι άλλοι κάτοικοι του Δήμου ήταν ντόπιοι ή
Θρακιώτες ή πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Προχώματος κατοικούσαν και πολλοί Πόντιοι. Στη νεότερη εποχή, μετά τη λήξη
του ελληνογερμανικού Πολέμου, σημειώθηκαν γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης της
περιοχής.

3.4.1. Αρχαιολογικοί χώροι - μνημεία
Ο Δήμος Χαλκηδόνος διαθέτει αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία,
για τους οποίους γίνονται προσπάθειες τόσο να προστατευθούν όσο και να
αναδειχθούν. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που προήλθαν από έγγραφο της
Γενικής

διεύθυνσης

Αρχαιοτήτων

και

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς-Εφορείας

Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (αριθ. Πρωτ. 5866/2-09-2015) στα όρια
το Δήμου Χαλκηδόνος υπάρχουν οι εξής κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και
μνημεία:
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Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου
Α/Α

Αρχαιολογικός χώρος

ΦΕΚ

1

Μακεδονικός τάφος Ι. Αγίου Αθανασίου

653/Β/6-10-1969

2

Τύμβος εντός του Αγίου Αθανασίου στο αγροτ. 820

653/Β/6-10-1969

3

Τύμβος δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο στο αγροτ. 1763

653/Β/6-10-1969

4

Προϊστορικός οικισμός σε τούμπα και τράπεζα στον

92/Β/13-2-1990

Βαθύλακκο
5

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στον Βαθύλακκο

909/Β/8-12-1994

6

Οικισμός γνωστός ως “Τούμπα Τόψιν” στη Γέφυρα

92/Β/13-2-1990,
1207/Β/15-6-1999

7

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Κάτω Γέφυρα

455/Β19-7-1985

8

Τούμπα-οικισμός στο αγρόκτημα της Νέας Μεσήμβριας

1382/Β/6-7-1999

9

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη Νέα Μεσήμβρια

425/Β/10-7-1985

10

Προϊστορικός οικισμός σε τούμπα στο Ξηροχώρι

92/Β/13-2-1990

11

Προϊστορικός οικισμός σε τράπεζα στο Ξηροχώρι

92/Β/13-2-1990

Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων
Α/Α
1

Αρχαιολογικός χώρος
Προϊστορικός οικισμός στην Τούμπα Α’ Κουφαλίων ή

ΦΕΚ
1076/Β/14-10-1998

Μεγάλη Τούμπα ή Τούμπα Ταβάς
2

Προϊστορικός οικισμός στην Τούμπα Β’ Κουφαλίων ή

1076/Β/14-10-1998

Μικρή Τούμπα
3

Οικισμός στη θέση Βρυσούλα ή τούμπα Γ’ Λειβαδίτσας

1076/Β/14-10-1998

4

Ταφικός τύμβος στη θέση Διπλές Πόρτες

1076/Β/14-10-1998

5

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στα Κουφάλια

617/Β/23-9-1986

6

Οικισμός στην τούμπα ‘Βαδάρ’ του καστανά

92/Β/13-2-1990
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Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος
Α/Α
1

Αρχαιολογικός χώρος
Προϊστορικός

οικισμός

σε

τούμπα,

ΦΕΚ
γνωστή

ως

92/Β/13-2-1990

“Παρθενίου” ή “Βαλτοχωρίου”
2

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Παρθένιο

805/Β/25-10-1994

3

Προϊστορικός οικισμός σε τούμπα στη Νέα Χαλκηδόνα

92/Β/13-2-1990

4

Ι.Ν.Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Δ.Ε. Χαλκηδόνος

665/Β/9-9-1988

Από τους παραπάνω χώρους και μνημεία έχει ξεκινήσει η ανάδειξη του
Μακεδονικού τάφου ΙΙΙ στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Αθανασίου με την
κατασκευή στεγάστρου. Το μνημείο είναι επισκέψιμο κατόπιν συνεννόησης με την
Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
δεδομένου ότι εκκρεμούν εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό του τάφου καθώς
και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Στην ίδια περιοχή, και εντός του υπό
διαμόρφωση χώρου βρίσκεται και ο Μακεδονικός τάφος ΙΙ στη Δημοτική Ενότητα
του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος έχει στέγαστρο από οπλισμένο σκυρόδεμα,
ανοιχτό στην όψη του.
Επίσης, όπως προκύπτει από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας &
Θρησκευμάτων - Γενική διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών έργων Τμήμα Προστασίας Νεώτερων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών οι Δ.Ε.
Κουφαλίων και Χαλκηδόνος δεν εντάσσονται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως
ιστορικός τόπος και δεν υπάρχουν κηρυγμένα νεώτερα μνημεία. Στην Δ.Ε. Αγίου
Αθανασίου και συγκεκριμένα εντός της Δ.Κ. Γέφυρας εντάσσεται το πρώην
αγρόκτημα φερόμενης ιδιοκτησίας Θέτιδος Βοϊβόδα και Καλλιόπης Σαρόγλου (νυν
Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων), το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

ως

καλλιτεχνικών

“Ιστορικός
και

Τόπος”, υπαγόμενος

ιστορικών

μνημείων

και

εις την

κατηγορία των

οικοδομημάτων

με

την

ΥΑ.

ΥΠΠΕ./14396ΠΕ/17/2.2.72
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3.4.2. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά - Εκδηλώσεις
Α. Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα
Τα Πνευματικά και Πολιτιστικά κέντρα του Δήμου Χαλκηδόνος, είναι χώροι
πολιτισμού

με

οπτικοακουστικό

αίθουσες
και

θεάτρου

φωτιστικό

και

εκδηλώσεων

εξοπλισμό.

Εκεί

εξοπλισμένοι

φιλοξενούνται,

με

πλήθος

θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, επετειακών εκδηλώσεων και ημερίδων,
χορωδιακών παραστάσεων και βυζαντινής μουσικής. Επίσης, πραγματοποιούνται
και ομιλίες, ημερίδες, φεστιβάλ χορωδίας και άλλες εκδηλώσεις.
Β. Φιλαρμονική Ορχήστρα
Υπάρχει στην έδρα του Δήμου στα Κουφάλια, αξιόλογη Δημοτική Χορωδία και
Φιλαρμονική ορχήστρα. Το μουσικό σώμα σε πλήρη σύνθεση, αποτελείται σήμερα
από έναν μόνιμο μουσικοδιδάσκαλο, ο οποίος είναι και ο διευθυντής της
φιλαρμονικής, 78 μουσικούς και 30 νέους μαθητές που θα ενταχθούν στο
ενεργητικό

δυναμικό

αυτής.

Τα

μουσικά

σχήματα

που

απαρτίζουν

την

φιλαρμονική είναι σύνολο από κρουστά και πνευστά όργανα. Παράρτημα της
φιλαρμονικής υπάρχει στην Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου. Η φιλαρμονική καλύπτει
πανηγυρικούς εορτασμούς, παρελάσεις, επετειακές εκδηλώσεις και μουσικά
δρώμενα.
Γ. Ωδεία
Λειτουργεί το δημοτικό ωδείο στην έδρα του Δήμου τα Κουφάλια, όπου
διδάσκονται όλα τα όργανα με 13 καθηγητές και 80 μαθητές.
Δ. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Υπάρχουν στο Δήμο εικοσιπέντε (25) Μορφωτικοί/Πολιτιστικοί Σύλλογοι και
φορείς, οι οποίοι σε ετήσια βάση διοργανώνουν πλήθος ποικίλων εκδηλώσεων.
Μερικές από αυτές είναι:


Εορτασμός Αγίου Τρύφωνα τον Φεβρουάριο
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Έθιμο βρεξίματος των γαμπρών στη Νέα Μεσήμβρια



Καρναβάλι Χαλκηδόνας



Γιορτή της γυναίκας



Θρησκευτική πανήγυρη Ζωοδόχου Πηγής στον Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου



Ανθοεκθέσεις σε όλες τις Δημοτικές ενότητες την περίοδο Απριλίου - Μαϊου



Ημερίδα παρουσίασης και κατασκευής παραδοσιακών φορεσιών



Θρησκευτική πανήγυρη στην Δ.Κ.Γέφυρας που πραγματοποιείται το διήμερο
της Κυριακής του Θωμά



Εορτασμός Αγίου Γεωργίου σε διάφορες Δημοτικές ενότητες



Θρησκευτική πανήγυρη προς τιμή της Παναγίας Της Μεγαριώτισσας Δ.Κ.Νέας
Μεσήμβριας τον Απρίλιο



Γιορτή της Μητέρας τον Μάιο



Εορτασμός ανακομιδής των Λειψάνων του Μεγάλου Αθανασίου τον Μάιο στα
Κουφάλια και στην Νέα Μασήμβρια



Χορωδιακό Φεστιβάλ στην Νέα Μεσήμβρια



Εορτασμός Γενοκτονίας των Ποντίων στην Δ.Κ.Προχώματος τον Μάιο



Μαραθώνιος Παραμυθιού στην Χαλκηδόνα τον Μάιο



Θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Πνεύματος τον Ιούνιο στα Κουφάλια



Ποδηλατοδρομία “Γύρος των Κουφαλίων”



Παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Πρόχωμα τον Ιούνιο



Βραδιά Αλληλεγγύης στην Ν.Μεσήμβρια τον Ιούνιο



Διοργάνωση Μουσικών εκδηλώσεων “Κατωγεφυριώτικα” στην Κάτω Γέφυρα
και ¨Αδενδριώτικα¨ στο Άδενδρο τον μήνα Ιούλιο



Θρησκευτική πανήγυρη Αγίου Παντελεήμονος στη Δ.Κ.Χαλκηδόνας τον Ιούλιο



Θρησκευτική πανήγυρη Προφήτη Ηλία στην Δ.Κ.Βαθυλάκου τον Ιούλιο



Γιορτή καρπουζιού στον Καστανά τον Ιούλιο



Εορτασμός Κοίμησης της Θεοτόκου σε διάφορες Δημοτικές ενότητες



Εμποροπανήγυρη Κουφαλίων τον Αύγουστο



Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών χωρών στην Δ.Κ.Γέφυρας τον Αύγουστο



Μουσική εκδήλωση στην Νέα Μεσήμβρια κατά την Αυγουστιάτικη πανσέληνο
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Γιορτή κρασιού Αγχιάλου τον μήνα Σεπτέμβριο



Εκδηλώσεις προς τιμή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στο Πρόχωμα



Διοργάνωση ανταμώματος πολιτιστικών συλλόγων στον Άγιο Αθανάσιο τον
Σεπτέμβριο



Γιορτή κρασιού και τσίπουρου στην Νέα Μεσήμβρια τον Οκτώβριο



Διοργάνωση ανταμώματος πολιτιστικών συλλόγων Μακεδονίας στην Νέα
Μεσήμβρια τον Οκτώβριο



Παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στον Άγιο Αθανάσιο τον Νοέμβριο



Έθιμο της καμήλας τις παραμονές των Χριστουγεννιάτικων εορτών



Χριστουγεννιάτικες

γιορτές

σε

όλες

τις

Δημοτικές

ενότητες

και

Χριστουγεννιάτικη συναυλία Κουφαλίων


Συνδιοργάνωση θεατρικών παραστάσεων μεταξύ του Δήμου και τοπικών
συλλόγων στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων.

Ε. Μουσεία
Στα Κουφάλια λειτουργεί και Λαογραφικό μουσείο, το οποίο προβάλει στοιχεία
από την κοινωνική και επαγγελματική ζωή του τόπου, καθώς και από τα αγροτικά
τους ενδιαφέροντα, ενώ αναδεικνύει την ιστορία του τόπου.
ΣΤ. Δημοτική Βιβλιοθήκη
Στο Δήμο υπάρχει μια κεντρική βιβλιοθήκη, η οποία εδρεύει στο Πνευματικό
Κέντρο Κουφαλίων, ενώ το 2016 θα εγκαινιαστεί η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη στο
Ξηροχώρι.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τις θεματικές ενότητες: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στο Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με το πρότυπο
έντυπο ΕΠ 03 :
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΤΑ

Δημοτικές Ενότητες
Αγίου
Αθανασίου

Κουφαλίων

Χαλκηδόνος

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία - Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας
Κέντρα Υγείας

1

-

1

-

Αγροτικά ιατρεία

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Αιτήσεις
Εντάξεις
Δευτεροβάθμια
Φροντίδα Υγείας
Τριτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας
Δημόσια Υγεία Αγωγή Υγείας
Επωφελούμενοι

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
ΚΑΠΗ (πλήθος
δομών)
4
Αιτήσεις
Εντάξεις
Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ)

-

-

-

-

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις

-

-

-

-

-

-

-

-

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις

-

-

-

-

ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
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4

1

1

2

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις
ΚΗΦΗ (Κέντρα
Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιωμένων)

-

-

-

-

-

-

-

-

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις
Δομές Ανοιχτής
Φροντίδας

-

-

-

-

-

-

-

-

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις
Δομές Ψυχικής
Υγείας

-

-

-

-

-

-

-

-

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις
Δομές Υποστήριξης
ΑμεΑ

-

-

-

-

-

-

-

-

Αιτήσεις

-

-

-

-

Εντάξεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Κινητές Μονάδες
Λοιπές Υπηρεσίες
Πρόνοιας

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα)
Στο Δήμο βρίσκεται υπό σύσταση η εθελοντική ομάδα για την μέριμνα και διαχείριση
των αδέσποτων ζώων.
Προγράμματα Πρόνοιας
Ο Δήμος Χαλκηδόνος έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Κοινωνική
Σύμπραξη του Δυτικού Τμήματος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα μέριμνας αστέγων, ενώ
περίπου 400 κάτοικοι έχουν λάβει κάρτα σίτισης.
Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Πλήθος
Νηπιαγωγεία
Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

Σύνολο

Αγ. Αθανασίου Κουφαλίων

Χαλκηδόνος

22

10

6

6

19

8

5

6

18

7

7

4
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Μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων
Σχολές Γονέων
Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας
Μουσικές Σχολές
Κέντρα Εικαστικών
Τεχνών
Λοιπές Υποδομές
Εκπαίδευσης
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-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πληθυσμός
ΑμεΑ

