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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Θεσµικό πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Κ∆Κ)», στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι 
∆ήµοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσµοι υποχρεούνται να εκπονούν επιχειρησιακά 
προγράµµατα. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η 
υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθµού. 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για 
δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Η διοικητική µεταρρύθµιση του προγράµµατος «Καλλικράτης» (N. 3852/2010) και οι 
συνεπαγόµενες µεταβολές στο εσωτερικό περιβάλλον των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, δηλαδή 
νέες αρµοδιότητες, αναδιοργάνωση υπηρεσιών, µετατάξεις υπαλλήλων, διαδικαστικές και 
διαχειριστικές απαιτούµενες προσαρµογές,  δηµιουργούν ένα διαφοροποιηµένο πλαίσιο.  

Επιπλέον, πέραν των χωρικών και διοικητικών µετασχηµατισµών που προκύπτουν µε το νέο 
Νόµο, προβλέπονται και µια σειρά θεσµικών αλλαγών σχετικά µε τον Επιχειρησιακό 
Προγραµµατισµό των ∆ήµων.  

Στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της 
τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρήσεών τους, µε παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της 
πενταετίας  για την επίτευξη των στόχων αυτών  (άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 3463/06). 

Η πρόβλεψη χρηµατοδότησης όλων των δράσεων που περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα αναφέρεται σε υφιστάµενες πήγες χρηµατοδότησης (άρθρο 206 παρ. 2 του Ν. 
2463/06). 

Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των δηµοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων, των ∆ηµοτικών Νοµικών Πρόσωπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των 
∆ηµοτικών Ανωνύµων Εταιρειών εφόσον οι σχετικές αποφάσεις των  οργάνων διοίκησης 
τους έχουν εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 204 του Ν. 3463/06). 

Το Υπουργείο Εσωτερικών µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε 
έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α’ βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως µε: 

1)    την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 
δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

2)    την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, 
τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3)    την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α΄ βαθµού  

4)    το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.  

5)    την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 
18183/13-4-2007  

6)    το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆185/2007 «Όργανα 
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» 
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7)    Το ΦΕΚ 2970/4-11-2014 «Περιεχόµενο, δοµή, και τρόπος υποβολής των πενταετών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-
2019» 

Οι προηγούµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών 
διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του 
προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των 
δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα 
συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. 

 

2. Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ∆ήµων είναι η προώθηση της 
∆ηµοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις 
αναπτυξιακού σχεδιασµού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρµοδιότητες που ορίζει 
το Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

 

α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που 
θα πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήµος στο πλαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε 
απώτερους σκοπούς : 

- την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής 
και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, µε παρεµβάσεις στους τοµείς (ενδεικτικά): 

o Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

o Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

o Των τεχνικών υποδοµών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

- τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του, µε 
παρεµβάσεις στους τοµείς (ενδεικτικά): 

o Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 

o Της Υγείας 

o Της Παιδείας / ∆ια βίου µάθησης/ Πολιτισµού / Αθλητισµού 

o Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 

- τη βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης µε παρεµβάσεις στους τοµείς 
(ενδεικτικά): 

o Των οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

o Της απασχόλησης 

 

β) Εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου ως οργανισµού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της ∆ηµοτικής και τοπικής ανάπτυξης το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
του ∆ήµου ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και 
υπηρεσιών αλλά και ως θεσµού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό 
επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), µε σκοπούς τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας της. 
Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : 
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o στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 
και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

o στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του, της ανάπτυξης του 
υφιστάµενου προσωπικού, της µηχανοργάνωσης, της προµήθειας εξοπλισµού και 
της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 

o στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου, µέσω του µεσοπρόθεσµου 
οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης 

 

γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ∆ήµου 

Ο ρόλος του ∆ήµου, πλέον των οριοθετηµένων από το θεσµικό πλαίσιο αρµοδιοτήτων του, 
είναι να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία  της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι 
µόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισµένων πάγιων υπηρεσιών του ∆ήµου, αλλά ως 
µέριµνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου θα πρέπει να επισηµαίνει τη συµβολή που µπορούν να έχουν στην 
ανάπτυξή του ∆ήµου: 

o Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και µη 
κυβερνητικές οργανώσεις) 

o Οι γειτονικοί όµοροι ∆ήµοι 

o Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήµατος της χώρας (Κεντρικοί φορείς 
και Περιφέρεια) 

Εποµένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθµίσεις 
για τα οποία είναι αρµόδιος ο ∆ήµος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν 
στην αρµοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας 
και συντονισµού µε αυτούς.  

Το πρόγραµµα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθµιση του επιπέδου 
συνεργασίας του ∆ήµου µε φορείς του ιδιωτικού, δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα, σε τοπικό, 
διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισµένη προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συµφωνιών. 

 

3. Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 
αναπτυξιακού του ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 
ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών 
επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των 
δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήµο. Είναι 
πρόγραµµα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του 
φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο 
το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων 
του: Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα της 
∆ηµοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραµα της εκάστοτε δηµοτικής αρχής αποτυπώνεται 
στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών 
Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήµου και 
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των Νοµικών Προσώπων του.  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και 
µέρος του προγραµµατικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος 
είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
της δράσης του ∆ήµου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των 
αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων και της αρµόδιας Υπηρεσίας Προγραµµατισµού του.  

δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών 
Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η 
εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα 
των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του 
πενταετούς προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού 
προγράµµατος 

ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής 
του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο: 

o Αιρετά όργανα (∆ηµ. Συµβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήµαρχοι, ∆Σ Νοµικών Προσώπων, 
Συµβούλια Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων) 

o Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές Νοµικών Προσώπων, 
στελέχη της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού) 

o Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική 
ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

o Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διατυπώνει µετρήσιµους 
στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται µέσω της αξιοποίησης συστήµατος 
δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιµής των δεικτών αξιοποιούνται 
τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσµάτων στους αποδέκτες) που 
τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του 
∆ήµου. 

 

4. Χρόνος κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ράσης 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου πραγµατοποιείται µέσα στο 
πρώτο εξάµηνο της δηµοτικής Περιόδου (άρθρο 1. Παρ. 2. Π∆ 185/07). 

Ειδικά για το 2014, επειδή το Υπουργείο Οικονοµικών δεν καθιστούσε την κατάρτιση 
επιχειρησιακών σχεδίων υποχρεωτική για τους Ο.Τ.Α (Ν.4172/23-07-2013, άρθρο 79), το 
Υπουργείο Εσωτερικών µε νέα απόφαση του µε αριθµ.πρωτ.41179/4-11-2014 (ΦΕΚ 2970/Β) 
επανεκκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης των Ε.Π., εκτός όµως των προβλεπόµενων 
χρονοδιαγραµµάτων.   

 

5. Όργανα Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Η κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου πραγµατοποιείται 
µέσα στο πρώτο εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου  από την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προγραµµατισµού, 
συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε συνεργασία µε τα όργανα της 
διοίκησης, τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου. 

Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού του ∆ήµου είναι αρµόδια για την υποστήριξη των οργάνων 
διοίκησης, των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του   κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των 
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ετήσιων προγραµµάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

Σε θέµατα που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού 
συνεργάζεται µε υπαλλήλους των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, 
που δύνανται να συµβάλλουν, µέσω των αντικειµένων αρµοδιότητάς τους, στο σχεδιασµό 
ολοκληρωµένων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική 
εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας.  

 

6. ∆ιαδικασίες Κατάρτισης και Έγκρισης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 
και διαδικασίες ∆ιαβούλευσης 

6.1 Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου 

Για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ακολουθούνται τα εξής στάδια: 

 
1. Προετοιµασία και οργάνωση 

Στις 5 ∆εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση των ∆ιευθυντών του ∆ήµου Βόλου 
για τα πενταετή επιχειρησιακά προγράµµατα των Ο.Τ.Α και για τα χρονοδιαγράµµατα που 
προβλέπονται και ζητήθηκε ο ορισµός υπαλλήλων από κάθε ∆ιεύθυνση που θα είναι 
υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τη συµµετοχή της ∆ιεύθυνσης στη διαδικασία εκπόνησης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Για τον καλύτερο συντονισµό της διαδικασίας 
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ορίσθηκαν από τους ∆ιευθυντές όλων των 
∆ιευθύνσεων του ∆ήµου της ΚΕΚΠΑ- ∆ΙΕΚ και του ∆ΟΕΠΑΠ- ∆ΗΠΕΘΕ εκπρόσωποι, που 
µαζί µε τους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων 
Τεχνολογιών (η οποία είναι αρµόδια για τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού 
προγράµµατος), δηµιούργησαν θεµατικές οµάδες εργασίας. 

Στις 12 ∆εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του ∆ιευθυντή και των 
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 
και των εκπροσώπων που ορίσθηκαν από τις υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις. Σε αυτή δόθηκαν οι 
οδηγίες και οι κατευθύνσεις αναφορικά µε τις διαδικασίες  εκπόνησης της Ά Φάσης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Στρατηγικό Σχέδιο), δηµιουργήθηκαν οι οµάδες εργασίας και 
ζητήθηκε η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, τυποποιηµένων εντύπων και πινάκων που 
αφορούσαν στην περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του 
∆ήµου και του ∆ήµου ως Οργανισµό. 

 

2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 

Σκοπός του βήµατος είναι αφενός η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής του 
∆ήµου µε σκοπό τον εντοπισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να 
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη πενταετία και αφετέρου η συνοπτική περιγραφή και 
αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του  ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µε σκοπό 
τον εντοπισµό σηµαντικών ζητηµάτων εσωτερικής ανάπτυξης που πρέπει να αντιµετωπιστούν. 

Για την πραγµατοποίηση του βήµατος αυτού είναι απαραίτητη η αποτύπωση και αξιολόγηση: 
α) της γενικής εικόνας της περιοχής του ∆ήµου και του ∆ήµου ως Οργανισµού, β) της 
περιοχής του ∆ήµου και των κάθετων υπηρεσιών στους θεµατικούς τοµείς «Περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» και 
«Τοπική οικονοµία και απασχόληση» και γ) του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και 
των οριζόντιων υπηρεσιών του. 

Για το σκοπό αυτό, από τις 22 ∆εκεµβρίου 2014 και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015 οι 
υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 
επεξεργάστηκαν τα ερωτηµατολόγια και τυποποιηµένα έντυπα που είχαν συµπληρωθεί από 
τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του ∆ήµου. Παράλληλα, πραγµατοποίησαν συναντήσεις εργασίας 
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µε τις θεµατικές οµάδες που είχαν συσταθεί, όπως προαναφέρθηκε, µε τις οποίες είχαν 
συνεχή επικοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. 

Στις 17 Μαρτίου 2015 η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων 
Τεχνολογιών απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου το κείµενο που 
αφορούσε στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Στρατηγικό Σχέδιο) . Σε αυτό 
περιγράφεται συνοπτικά η γενική, µακροσκοπική εικόνα της περιοχής του ∆ήµου, αλλά και 
του ∆ήµου ως Οργανισµό. Αποτυπώνεται και παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση σε 
κάθε θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισµός και Αθλητισµός», «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» και εντοπίζονται τα 
κρίσιµα ζητήµατα για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεµατικό τοµέα. Έπειτα, αποτυπώνεται 
και παρουσιάζεται συνοπτικά το εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου και καταγράφονται τα 
κρίσιµα ζητήµατα για την εσωτερική ανάπτυξη και συγκεκριµένα ως προς την οργανωτική 
δοµή και τα συστήµατα λειτουργίας, το ανθρώπινο δυναµικό, τις συνεργασίες, τις διαδικασίες, 
τα συστήµατα και τα πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την 
κτιριακή υποδοµή και τον τεχνικό εξοπλισµό και τα οικονοµικά στοιχεία και τη δηµοτική 
περιουσία. 