300

Άστεγοι

2

ΡΟΜΑ

100

Μετανάστες

-

-

250
-

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων
κοινωνικής προστασίας

Υγείας, Πρόνοιας και
2. Σχεδιασμός, προγραμματισμός, μέριμνα και εφαρμογή προγραμμάτων για
Κοινωνικής
την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας
Προστασίας
3. Λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
4. Λειτουργία ΚΑΠΗ
1. Εξασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων και κατάλληλων υλικοτεχνικών
υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τμήμα Παιδείας,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας 2. Εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων Πολιτισμού
Γενιάς
4. Εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων Αθλητισμού
3. Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
1.
2.
3.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες
1. Αυξανόμενος αριθμός ατόμων που χρήζουν

Δυνατότητες
1. Ενίσχυση παρουσίας του

ιατροφαμακευτικής μέριμνας

Δήμου στον τομέα της υγείας

2. Έλλειψη κτιριακών υποδομών για ανάπτυξη

2. Δημιουργία περιφερειακών

κέντρων υγείας

ιατρίων
3. Συμμετοχή του Δήμου στο
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας

Δημόσια Υγεία
Περιορισμοί
1. Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που

Ευκαιρίες
Αξιοποίηση πόρων νέων ΕΣΠΑ

στερούν τις δυνατότητες για κοινωνική στήριξη
και προστασία ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.
2. Δυσκολίες στην στελέχωση υπηρεσιών από
ελλείψεις προσωπικού
Προβλήματα/ανάγκες
1. Αυξανόμενος αριθμός ατόμων που χρήζουν

Κοινωνική
Μέριμνα

Δυνατότητες
1. Ισχυρή παρουσία του Δήμου

κοινωνικής αρωγής και προστασίας

στον τομέα της κοινωνικής

2. Προβλήματα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε

προστασίας

κοινόχρηστους χώρους

2. Λειτουργία ΚΔΑΠ

3. Προβλήματα προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ σε

3. Λειτουργία Δομών

κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια,

αντιμετώπισης της φτώχειας

4. Έλλειψη κτιριακών υποδομών για ανάπτυξη

(κοινωνικού Παντοπωλείου,

κοινωνικών δράσεων

Ιατρείου, Φαρμακείου κ.λ.π)
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1. Αξιοποίηση πόρων νέου ΕΣΠΑ,

περιορίζει τις δυνατότητες αρτιότερων παροχών Ταμείου Απόρων, Ταμείου
κοινωνικής προστασίας

Επισιτισμού για ενίσχυση των
υποδομών ανοιχτής φροντίδας
και της υποστήριξης ευπαθών
οικονομικά ομάδων.
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση
δράσεων εθελοντισμού

Προβλήματα/ανάγκες
Χαμηλή προβολή ιστορικών μνημείων

Δυνατότητες
1. Πληθώρα και ποικιλία
πολιτιστικών δρώμενων
2. Διοργάνωση λαογραφικών και
παραδοσιακών εκδηλώσεων

Πολιτισμός/
Ιστορία

Περιορισμοί
Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων

Ευκαιρίες
Ανάδειξη αρχ. χώρων
Προβολή πολιτισμικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του
Δήμου
Δημιουργία νέων πολιτιστικών
θεσμών.

Προβλήματα/ανάγκες
Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων. Αναντιστοιχία
μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει το

Δυνατότητες
1. Αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων και του

ανθρώπινο δυναμικό και αυτών που απαιτούνται οπτικοακουστικού εξοπλισμού
στην αγορά εργασίας.

των σχολικών εργαστηρίων
2. Εμπλουτισμός σχολικών
βιβλιοθηκών και εκδηλώσεις

Παιδεία

προβολής των ωφελών από την
ανάγνωση εξωσχολικών
βιβλίων.
Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Έλλειψη κτιριακών υποδομών με αίθουσες

Αξιοποίηση προγραμμάτων Δια

κατάλληλες για καλλιτεχνικές και πολιτιστικές

Βίου Μάθησης

εκδηλώσεις
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Περιορισμοί
Έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων

Ευκαιρίες
Διοργάνωση αθλητικών αγώνων
που θα συμβάλλουν στην

Αθλητισμός

προβολή και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής του
Δήμου

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η οικονομική κρίση δημιουργεί την ανάγκη επέκτασης και αναβάθμισης κοινωνικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών πρόνοιας και υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αναγκαιότητα αποτελεί η
κοινωνική ενσωμάτωση συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με έμφαση στα ΑΜΕΑ,
ενώ σημαντική κρίνεται και η προώθηση υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσα από
ολοκληρωμένα προγράμματα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας και
κρισιμότητας κρίνεται και η συντονισμένη αξιοποίηση παρεμβάσεων και δικτύων κοινωνικού
εθελοντισμού που καλούνται να υποστηρίξουν ή να συμπληρώσουν το έργο του Δήμου. Στο επίπεδο
του πολιτισμού, ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει το πλούσιο πολιτιστικό του απόθεμα και να ενισχύσει
τη δικτύωση και τη δραστηριοποίηση τοπικών φορέων. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το
αίσθημα εθελοντισμού. Στον αθλητισμό σημαντική είναι η συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση των
υποδομών (μικρής και μεγάλης κλίμακας) και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων
αθλητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.Αναβάθμιση υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης στους πολίτες του Δήμου.
2.Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και υποστήριξης της καθημερινότητας του πολίτη.
3.Ανάπτυξη δικτύου Κοινωνικής Προστασίας με την αξιοποίηση υφιστάμενων δομών.
4.Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
5.Συμβουλευτική υποστήριξη και προστασία των ανηλίκων, των νέων και της οικογένειας.
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6.Αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικής στέγης και των υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
7.Ανάδειξη-προώθηση της γνώσης της τοπικής ιστορίας της περιοχής.
10.Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση της
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας.
8.Δημιουργία πολιτιστικού υποβάθρου και επώνυμων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
9.Ανάδειξη των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και νεότερων μνημείων του Δήμου
10.Διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και παραδοσιακών χαρακτηριστικών.
11.Δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών.
12.Αναβάθμιση και η δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών.
13.Υποστήριξη της συμμετοχής στα κοινά, και επέκταση του εθελοντικού κινήματος και της
Κοινωνικής Δικτύωσης.
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4. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
4.1. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Η περιοχή του Δήμου συνιστά μία δυναμική πεδινή περιοχή, στην οποία
αρδεύεται μεγάλο ποσοστό γεωργικών εκτάσεων, γεγονός που δείχνει το βαθμό
της εντατικοποίησης των καλλιεργειών. Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι η
βάση της οικονομίας της περιοχής. Οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής είναι
το βαμβάκι, το ρύζι, τα σιτηρά, αμπελώνες και τα κηπευτικά-λαχανοκομικά, ενώ
η κτηνοτροφία βασίζεται κυρίως στην εκτροφή βοοειδών και δευτερευόντως
στην εκτροφή αιγοπροβάτων, πουλερικών και χοίρων. Στην περιοχή του Δήμου
εντοπίζονται δύο βασικές βιομηχανικές συγκεντρώσεις :


η περιοχή του «ΒΙΠΑ» Κουφαλίων – Χαλκηδόνας, με συγκέντρωση μονάδων

τροφίμων και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (π.χ. ΜΕΒΓΑΛ - βιομηχανία
γαλακτοκομικών προϊόντων, Αφοι Χριστοδούλου – μονάδα παραγωγής χυμών
από πορτοκάλια, ροδάκινα, βερίκοκα, ακτινίδια, κλπ).


η περιοχή Αγ. Αθανασίου – Γέφυρας, όπου καταγράφεται συγκεκριμένη

δυναμική χωροθέτησης νέων μονάδων (δημιουργία ιδιωτικού ΒΙΠΑ στην Κάτω
Γέφυρα) το «ΒΙΠΑ» Αγχιάλου (μη θεσμοθετημένο)
Αν και ο γεωργικός τομέας είναι δυναμικός και καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό
της τοπικής οικονομίας, τα αγροτικά προϊόντα διακινούνται ως πρώτες ύλες και όχι
ως προϊόντα με ταυτότητα της περιοχής άρα και αναγνωρισιμότητα με αποτέλεσμα
την μακροπρόθεσμη υπανανάπτυξη του κλάδου. Η εκπαίδευση και στήριξη αγροτών
αποτελεί κρίσιμο ζήτημα όπως και η σύμπραξη με τους μεταποιητές και η οργάνωση
των συνεταιρισμών για συσκευασίες που απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές
μέσα από τα αναγνωρισμένα δίκτυα των μεγάλων διανομέων είναι βασικό θέμα.
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Επιπλέον, λόγω μεγάλου κατακερματισμού του γεωργικού κλήρου είναι δύσκολη η
ανάπτυξη εντατικών μορφών γεωργίας.
Ο κλάδος των τροφίμων και ειδικότερα η επεξεργασία του γάλακτος και η
παραγωγή τυροκομικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό τμήμα του δευτερογενούς
τομέα της περιοχής. Όμως ο Δήμος Χαλκηδόνας δεν έχει ενιαία χαρακτηριστικά
στο σύνολο του, σε ότι αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη του. Τα βασικά
οικονομικά χαρακτηριστικά για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες, που συνθέτουν τον
ενιαίο Δήμο Χαλκηδόνος έχουν ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων
Ως προς την απασχόληση του πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για το
2001, ο αγροτικός τομέας ανέρχεται περίπου στο 20%, συρρικνώνεται συνεχώς
και καταλαμβάνει ποσοστό χαμηλότερο από τη μεταποίηση που προηγείται με
ποσοστό 23%. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει

μείωση των

ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία στρεφόμενοι σε άλλους κλάδους
απασχόλησης. Επίσης, σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνει το εμπόριο (11%) και
ακολουθούν οι κατασκευές (8,6%), η εκπαίδευση (4,9%), η αναψυχή (4,6%), οι
μεταφορές (4,1%) και ο κλάδος της υγείας (2,4%). Λόγω της γεωγραφικής της
θέσης η ΔΕ Κουφαλίων εδώ και χρόνια λειτουργεί ως ημιαστικό κέντρο που
παρέχει στους κατοίκους της ποικίλες υπηρεσίες και καλύπτει ευρύ φάσμα των
αναγκών τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην Δήμος Κουφαλίων είναι ο τέταρτος
μεγαλύτερος Δήμος εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η
ενασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα, γεωργία-κτηνοτροφία,
άλλα και τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα έχει ως αποτέλεσμα η ΔΕ
Κουφαλίων, όχι απλά να συγκρατεί τον πληθυσμό της, αλλά και να τον αυξάνει.
Η γειτνίαση με άλλους νομούς, αλλά και η κοντινή του απόσταση από σημαντικά
αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά, η Βέροια, το Κιλκίς,
ενισχύουν τις συχνές επαφές και την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών και
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καθιστούν την περιοχή πόλο έλξης για ανθρώπους των αστικών κέντρων.
Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος
Η Δ.Ε. Χαλκηδόνος έχει καθαρά αγροτικό χαρακτήρα αφού το 33,7% των
απασχολουμένων απασχολείται με τη γεωργία. Ακολουθούν με μικρότερο
ποσοστό ο κλάδος της μεταποίησης (19,6%), το εμπόριο (12,3%), οι κατασκευές
(5,7%), η αναψυχή ( 4,5%), οι μεταφορές (3,7%), η εκπαίδευση (2,1%) και η υγεία
(1,3%).

Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου
Στη

Δ.Ε. Αγίου

Αθανασίου

ο

πρωτογενής

και

ο δευτερογενής

τομέας

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης. Έτσι, η μεταποίηση
(25,8%) και η γεωργία (20,6) απασχολεί περισσότερο αριθμό οικονομικά ενεργών
κατοίκων. Ακολουθούν με μικρότερο ποσοστό το εμπόριο (15,3%), οι μεταφορές
(8,3%), οι κατασκευές (6,4%), η αναψυχή (3,6%), η εκπαίδευση (3,5%) και η υγεία
(2,5%). Ο πρώην Δήμος Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στην περιφέρεια του
Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα τρεις σημαντικοί
οικισμοί του, η Αγχίαλος, ο Αγ. Αθανάσιος και η Γέφυρα βρίσκονται πάνω στον
ισχυρό άξονα που εκτείνεται δυτικά μέχρι τα περιφερειακά κέντρα ΈδεσσαΝάουσα, καταλαμβάνοντας έτσι σημαντική θέση στην ευρύτερη μητροπολιτική
περιφέρεια. Μέσα στα όρια του πρώην δήμου ο άξονας αυτός συναντάται με τον
παραδοσιακό αναπτυξιακό άξονα της χώρας, το γνωστό ΠΑΘΕ,
κύρια

οδική και

σιδηροδρομική

"πύλη"

διέρχεται

η

της χώρας προς τα Βαλκάνια και

αναπτύσσονται βασικά ενεργειακά δίκτυα.

4.2. Αγροτική Οικονομία
Η

αγροτική οικονομία

είναι ο κυριότερος χώρος δραστηριοποίησης και

σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους του Δήμου. Η μεγάλη αγροτική
παράδοση της περιοχής, οι ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας και η ταύτιση του
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τόπου με συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, παρέχουν στην περιοχή ισχυρό
συγκριτικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν όπως είναι φυσικό και εγγενείς αδυναμίες,
και διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα που εμφανίζονται εν γένει στο
σύνολο της χώρας και κληροδοτούνται κατά συνέπεια και στο Δήμο Χαλκηδόνος.
Όπως για παράδειγμα ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, η ανισοβαρής
ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού, η ελλιπής εκπαίδευση και
κατάρτιση των αγροτών, αδυναμίες του τομέα εμπορίας και διακίνησης αγροτικών
προϊόντων

χαμηλής

ανταγωνιστικότητας

αντίστοιχης ποιότητας, πλημμελής

λόγω

υψηλού

κόστους

και

όχι

οργάνωση αγροτικών συνεταιριστικών

οργανώσεων.
Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (ήπιο κλίμα, εύφορες
πεδινές

εκτάσεις,

πλουσιότατο

υδάτινο

δυναμικό

κ.α.),

μπορούν

υπό

προϋποθέσεις να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα προς την κατεύθυνση
επίτευξης της μελλοντικής βιωσιμότητας στη γεωργία και ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας της. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο της
ύφεσης και της κρίσης παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία
προσφέρουν το τελευταίο διάστημα εργασιακό καταφύγιο απέναντι στην
υφιστάμενη οικονομική αβεβαιότητα, ιδίως στις δυναμικές ζώνες του πρωτογενή
τομέα της περιοχής. Ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο καταγράφεται η αύξηση της
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας την τελευταία δεκαετία.
Η καθετοποίηση της παραγωγής και η μεταποίηση των παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον Δήμο, ιδιαίτερα
στους υποκλάδους: σφαγεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, τυροκομεία,
ελαιοτριβεία – τυποποιητήρια ελαιόλαδου, συσκευαστήρια, ψυκτικές αποθήκες,
μονάδες παραγωγής ζωοτροφών. Η συμβολή του μεταποιητικού τομέα, στην
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, αλλά και σε προστιθέμενη αξία είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Η περαιτέρω ανάπτυξή του εξαρτάται άμεσα και καθοριστικά
από την αντίστοιχη ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και της
παραγωγής του.
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Ένας ακόμα σημαντικός και δυναμικά εξελισσόμενος τομέας της αγροτικής
παραγωγής που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη τα τελευταία είκοσι χρόνια
αποτελεί

και

η

αμπελουργία-οινοποιεία.

Στην

περιοχή

του

Δήμου

δραστηριοποιούνται τόσο μικρότερες μονάδες οινοπαραγωγών οικογενειακού
χαρακτήρα όσο και μεγαλύτερες σε μέγεθος και όγκο παραγωγής με εύρος
ποικιλιών κρασοστάφυλων. Στις περιοχές της Μεσήμβριας, της Αγχιάλου αλλά
και της Γέφυρας

αριθμούνται κοντά στις είκοσι μονάδες. Αναφέρουμε σαν

παράδειγμα στην περιοχή της Μεσήμβριας, μία αξιόλογη και πρότυπη μονάδα
οινοπαραγωγής την “Μεσήμβρια Οινοποιητική με διακρίσεις τόσο σε εθνικούς όσο
και διεθνείς διαγωνισμούς. Η εταιρία αυτή έχει ιδρυθεί το 1996 και διαθέτει από
το 2005 δικό της ιδιόκτητο χώρο οινοποιείου στο οποίο εφαρμόζονται σύγχρονες
προδιαγραφές συστημάτων ποιότητας IFS (International Food Standard). Όλοι οι
χώροι των εγκαταστάσεων της είναι επισκέψιμοι και καλύπτουν μία έκταση
2500τ.μ. Οι χώροι παραγωγής της είναι :


Χώρος τρύγου και γλευκοποίησης



Αίθουσα ζυμώσεων και σταθεροποίησης οίνων



Αίθουσα ωρίμανσης οίνων



Αίθουσα ωρίμανσης οίνων σε ξύλινα βαρέλια



Αίθουσα παλαίωσης οίνων



Εμφιαλωτήριο



Χώρος συσκευαστηρίου



Αποθήκη συντήρησης εμφιαλωμένων οίνων



Χώρος φόρτωσης παραγγελιών



Οινολογικό εργαστήριο



Αποθήκη υλικών συσκευασίας

Εκτός από τους χώρους παραγωγής έχουν διαμορφωθεί επίσης και οι εξής χώροι
φιλοξενίας:
1. Αίθουσα υποδοχής
2. Εκθεσιακός χώρος
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3. Γραφεία
4. Αίθουσα γευστικών δοκιμών
5. Αίθουσα προβολών βίντεο
6. Αίθουσα συντήρησης φιαλών από παλαιές εσοδείες
7. Μουσειακός χώρος παλαιών αντικειμένων αμπελουργίας και οινοποιίας
Τέλος πραγματοποιούνται και ξεναγήσεις και περιηγήσεις στους αμπελώνες της
οινοποιίας την περίοδο από Μάρτιο έως Οκτώβριο.
Ο Δήμος Χαλκηδόνος στα πλαίσια της ανάπτυξης και προώθησης των τοπικών
οινοπαραγωγών διοργανώνει σε ετήσια βάση την εκδήλωση “Γιορτή του Κρασιού”
στην Αγχίαλο. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε ένα υφιστάμενο κτίριο που
κατασκευάστηκε το 1950 στο υπ’ αριθμ.289 οικόπεδο που καταλαμβάνει
ολόκληρο το Ο.Τ. 55 του Δ.Δ. Αγχιάλου του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Στον χώρο
του οικοπέδου αυτού λαμβάνει χώρα η καθιερωμένη από το 1955 γιορτή κρασιού.
Ο Δήμος στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτής της ετήσιας εκδήλωσης και της
τόνωσης της τοπικής αγροτικής οικονομίας, μέσω χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

2007-2013,

βρίσκεται

στο

στάδιο

της

αποπεράτωσης του έργου και της μετατροπής του υφιστάμενου κτιρίου σε
εκθετήριο αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς. Την περίοδο της Γιορτής του
Κρασιού θα φιλοξενεί τις εκδηλώσεις και θα εκτείθονται ποικιλίες από τοπικούς
οίνους και τσίπουρα των παραγωγών ώστε να προβληθεί η μεγάλη παράδοση της
περιοχής στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας και οινοπαραγωγής.
Στο τέλος του κεφαλαίου στους πίνακες του επιχειρησιακού εγγράφου 04
καταγράφονται τα τοπικά προϊόντα και οι αντίστοιχες εκτάσεις (εκτάρια) στις
οποίες

καλλιεργούνται τα προϊόντα στις τρεις Δημοτικές ενότητες του Δήμου

Χαλκηδόνος όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της
Γενικής

Δ/νσης

Περιφερειακής

Αγροτικής

Οικονομίας

και

Κτηνιατρικής

-

Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νικης
(Αρ.

Πρωτ.

7603,

22-10-2015).

Τα

στοιχεία

περιέχονται

στην

αρχική

μηχανογραφική επεξεργασία των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2014
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(Αρχείο ΟΠΕΚΕΠΕ). Στην συνέχεια ακολουθούν πίνακες από την πιό πρόσφατη
απογραφή του πληθυσμού του 2011 που μας παρέχονται από την βάση δεδομένων
της

Ελληνικής

Στατιστικής

Υπηρεσίας

(www.statistics.gr)

οι

οποίοι

συγκεντρώνουν τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν:


Την κατάσταση ασχολίας του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο (Πίνακας 01Αβ.)



Απασχολούμενους κατά κλάδο οικονομικής δρατηριότητας (Πίνακας 03Αβ.)



Απασχολούμενους κατά επάγγελμα (Πίνακας 05Αc)



Απασχολούμενους κατά επίπεδο εκπαίδευσης (Πίνακας 19Αβ.)



Απασχολούμενους κατά τόπο εργασίας (Πίνακας 46β)



Απασχολούμενους κατά ώρες συνήθους απασχόλησης (Πίνακας 47α.)



Οικονομικά ενεργό και μη ενεργό πληθυσμό κατά επίπεδο εκπαίδευσης
(Πίνακας 38β.)
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Πίνακας 01Αβ. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας
Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Οικονομικά ενεργοί
Γεωγραφικό Γεωγραφικός
επίπεδο
κωδικός

Περιγραφή
Σύνολ
τόπου μόνιμης
ο
Σύνολο
διαμονής/ φύλο

Οικονομικά μη ενεργοί
Άνεργοι

Απασχολούμενοι

ΔΗΜΟΣ
33.673 13.150
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Σύνολο

Μαθητέςσπουδαστές

928

20.523

5.285

8.194

7.044

Σύνολο

Πρώην
απασχολούμενοι

"Νέοι"

10.162

2.988

2.060

Συνταξιούχοι Λοιποί

5

1120713

5

1120713

Άρρενες

16.755 8.438

6.695

1.743

1.268

475

8.317

2.676

4.181

1.460

5

1120713

Θήλεις

16.918 4.712

3.467

1.245

792

453

12.206

2.609

4.013

5.584

Πίνακας 03Αβ. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (μονοψήφιο)
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ
Θ.
Ξ.
ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
Α.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
Ν.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙ
Η.
ΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περιγραφή
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Γεωγραφι Γεωγραφικ
Α,
ΣΤ.
ΜΕΤΑΦΟΡ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
Ο.
τόπου μόνιμης Σύνολο
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗ
κό επίπεδο ός κωδικός
ΔΑΣΟΚ ΚΑΤΑΣΚΕ
Α ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
διαμονής
ΤΩΝ
ΟΜΙΑ
ΥΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟ
ΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤ
ΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΥΣΗ
Σ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΩΝ
3

112

4

11207

5

1120713

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 603.133 69.563
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
369.392 12.472
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΔΗΜΟΣ
10.162 1.705
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Π.
ΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ
ΛΟΙΠΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝ
ΚΛΑΔΟΙ
Η ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Η
ΜΕΡΙΜΝΑ

34.191

116.962

26.075

40.949

14.507

48.880

54.294

39.702

158.010

20.269

79.705

18.806

22.602

10.565

29.952

36.800

28.135

110.086

552

1.981

572

452

169

646

577

341

3.167
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Πίνακας 05 Αc . Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά επάγγελμα
Δήμοι
Επάγγελμα

Περιγραφή
Γεωγραφικ Γεωγραφικό
τόπου μόνιμης
ό επίπεδο ς κωδικός
διαμονής

3

112

4

11207

5

1120713

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Σύνολο

1.
Ανώτε
7.
ρα
3. Τεχνικοί
6.
5.
Ειδικευμένοι
διευθυ
και
Ειδικευμένοι
4.
Απασχολούμενοι
τεχνίτες και
ντικά
2.
ασκούντες
γεωργοί,
Υπάλληλοι στην παροχή
ασκούντες
και Επαγγελματίες συναφή
κτηνοτρόφοι
γραφείου υπηρεσιών και
συναφή
διοικητ
επαγγέλματ
, δασοκόμοι
πωλητές
επαγγέλματ
ικά
α
και αλιείς
α
στελέχ
η

8. Χειριστές
βιομηχανικών
εγκαταστάσεω
9. Ανειδίκευτοι
ν,
εργάτες,
μηχανημάτων
χειρωνάκτες και
και εξοπλισμού
μικροεπαγγελματίες
και
συναρμολογητέ
ς (μονταδόροι)

603.133

36.906

113.741

48.704

40.842

136.508

61.100

71.339

41.295

52.698

369.392

24.307

82.387

35.425

29.645

87.814

11.372

43.737

25.615

29.090

10.162

579

993

580

672

1.886

1.384

1.492

1.273

1.303

Πίνακας 19Αβ. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Δήμοι

Γεωγραφικό επίπεδο

Γεωγραφικός
κωδικός

3

112

4

11207

5

1120713

Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής

Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
603.133
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
369.392
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 10.162

Κάτοχοι διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου /
Πτυχιούχοι Παν/μίου Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ ανώτερων
επαγγελματικών και
ισότιμων σχολών

Πτυχιούχοι
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΙΕΚ,
Κολλέγια κλπ.) /
Απόφοιτοι Λυκείου
(Γενικού,
Εκκλησιαστικού,
Επαγγελματικού κλπ.)

Απόφοιτοι τριτάξιου
Γυμνασίου και
πτυχιούχοι
Επαγγελματικών
Σχολών

Απόφοιτοι Δημοτικού /
Άλλη περίπτωση(1)

194.573

230.724

91.378

86.458

140.712

149.111

47.157

32.412

1.923

3.856

2.271

2.112
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Πίνακας 46β. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας
Δήμοι
Τόπος εργασίας

Γεωγραφικό
επίπεδο

Γεωγραφικός
κωδικός

Περιγραφή τόπου
μόνιμης διαμονής

Σύνολο

Στον Δήμο της μόνιμης
διαμονής

Σε άλλο δήμο ή σε χώρα εξωτερικού ή
σε μη μόνιμο μέρος

3

112

ΠΚΜ

603.133

372.463

230.670

4

11207

ΠΕΘ

369.392

177.229

192.163

5

1120713

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

10.162

6.343

3.819

Πίνακας 47α. Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011. Απασχολούμενοι κατά ώρες συνήθους απασχόλησης, ώρες απασχόλησης την
προηγούμενη εβδομάδα και λόγος σε περίπτωση που εργάστηκε λιγότερες ώρες
Ώρες απασχόλησης την προηγούμενη εβδομάδα
Ώρες συνήθους απασχόλησης

Γεωγραφικό Γεωγραφικός
επίπεδο
κωδικός

Τόπος μόνιμης
διαμονής

Σύνολο
απασχολουμένων Κάτω
από
20-29 30-39
20
ώρες

40-49

50+

Λόγος που εργάστηκε
λιγότερες ώρες
Έλλειψη
Τις ίδιες ή
Λιγότερες από
εργασίας
περισσότερες
τις ώρες
Ασθένεια /
πλήρους
από τις ώρες
συνήθους
Εκπαίδευση
απασχόλησης
συνήθους
απασχόλησης
/ Άδεια- / Εποχικότητα
απασχόλησης
Αργία
- καιρικές
συνθήκες /
Άλλος λόγος