Στις 31 Μαρτίου 2015, και αφού ενσωµατώθηκαν οι παρατηρήσεις των Υπηρεσιών του 
∆ήµου, το κείµενο που αφορούσε στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(Στρατηγικό Σχέδιο) απεστάλη στην ∆ηµοτική Αρχή προκειµένου να διατυπώσει το όραµα και 
τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος για την επόµενη περίοδο (2014-2019), όπως 
προβλέπεται, και να ολοκληρωθεί έπειτα η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου . 

 

3. Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής του ∆ήµου-Κατάρτιση Στρατηγικού 
Σχεδίου 

Σκοποί του βήµατος είναι: 

- η διατύπωση του οράµατος  

- η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της ∆ηµοτικής Αρχής για την 
επόµενη περίοδο 

- η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος 

- ο προσδιορισµός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, 
σύµφωνα µε τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Η στρατηγική του ∆ήµου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 

Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός»,  

Άξονας 3ος«Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» 

Άξονας 4ος   «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του 
∆ήµου» 

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι. 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της ∆ηµοτικής 
Αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών 
κατά την επιλογή των δράσεων.  
 

4. Συνεργασία µε όµορους ∆ήµους και την Περιφέρεια 

Στρατηγικό στόχο του ∆ήµου Βόλου αποτελεί η συνεργασία του µε τους όµορους ∆ήµους, 
αλλά και γενικότερα µε τους ∆ήµους του Νοµού Μαγνησίας, στο πλαίσιο κρίσιµων ζητηµάτων 
και σηµαντικών έργων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, ο 
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∆ήµος Βόλου καλείται συχνά να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή εταίρου, λόγω της 
τεχνογνωσίας και της διαχειριστικής του ικανότητας, για την υλοποίηση προγραµµάτων και 
δράσεων που αναφέρονται σε διευρυµένες χωρικές ενότητες και περιλαµβάνουν 
περισσότερους του ενός δήµους ή/και άλλους φορείς. Η συνεργασία µε την Περιφέρεια 
αποτελεί και αυτή µια σταθερή πολιτική του ∆ήµου Βόλου, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη 
του το γεγονός ότι από αυτή ξεκινάει ο χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασµός που θέτει τις 
συντεταγµένες για την ανάπτυξη στο κατώτερο επίπεδο, αυτό των ∆ήµων. 

 

6.2 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και ∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης 

Στο σηµείο αυτό γίνονται οι παρακάτω ενέργειες  :  

o Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 

o Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη ∆ηµοτική  Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
o Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου µέσω των διαθέσιµων συστηµάτων και 

διαδικασιών επικοινωνίας 
o ∆ιοργάνωση δηµόσιων εκδηλώσεων-∆ιαβούλευση 
o Σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενηµέρωση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρµόδιων υπηρεσιών 
o Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, µε βάση τα 

συµπεράσµατα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σηµεία του Στρατηγικού Σχεδίου.  
 

6.3 Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο 
για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
περιλαµβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του 
Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του ∆ήµου. Το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού σε συνεργασία 
µε τις Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τα αντίστοιχα Μέτρα και Στόχους. Για την επίτευξη 
των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά ∆ράσεων.  

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:  

o Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε ∆ράσεις 
o Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρµόδια υπηρεσία 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε δράσεις 
εσωτερικής ανάπτυξης. 

 

6.4 Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Σε αυτό το στάδιο οριστικοποιούνται οι τελικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την 
Ολοκλήρωση και Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πριν αυτό δηµοσιοποιηθεί 
από τον ∆ήµο και περιλαµβάνει:  

o Έγκριση από το ∆Σ του κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου, εντός µιας (1) 
εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του 
Επιχειρησιακού που το αφορούν. 

o Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Υπηρεσία 
Προγραµµατισµού  

o Υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Εκτελεστική Επιτροπή 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νοµικών 
Προσώπων του ∆ήµου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν. 
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o Έγκριση του σχεδίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

o Έλεγχο για τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), µε υποβολή 
σχετικής έκθεσης εγκεκριµένης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

o ∆ηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο. 
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Αλληλουχία των βηµάτων για το σχεδιασµό, την εκπόνηση και την 
ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
 

 

Περιβάλλον και 

Ποιότητα Ζωής 

(Αποτύπωση) 

 Κοινωνική 

Πολιτική-Παιδεία, 

Πολιτισμός-

Αθλητισμός 

(Αποτύπωση) 

 

  

Τοπική Οικονομία 

και Απασχόληση 

(Αποτύπωση) 

 

 Βελτίωση 

Διοικητικής 

Ικανότητας του 

Δήμου 

(Αποτύπωση) 

 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

(Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και 

Οικονομικός Προγραμματισμός) 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραµµατισµού, 

δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου. Για το λόγο αυτό: 

 

- Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου 

- Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και 

µέρος του προγραµµατικού του κύκλου 

- Είναι εύχρηστο, σύντοµο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την 

πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την 

επικαιροποίησή του   

- ∆ίνει έµφαση στη διάγνωση, σε σχέση µε την αποτύπωση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

- ∆ίδει έµφαση στον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των ολιγάριθµων κρίσιµων ζητηµάτων, 

στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, λαµβάνοντας υπόψη 

τα τοπικά προβλήµατα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και 

τις δυνατότητές του ως οργανισµού 

- Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασµού είναι προκαθορισµένοι και σε συµφωνία µε την 

οργάνωση των αρµοδιοτήτων σε θεµατικές ενότητες  (4 άξονες) (Ν 3852/2010) 

- Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα  το 

υπόβαθρο, σχεδόν αυτοµατοποιηµένα, για την εκπόνηση επιµέρους σχεδίων δράσης 

(ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεµατική, κλπ.) 

- ∆ιερευνά πλήθος πηγών χρηµατοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασµό και 

υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα 

- Συνδέεται µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, το τεχνικό πρόγραµµα και τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου 

- Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν,  από µηχανογραφική εφαρµογή 

- Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 

 

 

 



ΕΝΣΤΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  

        

  

ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 

        

  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

        

  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

        

  

        

  

ΕΔΡΑ  ΒΟΛΟΣ 

        

  

ΘΕΗ & ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ & ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ο Διμοσ Βόλου, με ςυνολικι ζκταςθ 385,614 τ.χλμ., βρίςκεται ςτο Νομό Μαγνθςίασ και ςτο νοτιοανατολικό 
τμιμα τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ και ςυνορεφει βόρεια και δυτικά με το Διμο ιγα Φεραίου, νοτιοδυτικά με 
το Διμο Αλμυροφ, βορειοανατολικά με το Διμο Ανατολικοφ Ρθλίου, νοτιοανατολικά με το Διμο Νότιου 
Ρθλίου, ενϊ νότια βρζχεται από τον Ραγαςθτικό Κόλπο. Θ ςθμερινι μορφι του Διμου Βόλου προζκυψε από 
τθ ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων Διμων Βόλου, Ιωλκοφ, Νζασ Αγχιάλου, Αγριάσ, Ρορταριάσ, Νζασ Ιωνίασ, 
Αρτζμιδασ και Αιςωνίασ και τθσ Κοινότθτασ Μακρινίτςασ, που αποτελοφν τισ ςθμερινζσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του 
Διμου, ςε εφαρμογι του Ρρογράμματοσ «Καλλικράτθσ» (Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», ΦΕΚ 87/Αϋ/07-7-2010). Σφμφωνα με τθν 
απογραφι πλθκυςμοφ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011, ο πραγματικόσ (de facto)  πλθκυςμόσ του Διμου είναι 142.849, ο 
μόνιμοσ 144.449, ενϊ οι νόμιμοι κάτοικοι ανζρχονται ςε 124.659. 
Θ πόλθ του Βόλου αποτελεί τθν ζδρα του Διμου και τθν πρωτεφουςα του Νομοφ Μαγνθςίασ και ωσ ευρφτερο 
Ρολεοδομικό Συγκρότθμα αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα αςτικά κζντρα του ελλθνικοφ χϊρου. 
Χαρακτθρίηεται από ζντονεσ αςτικζσ λειτουργίεσ, ςθμαντικι παρουςία τθσ βιομθχανίασ, τθσ μεταποίθςθσ και 
του τουριςμοφ αλλά και από ζνα αξιοςθμείωτο αρικμό νζων ανκρϊπων, κυρίωσ λόγω τθσ φπαρξθσ πολλϊν 
τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.  

Θ κζςθ του διμου είναι κεντροβαρικι ωσ προσ τον ελλθνικό χϊρο, αφοφ βρίςκεται ςτον κφριο αναπτυξιακό 
άξονα τθσ χϊρασ (άξονασ S), ςε περίπου ίςθ απόςταςθ από τθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ. Συγκριτικά 
χωροταξικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ ςυνιςτοφν το λιμάνι τθσ πόλθσ, θ γειτνίαςθ με τον κφριο οδικό άξονα 
τθσ χϊρασ (ΡΑΘΕ) με τον οποίο ςυνδζεται ςε δφο ςθμεία, ςτισ Μικροκιβεσ και ςτο Βελεςτίνο, θ φπαρξθ του 
διεκνι αερολιμζνα ςτθ Ν. Αγχίαλο, κακϊσ και θ επαφι με το βουνό του Ρθλίου, ζνα μοναδικό φυςικό μνθμείο. 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΑΓΕΣΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο 
ΔΗΜΟ: ΕΣΟ 2008 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ:   (ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ, 2008) Ευρϊ 

ΑΕΡ κατά κεφαλι ςε ευρϊ  19.845 

ΑΕΡ (% του μζςου όρου τθσ χϊρασ) 94,12 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ:  (ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ, 2008) % 

ΑΕΡ % ΡΩΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ  12,35 

ΑΕΡ %  ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ  40,69 

ΑΕΡ % ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ  46,96 

  

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ: (ΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΝΟΜΟΤ) % 

ΗΩΝΘ  Β ΑΙΘΜΟΣ  

Επιχοριγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για μεγάλεσ επιχειριςεισ 30 

Επιχοριγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για μεςαίεσ επιχειριςεισ 35 

Επιχοριγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για μικρζσ επιχειριςεισ 40 



  

ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΜΕΣΑΦΟΡΕ:   Ρλικοσ 

ΑΕΟΔΟΜΙΑ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 1 

Αερολιμζνασ Νζασ Αγχιάλου: Στθν περιοχι του Διμου Βόλου και ςυγκεκριμζνα ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ν. 
Αγχιάλου βρίςκεται το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου, το οποίο αποτελεί το μοναδικό αεροδρόμιο τθσ ευρφτερθσ 
θπειρωτικισ περιοχισ που τθν εξυπθρετεί ςυμπλθρωματικά ωσ προσ τα αεροδρόμια Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ 
και τθ ςυνδζει με τον ευρφτερο ευρωπαϊκό χϊρο. Ρρόκειται για επιβατικό αερολιμζνα, που φιλοξενείται ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ςτρατιωτικοφ αερολιμζνα Ν. Αγχιάλου όπου ςτεγάηεται θ 111 Ρτζρυγα Μάχθσ τθσ 
Ρολεμικισ Αεροπορίασ. Χρθςιμοποιεί κοινό διάδρομο προςγείωςθσ με τθν Ρολεμικι Αεροπορία, αλλά 
διακζτει μικρισ κλίμακασ διαχωριςμζνεσ εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ των πολιτικϊν πτιςεων. Θ 
εκμετάλλευςι του ανικει ςτθν Υπθρεςία πολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ). Δεν χαρακτθρίηεται ωσ διεκνζσ, αλλά ωσ 
ςθμείο ειςόδου – εξόδου ςτθ χϊρα, από το οποίο εκτελοφνται εποχιακά (ςυνικωσ από τα μζςα τθσ άνοιξθσ 
μζχρι τα μζςα φκινοπϊρου) τακτικζσ και μθ τακτικζσ διεκνείσ πτιςεισ (charters).  