3

112

ΠΚΜ

603.133

26.895 47.463 65.998 306.447 156.330

548.640

54.493

16.677

37.816

4

11207

ΠΕΘ

369.392

17.221 29.559 41.270 197.677 83.665

346.238

23.154

11.126

12.028

5

1120713

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

10.162

9.553

609

161

448

298

642

797

5.717

2.708
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Πίνακας 38β. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Δήμοι
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
Κάτοχοι
Κάτοχοι
διδακτορικ
διδακτορικ
Πτυχιούχοι
Πτυχιούχοι
ού ή
ού ή
μεταδευτερο
μεταδευτερο
μεταπτυχι
μεταπτυχι
βάθμιας
βάθμιας
ακού
Απόφοιτοι
ακού
Απόφοιτοι
εκπαίδευσης
εκπαίδευσης
Σύνολο
τριταξίου
τριταξίου
τίτλου
/
τίτλου
/
Περιγραφή
(ΙΕΚ, Κολέγια
(ΙΕΚ, Κολέγια
Γεωγρα Γεωγρα
μόνιμο
Πτυχιούχοι
Γυμνασίου
Πτυχιούχοι
Γυμνασίου
τόπου
κλπ.) /
Άλλη
κλπ.) /
Άλλη
φικό
φικός
υ
Σύνο Παν/μίου και
Σύνολ Παν/μίου και
μόνιμης
Απόφοιτοι
περίπτω
επίπεδο κωδικός
πληθυσ λο Πολυτεχνε Απόφοιτοι πτυχιούχοι περίπτω
πτυχιούχοι
ο Πολυτεχνε
διαμονής
Λυκείου
ση(1)
Λυκείου
ση(1)
μού
Επαγγελμα
Επαγγελμα
ίου, ΑΤΕΙ,
ίου, ΑΤΕΙ,
(Γενικού,
(Γενικού,
ΑΣΠΑΙΤΕ,
τικών
ΑΣΠΑΙΤΕ,
τικών
Εκκλησιαστικ
Εκκλησιαστικ
ανώτερων
Σχολών
ανώτερων
Σχολών
ού,
ού,
επαγγελμα
επαγγελμα
Επαγγελματι
Επαγγελματι
τικών και
τικών και
κού κλπ.)
κού κλπ.)
ισοτίμων
ισοτίμων
σχολών
σχολών
1.882.1 771.
1.110.
ΠΚΜ
3
112
230.017
304.472
122.229 114.895
73.640
207.359
131.736 697.760
08
613
495
4
5

11207

ΠΕΘ

1.110.5 476.
51
191

ΔΗΜΟΣ
13.1
1120713 ΧΑΛΚΗΔΟΝ 33.673
50
ΟΣ

165.825

197.654

65.780

46.932

634.3
60

53.626

146.995

77.254

356.485

2.406

5.052

2.924

2.768

20.52
3

617

2.446

2.530

14.930
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που ακολουθούν καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά

που

αφορούν την Τοπική Οικονομία και Απασχόληση στο Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με το
επιχειρησιακό έντυπο ΕΠ 04 :

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οικονομικώς ενεργοί
Απασχολούμενοι
Σύνολο

Σύνολ
ο

Πρωτογενής
Τομέας
NACE A-B

10162

1384

Δευτερογενής Τριτογενής
Τομέας
Τομέας
NACE C-F
NACE G-Q
4068

Δε δήλωσαν
κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας

4710

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μονάδες Μέτρησης
Αγίου
Αθανασίου

Σύνολο

Κουφαλίων

Χαλκηδόνος

Καλλιεργήσιμη Έκταση σε εκτάρια.

Αγροτική
Δραστηριότητα

Σιτάρι

311,06

1059,12

106,03

Ζαχαρότευτλα

44,01

70,19

1,24

Οσπριοειδή

-

-

5,26

Βαμβάκι

2,51

33,06

863,81

28,26

2870,45

1,9

-

9,16

-

9,93

0,34

-

295,53

210,34

53,97

0,50

-

-

5,76

0,41

-

15,65

17,27

7,43

Ελαιώνες
πιστοποιηένης
ελαιοκαλλιέργειας
Ενεργειακές
καλλιέργειες
Ντομάτες προς
μεταποίηση
Λοιπά Σιτηρά
Ροδακινίες
μεταποίησης
Καρποί με
κέλυφος
Επίσπορη
καλλιέργεια
ψυχανθών
πολλαπλής
συμμόρφωσης
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Κύρια ψυχάνθη
πολλαπλής
συμμόρφωσης
εκτός οσπιοειδών

3

-

2,35

Σπόροι σποράς

3,62

-

-

6,72

28,65

12,13

448,85

195,02

86,68

11,02

1,9

78,47

-

3,8

1,4

0,58

2,85

-

9,51

0,2

1,35

1,25

0,12

16,12

59,77

92

0,17

3,44

0,93

0,04

0,08

-

Ελαιούχοι σπόροι

4,48

4,74

Ανθοκομικές
Καλλιέργειες

-

-

0,37

Αρωματικά φυτά

0,57

1,1

0,09

4,79

10,45

-

1,47

0,34

6,77

Φυτώρια

0,05

15,23

0,35

Εκτάσεις με ΑΠΕ

-

-

0,28

Χώροι εκτροφής
σαλιγκαριών

0,9

-

Αγρανάπαυση

4,8

19,68

3,2

Κηπευτικά
(επίσπορη)

19,95

14,13

35,35

Εκτάσεις σε καλή
γεωργική
κατάσταση που
προσμετρούνται
στα εκτατικά
δικαιώματα
Αραβόσιτος
ποτιστικός
Αραβόσιτος
ενσίρωσης
Αραβόσιτος
(Επίσπορη)
ΑμπελώνεςΑναδιάρθρωση
Λοιποί αμπελώνες
για παραγωγή
οίνου
Λοιποί αμπελώνες
για επιτραπέζια
χρήση
Κηπευτικά
Κηπευτικά υπό
κάλυψη
Κηπευτικά υπό
κάλυψη
(επίσπορη)

Αποξηραμένες
χορτονομές
Λοιπές
καλλιέργειες Δενδρώδεις

17,55
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Δραστηριότητα
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Ρύζι
Επιχειρήσεις
Επεξεργασίας
Αγροτικών
Προϊόντων

923,50

15,62

71,14

Ζωοτροφές
Μονάδες
Εκτροφής
(πλήθος)

137,92

10,37

33,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)

-

104
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)

-

Ζωικός
Πληθυσμός
Επιχειρήσεις
Επεξεργασίας
Κτηνοτροφικών
Προϊόντων
Αλιευτικά Σκάφη
Ιχθυόσκαλες
-

Αλιεία/
Ιχθυοκαλλιέργεια

Μονάδες
Ιχθυοκαλλιέργειας
Επιχειρήσεις
Επεξεργασίας
Αλιευμάτων
Επιχειρήσεις
Ναυπηγεία Πλοίων

Δραστηριότητες
Μεταποίησης/
Παραγωγής

Δραστηριότητες
Τουρισμού/
Υπηρεσίες

Ναυπηγεία
Μικρών Σκαφών
και
Επαγγελματικών
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες)

-

Σελίδα 95

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Δεκέμβριος 2015

438
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)

-

350

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

-

-

Τουριστικά κάμπινγκ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Μονάδες
Αγροτουρισμού
Εμπορικές
Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/
καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ)
Χιονοδρομικά
Κέντρα (Ολικό
μήκος πιστών)

-

-

Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού Ιαματικές Πηγές (Πλήθος)
Θερμική Παραγωγή

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ισχύς
Πλήθος

Υδροηλεκτρική
Ισχύς

Πλήθος

Παραγωγή Ενέργειας
Αιολική
Ισχύς
Πλήθος

Ηλιακή
Ισχύς
Πλήθος
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Άλλη ΑΠΕ
Ισχύς

-

-

-

-

-

-

Πλήθος

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

Βιομηχανικές Μονάδες

Πράσινη Ανάπτυξη

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)

-

Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)

-

-

Επιχειρήσεις

-

-

-

1.
2.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Μελέτη και προώθηση θεμάτων ανάπτυξης της γεωργίας.
2. Μελέτη και προώθηση θεμάτων ανάπτυξης της κτηνοτροφίας
3. Ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4. Χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την
προώθηση της απασχόλησης.
7. Μέριμνα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής κατάρτισης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Μελέτη και κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομών για την
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ &
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προβλήματα/ανάγκες
Δυνατότητες
1.) Προβλήματα
Μεγάλες και έφορες γωργικές εκτάσεις,
υποδομών (αρδευτικά μεγάλη αγροτική παράδοση, Πολύ καλές
δίκτυα, αγροτική

κλιματολογικές συνθήκες, ύπαρξη υδάτινων

οδοποιία, αγροτικός

πόρων,

εξηλεκτρισμός)

Ανεπτυγμένος κτηνοτροφικός τομέας.

2.)Έλλειψη

Μεγάλη παράδοση και τεχνογνωσία στην

καθετοποιημένων

αμπελουργεία και την οινοποιεία.

αγροτικών και
κτηνοτροφικών
παραγωγικών
μονάδων
Αγροτική Παραγωγή

3.) Μη ορθολογιστική
χρήση
φυτοφαρμάκων
Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Χαμηλός βαθμός

Ανάδειξη του αμπελουργικού δυναμικού της

μεταποίησης

περιοχή και δημιουργία οίνων ποιότητας με

προϊόντων του

βιολογικές αμπελουργικές καλλιέργειες.

πρωτογενούς τομέα,
ελλιπής

Εξεύρεση και αξιοποίηση προγραμμάτων

προγραμματισμός,

ενίσχυσης του αγροτικού τομέα

Αυξανόμενοι δείκτες
γήρανσης του
πληθυσμού
Προβλήματα/
ανάγκες

Δυνατότητες

Χαμηλή
Τουρισμός

επισκεψιμότητα από

Προσδιορισμός στόχων και στρατηγικής

τουρίστες

ανάπτυξης του τουριστικού τομέα
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Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Περιορισμένη

Η ανάδειξη του Δήμου ως περιοχής

ανάπτυξη ειδικών

εναλλακτικού τουρισμού

μορφών τουρισμού
(αγροτοτουρισμού,
θρησκευτικού
τουρισμού)
Προβλήματα/
ανάγκες

Δυνατότητες

1.) Έλλειψη μεγάλων 1.) Αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης
επιχειρηματικών

επιχειρηματικότηας, ανταγωνιστικότητας

επενδύσεων,

του νέου ΕΣΠΑ,

2.) Σημαντική πτώση 2.) Αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης
του κλάδου των

απασχόλησης

κατασκευών λόγω της 3.) Δημιουργία γραφείου διασύνδεσης
οικονομικής κρίσης,

ανέργων δημοτών & επιχειρήσεων

3.) Εγκατάλειψη της
Απασχόληση

περιοχής από νέους
που δεν βρίσκουν
απασχόληση.
Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Περιορισμοί στο

Προώθηση, ανάπτυξη και ενημέρωση των

επίπεδο μόρφωσης

αγροτών για καινοτόμες και σύγχρονες

και εκπαίδευσης του

λύσεις γεωργικής εκμετάλλευσης,

αγροτικού δυναμικού, 2.) Βελτιστοποίηση της διαχείρησης των
Χαμηλή

περιβαλλοντικών πόρων και ανανεώσιμων

ανταγωνιστικότηα των πηγών ενέργειας.
επιχειρήσεων.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ο Δήμος Χαλκηδόνος μπορεί υποστηρικτικά να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα
και την τοπική αγορά εργασίας, καθώς οι βασικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό
αφορούν την κεντρική διοίκηση και συντονίζονται από αυτήν. Εντούτοις, ο Δήμος θα
πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και να θέσει τις
βάσεις για την οικοδόμηση ενός σταθερού και μόνιμου διαύλου επικοινωνίας αλλά και
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συνεργασίας με τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο της περιοχής. Η ενίσχυση της
εταιρικής σχέσης και αλληλεξάρτησης της αστικής με την αγροτική περιοχή, η ενίσχυση
των υποδομών, η ανάδειξη και προώθηση επώνυμου αγροτικού προϊόντος της περιοχής,
η ανάπτυξη οργανωμένων

υποδοχέων βιοτεχνικής δραστηριότητας, συμβάλλουν

ουσιαστικά στην κατεύθυνση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα πρέπει
να καθοριστούν με σαφήνεια, να υλοποιηθούν οι δράσεις και να δημιουργηθούν υποδομές
για τη τουριστική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με δράσεις εναλλακτικού τουρισμού.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βελτίωση υπαρχουσών και ανάπτυξη νέων υποδομών αγροτικού τομέα (αρδευτικά
δίκτυα, αγροτική οδοποιία, αγροτικός εξηλεκτρισμός, κλπ.).
Ενίσχυση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο με την προώθηση ήπιων παραγωγικών
δραστηριοτήτων

(π.χ.

αγροτουρισμός,

οικοτουρισμός,

πολιτιστικά

δίκτυα,

κ.α.).

Διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου.
Ανάπτυξη οικολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, βελτίωση της ποιότητας με έμφαση
στα

προϊόντα

ονομασίας

προέλευσης.

Βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας

των

αγροδιατροφικών προϊόντων.
Ενθάρρυνση της καθετοποίησης της επεξεργασίας παραδοσιακών γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων.Ορθολογική χωροθέτηση της μεταποιητικής δραστηριότητας,
δημιουργία ΒΙΠΑ.
Ενίσχυση

της

ποιοτικής

και

βιώσιμης

επιχειρηματικότητας

των

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας.
Ανάπτυξη

τοπικών

πρωτοβουλιών

για

την

προώθηση

της

απασχόλησης.

.

Βελτίωση των δομών και μηχανισμών πληροφόρησης εκπαίδευσης και τεχνικής
υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Σελίδα 100

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Δεκέμβριος 2015

5. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Δήμος Χαλκηδόνος σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους ορισμένους με απόφαση Δημάρχου
θεματικούς Αντιδημάρχους ενώ κορυφαίο όργανο διοίκησης είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο. Συλλογικό συντονιστικό όργανο του Δήμου είναι η Εκτελεστική
Επιτροπή η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε όλους
τους τομείς αρμοδιότητάς του. Καθοριστικό ρόλο επιτελεί και η Οικονομική
Επιτροπή η οποία παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του
Δήμου. Με την Απόφαση 12130 (ΦΕΚ Β΄1506/20-6-2013) του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης τέθηκε σε ισχύ ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος. Ο Οργανισμός περιγράφει
αναλυτικά τη διοικητική δομή του Δήμου και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που
τον συγκροτούν.
Για την ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με
τη διάρθρωση των εσωτερικών δομών του Δήμου Χαλκηδόνος θεωρείται σκόπιμο
να παρουσιαστούν τα αιρετά όργανα του συστήματος Δημοτικής διακυβέρνησης
όπως αυτά καθορίσθηκαν με το Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). Σύμφωνα με
αυτό, τα νέα
αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου είναι ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, η
Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή.
5.1. Αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου
Α) Ο Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης
καθώς είναι ο πολιτικο-διοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του
Δήμου και της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης, η οποία καθορίζει, με την
ευρεία πλειοψηφία που της δίνει το εκλογικό σύστημα, την πορεία του Δήμου
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διαμέσου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του είναι
επιτελικός, δηλαδή δίνει κατευθύνσεις για τη δράση των δημοτικών υπηρεσιών
και την υλοποίηση του προγράμματος της δημοτικής αρχής. Επίσης, ο Δήμαρχος
ασκεί τον ρόλο του προϊσταμένου των υπηρεσιών, υποστηριζόμενος στο ρόλο του
αυτόν από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Οι

αρμοδιότητες

του

Δημάρχου

σύμφωνα

με

τον

Νόμο

3852/2010

(«Καλλικράτης») είναι οι εξής:
α) Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της
επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά
σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής
επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του
προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις
για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του
πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία
του δήμου.
στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρμοδιότητες του Δήμου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών,
καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού
συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες
για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας τους.
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Στην άσκηση των καθηκόντων του ο Δήμαρχος επικουρείται από τους
Αντιδημάρχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο
Δήμαρχος και κατά τομείς αρμοδιοτήτων για όλη την δημοτική περιφέρεια και
κατά τόπο, στα όρια των συνεννοούμενων ΟΤΑ του νόμου 2539/1997, δηλαδή των
δημοτικών ενοτήτων. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον
πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων.
Οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Χαλκηδόνος είναι συνολικά τέσσερις (4). Οι τομείς
των αρμοδιοτήτων τους καθορίστηκαν με την 200/2014 (1-09-2014) Απόφαση
Δημάρχου και την υπ. Αριθ. 168/2015 (1-07-2015) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Στις τοπικές αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων περιλαμβάνονται κυρίως η
ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα
όρια του διαμερίσματος, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και
δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια δημοτικής ενότητας η παρακολούθηση της
εκτέλεσης του προγράμματος δράσης για την περιφέρεια της δημοτικής ενότητας,
η συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την
καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, η μέριμνα για την καλή
κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που διατίθενται στην δημοτική
κοινότητα. Οι Αντιδήμαρχοι μεριμνούν επίσης σε συνεργασία με τον αντίστοιχο
πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από
τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής
κοινότητας στην οποία συζητούνται τα προβλήματα και οι προτεραιότητες.
Επίσης,

διαμέσου

της

συμμετοχής

των

στην

Εκτελεστική

Επιτροπή

ενημερώνουν τον Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή συνολικά για τα ζητήματα της
τοπικής κοινότητας. Αποτελεί τον δίαυλο εισροής πληροφοριών και αιτημάτων
από την τοπική κοινωνία προς τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Δια
των Αντιδημάρχων η δημοτική αρχή αποκτά διαρκή εικόνα της πορείας του
δημοτικού έργου σε όλη την δημοτική περιφέρεια. Ο Αντιδήμαρχος έχει δικαίωμα
να υπογράφει, μετά από εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο, σημαντικά έγγραφα,
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ. που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των
κατοίκων.
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Β) Εκτελεστική Επιτροπή
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το επιτελικό όργανο που συγκροτήθηκε με το
Ν.3852/2010 σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν
αντιδημάρχους και αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Ο
ρόλος της Εκτελεστική Επιτροπής είναι κυρίως ο συντονισμός της εκτελεστικής
λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράμματος της δημοτικής
αρχής. Με την καθιέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής η «δημαρχιακή» λειτουργία
συλλογικοποιείται

και

αναβαθμίζεται

χωρίς

όμως

να

αποδυναμώνεται

η

«δημαρχοκεντρική» λογική του δημοτικού συστήματος διακυβέρνησης. Στη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μετέχουν ο Πρόεδρος τοπικής ή
δημοτικής κοινότητας όταν συζητούνται θέματα που αναφέρονται ειδικά στη
δημοτική ή τοπική κοινότητα και οι πρόεδροι των δημοτικών νομικών προσώπων
και υπηρεσιακοί παράγοντες όταν κρίνεται αναγκαίο. Η συμμετοχή αυτών των
δημοτικών παραγόντων δε μεταβάλλει τη σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής,
αφού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Συνεπώς η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει
σε στενή σύνθεση μόνο με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους ή σε ευρεία ανά
περίπτωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από την στενή σύνθεση. Η
Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
-Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συντονίζει την κατάρτιση, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί
την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου. Αντίστοιχα
καταρτίζει και εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη για
την υλοποίησή του. Συγκεντρώνει και αξιολογεί, σύμφωνα με τις προτεραιότητες
που η ίδια θέτει ως «κυβερνητικό όργανο του δήμου», τις προτάσεις των
υπηρεσιών αλλά και των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και καταρτίζει το
προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο
εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση
του προϋπολογισμού, δηλαδή για την ροή της ψήφισης των πιστώσεων, την
παρακολούθηση των εκτελουμένων έργων, εργασιών και προμηθειών κ.ο.κ. στο
πλαίσιο της εκτέλεσης του δημοτικού προγράμματος δράσης. Η Εκτελεστική
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Επιτροπή εισηγείται επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο μία σειρά από κρίσιμες
οργανωτικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας, ο Κανονισμός Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των δημοτικών
υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το Σχέδιο Χάρτας Δικαιωμάτων και
Υποχρεώσεων των Δημοτών, Κανονισμό Πληροφόρησης των Πολιτών και
Κανονισμό Διαβούλευσης. Στο πλαίσιο του συντονιστικού επιτελικού έργου της, η
Εκτελεστική Επιτροπή αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων
και των υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει
τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα
οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο
εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας (2014) το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος αποτελείται από 33 μέλη, 26 άνδρες
και 7 γυναίκες.
Δ) Η Οικονομική Επιτροπή
Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχτηκε με τον «Καλλικράτη» την
«Δημαρχιακή Επιτροπή», αφού απόκτησε το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων
της. Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία
του δήμου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ελέγχει την υλοποίησή του και
ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο, προελέγχει τον απολογισμό,
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων,
καταρτίζει τους όρους δημοπρασιών και τις κατακυρώνει, μελετά την ανάγκη
σύναψης δανείων. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και
δανείων, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και την άσκηση
όλων των ενδίκων μέσων, για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο
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δημοτικό συμβούλιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το ετήσιο σχέδιο
διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου και παρακολουθεί την
εφαρμογή του ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο. Εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και παρακολουθεί την υλοποίησή
τους.
Ε) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται νέο όργανο
αντίστοιχο της Οικονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Με τη
συγκρότησή της ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής
πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα
πολεοδομικά

και

αντιπροσωπευτικού

χωροταξικά,
οργάνου

γίνεται
που

αντικείμενο

έως

σήμερα

ενός

συλλογικού

διαχέονται

μεταξύ

και
της

εκτελεστικής λειτουργίας και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη
νέα Επιτροπή όλα αυτά τα θέματα που κατά κανόνα αφορούν την σύγκρουση
τοπικών συμφερόντων, γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης αλλά και λήψης
αποφάσεων με την παρουσία και της μειοψηφίας η οποία μπορεί να ασκήσει τον
ελεγκτικό της ρόλο αποτελεσματικά. Στην αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής
εντάσσονται και όλες οι αρμοδιότητες της πρώην δημαρχιακής επιτροπής που
αναφέρονται στην αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
διότι τα θέματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και
τον καθορισμό των χρήσεων γης.
ΣΤ. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Ο νόμος για το σχέδιο "Καλλικράτης" (Ν.3852/2010) προβλέπει, παράλληλα προς
τα κλασικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την θεσμοθετημένη λειτουργία
Επιτροπών Διαβούλευσης, σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε Δήμο με πληθυσμό
μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους. Σε μικρότερους Δήμους, η δημιουργία
Επιτροπής Διαβούλευσης δεν απαγορεύεται, αλλά αποφασίζεται από το δημοτικό
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συμβούλιο. Η συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης ορίζεται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3
των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των
δημοτικών

αρχών.

Η

σύνθεση

της

Δημοτικής

Επιτροπής

περιλαμβάνει

εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως
πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν
χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών
οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα
και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το
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τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β)

Γνωμοδοτεί

για

θέματα

γενικότερου

τοπικού

ενδιαφέροντος,

που

παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου
και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι
προτάσεις

της

ηλεκτρονικής

διαβούλευσης

συγκεντρώνονται

και

συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται
από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση
του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των
προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς
συζήτηση. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό
διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες
διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την
παρουσίαση των πορισμάτων της.
5.2. Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου
Οι υπηρεσίες οργανώνονται και υπάγονται σε οργανικές μονάδες του Δήμου
Χαλκηδόνος. Οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου Χαλκηδόνος περιλαμβάνουν τις
παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και
αντικειμένου.
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5.2.1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δή μαρχο
1.Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
3. Νομική Υπηρεσία
4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
5. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Ωδείου
6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Γραφείο επιχειρησιακού σχεδιασμού
β) Γραφείο αστυνόμευσης
7. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
8. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Οικονομικής και
Αγροτικής
Ανάπτυξης (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)
9. Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας (με έδρα
την Χαλκηδόνα)
10. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (με
έδρα την Χαλκηδόνα)

5.2.2 Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής–υπηρεσίες υποστήριξης
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:
 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών Πολεοδομίας,
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
 Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
 Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:
 Διοικητικής Μέριμνας, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας
 Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 ΚΕΠ (Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης)
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3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:
 Προϋπολογισμού και Προμηθειών
 Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
 Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου
5.2.3 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου
Α. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Αλλοδαπών
 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 Γραφείο ΚΕΠ
 Γραφείο Συντήρησης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Οικονομικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης
 Τμήμα Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας
 Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
Β. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας
 Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Αλλοδαπών
 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
 Γραφείο ΚΕΠ
 Γραφείο Συντήρησης Υποδομών και Τεχνικών Έργων
 Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
 Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
 Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
5.2.4 Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
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προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Διοικητικού

6

4

10

ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού

2

0

2

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

3

0

3

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

1

2

ΠΕ Γεωπόνων (Ζωϊκής ή Φυτικής

1

1

2

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3

2

5

ΠΕ Αγρ Τοπογράφων Μηχανικών

1

2

3

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχ.

1

0

1

ΠΕ Πληροφορικής

0

1

1

1

1

2

ΠΕ Οικονομολόγων

0

2

2

ΠΕ Ειδικού Προσωπικού

0

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

19

15

34

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών−μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων μηχανικών

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΟ
ΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1

1

2

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

1

3

4

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων

0

2

2

ΤΕ Γεωπόνων

0

1

1

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

1

0

1

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

0

1

1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρολόγων

0

1

1

ΤΕ Πληροφορικής

0

1

1

ΤΕ Ειδικού Προσωπικού

0

1

1
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3

11

14

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΟ
ΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Διοικητικού

14

4

18

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

2

3

ΔΕ οδηγών Αυτοκινήτων

5

4

9

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

2

3

5

ΔΕ Τεχνιτών γενικά

1

5

6

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

0

0

0

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ−
Χειριστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών

0

1

1

ΔΕ ειδικού Προσωπικού

0

4

4

ΔΕ Μουσικών

0

0

0

Σύνολο θέσεων ΔΕ

23

23

46

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

Τέλος, στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΟ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

2

0

2

20

8

28

22

8

30

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΥΕ Κλητήρων
ΥΕ Εργατών (για εργασίες καθαρισμού
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
ύδρευσης−αποχέτευσης, επιμέλειας
κήπων, δεντροστοιχειών και άλλες
βοηθητικές εργασίες)
Σύνολο θέσεων ΥΕ

5.3 Νομικά Πρόσωπα Δήμου Χαλκηδόνος
Στο Δήμο προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο ο «Οργανισμός Κοινωνικής
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Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος». Έδρα του Οργανισμού ορίζεται
η Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας, όπου είναι και η ιστορική έδρα του Δήμου. Σκοπός
του οργανισμού είναι:
Α) Κοινωνική στήριξη για Βρέφη - Νήπια - Παιδιά
Οι βασικοί στόχοι σε ότι αφορά την βοήθεια που προσφέρεται σε βρέφη, νήπια
και παιδιά είναι:


Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και
ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων,

 Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη
των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον
Β) Κοινωνική στήριξη ηλικιωμένων
Οι στόχοι για την στήριξη των ηλικιωμένων είναι:


Εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα
(άνδρες και γυναίκες) του Δήμου,



Παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας σε αυτά, η παροχή ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, φυσιοθεραπευτικής αγωγής, εργασιοθεραπείας,



Παροχή κοινωνικής εργασίας,



Μέριμνας για νοσοκομειακή περίθαλψη, βοήθειας στο σπίτι,



Οργανωμένης ψυχαγωγίας και κάθε είδους εξυπηρέτησης,



Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των
ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του
κοινωνικού συνόλου.