ΛΙΜΑΝΙΑ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 1 

Το Λιμάνι του Βόλου είναι εμπορικό και τουριςτικό. Ρεριλαμβάνει τουριςτικό προβλιτα, εμπορικοφσ 
προβλιτεσ, προβλιτα ςιδθροδρομικοφ πορκμείου, μαρίνα, ιχκυόςκαλα, κρθπιδϊματα και μϊλουσ 
εξυπθρζτθςθσ βιομθχανιϊν και πετρελαιοφόρων πλοίων motor ship για τθ μεταφορά πετρελαίου από και προσ 
τθν υπόλοιπθ χϊρα. Ο λιμζνασ διακζτει πλιρεσ δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, ςθμαντικό μθχανολογικό 
εξοπλιςμό, ενϊ διακζτει και διπλι ςιδθροδρομικι γραμμι με διεκνι ςφνδεςθ, θ όδευςθ τθσ οποίασ διακόπτει 
ςε δυο ςθμεία τισ αρτθρίεσ ειςόδου τθσ πόλθσ. Στο λιμάνι του Βόλου λειτουργεί Λιμεναρχείο, Τελωνείο και 
Αςτυνομία Ελζγχου Διαβατθρίων (Σφμφωνο Shengen). 
Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου (ΟΛΒ) διαχειρίηεται τισ εξισ χερςαίεσ λιμενικζσ ηϊνεσ ςτθν περιοχι του διμου: 
(1) από τον όρμο Αγριάσ-Β-ΑΓΕΤ ζωσ τα Ρευκάκια-Αλυκζσ, (2) ςτον Σωρό και (3) ςτθν περιοχι Μαμιδάκθσ ςτθ 
Χρυςι Ακτι Ραναγιάσ. Για τον Λιμζνα Βόλου υπάρχουν αρκετά πρόςφατα εγκεκριμζνα Master Plan και 
Ρεριβαλλοντικοί Προι, που προβλζπουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ χωροκζτθςθ των δραςτθριοτιτων του 
κεντρικοφ λιμανιοφ, οι οποίεσ κα διαχωρίςουν τθν τουριςτικι από τθν εμπορικι κίνθςθ και κα απομακρφνουν 
από το κζντρο τισ ιδιαίτερα ρυπογόνεσ δραςτθριότθτεσ του ςκραπ και των χφδθν φορτίων. 

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ)   

Το οδικό δίκτυο ςτα όρια του διευρυμζνου Διμου Βόλου διακρίνεται ςε αςτικό οδικό δίκτυο και υπεραςτικό 
οδικό δίκτυο το οποίο διαςφαλίηει αφενόσ τθ ςφνδεςθ του Διμου με τθν ευρφτερθ περιοχι ςε εκνικι και 
περιφερειακι κλίμακα αφετζρου τθν ςφνδεςθ μεταξφ των οικιςμϊν και γενικότερα των επιμζρουσ ςθμαντικϊν 
δραςτθριοτιτων μζςα ςτθ περιοχι του Διμου Βόλου. 
Μια δεφτερθ διάκριςθ του οδικοφ δικτφου γίνεται με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ του κατά τομζα ευκφνθσ 
αναφορικά με το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν ςυντιρθςθ τθσ οδικισ υποδομισ. Με τα ςθμερινά 
δεδομζνα ζχουν διαμορφωκεί οι ακόλουκεσ τζςςερισ κατθγορίεσ διοικθτικισ διάκριςθσ του οδικοφ δικτφου: 
• Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ι πρωτεφον εκνικό οδικό δίκτυο), με διοικθτικι αρμοδιότθτα του ΥΡΕΧΩΔΕ. 
• Λοιπό εκνικό δίκτυο (δευτερεφον και τριτεφον) με διοικθτικι αρμοδιότθτα τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ 
• Επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεφον και δευτερεφον), με διοικθτικι αρμοδιότθτα τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ 
• Δθμοτικό οδικό δίκτυο, με διοικθτικι αρμοδιότθτα του Διμου Βόλου. Ρεριλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα οδικά 
τμιματα και διαδθμοτικά (μθ χαρακτθριςμζνα ωσ εκνικά και επαρχιακά) τα οποία βρίςκονται εκτόσ 
εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων, ι εκτόσ ορίων νομίμωσ υφιςταμζνων οικιςμϊν. 

ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 
  

Το ςιδθροδρομικό δίκτυο που υπάρχει ςτα όρια του Διμου αντιςτοιχεί ςε τρείσ άξονεσ: 
1. Βόλοσ-Βελεςτίνο-Λάριςα: μονι θλεκτροκίνθτθ γραμμι εφρουσ (1,44μ.) 
2. Βόλοσ-Βελεςτίνο-Ραλαιοφάρςαλοσ: μονι μετρικι γραμμι (1μ.) 
3. Βόλοσ-Άνω Λεχϊνια-Μθλιζσ:μονι γραμμι ςτενοφ ζυρουσ (0,60μ.) 
Από τουσ παραπάνω άξονεσ, ο πρϊτοσ χρθςιμοποιείται ςιμερα για τθν ςφνδεςθ του Βόλου με υπεραςτικζσ 
αμαξοςτοιχίεσ του ΟΣΕ, με γραμμι που οδεφει προσ τθ Λάριςα από τον κεντρικό ςιδθροδρομικό ςτακμό του 
Βόλου, ςτο δυτικό τομζα τθσ πόλθσ και ςε μικρι απόςταςθ από το λιμάνι και τον ςτακμό των υπεραςτικϊν 
λεωφορείων. Ο δεφτεροσ άξονασ είναι ςιμερα ανενεργόσ, μετά τθν αναβάκμιςθ ςε γραμμι κανονικοφ εφρουσ 
του τμιματοσ τθσ μετρικισ γραμμισ των Θεςςαλικϊν Σιδθροδρόμων από το Ραλαιοφάρςαλο (Σταυρόσ) μζχρι 
τθν Καλαμπάκα. Ο τρίτοσ άξονασ ζχει ανακαινιςκεί και λειτουργεί μόνο ωσ περιθγθτικι γραμμι με αφετθρία 
τα Άνω Λεχϊνια και τζρμα τισ Μθλιζσ, ενϊ το τμιμα του από το ςιδθροδρομικό ςτακμό Βόλου μζχρι τα Άνω 
Λεχϊνια παραμζνει ανενεργό. 



ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ)   

Δεν υπάρχουν 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ (Περιγραφή ή Σίτλος):  

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΠΟΛΕΙ (Περιγραφή ή Σίτλος): 

Το Τεχνολογικό Ράρκο Βόλου βρίςκεται ςτθν Α' ΒΙΡΕ και ςτεγάηει το Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ  
Θεςςαλίασ (πρϊθν ΚΕΤΕΑΘ). 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΚΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ (Περιγραφή ή Σίτλος): 

Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ  Θεςςαλίασ (πρϊθν ΚΕΤΕΑΘ) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ:  Ρλικοσ 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 2 

Α' ΒΙΡΕ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ) ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΑΚΟ (ΒΙΟ.ΡΑ) ΣΕ ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΘΣ Α' ΒΙΡΕ (Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ) 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΡΑΚΑ (Ρεριγραφι ι Τίτλοσ) 0 

Δεν υπάρχει 

ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΕΣ ΗΩΝΕΣ (εκτόσ ΒΙ.ΡΕ. και ΒΙΟ.ΡΑ.) 2 

ΗΟΕ Ρεριοχι 2 (ΑΓΕΤ, ΜΕΤΚΑ) 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ:  Ρλικοσ 

ΔΘΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 14 

Αχιλλοποφλειο Γενικό Νοςοκομείο Βόλου (Δθμόςιο) και 13 Ιδιωτικζσ Κλινικζσ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ:  Ρλικοσ 

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  4.282 

ΧΙΟΝΟΔΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΑ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  385,614       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 131.514 2001 141.675 2011 142.849   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 341 2001 367 2011 370   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2011): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

144.449 7.491 14.084 17.425 30.213 31.071 17.249 19.672 7.242 

Δημογραφικοί δείκτεσ (μόνιμοσ πληθυςμόσ 2011) : 

Δείκτης Γήρανσης 124,75 

Δείκτης Εξάρτησης 50,53 

Δείκτης Αντικατάστασης 85,80 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

α/α Ονομαςία 

1. ΑΓΙΑΣ 

2. ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

3. ΑΤΕΜΙΔΑΣ 

4. ΒΟΛΟΥ 

5. ΙΩΛΚΟΥ 

6. ΜΑΚΙΝΙΤΣΘΣ 

7. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

8. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

9. ΡΟΤΑΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΓΡΙΑ 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  25,227       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 5.435 2001 6.112 2011 5590   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 215 2001 242 2011 222   



 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2011): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

5.632 267 615 581 1.100 1.247 715 816 294 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 125,85 

Δείκτης Εξάρτησης 54,68 

Δείκτης Αντικατάστασης 95,59 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αγριάσ περιλαμβάνει τθ Δθμοτικι Κοινότθτα Αγριάσ και τθν Τοπικι Κοινότθτα Δράκειασ και τουσ οικιςμοφσ Αγριά, 
Δράκεια, Χάνια και Ανεμοφτςα. Θ πρϊτθ είναι μια πεδινι περιοχι με αςτικά χαρακτθριςτικά και ςθμαντικι πλθκυςμιακι ςυγκζντρωςθ, 
κακϊσ αποτελεί προάςτιο τθσ πόλθσ του Βόλου. Τθν τελευταία δεκαετία 2001-2011 ωςτόςο φαίνεται να χάνει λίγο πλθκυςμό (μείωςθ 
κατά 8,5% ενϊ τθν προθγοφμενθ δεκαετία 1991-2001 παρουςίαηε αφξθςθ τθσ τάξθσ του 15%). Αντίκετα, θ περιοχι τθσ Δράκειασ είναι 
ορεινι - αγροτικι και παρουςιάηει τάςθ ςθμαντικισ μείωςθσ του πλθκυςμοφ τθσ, ιδιαίτερα τθν τελευταία δεκαετία 2001-2011 (-53%). 