5.4 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Σκοπός της επιχείρησης αποτελεί η παροχή υψηλών υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης στους κατοίκους του Δήμου. Η εκμετάλλευση των έργων και
υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980
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και του κανονισμούς που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Το οργανόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες
ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
Α. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας & Δημόσιων Σχέσεων
3. Νομική Υπηρεσία
4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
6. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Ωδείου
7. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
8. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Ευρωπαικών
Προγραμμάτων
9. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής επιχειρηματικότητας, Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης
10. Αυτοτελές Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
11. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς
Β. Υπηρεσίες Υποστήριξης
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Οικονομική Επιτροπή
2. Εκτελεστική Επιτροπή
3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4. Επιτροπή Διαβούλευσης
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον & Ποιότητα
Ζωής
Τμήμα Τεχνικών Έργων,
Μελετών & Συγκοινωνιών

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Κοινωνική Πολιτική,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Υγεία, Παιδεία,
ΔΗΜΟΥ
Πολιτισμός &
Τοπική Οικονομία
Αθλητισμός
& Απασχόληση
Υπηρεσία Κοινωνικής
Υπηρεσία
Πολιτικής, Παιδείας
Αγροτικής
& Πολιτισμού
Παραγωγής
ΚΕΠ
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Τμήμα Δημοτικής
Αστυνομίας
Ν.Π.Δ.Δ
Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσία
Απασχόλησης

Διοικητική
Υπηρεσία
Οικονομική
Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Υπηρεσία
Αδειοδοτήσεων &
Υπηρεσία
Ρύθμισης
Τεχνολογιών
Εμπορικών
Πληροφορικής &
Δραστηριοτήτων
Επικοινωνιών
Υπηρεσίες
Προγραμματισμού
& Οργάνωσης
Υπηρεσία
Διοικητικής
Βοήθειας
Υπηρεσία
Διαφάνειας
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Πλήθος
Κλάδος Εικότητα
1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Μόνιμος)
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πλήθος
Κλάδος Εικότητα
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Πλήθος
Κλάδος Εικότητα
1
ΔΕ Τεχνιτών (ΙΔΑΧ)
5
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Μόνιμοι)
1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Μόνιμος)
1
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (ΙΔΑΧ)
1
ΔΕ Χειριστής Μηχ. Έργου (Μόνιμος)
1
ΥΕ Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτη (ΙΔΑΧ)
8
ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Μόνιμοι)
24
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (ΙΔΑΧ)
Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας,
Σελίδα 115

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Χαλκηδόνος

Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πλήθος

Δεκέμβριος 2015

Κλάδος Εικότητα

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλήθος
Κλάδος Εικότητα
3
ΠΕ Διοικητικού (Μόνιμοι)
3
ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού (Μόνιμοι)
1
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (ΙΔΑΧ)
2
ΠΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ)
2
ΔΕ Διοικητικού (Μόνιμοι)
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
3
ΠΕ Διοικητικού (Μόνιμοι)
6
ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (Μόνιμοι)
2
ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (Μόνιμοι)
2
ΠΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ)
11
ΔΕ Διοικητικού (Μόνιμοι)
2
ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ)
2
ΥΕ Κλητήρων (Μόνιμοι)
2
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Μόνιμοι
Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Πλήθος
Κλάδος Εικότητα
3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Μόνιμοι)
2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων (Μόνιμοι)
1
ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μόνιμος
1
ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων (ΙΔΑΧ)
1
ΠΕ Γεωπόνων (Μόνιμος)
1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Μόνιμος)
2
ΤΕ Τεχνολόγοι Πολιτικοί (Μόνιμοι)
1
ΤΕ Τεχνολόγοι Πολιτικοί (ΙΔΑΧ)
1
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΙΔΑΧ)
1
ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής (ΙΔΑΧ)
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Μόνιμος)
2
ΔΕ Διοικητικών (ΙΔΑΧ)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πρότυπα - Συστήματα ΝΑΙ/ΌΧΙ
Σχόλιο - Παρατηρήσεις
Εργαλεία
Διαχειριστική Επάρκεια

ΟΧΙ

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ΟΧΙ

ISO 9001/2008

ΟΧΙ
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Σύστημα Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων

ΟΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης
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Παρακολούθησης Έργων

ΟΧΙ
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ΟΧΙ

ΟΧΙ

Σύστημα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑΙ/ΌΧΙ
Σχόλιο - Παρατηρήσεις
https://dimosΔιαδικτυακή Πύλη
ΝΑΙ
url:
chalkidonos.gr/
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση
του Πολίτη
ΝΑΙ
Διαβούλευση
ΝΑΙ
Τοπικό δίκτυο (lan)
ΝΑΙ
Ασύρματο δίκτυο (w-lan)
ΝΑΙ
Αριθμός web servers
1
INTERWORKS cloud web server στα πλαίσια του
ΝΑΙ
έργου: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δ.
Web servers/ Γραμμή
επικοινωνία (εύρος ζώνης)
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ" (εύρος ζώνης 140 Mbps)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλήματα/ανάγκες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Δυνατότητες

Πολύπλοκη και ασαφής νομοθεσία 1. Διαχειριστική επάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

που καθυστερεί τη διεκπεραίωση

2. Κατάρτιση Επιχειρησιακού

κρίσιμων θεμάτων

Προγράμματος

Περιορισμοί

Ευκαιρίες
Ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών
για την καλύτερη οργάνωση και
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών

Προβλήματα/ανάγκες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Δυνατότητες

Ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων 1. Αξιοποίηση ενδοδημοτικής
Έλλειψη συνεχόμενης

κινητικότητας για την κάλυψη κενών
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μετεκπαίδευσης - ελλιπής

απαραίτητων ειδικοτήτων.

παρακολούθηση προγραμμάτων

2. Εκπόνηση και εφαρμογή

κατάρτισης

προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού
Περιορισμοί

Ευκαιρίες

Αδυναμία πλήρους εφαρμογής

1. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΚΔΔΑ

Ο.Ε.Υ., λόγω απαγόρευσης

για επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού

προσλήψεων.

2. Ανάπτυξη νέων ψηφιακών
υπηρεσιών για την καλύτερη οργάνωση
και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
πολιτών και των επιχειρήσεων

Προβλήματα/ανάγκες

Δυνατότητες

Νομοθεσιακές μεταβολές που

Παρακολούθηση επιμορφωτικών

δυσχαιρένουν τον τρόπο

σεμιναρίων.

λειτουργίας των υπηρεσιών
Χρόνος ωρίμανσης και
εξοικείωσης με τα νέα λογισμικά
πακέτα και συστήματα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Περιορισμοί
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ελλιπείς οικονομικοί πόροι

Ευκαιρίες
Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών
• Προμήθεια λογισμικού για την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο
σύνολο των υπηρεσιών.
• Οργάνωση λειτουργίας ενιαίου
σημείου γεωχωρικής πληροφορίας
• Τεκμηρίωση και τυποποίηση
επικοινωνίας με τον πολίτη. Ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Προβλήματα/ανάγκες
Δυνατότητες
1. Πολυδιάσπαση χώρων στέγασης 1. Αξιοποίηση κτιριακών

ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ υπηρεσιών .
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2. Δυσκολία ανανέωσης τεχνικού

εγκαταστάσεων Δημοτικών Ενοτήτων.
2. Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

εξοπλισμού, λόγω μείωσης
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οικονομικών πόρων.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Στο Δήμο αποτυπώνονται αδυναμίες, όπως αυτές προκύπτουν από χρονίζουσες
καταστάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από νέα δεδομένα που προέρχονται από
την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης. Η Υπηρεσία μας σήμερα με τα μέσα που
διαθέτει (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή) προσπαθεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της, χωρίς όμως να είναι πάντα αυτό εφικτό. Θα μπορούσε εφόσον
υπήρχε επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και η υλικοτεχνική υποδομή να
ανταποκρίνεται πλήρως.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης και
Απόδοσης.
2. Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την
Εξυπηρέτηση του Πολίτη.
3. Οργάνωση και Λειτουργία Υποδομών Εξυπηρέτησης.
4. Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
5. Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου, αξιοποίηση σύγχρονων
χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για
τα έτη 2012-2014 δίνοναι στους παρακάτω πίνακες του επιχειρησιακού εντύπου
ΕΠ_06:
ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2012

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

€

€

€

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

112.587,98

194.317,05

132.406,04

02

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

37.327,29

44.882,11

57.703,47

03
04

2.230.472,51 2.059.234,90 2.126.455,36
408.914,09

420.573,47

357.321,87

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
304.376,75
326.171,07
305.664,65
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
06
4.546.652,19 4.304.294,50 4.790.465,86
ΔΑΠΑΝΕΣ
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
20.183,36
75.881,77
65.548,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1

7.660.514,17 7.425.354,87 7.835.565,53

13

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

0,00

300,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

66.887,01

92.329,25

114.940,88

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

0,00

11
12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

€

€

€

0,00

8.582,37

551,21

587.896,00

179.557,82

318.332,65

893.413,40

855.010,61

1.580.045,30

1.548.196,41 1.135.480,05 2.014.170,04

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

€

€

€

21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

54.797,15

394.355,63

375,54

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

0,00

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

54.797,15

394.355,63

375,54
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32
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

€

€

€

0,00

0,00

0,00

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

945.449,77

181.191,14

164.490,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

945.449,77

181.191,14

164.490,71

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

€

€

€

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

988.749,32

42

13.317,51

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5

1.145.897,65 1.285.787,94
16.948,62

40.896,31

1.002.066,83 1.162.846,27 1.326.684,25

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

€

€

€

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

341.859,37

259.226,13

1.653.010,26

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

585.632,86

738.822,11

1.204.318,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

927.492,23

998.048,24

2.857.328,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

12.138.516,56 11.297.276,20 14.198.614,76
ΔΑΠΑΝΕΣ

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

62

Παροχές τρίτων

63

Φόροι και τέλη

13.415,84

19.266,77

16.302,56

64

Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια
πίστης
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε
τρίτους παραχωρήσεις- παροχές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
Λοιπά έξοδα

28.385,12

75.545,17

39.813,51

239.334,26

359.514,32

578.747,50

256.554,91

388.319,90

412.970,33

65
66
67
68

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

€

€

€

2.460.215,01 2.700.972,23 2.674.215,59
428.165,36

701.470,31

1.296.163,25

1.692.530,26 1.668.150,05 1.481.981,78

1.099.698,42 1.363.935,16 1.321.701,13
90.387,50

12.179,10

5.387,11

6.308.686,68 7.289.353,01 7.827.282,76

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

€

€

€

70

Λοιπές υπηρεσίες
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων

208.829,84

372.784,74

646.541,78

22.789,26

65.158,27

109.449,11

71
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73
74
75

8
81
82

Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και
ειδικές δαπάνες
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων
οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
Λοιπές Αποδόσεις

Δεκέμβριος 2015

551.431,77

534.535,95

1.003.928,54

168.828,26

53.241,72

362.098,42

107.566,77

0,00

0,00

850.616,06

652.935,94

1.475.476,07

€

€

€

1.401.419,48 1.247.909,26 2.632.021,15
1.006.171,05 1.179.585,76 1.265.786,54

83

Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
239.850,88
0,00
0,00
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
85
0,00
0,00
0,00
υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα
παρελθόντα οικονομικά έτη
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ,
2.647.441,41 2.427.495,02 3.897.807,69
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

€

€

€

91

Αποθεματικό

2.331.772,41

927.492,23

998.048,24

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

2.331.772,41

927.492,23

998.048,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

12.138.516,56 11.297.276,20 14.198.614,76
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7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στόχος της στρατηγικής του Δήμου Χαλκηδόνος αποτελεί η διακυβέρνηση των
τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την
ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό
τη

βιώσιμη κοινωνική

και

οικονομική ανάπτυξη

της περιοχής του

που

επιτυγχάνεται με τη διεύθυνση και τη ρύθμιση όλων των τοπικών υποθέσεων,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την
Προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη Συνεχή Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής της τοπικής Κοινωνίας.
Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών,
που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος
του. Προσδιορίζει με αναπτυξιακούς όρους σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πού
θέλουμε να φτάσουμε, με ποιον τρόπο και ποιες διαδικασίες θα επιδιώξουμε να
φτάσουμε. Η διατύπωση της στρατηγικής γίνεται μέσω του καθορισμού Αξόνων,
Μέτρων (αναπτυξιακών προτεραιοτήτων) και Στόχων, που προσδιορίζονται μετά
την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου, (δημογραφικών,
οικονομικών, κοινωνικών, παραγωγικών χαρακτηριστικών), την ανάλυσή της, την
συνθετική παρουσίαση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων / αναγκών,
καθώς και των ευκαιριών και των περιορισμών.
Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης, ο Δήμος Χαλκηδόνος ανήκει στους «Λοιπούς εθνικούς πόλους» και
προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών
του, η ενίσχυση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του (παραγωγικός, πολιτιστικός) και η
αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής. Επίσης, ενισχύεται η ανάπτυξη δικτύων

συνεργασίας μεταξύ του

μεγαλύτερου και σημαντικότερου αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.
7.1. Όραμα
Ο Δήμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των επόμενων δεκαετιών, είναι ένας κόμβος
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πολλών δικτύων με όρους διοίκησης, οικονομίας, διακυβέρνησης, περιβάλλοντος
και πολιτισμού. Το όραμα του Δήμου Χαλκηδόνος διατυπώνεται σε μια χρονική
στιγμή που ολοκληρώνεται η τρέχουσα Προγραμματική Περίοδος και έχει ήδη
προγραμματιστεί η Στρατηγική της Ευρώπης 2020.
Γενικοί στόχοι της Δημοτικής Αρχής είναι, ο αναπροσανατολισμός της τοπικής
οικονομίας, η ένταξη του Δήμου σε πορεία “έξυπνης ανάπτυξης” και η ενίσχυση
της

κοινωνικής

συνοχής,

αξιοποιώντας

δυνατότητες

και

ευκαιρίες

που

δημιουργούνται μέσα σε πλαίσια δημοσιονομικής, δυστυχώς, στενότητας. Οι
βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται είναι:


Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης, χρήση νέων τεχνολογιών και αναβάθμιση
παρεχόμενων υπηρεσιών με καινοτόμες μορφές διακυβέρνησης.



Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης, καθώς και ανάπτυξη
του εθελοντισμού για την ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών.



Προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το
υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την άνοδο της
ποιότητας ζωής.



Εφαρμογή μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του Αθλητισμού και του
Πολιτισμού, καθώς και υποστήριξη πρωτοβουλιών για την Νεολαία και την
Τρίτη Ηλικία.

Η Δημοτική Αρχή με βάση τη γνώση, την εμπειρία, τη φερεγγυότητα και την
αξιοπιστία, στοχεύει στην ανάπτυξη του Δήμου Χαλκηδόνος, καθώς και την
εξασφάλιση των πολιτισμικών αξιών.
Εν κατακλείδι, το όραμά της με βάση τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές
και τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, αφορά στην:
“Ενίσχυση
Θεσσαλονίκης

του
με

δυτικού
το

συνόρου

βλέμμα

της

στραμμένο

Περιφερειακής
στην

αειφόρο

Ενότητας
ανάπτυξη,

αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε
φυσικό περιβάλλον, ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, με απώτερο στόχο
ένα Δήμο εξωστρεφή, καινοτόμο, ανθρώπινο, συμμετοχικό και ελκυστικό,
τόσο για τους δημότες του όσο και για τους επισκέπτες”.
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7.2 Κατευθυντήριες Αρχές:
Η υλοποίηση του οράματος για την περιοχή ευθύνης του Δήμου Χαλκηδόνος
οφείλει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές:
- Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (γεωγραφική θέση,
δίκτυα, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός)
- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ενοτήτων
- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς
- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
7.3 Άξονες Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η στρατηγική του Δήμου Χαλκηδόνος πρέπει να προωθεί την ενδογενή ανάπτυξη,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, δημιουργώντας
παράλληλα

και

νέα

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα

σε

τομείς

αιχμής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ακολουθώντας τον σχετικό Οδηγό του
Υπουργείου, οι Άξονες του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χαλκηδόνος
2015 – 2019, καθαρίζονται ως εξής:
ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»,
ΑΞΟΝΑΣ 3: «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
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7.4 Προτεινόμενα Μέτρα
Τα προτεινόμενα μέτρα ανά άξονα είναι:

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Μέτρο 1.1: Φυσικό περιβάλλον
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον
Μέτρο 1.3: Υποδομές-Δίκτυα
Μέτρο 1.4: Πολιτική Προστασία

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και
Αθλητισμός
Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Μέτρο 2.2: Κοινωνική Μέριμνα
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός
Μέτρο 2.5: Αθλητισμός

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Μέτρο 3.1: Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
Μέτρο 3.2: Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Μέτρο 3.3: Τουριστική Ανάπτυξη - Εναλλακτικός Τουρισμός

Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
Μέτρο 4.1: Πληροφοριακά συστήματα & Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Μέτρο 4.2: Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού & Ανάπτυξη νομικών προσώπων
Μέτρο 4.3: Αναβάθμιση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών
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7.5 Καθορισμός Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρων
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Γενικός Στόχος: Δήμος παρών στην καθημερινότητα, στο περιβάλλον, στην
ποιότητα ζωής
Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Προστασίας και αναβάθμισης φυσικού περιβάλλοντος



Προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων.



Διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Μέτρο 1.2 Οικιστικό Περιβάλλον
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Πολεοδομίας και αστικών χρήσεων γης,



Έκδοσης οικοδομικών αδειών,



Οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης περιοχών,



Κοινόχρηστων χώρων (χώροι πρασίνου, αναψυχής, πλατείες, προστασία
κοινόχρηστων χώρων),



Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υπαρχόντων κοινωφελών κτιρίων και του
περιβάλλοντα χώρου των.



Χωροθέτησης και καθορισμού όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, υπαίθρια διαφήμιση),
μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων και επιχειρήσεων ή καταστημάτων,




Αισθητικής πόλεων και οικισμών,
Αστικής Ανάπλασης,

Μέτρο 1.3 Υποδομές - Δίκτυα
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Δικτύων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού καθαρισμού,
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Διαχείριση δικτύων υγρών αποβλήτων
Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εκσυγχρονισμού και επέκτασης
δικτύου δημοτικού φωτισμού



Οδοποιίας - Αναβάθμισης και ενίσχυσης του έργου της συντήρησης του
τοπικού οδικού δικτύου

Μέτρο 1.4: Πολιτική Προστασία
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Πυροπροστασίας



Αντιπλημμυρικής προστασίας



Κατάρτισης ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και ενημέρωσης
πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Στρατηγικός Στόχος: Δήμος για το Δημότη, την κοινωνική προστασία και
αλληλεγγύη. Δήμος της μόρφωσης, της πολιτιστικής δημιουργίας και της
αθλητικής δράσης
Μέτρο 2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Αναβάθμιση των παροχών υγείας



Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

Μέτρο 2.2. Κοινωνική Μέριμνα
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Βελτίωσης υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών
κοινωνικής μέριμνας.



Αντιμετώπιση και παροχή αρωγής σε οικονομικά ασθενείς ομάδες
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Μέτρο 2.3. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Συτνήρησης

και

αναβάθμισης

υφιστάμενων

υποδομών

πρωτοβάθμιας,

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής


Ενέργειες για την στήριξη της εκπαίδευσης



Βελτίωση σχολικών και δημοτικών βιβλιοθηκών

Μέτρο 2.4. Πολιτισμός
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:



Ανάδειξης υποδομών πολιτισμού
Ανάδειξης,

συντήρησης

και

αξιοποίησης

ιστορικών

μνημείων

και

Αναβάθμισης, συντήρησης και δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

και

παραδοσιακών κτιρίων


Πολιτιστικών εκδηλώσεων

Μέτρο 2.5. Αθλητισμός
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


υποδομών


Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και προώθηση μαζικού αθλητισμού
μέσω δράσεων αναβάθμισης υφιστάμενων δομών και εφαρμογής αθλητικών
προγραμμάτων

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Ανάπτυξη και οικονομία
Στρατηγικός Στόχος: Δήμος ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης
Μέτρο 3.1: Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα


Εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων υποδομών στήριξης και ενίσχυσης
πρωτογενή τομέα



Ενέργειες για τόνωση της ανταγωνιστικότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων
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Ενίσχυση της συνεργασίας των παραγωγών με τα τοπικά και εμπορικά
καταστήματα του ευρύτερου τομέα της περιοχής.

Μέτρο 3.2: Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθώπινου Δυναμικού


Στήριξη τοπικής απασχόλησης



Αντιμετώπιση της ανεργίας και δημιουργία κινήτρων για παραμονή των νέων
στον τόπο τους.

Μέτρο 3.3 Τουριστική Ανάπτυξη – Εναλλακτικός Τουρισμός


Αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους (Αξιός ποταμός)



Ανάδειξη και αξιοποίηση υπαρχόντων αρχαιολογικών χώρων



Προώθηση μοναστηριακού τουρισμού

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
Στρατηγικός Στόχος: Δήμος σύγχρονος και αποτελεσματικός
Μέτρο 4.1: Πληροφοριακά συστήματα & Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη


Συντήρηση-αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων



Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών του δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη

Μέτρο 4.2 Επιτάχυνση και βελτίωση παρακολούθησης των Διοικητικών
Διαδικασιών
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Αποτελεσματικής λειτουργίας με επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη
ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών.



Συμμετοχή όλων των Διοικητικών δομών του Δήμου στις διαδικασίες
ανάλυσης – σχεδιασμού –προγραμματισμού – παρακολούθησης και
αξιολόγησης.



Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ώστε να επισημανθούν οι τυχόν
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αδυναμίες και τα προβλήματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν


Συντονισμός και συνεργασία με άλλους φορείς

Μέτρο 4.3: Ανάπτυξη και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
Στο μέτρο αυτό εντάσσονται θέματα:


Λειτουργία

διαρκούς ποιοτικής επιμόρφωσης των αιρετών και του

προσωπικού


Εξασφάλιση διαρκούς επιστημονικοτεχνικής υποστήριξη



Ενδυνάμωση δομών και προγραμμάτων επιμόρφωσης – κατάρτισης



Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου (ΕΕΤΑΑ κλπ) αλλά και
του ιδιωτικού τομέα

Μέτρο 4.4: Αναβάθμιση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών


Αξιοποίηση των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων



Αναβάθμιση τεχνολογικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

7.6 Κωδικοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι βασικοί Αναπτυξιακοί Άξονες και τα
Μέτρα – Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου.
Α/Α

ΑΞΟΝΕΣ
1.1

Φυσικό Περιβάλλον

Περιβάλλον και

1.2

Οικιστικό Περιβάλλον

Ποιότητα Ζωής

1.3

Υποδομές-Δίκτυα

1.4

Πολιτική προστασία

2.1

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Κοινωνική Πολιτική:

2.2

Κοινωνική Μέριμνα

Παιδεία - Πολιτισμός

2.3

Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση

- Αθλητισμός

2.4

Πολιτισμός

2.5

Αθλητισμός

3.1

Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

1.

2.

3.

ΜΕΤΡΑ

Τοπική Οικονομία &
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Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού

3.3

Τουριστική Ανάπτυξη - Εναλλακτικός
Τουρισμός

4.

Βελτίωση Διοικητικής

4.1

υπηρεσίες στον πολίτη

Ικανότητας του
Δήμου

Πληροφοριακά συστήματα & Ηλεκτρονικές

4.2

Βελτίωση διεκπεραίωσης και
παρακολούθησης των Διοικητικών
διαδικασιών

4.3

Επιμόρφωση και κατάρτιση ανθρώπινου
δυναμικού

4.4

Αναβάθμιση κτιριακών και υλικοτεχνικών
υποδομών

Στους πίνακες

που ακολουθούν περιγράφεται το όραμα

και οι Άξονες

υλοποίησης του οράματος του Δήμος Χαλκηδόνος σύμφωνα με το επιχειρησιακό
έντυπο ΕΠ 07:
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ενίσχυση του δυτικού συνόρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το βλέμμα
στραμμένο στην αειφόρο ανάπτυξη, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα σε φυσικό περιβάλλον, ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, με απώτερο
στόχο ένα Δήμο εξωστρεφή, καινοτόμο, ανθρώπινο, συμμετοχικό και ελκυστικό, τόσο για
τους δημότες του όσο και για τους επισκέπτες.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η υλοποίηση του οράματος για την περιοχή ευθύνης του Δήμου Χαλκηδόνος οφείλει να
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντηρίες αρχές:
- Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (γεωγραφική θέση, δίκτυα, φυσικό
περιβάλλον, πολιτισμός)
- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ενοτήτων
- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς
- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Μέτρο 1.1. Φυσικό περιβάλλον
Κωδ.
1.1.1

Προστασία και διαχείριση Δ/νση Περιβάλλοντος και

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Καταγραφή και χαρτογράφιση

υδάτινων πόρων

Πρασίνου

των δικτύων άρδευσης και

ΔΕΥΑΧ

αγροτικών γεωτρήσεων

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ορθολογική πολιτική διαχείρισης
υδατικών πόρων
1.1.2

Διαχείριση

Δ/νση καθαριότητας και

Επέκταση ανακύκλωσης και

απορριμμάτων και

Ανακύκλωσης

ολοκληρωμένη διαχείριση.

στερεών αποβλήτων

Προμήθεια μηχανικού και
μηχανολογικού εξοπλισμού
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καθαριότητας.

1.1.3

Προστασία και

Δ/νση Περιβάλλοντος και

Επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού

αναβάθμιση φυσικού

Πρασίνου

και καθαρού αστικού

περιβάλλοντος

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών περιβάλλοντος σε όλο το εύρος
του Δήμου.
Επέκταση και αναβάθμιση των
χώρων πρασίνου και των
κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση
της αναλογίας του πράσινου.
Οριοθέτηση χώρου απόθεσης για
ογκώδη υλικά και αδρανή υλικά.
Συνεργασία και συντονισμός με
όμορους Δήμους και λοιπούς
σχετικούς φορείς.
Μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης
ρύπανσης (ατμόσφαιρας,
υδάτων, εδάφους) και των
πηγών ακτινοβολίας.
Δράσεις για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης
(συνεργασία με εθελοντικές και
περιβαλλοντικές οργανώσεις).

1.1.4

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ενεργειακή αναβάθμιση
πηγών ενέργειας

(ΑΠΕ) Δ/νση Προγραμματισμού,

δημοτικών κτιρίων

Οργάνωσης και

Αξιοποίηση ΑΠΕ στους

Πληροφορικής

κοινόχρηστους χώρους
Αξιοποίηση του προγράμματος
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’

Μέτρο 1.2. Οικιστικό περιβάλλον
Κωδ.

Στόχος

1.2.1

Ολοκλήρωση
Πολεοδομικού και

Αρμόδια Υπηρεσία

Προώθηση και ολοκλήρωση των

Χωροταξικού Σχεδιασμού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΓΠΣ των Δημοτικών Ενοτήτων
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Δημιουργία νέων και

Αρχιτεκτονική μελέτη,

αναβάθμιση, υπαρχόντων

σχεδιασμός και εφαρμογή

κοινοχρήστων χώρων-

σχεδίων για Αναπλάσεις,

αύξηση αστικού

συντήρηση και κατασκευές σε

πρασίνου

Δ/νση Περιβάλλοντος και

πλατείες, παιδικές χαρές, άλση,

Πρασίνου

πεζοδρομήσεις κ.λπ. Πιστοποίηση

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών παιδικών χαρών.
1.2.3

Δημιουργία νέων και

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Εκδόσεις Αδειών Δόμησης σε

αναβάθμιση υπαρχόντων Δ/νση Προγραμματισμού,

σχολικά κτίρια, τακτοποιήσεις

κοινωφελών κτιρίων και Οργάνωσης και

αυθαίρετων χώρων.

του περιβάλλοντα χώρου Πληροφορικής

Συντήρηση και επισκευές

των.

δημοτικών κτιρίων και ναών
Κατασκευή νέων κτιρίων,
πτερύγων και αιθουσών σε
Δημοτικά και σχολικά κτίρια.
Αποπεράτωση Δημοτικών κτιρίων
Κατασκευή και επέκταση νέων
αθλητικών εγκαταστάσεων
Επέκταση- διαμόρφωση
κοιμητηρίων-κατασκευή
οστεοφυλακίων.

Κυκλοφοριακός

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας,

σχεδιασμός

Δ/νση Προγραμματισμού,

σηματοδότησης και στάθμευσης

Οργάνωσης και
Πληροφορικής

1.2.4
Μέτρο 1.3. Υποδομές-Δίκτυα
Κωδ.
1.3.1

Στόχος
Υποδομές ύδρευσηςάρδευσης

Αρμόδια Υπηρεσία
ΔΕΥΑΧ, Δ/νση Τεχνικών

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Διασφάλιση της ποιότητας και της

Υπηρεσιών, Δ/νση Τοπικής επάρκειας πόσιμου νερού.
Επιχειρηματικότητας,

Συντήριση και αναβάθμιση

Οικονομικής και Αγροτικής κεντρικού αγωγού και δικτύων
Ανάπτυξης

ύδρευσης
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Μελέτες και κατασκευή δικτύων

Διαχείριση υγρών

ΔΕΥΑΧ

αποβλήτων

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αποχέτευσης - λυμάτων και
ομβρίων. Αναβάθμιση
εγκαταστάσεων βιολογικού
καθαρισμού

1.3.3

Ηλεκτροφωτισμός

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού

κοινοχρήστων χώρων

κοινοχρήστων χώρων και οδικών
αξόνων με αξιοποίηση ΑΠΕ και
νέων λαμπτήρων.
Αντικατάσταση καλωδίων ΦΟΠ

1.3.4

Αναβάθμιση και
συντήρηση οδικών
δικτύων

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτες χάραξης και κατασκευές
Δ/νση Προγραμματισμού, νέων οδών.
Οργάνωσης και

Διαπλατύνσεις,

Πληροφορικής

ασφαλτοστρώσεις, κρασπεδώσεις
Χαλικοστρώσεις σε αγροτικούς
δρόμους,
Καταγραφή φθορών και
προγραμματισμός επισκευών.