Αντίςτοιχα, θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα τθσ Αγριάσ είναι αυξθμζνθ (14974 κάτοικοι/τ.χλμ.), ενϊ θ Δράκεια είναι ζνασ πολφ 
αραιακοτοικθμζνοσ οικιςμόσ (19 κάτοικοι/τ.χλμ.) Θ ςφνκεςθ τθσ θλικιακισ πυραμίδασ (που αφορά ςτον μόνιμο πλθκυςμό) φανερϊνει 

ζναν αρκετά ϊριμο πλθκυςμό, με μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτισ θλικίεσ 25-54, αλλά και με ζναν υψθλό δείκτθ αντικατάςταςθσ, 
ςυγκριτικά με τον υπόλοιπο διμο. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΙΩΝΙΑ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  75,504       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 2.897 2001 3.031 2011 3205   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 38 2001 40 2011 42   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

3.249 200 353 355 693 686 379 443 141 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 105,61 

Δείκτης Εξάρτησης 52,23 

Δείκτης Αντικατάστασης 96,83 



 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αιςωνίασ αποτελείται απο τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Διμθνίου και Σζςκλου και περιλαμβάνει τουσ οικιςμοφσ Διμινι, 
Κάκαβοσ, Ραλιοφρι, Σζςκλο και Χρυςι Ακτι Ραναγιάσ. Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ αυξάνεται ςτακερά το διάςτθμα 
1991 - 2011. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται τόςο ςτθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Διμθνίου (τθσ τάξθσ του 6,12%), όςο 

και τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Σζςκλου που παρουςιάηει αφξθςθ τθν τελευταία δεκαετία τθσ τάξθσ του 4,86%. Ραρατθρϊντασ τουσ 
δθμογραφικοφσ δείκτεσ, ςυμπεραίνεται ότι πρόκειται για περιοχι που εξακολουκεί και ςυγκρατεί άτομα ςτισ νεαρζσ θλικίεσ και δεν 

παρουςιάηει ςυνολικά το φαινόμενο τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ ςε πολφ ζντονο βακμό. Θ τάςθ αυτι πικανόν ςχετίηεται με τθ 
γεωγραφικι κζςθ τθσ περιοχισ αναφορικά με τθν πόλθ του Βόλου. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο οικιςμόσ του Διμθνίου βρίςκεται ςε πολφ μικρι 

απόςταςθ απο το Βόλο και τθ Ν. Ιωνία, με αποτζλεςμα να αποκτά τα τελευταία χρόνια προαςτιακά χαρακτθριςτικά. Θ πυκνότθτα του 
πλθκυςμοφ είναι χαμθλι (42 κάτοικοι/τ.χλμ.), κακϊσ θ περιοχι ζχει αγροτικό και θμιαςτικό χαρακτιρα . 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΡΣΕΜΙΔΑ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  28,791       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 4.448 2001 4.583 2011 4107   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 154 2001 159 2011 143   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

4.145 172 383 389 798 873 541 725 266 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 178,56 

Δείκτης Εξάρτησης 59,44 

Δείκτης Αντικατάστασης 73,98 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Αρτζμιδασ περιλαμβάνει τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ, Άνω Λεχωνίων, Κάτω Λεχωνίων, Αγίου Λαυρεντίου και Αγίου 
Βλαςίου (ςυνολικά δϊδεκα οικιςμοί). Μεγαλφτεροι οικιςμοί είναι αυτοί των Άνω και Κάτω Λεχωνίων. Θ μορφολογία τθσ περιοχισ 

χαρακτθρίηεται πεδινι, με εξαίρεςθ τθν Τοπικι Κοινότθτα Αγίου Λαυρεντίου. Πλεσ οι Τοπικζσ Κοινότθτεσ παρουςιάηουν μείωςθ του 
πλθκυςμοφ τουσ τθν τελευταία δεκαετία 2001-2011. Οι Κοινότθτεσ Άνω και Κάτω Λεχωνίων  ενϊ τθν προθγοφμενθ δεκαετία είχαν 

αυξθτικι πορεία, τθν ανζςτρεψαν ςε αρμθτικι ζςτω και μικρι (-3%). Οι Τοπικζσ Κοινότθτεσ Αγίου Βλαςίου και Αγίου Λαυρεντίου χάνουν 



ςυνεχϊσ  πλθκυςμό όλθ τθν εικοςαετία, με μεγαλφτερθ ζνταςθ τθν τελευταία δεκαετία (-35% και -16% αντίςτοιχα). Οι μικροί οικιςμοί, 
τόςο ορεινοί όςο και πεδινοί-παραλιακοί, φαίνεται ότι δε μποροφν να ςυγκρατιςουν τον πλθκυςμό τουσ και φκίνουν ςτακερά. Τα Άνω 

και τα Κάτω Λεχϊνια, αν και εμφανίηουν μια μικρι μείωςθ πλθκυςμοφ, ωςτόςο διαχρονικά είναι οι πιο δυναμικοί οικιςμοί τθσ ενότθτασ. 
Οι δθμογραφικοί δείκτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ είναι ςχεδόν οι δυςμενζςτεροι του Διμου και φανερϊνουν ζναν πλθκυςμό ϊριμο και 

γθραςμζνο που δεν εμφανίηει προοπτικζσ ανανζωςθσ. Τζλοσ, θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα ςτθν περιοχι, όπωσ είναι και αναμενόμενο, 
είναι πολφ μικρι ςτισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Αγίου Λαυρεντίου και Αγίου Βλαςίου και μεγαλφτερθ ςε αυτζσ των Άνω και Κάτω Λεχωνίων, 

ιδιαίτερα ςτθν τελευταία. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΒΟΛΟΤ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  27,678       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 77.192 2001 82.439 2011 85149   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 2789 2001 2979 2011 3076   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

86.046 4.341 8.032 10.707 17.927 18.652 10.267 11.613 4.511 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 130,32 

Δείκτης Εξάρτησης 49,51 

Δείκτης Αντικατάστασης 82,19 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Βόλου, με μοναδικό οικιςμό το Βόλο, αποτελεί τον πυρινα του Διμου Βόλου και ςυγκεντρϊνει το 60% του 
ςυνολικοφ του πλθκυςμοφ, με 85.149 κατοίκουσ. Διαχρονικά αυξάνει τον πλθκυςμό τθσ, με μειοφμενο όμωσ ρυκμό μεταβολισ. Θ 

πλθκυςμιακι πυκνότθτα, όπωσ είναι αναμενόμενο είναι πολφ υψθλι, ξεπερνϊντασ τουσ 3.000 κατοίκουσ/ τ.χλμ.. Ο πλθκυςμόσ είναι 
αρκετά ϊριμοσ, με ςυρρικνωμζνθ τθν πρϊτθ θλικιακι ομάδα και ιδιαίτερα ενιςχυμζνθ τθν παραγωγικι ομάδα των θλικιϊν απο 25 ζωσ 
54 ετϊν. Το τελευταίο προφανϊσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι αποτελεί ζνα ιςχυρό αςτικό πόλο που ζλκει παραγωγικό δυναμικό και από 

άλλεσ περιοχζσ. Οι δθμογραφικοί δείκτεσ γιρανςθσ και εξάρτθςθσ βρίςκονται ςε ζνα μζςο επίπεδο ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο διμο, ενϊ 
ο δείκτθσ αντικατάςταςθσ είναι αρκετά χαμθλόσ, που ςθμαίνει ότι τα νζα άτομα που θλικιακά κα ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ είναι 

λιγότερα από αυτά που κα αποχωριςουν. 

 



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΙΩΛΚΟΤ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  1,981       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 2.115 2001 2.071 2011 2132   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 1068 2001 1045 2011 1076   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

2.138 90 200 180 389 456 329 311 185 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 171,03 

Δείκτης Εξάρτησης 58,05 

Δείκτης Αντικατάστασης 54,55 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ιωλκοφ αποτελεί το βόρειο τμιμα του Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ του Βόλου. Ρεριλαμβάνει τισ Τοπικζσ 
Κοινότθτεσ Άνω Βόλου, Άγιου Ονοφφριου και Ανακαςιάσ (και τουσ οικιςμοφσ Ιωλκοφ, Άνω Βόλου, Άγιου Ονοφφριου και Ανακαςιάσ). 

Επίςθσ, ςτθν ζκταςθ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ςυμπεριλαμβάνονται και οι δθμοτικζσ ιδιοκτθςίεσ που βρίςκονται ςτισ κζςεισ: α) Λόφοσ 
"Γορίτςα" (1380 ςτρ.), β) Φψωμα "Σωρόσ" (2.160 ςτρ.), γ) Ρεριοχι "Μαγοφλεσ" (1.050 ςτρ.), δ) Ρεριοχι "Λζςχιανθσ" (12.910 ςτρ.). Ο 

πλθκυςμόσ τθσ παρουςίαςε μικρι μείωςθ τθ δεκαετία 1991-2001, τθσ τάξθσ του 2%, όμωσ τθ δεκαετία 2001-2011 αντζςτρεψε τθν τάςθ 
αυτι εμφανίηοντασ αφξθςθ περίπου 3%.  Ωςτόςο, από τθ γενικι εικόνα διαφοροποιείται ο Άγιοσ Ονοφφριοσ, ο οποίοσ εξακολουκεί να 

μειϊνεται πλθκυςμιακά.  Θ Τοπικι Κοινότθτα Άνω Βόλου, αν και τθν προθγοφμενθ δεκαετία 1991-2001 είχε μείωςθ του πλθκυςμοφ τθσ 
ςχεδόν 16%, τθν τελευταία δεκαετία ςτακεροποιείται κετικά. Θ ςθμαντικότερθ πλθκυςμιακι αφξθςθ παρατθρείται ςτθν Ανακαςιά, θ 
οποία ςυγκεντρϊνει και το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ ενότθτασ. Θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα είναι μεγάλθ ςτθν περιοχι, 

ιδιαίτερα ςτθν Ανακαςιά και τον Άγιο Ονοφφριο. Ωςτόςο, πρόκειται για ζναν γθραςμζνο πλθκυςμό, όπωσ φανερϊνουν οι δθμογραφικοί 
δείκτεσ και θ θλικιακι πυραμίδα. Ο δείκτθσ γιρανςθσ είναι ο δεφτεροσ υψθλότεροσ ςε όλο το Διμο Βόλου και ο δείκτθσ αντικατάςταςθσ 

πολφ μικρόσ. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΑΚΡΙΝΙΣΗ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  59,903       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 



1991 651 2001 898 2011 694   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 11 2001 15 2011 12   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

694 17 62 72 123 155 87 142 37 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 226,58 

Δείκτης Εξάρτησης 59,04 

Δείκτης Αντικατάστασης 94,59 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Μακρινίτςασ περιλαμβάνει μόνο τθν Τοπικι Κοινότθτα Μακρινίτςασ με τον ομϊνυμο οικιςμό. Θ ζκταςθ τθσ είναι 
ορεινι με μεγάλεσ κλίςεισ και αντιπροςωπεφει το 15,5% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του Διμου. Ο πραγματικόσ τθσ πλθκυςμόσ τθσ 

παρουςιάηει μεγάλθ αφξθςθ τθ δεκαετία 1991-2001, ενϊ τθν τελευταία δεκαετία 2001-2011 θ τάςθ αυτι αντιςτρζφεται και μειϊνεται 
ςε μεγάλο ποςοςτό.  Ταυτόχρονα εμφανίηει και τον υψθλότερο δείκτθ γιρανςθσ ςε όλο το Διμο, όπωσ και το χαμθλότερο δείκτθ 

αντικατάςταςθσ. Ο νεανικόσ τθσ πλθκυςμόσ (0-14) είναι πολφ μικρόσ, ενϊ ζνα ςτα τζςςερα άτομα είναι άνω των 65 ετϊν. Το παραγωγικό 
δυναμικό, επομζνωσ, τθσ ενότθτασ αναμζνεται να μειωκεί και άλλο ςτο μζλλον, αν ςυνεχιςτοφν αυτζσ οι τάςεισ και δεν ανανεωκοφν οι 

κάτοικοι τθσ. Τζλοσ, θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ είναι πολφ χαμθλι, όπωσ είναι αναμενόμενο. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  80,462       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 6.440 2001 7.411 2011 6761   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 80 2001 92 2011 84   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

6.819 367 676 691 1.302 1.444 853 1.155 332 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 



Δείκτης Γήρανσης 142,57 

Δείκτης Εξάρτησης 58,97 

Δείκτης Αντικατάστασης 82,77 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ Αγχιάλου απαρτίηεται από τθ Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Αγχιάλου και τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Αϊδινίου και 
Μικροκθβϊν. Ρεριλαμβάνει τουσ οικιςμοφσ Νζασ Αγχιάλου, Άγιου Γεϊργιου Κυνθγϊν, Δθμθτριάδασ, Κρικαριάσ, Μάρακου Βελανιδιάσ, 

Αϊδινίου, Μικροκθβϊν και Καςτρακίου. Θ μορφολογία του περιοχισ, που ςυνδυάηει ζναν θμιορεινό όγκο και μεγάλο παρακαλάςςιο 
μζτωπο, χαρακτθρίηεται γενικότερα πεδινι και καταλαμβάνει περίπου το 21% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του Διμου Βόλου. Ο πλθκυςμόσ 
τθσ τθν περίοδο 1991-2001 παρουςιάηει ςθμαντικι αφξθςθ κατά 15,08%. Αναλυτικότερα, μεγάλθ αφξθςθ παρουςιάηουν θ Δθμοτικι 

Κοινότθτα Νζασ Αγχιάλου και θ Τοπικι Κοινότθτα Αϊδινίου, ενϊ αντίκετα θ Τοπικι Κοινότθτα Μικροκθβϊν μειϊνει ςθμαντικά τον 
πλθκυςμό τθσ  κατά 19,23%. Τθ δεκαετία 2001-2011 ο πλθκυςμόσ μειϊνεται ςε όλεσ τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ και μάλιςτα ςε μεγάλο 

ποςοςτό ςε αυτζσ του Αϊδινίου και των Μικροκθβϊν. Το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ (3/4) είναι ςυγκεντρωμζνο ςτθν ζδρα τθσ 
ενότθτασ , ςτθ Νζα Αγχίαλο, θ οποία χαρακτθρίηεται αςτικόσ οικιςμόσ. Από τθν εξζταςθ των δθμογραφικϊν δεικτϊν  φαίνεται ότι ο 

πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ είναι γθραςμζνοσ, ακολουκϊντασ τισ γενικότερεσ τάςεισ που επικρατοφν ςε εκνικό επίπεδο και ο 
δείκτθσ αντικατάςταςθσ είναι από τουσ πιο χαμθλοφσ του διμου, ενϊ ο δείκτθσ εξάρτθςθσ είναι υψθλόσ. Θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα του 

οικιςμοφ τθσ Νζασ Αγχιάλου είναι ικανοποιθτικι, ενϊ οι υπόλοιποι οικιςμοί που ζχουν αγροτικό κυρίωσ χαρακτιρα είναι πολφ πιο 
αραιοκατοικθμζνοι. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  63,314       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 29.018 2001 31.929 2011 33261   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 458 2001 504 2011 525   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

33.815 1.957 3.565 4.293 7.478 7.143 3.825 4.168 1.386 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 100,58 

Δείκτης Εξάρτησης 48,71 

Δείκτης Αντικατάστασης 98,83 

 



ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Νζα Ιωνία αποτελεί τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ Δθμοτικι Ενότθτα του Διμου Βόλου από άποψθ πλθκυςμοφ. Καταλαμβάνει το 14% τθσ 
ςυνολικισ ζκταςθσ του διμου και οι οικιςμοί τθσ είναι θμιορεινοί, με εξαίρεςθ αυτόν τθσ Νζασ Ιωνίασ που είναι πεδινόσ. Ρεριλαμβάνει 
τθν Δθμοτικι Κοινότθτα Ν. Ιωνίασ, ςτθν οποία ανικουν ο ομϊνυμοσ οικιςμόσ, τα Μελιςςάτικα και το Φυτόκο, και τθν Τοπικι Κοινότθτα 
Γλαφυρϊν, με τον ομϊνυμο οικιςμό. Ο οικιςτικόσ ιςτόσ τθσ Νζασ Ιωνίασ βρίςκεται ςε ςυνζχεια με αυτόν του Βόλου.  Ο πλθκυςμόσ τθσ 
Δθμοτικισ Ενότθτασ είναι ςυγκεντρωμζνοσ ςχεδόν ςτο ςφνολό του (96,6%) ςτθν πόλθ τθσ Νζασ Ιωνίασ, θ οποία παρουςιάηει ςτακερά 

αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ τθν τελευταία εικοςαετία. Από τθν άλλθ ο οικιςμόσ των Γλαφυρϊν χάνει ςυνεχϊσ πλθκυςμό. Αντίςτοιχα, θ 
πλθκυςμιακι πυκνότθτα είναι υψθλι ςτθ Νζα Ιωνία. Πςον αφορά ςτθν θλικιακι ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ, πρόκειται για τον λιγότερο 
γθραςμζνο πλθκυςμό ςτο ςφνολο του διμου, με τουσ καλφτερουσ δείκτεσ εξάρτθςθσ και αντικατάςταςθσ. Είναι θ μοναδικι ενότθτα 

όπου ο νεανικόσ πλθκυςμόσ (0-14) είναι ιςάρικμοσ με τον θλικιωμζνο (65+). 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΡΣΑΡΙΑ 

 

         

Έκταςη (τ.χμ.):  22,754       

Πραγματικόσ Πληθυςμόσ: 

1991 3.318 2001 3.201 2011 1950   

Πυκνότητα Πληθυςμοφ: 

1991 145,821 2001 140,679 2011 85,699   

 

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυςμοφ (2001): 

Σφνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετϊν 
και άνω 

1.915 80 198 157 403 415 253 299 110 

Δημογραφικοί δείκτεσ (2001) : 

Δείκτης Γήρανσης 147,12 

Δείκτης Εξάρτησης 55,94 

Δείκτης Αντικατάστασης 74,45 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ρορταριάσ αποτελείται από τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Ρορταριάσ, Άλλθσ Μεριάσ, Κατωχωρίου και Σταγιατϊν και 
περιλαμβάνει ςυνολικά επτά οικιςμοφσ (Ρορταριά, Αγία Ραραςκευι,  Άγιοσ Ιωάννθσ, Άλλθ Μεριά, Γορίτςα, Κατωχϊρι και Σταγιάτεσ). Θ 

μορφολογία του εδάφουσ τθσ περιοχισ παρουςιάηει ζντονεσ διαφοροποιιςεισ, κακϊσ χαρακτθρίηεται από  μεγάλεσ κλίςεισ και το 
υψόμετρο των περιοχϊν του ποικίλει. Οι Τοπικζσ Κοινότθτεσ Άλλθσ Μεριάσ και Σταγιατϊν είναι πεδινζσ, ενϊ Ρορταριάσ και Κατωχωρίου 
ορεινζσ. Είναι χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι θ ενότθτα διακζτει τόςο ορεινό όςο και παρακαλάςςιο τμιμα. Οι πλθκυςμιακά κυριότεροι 

οικιςμοί τθσ ενότθτασ είναι θ Άλλθ Μεριά και θ Ρορταριά. Ο πλθκυςμόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ παρουςιάηει εντυπωςιακά μεγάλθ 



μείωςθ του πραγματικοφ πλθκυςμοφ του τθν τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα θ Ρορταριά φαίνεται να χάνει τον μιςό τθσ πλθκυςμό, όπωσ 
και οι Σταγιάτεσ, ςε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ δεκαετία 1991-2001 που είχαν αυξιςει τον πλθκυςμό τουσ και οι δυο.  Θ Άλλθ Μεριά 

παρουςιάηει ςτακερζσ απϊλειεσ πλθκυςμοφ όλθ τθν εικοςαετία 1991-2011.Τζλοσ, θ Τοπικι Κοινότθτα Κατωχωρίου ενϊ κατζγραψε 
αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ τθ δεκαετία 1991-2001, τθν τελευταία δεκαετία κι αυτι ζχει αρνθτικι μεταβολι. Ωςτόςο, κα πρζπει να 

επιςθμανκεί ότι λόγω του τουριςτικοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ, ο πλθκυςμόσ παρουςιάηει ςθμαντικζσ περιοδικζσ και εποχιακζσ 
αυξιςεισ. Πςον αφορά ςτθ δομι του πλθκυςμοφ, ο νεανικόσ πλθκυςμόσ (0-14) είναι μικρότεροσ του θλικιωμζνου με αποτζλεςμα ο 

δείκτθσ αντικατάςταςθσ να είναι πολφ χαμθλόσ. Επίςθσ ο δείκτθσ γιρανςθσ, που είναι από τουσ υψθλότερουσ του Διμου, φανερϊνει 
ζναν πλθκυςμό γθραςμζνο, ενϊ υψθλόσ είναι και ο δείκτθσ εξάρτθςθσ. Θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα είναι αρκετά χαμθλι, με εξαίρεςθ τισ 

Σταγιάτεσ, που είναι πιο πυκνκατοικθμζνεσ απο τουσ υπόλοιπουσ οικιςμοφσ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 

Ο Διμοσ Βόλου περιλαμβάνει εννζα (9) Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και ςυνολικά ςαράνταοκτϊ (48) οικιςμοφσ. Από αυτοφσ αςτικοί 
χαρακτθρίηονται μόνοι οι τζςςερισ (Βόλοσ, Νζα Ιωνία, Αγριά και Νζα Αγχίαλοσ), ενϊ όλοι οι υπόλοιποι είναι αγροτικοί. Θ πυκνότθτα του 

πλθκυςμοφ είναι γενικά μικρι, με εξαίρεςθ τουσ οικιςμοφσ του Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ. Μεταξφ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων και των 
οικιςμϊν τουσ παρουςιάηεται ζντονθ πλθκυςμιακι διαφοροποίθςθ. Με βάςθ τθ ςυνδυαςτικι εξζταςθ τθσ εξζλιξθσ του πραγματικοφ και 

του μόνιμου πλθκυςμοφ, οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Βόλου μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ oμάδεσ:  
α) Δυναμικζσ με κετικι πλθκυςμιακι μεταβολι: Εδϊ ανικουν οι μεγάλεσ και αςτικζσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Βόλου, Νζασ Ιωνίασ, Αιςωνίασ 

και Ιωλκοφ που είναι και οι δυναμικότερεσ. 
β) Μικρότερεσ και με αρνθτικι πλθκυςμιακι δυναμικι: Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Αγριάσ, Νζασ Αγχιάλου, 

Αρτζμιδασ και Ρορταριάσ. 
γ) Δθμοτικι Ενότθτα Μακρινίτςασ: Θ Μακρινίτςα, αν  και τθν εικοςαετία 1981-2001 αφξθςε ςε μεγάλο ποςοςτό τον πραγματικό τθσ 

πλθκυςμό, τθν τελευταία  δεκαετία παρουςιάηει εξίςου μεγάλθ μείωςθ. Αντίκετα ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ αυξάνεται. Θ αντίκεςθ αυτι 
ίςωσ οφείλεται ςτον τουριςτικό χαρακτιρα του οικιςμοφ που οδθγεί ςε εποχιακζσ αυξομειϊςεισ του πραγματικοφ πλθκυςμοφ τθσ. 