Μέτρο 1.4. Πολιτική Προστασία
1.4.1

Πυροπροστασία

Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαρισμός βλάστησης για τη
Πρασίνου

μείωση του κινδύνου από

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών πυρκαγιές σε περιαστικά δάση,
άλση.
Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών
πυρασφάλειας.
Συντήρηση υπάρχοντος
εξοπλισμού πυρασφάλειας.
Λήψη πιστοποιητικών
πυρασφάλειας.
1.4.2

Αντιπλημμυρική
προστασία

Δ/νση Περιβάλλοντος και Έργα για ενίσχυση και
Πρασίνου

κατασκευή νέων έργων

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αντιπλημμυρικής προστασίας.
Καθαρισμός ρεμάτων, καναλιών,
στραγιστικών τέφρων,
περιμετρικά των οικισμών,
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απόφραξη φρεατίων

1.4.3

Σχέδιο Πολιτικής

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρόληψη και αντιμετώπιση
Πρασίνου

Προστασίας -Ενημέρωση

φυσικών καταστροφών-

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών επικαιροποίηση Σχέδιου

πολιτών

Δ/νση Προγραμματισμού, Πολιτικής Προστασίας.
Οργάνωσης και

Οργάνωση εθελοντικών ομάδων

Πληροφορικής

άμεσης επέμβασης για
αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών (πυρκαγιές,
πλημμύρες, σεισμοί)

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός
Μέτρο 2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Κωδ.

Στόχος

2.1.1.

Αναβάθμιση των παροχών

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Δημοτικό Ιατρείο, Οδοντιατρείο,

υγείας

Φαρμακείο

Αρμόδια Υπηρεσία

Πληροφόρηση &
Δ/νση Υγείας, Πρόνοιας και ευαισθητοποίηση του κοινού για
Κοινωνικής Προστασίας
2.1.2

Οργάνωση και παροχή

θέματα πρόληψης
Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

υπηρεσιών κοινωνικής

Δ/νση Υγείας, Πρόνοιας και ΚΔΑΠ

φροντίδας

Κοινωνικής Προστασίας

ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ

Μέτρο 2.2. Κοινωνική Μέριμνα
Κωδ.
2.2.1

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων

Βελτίωση υφιστάμενων

Δ/νση Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικό Παντοπωλέιο

και δημιουργία νέων

Κοινωνικής Προστασίας

Δράσεις επισιτισμού

προγραμμάτων και Δομών

Ανάπτυξη δράσεων

κοινωνικής μέριμνας

εθελοντισμού
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Αντιμετώπιση και παροχή Δ/νση Υγείας, Πρόνοιας και Αξιοποίηση Ευρωπαικών και
αρωγής σε οικονομικά

Κοινωνικής Προστασίας

Εθνικών προγραμμάτων για την
αντιμετώπιση της φτώχιας

ασθενείς ομάδες

(προγράμματα επισιτισμού,
ενισχύσεις απόρων κλπ)

Μέτρο 2.3. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
Κωδ.
2.3.1

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Συντήρηση - αναβάθμιση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Απογραφή και ταυτοποίηση των
Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

υφιστάμενων υποδομών

Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

σχολικών κτιρίων με τα σχέδια

πρωτοβάθμιας,

και Αθλητισμού

πολεοδομικών μελετών για τη

δευτεροβάθμιας

σταδιακή αναβάθμιση και τον

εκπαίδευσης και

εκσυνχρονισμό των κτιριακών

προσχολικής αγωγής

εγκαταστάσεων (δημιουργία
εργαστηρίων φυσικής-χημείας,
αναβάθμιση αιθουσών
πληροφορικής, κ.λπ)

2.3.2

2.3.3

Ενέργειες για την στήριξη Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού
της εκπαίδευσης

και Αθλητισμού

Βελτίωση σχολικών και

Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

δημοτικών βιβλιοθηκών

και Αθλητισμού

Δημιουργία ΚΔΑΠ
Σχολικού φύλακες -τροχονόμοι

Εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών

Μέτρο 2.4. Πολιτισμός
Κωδ.
2.4.1

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων

Ανάδειξη υποδομών

Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

Οργανωτικές δράσεις για την

πολιτισμού

και Αθλητισμού

προβολή και οικονομική
υποστήριξη έργων ανάδειξης
περιοχών αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος
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Ανάδειξη, συντήρηση και Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

Καταγραφή των Πολιτιστικών

αξιοποίηση ιστορικών

χώρων του Δήμου (αρχαιολογικοί

και Αθλητισμού

μνημείων και

χώροι, ναοί και μνημεία).

παραδοσιακών κτιρίων

Ανάδειξη των τοπικών εθίμων και
παραδόσεων. Δημιουργία νέων
πολιτιστικών θεσμών

2.4.3

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Διοργάνωση και καθιέρωση
ετήσιων πολιτιστικών
εκδηλώσεων

Μέτρο 2.5. Αθλητισμός
Κωδ.
2.5.1

Στόχος
Αναβάθμιση-συντήρηση

Αρμόδια Υπηρεσία
Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Παρεμβάσεις σε Αθλητικούς

και δημιουργία αθλητικών και Αθλητισμού

χώρους.

εγκαταστάσεων και

Εγκατάσταση αυτόματου

υποδομών.

ποτίσματος σε ποδοσφαιρικά
γήπεδα.

2.5.2

Αθλητικές διοργανώσεις

Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

Διοργάνωση και καθιέρωση

και Αθλητισμού

ετήσιων αθλητικών εκδηλώσεων.
Προώθηση μαζικού αθλητισμού
μέσω δράσεων αναβάθμισης
υφιστάμενων δομών και εφαρμογής αθλητικών
προγραμμάτων.

Άξονας 3 : Τοπική ΟικονομίαΑπασχόληση
Μέτρο 3.1. Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
Κωδ.

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
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Εκσυγχρονισμός και

Δ/νση Τοπικής

Επιχειρησιακά Σχέδια για την

δημιουργία νέων

Επιχειρηματικότητας,

αγροτική ανάπτυξη και την

υποδομών στήριξης και

Οικονομικής και Αγροτικής

κτηνοτροφία.

ενίσχυσης πρωτογενή

Ανάπτυξης

Δράσεις επιμορφωτικές για την

τομέα

κατάρτιση των αγροτών και των
κτηνοτρόφων σχετικά με νέες
μεθόδους και τεχνικές
παραγωγής.
Διοργάνωση και προβολή των
ετήσιων εκθέσεων τοπικών
αγροτικών προϊόντων.

3.1.2

Ενέργειες για την

Δ/νση Τοπικής

Συνεργασία με τοπικούς φορείς

ενίσχυση της

Επιχειρηματικότητας,

για τη δημιουργία αγροτικής και

ανταγωνιστικότητας

Οικονομικής και Αγροτικής

κτηνοτροφικής ταυτότητας της

αγροτικών και

περιοχής.

κτηνοτροφικών

Συμβουλευτική Υποστήριξη -

προιόντων

Ενημέρωση αγροτών για θέματα
εναλλακτικών Καλλιεργειών.

3.1.3

Δράσεις για ενίσχυση της Δ/νση Τοπικής

Συνεργασία με καταναλωτικές

συνεργασίας των

οργανώσεις και εμπορικά

Επιχειρηματικότητας,

παραγωγών με τα τοπικά Οικονομικής και Αγροτικής
και τα εμπορικά

επιμελητήρια.

Ανάπτυξης

καταστήματα του
ευρύτερου τομέα της
περιοχής
Μέτρο 3.2. Απασχόληση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδ.
3.2.1

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων

Στήριξη τοπικής

Δ/νση Τοπικής

Συντονισμένη λειτουργία δομών

απασχόλησης

Επιχειρηματικότητας,

κατάρτισης, δια βίου μάθησης και

Οικονομικής και Αγροτικής

προώθησης της απασχόλησης.

Ανάπτυξης Δ/νση Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Αντιμετώπιση της

Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

ανεργίας και δημιουργία και Αθλητισμού Δ/νση
κινήτρων για παραμονή

Προγραμματισμού,

των νέων στον τόπο τους Οργάνωσης και
Πληροφορικής

Δεκέμβριος 2015

Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράμματα
ενίσχυσης της τοπικής
απασχόλησης και καταπολέμησης
της ανεργίας.
Δράσεις για ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν
προβλήματα όπως η ένταξη των
γυναικών στην αγορά εργασίας
μέσω μέτρων συνδυασμού
οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής.

Μέτρο 3.3.

Κωδ.
3.3.1

Τουριστική Ανάπτυξη - Εναλλακτικός Τουρισμός
Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων

Αξιοποίηση περιοχών

Δ/νση Περιβάλλοντος και

Προώθηση φυσιολατρικού

φυσικού κάλλους

Πρασίνου Δ/νση

τουρισμού στην περιοχή του

Προγραμματισμού,

Αξιού.

Οργάνωσης και

Ενημέρωση για τα ιδιαίτερα

Πληροφορικής

φυσικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά της περιοχής
ώστε να αποτελεί πόλο έλξης για
ημερήσιες εκδρομές

3.3.2

Ανάδειξη και αξιοποίηση Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού

Ενημέρωση για τα πολιτισμικά

υπαρχόντων

και Αθλητισμού Δ/νση

χαρακτηριστικά της περιοχής.

αρχαιολογικών χώρων

Προγραμματισμού,

Τοποθέτηση οδικής σήμανσης και

Οργάνωσης και

εκτύπωση ενημερωτικών

Πληροφορικής

φυλλαδίων με ιστορική
περιγραφή και χάρτες που
αποτυπώνουν τους επισκέψιμους
αρχαιολογικούς χώρους και τις
διαδρομές πρόσβασης.
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Δεκέμβριος 2015

Δράσεις για ενημέρωση και
πληροφόρηση των θρησκευτικών

Προγραμματισμού,

μνημείων και για των

Οργάνωσης και

μοναστηριών της περιοχής.

Πληροφορικής

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
Μέτρο 4.1. Πληροφοριακά συστήματα & Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη
Κωδ.
4.1.1

4.1.2

Στόχος

Αρμόδια Υπηρεσία

Συντήρηση- αναβάθμιση

Δ/νση Προγραμματισμού,

πληροφοριακών

Οργάνωσης και

συστημάτων

Πληροφορικής

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων

Αναβάθμιση ψηφιακών

Ανάπτυξη και εφαρμογή

υπηρεσιών του Δήμου για

συστημάτων διαχειριστικής

την καλύτερη

Δ/νση Προγραμματισμού,

Επάρκειας

εξυπηρέτηση του πολίτη

Οργάνωσης και

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας

Πληροφορικής

ΕΛΟΤ

Μέτρο 4.2. Βελτίωση χρόνου διεκπεραίωσης και παρακολούθησης των Διοικητικών Διαδικασιών
4.2.1

Αποτελεσματική

Δ/νση Προγραμματισμού,

Συμμετοχή όλων των Διοικητικών

λειτουργία με επίκεντρο

Οργάνωσης και

δομών του Δήμου στις

την ποιότητα, τη

Πληροφορικής

διαδικασίες ανάλυσης –

διαφάνεια και τη

σχεδιασμού –προγραμματισμού –

ταχύτητα διεκπεραίωσης

παρακολούθησης / αξιολόγησης.
Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου
Αξιολόγησης ώστε να
επισημανθούν οι τυχόν αδυναμίες
και τα προβλήματα που θα
πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά και
οι δυνατότητες που θα πρέπει να
αναδειχθούν τόσο σε δομές όσο
και σε έμψυχο δυναμικό
Περιορισμός στο ελάχιστο
δυνατό, όλων των
προβλεπόμενων διαδικασιών
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όπως αυτές ισχύουν από τις
κείμενες διατάξεις και επιτρέπουν
ή οδηγούν στη διόγκωση της
Γραφειοκρατίας.
4.2.2

Συντονισμός και

Δ/νση Προγραμματισμού,

Συντονισμός και συνεργασία με

συνεργασία με άλλους

Οργάνωσης και

φορείς εμπλεκόμενους σε

φορείς

Πληροφορικής

αναπτυξιακές διαδικασίες όπως
Υπουργεία, Περιφέρειες κλπ.

Μέτρο 4.3. Ανάπτυξη και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού
Στόχος

Κωδ.
4.3.1

Ανάπτυξη ανθρώπινου

Αρμόδια Υπηρεσία
Όλες οι υπηρεσίες

δυναμικού

Ενδεικτικές Κατηγορίες
Δράσεων
Επιμόρφωση και κατάρτιση του
προσωπικού σε εκπαιδευτικά και
ενημερωτικά σεμινάρια και
ημερίδες.
Εξασφάλιση διαρκούς
επιστημονικοτεχνικής
υποστήριξης.
Ενδυνάμωση δομών και
προγραμμάτων επιμόρφωσης –
κατάρτισης.
Συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς του Δημοσίου (ΕΕΤΑΑ κλπ)
αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Μέτρο 4.4. Αναβάθμιση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών
4.4.1

Αξιοποίηση των

Δ/νση Προγραμματισμού,

Δημιουργία βάσης δεδομένων

δημοτικών κτιριακών

Οργάνωσης και

για την ακίνητη περιουσία του

εγκαταστάσεων

Πληροφορικής

δήμου και εκπόνηση
προγράμματος αξιοποίησης της.

4.4.2

Αναβάθμιση

Δ/νση Προγραμματισμού,

τεχνολογικού,

Οργάνωσης και

μηχανολογικού και

Πληροφορικής

λοιπού

εξοπλισμού
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