πλθκυςμοφ που παρουςιάηει τθν τελευταία δεκαετία. Στον ίδιο λόγο οφείλεται προφανϊσ και θ πολφ μεγάλθ μείωςθ του πραγματικοφ 
πλθκυςμοφ τθσ Ρορταριάσ τθν τελευταία δεκαετία. 

Οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ζχουν κετικι μεταβολι του πραγματικοφ και του μόνιμου πλθκυςμοφ τουσ. Επίςθσ, όλεσ 
εκτόσ αυτισ του Ιωλκοφ, εμφανίηουν καλοφσ δθμογραφικοφσ δείκτεσ και λιγότερο γθραςμζνο πλθκυςμό. Οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τθσ 

δεφτερθσ κατθγορίασ  χάνουν πλθκυςμό και οι δθμογραφικοί τουσ δείκτεσ, με εξαίρεςθ τθν Αγριά, δεν είναι καλοί. Τζλοσ, θ Μακρινίτςα 
διαφοροποιείται γιατί παρουςιάηει μεγάλθ απϊλεια πραγματικοφ πλθκυςμοφ, αλλά αυξάνει τον μόνιμό τθσ, ο οποίοσ όπωσ φαίνεται 

από τθν πολφ υψθλι τιμι του δείκτθ γιρανςθσ είναι πολφ γθραςμζνοσ. Ωςτόςο, ο δείκτθσ αντικατάςταςθσ είναι ςε ςχετικά καλό 
επίπεδο. 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Α. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
 

1. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 

1.1   Υωξνηαμηθή έληαμε θαη δηνηθεηηθή νξγάλωζε 

1.1.1 Η ζέζε θαη ε δηνηθεηηθή νξγάλωζε ηνπ Γήκνπ Βόινπ 

Ο Γήκνο Βφινπ αλήθεη ζην Ννκφ Μαγλεζίαο, θαηαιακβάλνληαο ην θεληξηθφ ηνπ ηκήκα. Μαδί 
κε ηνπο Γήκνπο Αικπξνχ, Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ, Ννηίνπ Πειίνπ, Ρήγα Φεξαίνπ θαη ηνπο 
λεζησηηθνχο Αινλλήζνπ, θηάζνπ θαη θνπέινπ ζπγθξνηνχλ ηηο δχν Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 
Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ, πνπ ζπλνιηθά ηαπηίδνληαη κε ην Ννκφ Μαγλεζίαο. Γηνηθεηηθά, 
επίζεο αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη είλαη ρσξνζεηεκέλνο ζην λνηηναλαηνιηθφ 
ηκήκα ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Γήκνο Βφινπ ζπλνξεχεη βφξεηα θαη δπηηθά κε ην Γήκν Ρήγα Φεξαίνπ, 
λνηηνδπηηθά κε ην Γήκν Αικπξνχ, βνξεηναλαηνιηθά κε ην Γήκν Αλαηνιηθνχ Πειίνπ, 
λνηηναλαηνιηθά κε ην Γήκν Νφηηνπ Πειίνπ, ελψ λφηηα βξέρεηαη απφ ηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν.  

Ο Γήκνο Βφινπ, ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ, πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ 
Γήκσλ Βφινπ, Ησιθνχ, Νέαο Αγρηάινπ, Αγξηάο, Πνξηαξηάο, Νέαο Ησλίαο, Αξηέκηδαο θαη 
Αηζσλίαο θαη ηεο Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο, ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 
(Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Aπνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ΦΔΚ 87/Α΄/07-7-2010) θαη ζχκθσλα κε ηελ αξ. 45892 Απφθαζε 
ηνπ ΤΠ.Δ. (ΦΔΚ 1292/Β’/11-08-2010), νη νπνίνη ζήκεξα απνηεινχλ ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 
ηνπ Γήκνπ.  

 

Υάξηεο 1.1: Γεκνηηθέο ελφηεηεο Γήκνπ Βφινπ 

 

 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, αλέξρεηαη ζε 

144.449 θαηνίθνπο θαη ν πξαγκαηηθφο ζε 142.849 θαηνίθνπο . Οη λφκηκνη θάηνηθνη (δεκφηεο) 

                                                           
 Μφληκνο Πιεζπζκφο: ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζην Γήκν 

Πξαγκαηηθφο (de facto) πιεζπζκφο: ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ παξφληα θαηά ηελ εκέξα ηεο 
απνγξαθήο 

Νφκηκνο πιεζπζκφο: είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θάζε ειηθίαο θαη θχινπ, ηα νπνία θηά ηελ εκέξα ηεο 
απνγξαθήο δήισζαλ φηη είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αληίζηνηρα δεκνηνιφγηα θαη εθφζνλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 
απνγξαθήο βξίζθνληαλ ζηε ρψξα θαη απνγξαθήθαλ σο παξφληα ή απνπζίαδαλ πξνζσξηλψο ζην εμσηεξηθφ 
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είλαη 124.659. Ο Γήκνο Βφινπ απνηειεί ηνλ έβδνκν κεγαιχηεξν ηεο ρψξαο ζε κφληκν 
πιεζπζκφ.  
 

                                             Πίλαθαο 1.1: Μφληκνο πιεζπζκφο ησλ 
                                            10 κεγαιχηεξσλ Γήκσλ ηεο Υψξαο 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ  664.046 

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 325.182 

ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 213.984 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 173.993 

ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 163.688 

ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΩΝ 162.591 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 144.449 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ 139.981 

ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ 115.490 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 112.486 
                                                      Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Aπνγξαθή πιεζπζκνχ 2011 

 

 

Ζ πφιε ηνπ Βφινπ απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο θαη, σο επξχηεξν 
Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα (Π..), είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηνπ ειιεληθνχ 
ρψξνπ.  

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δήκνπ είλαη 385.614 η.ρικ. θαη ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο 
ραξαθηεξίδεηαη θαηά 55% πεδηλφ, 12% εκηνξεηλφ θαη 33% νξεηλφ. Σν πεδηλφ ηκήκα, φπνπ 
αλαπηχζζνληαη νη αζηηθνί νηθηζκνί, πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Πειίνπ. Σν 
Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Βφινπ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ δήκνπ, έρεη 
αλαπηπρζεί ζην κπρφ ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ κε κέησπν απηφλ θαη εθηείλεηαη σο ηηο 
παξπθέο ηνπ Πειίνπ.  

 

 Πίλαθαο 1.2: Γηνηθεηηθή δηαίξεζε Γήκνπ Βφινπ 

 
Αζηηθόο/ 

Αγξνηηθόο 
Πιεζπζκόο 

Οξεηλά/ 
Ηκηνξεηλά/ 

Πεδηλά 

Δπηθάλεηα 
(η.ρικ.) 

Ππθλόηεηα 
Πιεζπζκνύ 

2011 
αλά η.ρικ. 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ (Έδξα: Βόινο)   385,614 370 
α. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΡΙΑ   25,227 222 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αγξηάο Α Π 3,509 1474 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξάθεηαο ΑΓ Ο 21,718 19 
β. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΩΝΙΑ   75,504 42 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γηκελίνπ ΑΓ Π 37,140 61 
Σνπηθή Κνηλφηεηα έζθινπ ΑΓ Ζ 38,364 25 
γ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΑΡΣΔΜΙΓΑ 

  28,791 143 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Βιαζίνπ ΑΓ Π 5,648 147 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Λαπξεληίνπ ΑΓ Ο 16,020 99 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Άλσ Λερσλίσλ ΑΓ Π 3,499 89 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Λερσλίσλ ΑΓ Π 3,624 445 
δ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΛΟΤ   27,678 3076 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Βφινπ Α Π 27,678 3076 
ε. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΩΛΚΟΤ   1,981 1076 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Ολνπθξίνπ ΑΓ Π 0,750 454 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλαθαζηάο ΑΓ Π 1,031 5100 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Άλσ Βφινπ ΑΓ Π 0,200 859 
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δ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΚΡΙΝΙΣΗ 

  59,903 12 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζεο ΑΓ Ο 59,903 12 
ε. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ 
ΑΓΥΙΑΛΟΤ 

  80,462 84 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ Α Π 47,806 127 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ατδηλίνπ ΑΓ Π 12,675 24 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξνζεβψλ ΑΓ Π 19,981 19 
ζ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ 
ΙΩΝΙΑ 

  63,314 525 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Ησλίαο Α Π 22,100 1495 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γιαθπξψλ ΑΓ Ζ 41,214 6 
η. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΠΟΡΣΑΡΙΑ 

  22,754 86 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Άιιεο Μεξηάο ΑΓ Π 5,168 108 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καησρσξίνπ ΑΓ Ο 9,263 71 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνξηαξηάο ΑΓ Ο 7,898 66 
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηαγηαηψλ ΑΓ Π 0,425 285 

 Πεγή: ΦΔΚ 1292/Β’/11-8-2010, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

     Υάξηεο 1.2: Σν αζηηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ 
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1.1.2 Γεληθή αλαπηπμηαθή θπζηνγλωκία 

Ζ ζέζε ηνπ δήκνπ ζηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη θεληξνβαξηθή σο πξνο 
ηνλ ειιεληθφ ρψξν, αθνχ βξίζθεηαη ζηνλ θχξην αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο (άμνλαο S), 
δίπια ζηνλ νδηθφ άμνλα ηεο ΠΑΘΔ. Ζ απφζηαζε ηνπ απφ ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, 
ηνπο δχν κεγάινπο αλαπηπμηαθνχο πφινπο ηεο ρψξαο, είλαη 324 ρικ. θαη 216 ρικ. αληίζηνηρα 
(πνπ επηηξέπνπλ απζεκεξφλ κεηάβαζε θαη επηζηξνθή).  
Σν Π.. Βφινπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αζηηθά θέληξα κεζαίνπ κεγέζνπο ηεο 
ρψξαο, κε αμηφινγεο παξαγσγηθέο, αζηηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο. πγθεθξηκέλα, δηαζέηεη 
εκπνξηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ιηκάλη ζην θέληξν ηεο πφιεο, πνπ απνηειεί πχιε γηα ηε ρψξα θαη 
ζεκεηψλεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζχλδεζε κε 
ην εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, γεηηληάδεη κε ην πνιηηηθφ – ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην Ν. 
Αγρηάινπ, δηαζέηεη νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
(ΒΗ.ΠΔ., ΒΗΟ.ΠΑ. θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν) θαη είλαη έδξα ελφο πιήζνπο ηκεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο . Δπίζεο, δηαζέηεη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο ππνδνκέο, φπσο 
λεφρηηζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, ζχγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πνιηηηζηηθέο 
ππνδνκέο. Σέινο, ε επαθή κε ην βνπλφ ηνπ Πειίνπ, έλα κνλαδηθφ θπζηθφ κλεκείν κε 
ηδηαίηεξα πςειή αηζζεηηθή, πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή αμία, πνπ δηαζέηεη ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, 
πξνζδίδεη ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ζηελ πεξηνρή απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο. εκαληηθή 
παξνπζία έρεη ε βηνκεραλία, ε κεηαπνίεζε θαη ν ηνπξηζκφο. 

Ηδηαίηεξα, ην Ληκάλη ηνπ Βφινπ, εκπνξηθφ θαη ηνπξηζηηθφ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε δηαπεξηθεξεηαθφ, θαζψο απνηειεί θχξηα ζαιάζζηα πχιε 
αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ηεο Κεληξηθήο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο κε ηηο Βφξεηεο πνξάδεο, παξ’ 
φιν πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζε απηή, ελψ επηπιένλ έρεη αξρίζεη 
λα απνηειεί θαη ελδηάκεζν ζηαζκφ θξνπαδηέξαο κε φιν θαη πεξηζζφηεξα θξνπαδηεξφπινηα λα 
ην πξνζεγγίδνπλ. Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Βφινπ (Ο.Λ.Β.) δηαρεηξίδεηαη ηηο εμήο ρεξζαίεο 
ιηκεληθέο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ: (1) απφ ηνλ φξκν Αγξηάο-ΒΡ-ΑΓΔΣ έσο ηα 
Πεπθάθηα-Αιπθέο, (2) ζηνλ σξφ θαη (3) ζηελ πεξηνρή Μακηδάθεο ζηε Υξπζή Αθηή Παλαγηάο. 
Πξφζθαηα έρνπλ εγθξηζεί ην Master Plan Ληκέλα Βφινπ θαη νη Πεξηβαιινληηθνί ηνπ Όξνη, πνπ 
πξνβιέπνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ρσξνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θεληξηθνχ 
ιηκαληνχ, νη νπνίεο ζα δηαρσξίζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή απφ ηελ εκπνξηθή θίλεζε θαη ζα 
απνκαθξχλνπλ απφ ην θέληξν ηηο ηδηαίηεξα ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζθξαπ θαη ησλ 
ρχδελ θνξηίσλ. 

Γεληθφηεξα, ν Γήκνο Βφινπ είλαη κηα ηδηαίηεξα ραξηζκαηηθή πεξηνρή αθνχ, πέξα ηεο 
θεληξνβαξηθήο ηνπ ζέζεο ζηε ρψξα, παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ηνπίνπ. Πεξηνρή 
παξαζαιάζζηα κε κεγάινο κήθνο παξάθηηνπ κεηψπνπ, αγξνηηθή πεξηθέξεηα, αιιά θαη νξεηλή 
– εκηνξεηλή γε. ην θέληξν ηεο, ν Βφινο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, 
κε πιήζνο αζηηθψλ, ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. Ο κεγάινο αξηζκφο νηθηζκψλ ηνπ 
Γήκνπ, πεδηλψλ θαη πην νξεηλψλ (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ραξαθηεξηζκέλνη 
παξαδνζηαθνί) ηνπ πξνζδίδνπλ κηα ηδηαίηεξε πεξηβαιινληηθή θπζηνγλσκία κε πνιχ 
ζεκαληηθνχο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, επλνψληαο ηελ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

                                                           
    ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

 Σκήκα Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

 Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 
     ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

 Σκήκα Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Σκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο 
    ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ  

 Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 Σκήκα πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 
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Ζ παξάδνζε ηνπ Γήκνπ ζηε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αγξνηηθφ 
ηνκέα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλζέηνπλ έλα παξαγσγηθφ θαη 
αλαπηπμηαθφ πιαίζην κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. 

Ωζηφζν, παξά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο, ππάξρνπλ αδπλακίεο θαη 
πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλδεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα αιιά 
θαη ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ηα νπνία ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα κεηξηαζηνχλ, αλ φρη λα 
απαιεηθζνχλ, πξνθεηκέλνπ ε ηνπηθή νηθνλνκία λα εληζρπζεί θαη λα «εμσηεξηθεπηεί». 
πλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ αλαρξνληζηηθνχ ηχπνπ 
ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Βφινπ – Λάξηζαο, ζηηο πεξηνξηζκέλεο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο (ζε 
πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν), ζηελ αλππαξμία ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε ην 
αεξνδξφκην Νέαο Αγρηάινπ θαη ησλ Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ κεηαμχ ηνπο, ζηα πξνβιήκαηα 
πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ Πειίνπ θαη ησλ λεζηψηηθσλ πεξηνρψλ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη 
ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ νδψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη φηη απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ λνκνχ απνπζηάδεη έλα εκπνξεπκαηηθφ θέληξν, κηα ππνδνκή δηαπεξηθεξεηαθνχ 
ελδηαθέξνληνο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηε 
ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε θεληξνβαξηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ Βφινπ πάλσ ζηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα 
Βνξξά-Νφηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θπζηθή κνξθνινγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Πήιην, 
Παγαζεηηθφο Κφιπνο θαη Βφξεηεο πνξάδεο) πξνζδίδνπλ ζηνλ πξψην κηα θπζηνγλσκία κε 
πνιιέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αξθεί λα 
αλαβαζκηζηνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζσζηά ηα ππάξρνληα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αιιά 
θαη λα απαιεηθζνχλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, κεηνλεθηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. 

Εξετάζοντας στη συνέχεια την Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ζε εθαη. επξψ, ηξέρνπζεο 
ηηκέο) ζηα ηξία ρσξηθά επίπεδα, ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεο 
Διιάδαο, παξαηεξείηαη φηη θαη ζηα ηξία ππάξρεη δηαρξνληθά απμεηηθή πνξεία απφ ην 2000 
έσο θαη ην 2008 (2009 γηα ηε ρψξα), ελψ απφ ην 2009 αξρίδεη ε πηψζε, ε νπνία είλαη πνιχ 
κηθξή ην πξψην έηνο, κεγαιψλεη φκσο ηα δχν επφκελα έσο ην 2011. Σν γεγνλφο απηφ 
πξνθαλψο νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά απφ ην 2009 λα πιήηηεη 
ηελ Διιάδα θαη νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ. 
 

      Πίλαθαο 1.3: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ζε εθαη. επξψ, ηξέρνπζεο ηηκέο) 

  ΔΛΛΑΓΑ ΘΔΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ 

2000 121.855,7 7.027,5 2.189,9 

2001 128.968,6 7.412,5 2.322,9 

2002 139.115,8 7.939,7 2.471,0 

2003 154.303,0 8.967,2 2.777,3 

2004 166.540,0 9.782,8 2.974,0 

2005 172.594,7 9.040,0 2.943,5 

2006 183.658,7 9.622,7 3.396,7 

2007 195.622,3 9.956,5 3.378,4 

2008 205.034,8 10.336,6 3.473,4 

2009 205.901,5 10.242,6 3.392,4 

2010 195.222,6 9.440,0 3.077,7 

2011* 183.136,9 8.699,4 2.827,3 
Πεγή: EUROSTAT θαη γηα ην 2011*: Πξνζσξηλά ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ. 
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Γηάγξακκα 1.1: Γηαρξνληθή εμέιημε Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Ν. Μαγλεζίαο 
2000-2011 (ζε εθαη. επξψ, ηξέρνπζεο ηηκέο)  

ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ
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ΜΑΓΝΖΗΑ

 

 

Αληίζηνηρε εμέιημε έρεη δηαρξνληθά θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Αθαζάξηζηεο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο ζην ζχλνιν ηεο Αθαζάξηζηεο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Έηζη, ν λνκφο παξνπζηάδεη κηα δπλακηθή 
πνξεία έσο ην 2006, έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ, θαη απφ ηφηε 
θαη έπεηηα έρεη ζηαζεξά πησηηθή πνξεία. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζηνηρεία απηά 
θαη νη παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ λνκνχ θαη φρη απνθιεηζηηθά ην Γήκν Βφινπ, γηα 
ηνλ νπνίν είλαη πηζαλφ λα κελ ηζρχνπλ. 

 

                                       Πίλαθαο 1.4:  Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο ΑΠΑ  
                                       Ν. Μαγλεζίαο ζηελ ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

  ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 

2000 31,2 

2001 31,3 

2002 31,1 

2003 31,0 

2004 30,4 

2005 32,6 

2006 35,3 

2007 33,9 

2008 33,6 

2009 33,1 

2010 32,6 

2011* 32,5 
                                         Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Γηάγξακκα 1.2: Γηαρξνληθή εμέιημε Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο ΑΠΑ Ν. Μαγλεζίαο ζηελ 
ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2000-2011 
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Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο Αθαζάξηζηεο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) αλά ηνκέα. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ην 2008 
θαίλεηαη λα απνηειεί έηνο ηνκήο γηα ην Ν. Μαγλεζίαο, αθνχ απφ απηφ θαη κεηά αξρίδεη 
νπζηαζηηθά ε θάκςε ζε απφιπηα κεγέζε θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ, πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο 
θαη ηξηηνγελή. Παξφκνηα είλαη ε εηθφλα θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ρψξαο. Μάιηζηα ν 
πξσηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη απηνί κε ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο, θαζψο ην 
2011 εκθαλίδνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο απφ ην 2005. Αληίζεηα, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο θαίλεηαη λα 
δηαηεξεί θαιά ηε δπλακηθή ηνπ ζην λνκφ Μαγλεζίαο, αθνχ παξνπζηάδεη κελ κηθξή κείσζε 
απφ ην 2008 θαη κεηά, αιιά είλαη ζαθψο εληζρπκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2005. 

Πίλαθαο 1.5: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) αλά ηνκέα (ζε εθαη. επξψ, ηξέρνπζεο 
ηηκέο) 
Πξωηνγελήο Σνκέαο 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

ύλνιν  Διιάδνο 8.428 6.834 6.830 6.394 6.372 6.300 6.175 

Θεζζαιία 1.131 791 790 824 842 832 783 

Μαγλεζία 159 141 113 126 127 124 120 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

ύλνιν  Διιάδνο 34.007 40.041 40.126 39.292 35.680 33.143 28.963 

Θεζζαιία 1.959 2.525 2.421 2.383 2.102 1.940 1.549 

Μαγλεζία 908 1.230 1.143 1.065 1.063 891 686 

Σξηηνγελήο Tνκέαο 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

ύλνιν  Διιάδνο 130.159 136.784 148.667 159.349 163.850 155.780 147.999 

Θεζζαιία 5.950 6.307 6.746 7.130 7.228 6.701 6.368 

Μαγλεζία 1.877 2.026 2.123 2.283 2.203 2.083 2.021 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., 2008- 2011*: Πξνζσξηλά ζηνηρεία  
 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Αθαζάξηζηεο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) αλά ηνκέα ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο ζην ζχλνιν ηεο Αθαζάξηζηεο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Έηζη, παξαηεξείηαη 
φηη πην ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ ΑΠΑ ηεο πεξηθέξεηαο έρεη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο (ζρεδφλ ην 
50%), ν νπνίνο απμνκεηψλεη ην πνζνζηφ ηνπ ζην δηάζηεκα απφ ην 2005 έσο ην 2011. 
Ωζηφζν, ην 2011 βξίζθεηαη πην ρακειά απφ ην 2005. Αθνινπζεί ζε ζπνπδαηφηεηα ν 
ηξηηνγελήο ηνκέαο, ηνπ νπνίνπ ε ΑΠΑ ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο αληηπξνζσπεχεη ζηαζεξά ην 
έλα ηξίην πεξίπνπ ηεο αληίζηνηρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Όζνλ αθνξά ζηνλ 
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πξσηνγελή, αλ θαη έρεη κεησζεί ε ΑΠΑ ηνπ λνκνχ ζε απφιπην κέγεζνο, έρεη βειηησζεί 
δηαρξνληθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αληίζηνηρε πεξηθεξεηαθή ΑΠΑ. 

 

Πίλαθαο 1.6:  Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο ΑΠΑ αλά ηνκέα Ν. Μαγλεζίαο ζηελ ΑΠΑ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
  2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

Πξωηνγελήο Σνκέαο 14,0 17,9 14,3 15,3 15,1 14,9 15,4 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 46,4 48,7 47,2 44,7 50,6 45,9 44,3 

Σξηηνγελήο Σνκέαο 31,5 32,1 31,5 32,0 30,5 31,1 31,7 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
 
Γηάγξακκα 1.3: Γηαρξνληθή εμέιημε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο αλά ηνκέα Ν. Μαγλεζίαο ζε απηή ηεο Θεζζαιίαο 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Υωξνηαμηθέο πνιηηηθέο 

Εθνικό Πλαίζιο Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ 

Ο Βφινο καδί κε ηε γεηηνληθή Λάξηζα, ζχκθσλα κε ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα απφ ηα αλαπηπμηαθά 

δίπνια ηεο ρψξαο θαη θέληξα αλάπηπμεο γηα ηελ ελδνρψξα ηνπο. 
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        Υάξηεο 1.3: Σν δίπνιν Βφινπ – Λάξηζαο θαη ν εζληθφο ρψξνο 

 
 
Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ 
Θεζζαλίαρ 
χκθσλα κε ην ηζρχνλ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ν ξφινο ηνπ Βφινπ ππεξβαίλεη ηα λνκαξρηαθά θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα πεξηθεξεηαθά φξηα ιφγσ ηνπ ιηκαληνχ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ 
ηνπξηζκνχ, ηνκείο νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκβέιεηα, κε πξνυπφζεζε 
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ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πεξαηηέξσ κεγέζπλζε 
ηνπ παλεπηζηεκίνπ (ηφζν σο πφινπ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο φζν θαη σο θέληξνπ έξεπλαο θαη 
ηερλνινγίαο). Ζ αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ κε ηε Λάξηζα θαη ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε 
κηαο κεηξνπνιηηηθήο δψλεο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ κε δηαθξηηνχο ξφινπο νη δχν πφιεηο, 
απνηεινχλ ηφζν επθαηξία φζν θαη αλάγθε. 
Ο Βφινο απνηειεί κεγάιν αζηηθφ θέληξν, δηνηθεηηθφ θέληξν ζε επίπεδν λνκνχ, 
ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο ιφγσ ηνπ ιηκαληνχ, ηνπξηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν θαη ηέινο έδξα 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα έξεπλα θαη 
ηερλνινγία. 
 
Ειδικό Πλαίζιο Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηη Βιομησανία 

Ζ Θεζζαιία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε βηνκεραλία θπξίσο ζηνπο λνκνχο 
Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο θαη ην δίπνιν Λάξηζαο – Βφινπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Δηδηθφ 
Πιαίζην σο δεπηεξεχσλ πφινο δηαπεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο ζε εζληθφ επίπεδν.  

Οη δεπηεξεχνληεο πφινη δηαπεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο αθνξνχλ ζε έλα ζχλνιν πφισλ πνπ 
απνηεινχλ ζηνηρεία αλαδπφκελσλ δηθηπψζεσλ γεηηνληθψλ αζηηθψλ θέληξσλ ή πξνθχπηνπλ 
απφ αζηηθά θέληξα, ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
γηα ηε Βηνκεραλία, ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηνρψλ εληαηηθνπνίεζεο ηεο 
βηνκεραλίαο θαη πνηνηηθήο αλαδηάξζξσζεο, δειαδή είλαη πεξηνρή κε ήδε αλαπηπγκέλε 
βηνκεραληθή βάζε, ε νπνία έρεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, 
σζηφζν ρξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε γηα λα μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ηεο. 
Απφ ρσξηθή άπνςε, πξνβιέπεηαη φηη ν θχξηνο άμνλαο/δψλε αλάπηπμεο ηεο κεηαπνίεζεο ζα 
παξακείλεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δίπνινπ Λάξηζαο-Βφινπ, εληζρπφκελε θαη κε θάπνηα 
πεξηζψξηα γεσγξαθηθήο δηεχξπλζεο. Απφ θιαδηθή άπνςε, ε πθηζηάκελε δηπιή εηδίθεπζε ζε 
θιάδνπο «βαξηάο» βηνκεραλίαο (ρεκηθή βηνκεραλία, παξαγψγσλ πεηξειαίνπ, 
κεηαιιεπκάησλ, κεραλεκάησλ θιπ. κε κάιινλ αζηηθή ρσξνζέηεζε), θαη ζε θιάδνπο 
κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ζπρλά κε κνλάδεο κεγάιεο θιίκαθαο, ιφγσ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ραξαθηήξα ηεο γεσξγίαο), πξνζδίδνπλ ήδε αξθεηά ζαθή θπζηνγλσκία ζηε 
ζεζζαιηθή κεηαπνίεζε. ην κέηξν πνπ ζα είλαη δπλαηή ε πξνψζεζε θιαδηθψλ 
πξνηεξαηνηήησλ, νη εηδηθεχζεηο απηέο ζθφπηκν είλαη λα ζηεξηρζνχλ πεξαηηέξσ. Δπίζεο, 
πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε αχμεζε ηεο παξνπζίαο θιάδσλ/κνλάδσλ κε πην έληνλν απφ ην 
ζχλεζεο ηερλνινγηθφ πξνθίι. Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο θαζηζηνχλ ζθφπηκε ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο ρσξηθήο εγγχηεηαο ηεο βηνκεραλίαο κε δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο – 
Σερλνινγίαο – Αλάπηπμεο, εθνδηαζηηθήο θαη εκπνξίνπ. 
Γίλνληαη επίζεο θαηεπζχλζεηο γηα ην θαζεζηψο ρσξνζέηεζεο θαη δφκεζεο ηεο βηνκεραλίαο. 
Δλ νιίγνηο ζπζηήλεηαη ε πξνψζεζε ηεο νξγαλσκέλεο ρσξνζέηεζεο ηεο βηνκεραλίαο, ε 
απνηξνπή ηεο παξφδηαο αλάπηπμεο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζηνπο κε-θιεηζηνχο 
απηνθηλεηφδξνκνπο θαη ην ινηπφ βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ησλ ηζρπξψλ ζηνηρείσλ ηεο ρσξηθήο, 
ελψ ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν ιεπηνκεξήο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επξχηεξεο δψλεο ηνπ 
δίπνινπ Λάξηζαο-Βφινπ, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε επίπεδν Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. 
 
Ειδικό Πλαίζιο Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηον Σοςπιζμό 

Ζ Θεζζαιία παξνπζηάδεη κία πνηθηιία ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πεξηνρψλ γεγνλφο πνπ 
ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, επηκήθπλζεο 
ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζπζηεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ σο ζεκαληηθήο 
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πξνηείλεηαη ε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ηερληθψλ (νδηθφ δίθηπν, δίθηπα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο θιπ.) θαη θνηλσληθψλ 
ππνδνκψλ (ππνδνκέο πγείαο).  
Αλαιπηηθφηεξα, ε πεξηνρή ηνπ δήκνπ αλήθεη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
- Σν παξαιηαθφ θνκκάηη ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Αγξηάο ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπηπγκέλε 
ηνπξηζηηθά πεξηνρή. 
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- Οη δεκνηηθέο ελφηεηεο Βφινπ, Ησιθνχ, Αηζσλίαο, Ν. Αγρηάινπ θαη έλα ηκήκα ηεο 
Πνξηαξηάο ραξαθηεξίδνληαη σο αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο κε πεξηζψξηα 
αλάπηπμεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 
- ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ πεξηνρψλ απηψλ δηαθξίλεηαη δψλε πςειήο 
αληαγσληζηηθφηεηαο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία εθηείλεηαη ζε 
απφζηαζε 350 κ. απφ ηνλ αηγηαιφ θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζκνχ. 
- Σν νξεηλφ ηκήκα ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ Πνξηαξηάο, Μαθξηλίηζαο θαη Αγξηάο 
εληάζζεηαη ζηνλ νξεηλφ ρψξν. 
- Γηα φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο. 
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ε πεξηνρή θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ 
αλάπηπμε αζηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ, ζαιάζζηνπ, πνιηηηζκηθνχ θαη αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
 
Ειδικό Πλαίζιο Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηιρ Ανανεώζιμερ Πηγέρ 
Ενέπγειαρ 

Διάρηζηνο ζηφρνο νξίδεηαη ε επίηεπμε ησλ εθάζηνηε ζπκβαηηθψλ ζηφρσλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο, φπσο ζα απνξξένπλ απφ ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Ο ζηφρνο απηφο ζα ζπλδπαζζεί κε ηε ζπκβνιή φισλ ησλ Α.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο 
κέζσ ηεο νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζ’ φιε ηελ επηθξάηεηα 
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο. 
Όζνλ αθνξά ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ε επξχηεξε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη αηνιηθήο 
θαηαιιειφηεηαο (θαη φρη πξνηεξαηφηεηαο). Όζνλ αθνξά ζηα Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα, δελ 
παξνπζηάδεηαη κεγάιε ππθλφηεηα εθκεηαιιεχζηκνπ δπλακηθνχ ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα 
Θεζζαιίαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, πεξηγξάθνληαη νη πεξηνρέο 
πξνηεξαηφηεηαο θαη νη δψλεο απνθιεηζκνχ. 
 
Ειδικό Πλαίζιο Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηον Παπάκηιο σώπο και 
ηα Νηζιά 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε, ην Δηδηθφ 
Πιαίζην δηαθξίλεη ηνλ παξάθηην ρψξν ζε ηξεηο δψλεο: ηελ θξίζηκε, ηε δπλακηθή θαη ηελ 
ππφινηπε παξάθηηα δψλε. Γηα θάζε κία απφ απηέο πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεπζχλζεηο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο. 
 
Ρςθμιζηικό σέδιο και Ππόγπαμμα Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ Οικιζηικού ςγκποηήμαηορ 
Βόλος (ΡΒ) 
Σν ΡΒ αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή ελφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο δήκνπο Βφινπ, Φεξψλ 
θαη Αικπξνχ. ηφρνο ηνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 
ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη αεηθφξν νξγάλσζε 
ηεο πεξηνρήο. Κχξηα θαηεχζπλζε ζεσξείηαη ε πξνψζεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ δηπφινπ Βφινπ –
Λάξηζαο κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ άμνλα ζχλδεζεο ηνπ δηπφινπ κε ηηο θαηάιιειεο 
ππνδνκέο θαη ηεο πξνζέιθπζεο κφληκνπ πιεζπζκνχ, αλαδεηθλχνληαο ηα ζπγθξηηηθά ηεο 
πιενλεθηήκαηα (Παλεπηζηήκην – έξεπλα – ηερλνινγία, πνιηηηζκφο, θπζηθφ-πνιηηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ, πνηνηηθφο ηνπξηζκφο, ιηκάλη, παξαγσγή πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 
κεηαπνίεζε θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα). Γεληθά, ην ΡΒ δηαηππψλεη γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο ζηφρνπο θαη δίλεη αλαιπηηθέο θαηεπζχλζεηο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ππνθείκελα 
επίπεδα, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ρσξνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη παξεκβάζεηο. εκεηψλεηαη φηη ΡΒ, αλ θαη έρεη παξαδνζεί εδψ θαη 
πνιχ θαη θαηξφ, δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ζε κνξθή Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ψζηε λα 
απνθηήζεη ηζρχ. 
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1.2      Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία – Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

1.2.1.Καηαλνκή θαη εμέιημε πιεζπζκνύ 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 
(ΔΛ.ΣΑΣ.) πνπ ήηαλ δηαζέζηκα. εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ κφληκν 
πιεζπζκφ θαη φρη ζηνλ πξαγκαηηθφ (de facto) φπσο ζπλεζηδφηαλ κέρξη ζήκεξα, κε 
απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηέο νη ζπγθξίζεηο κε ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ 
απνγξαθηθψλ πεξηφδσλ. Όπσο επηζεκαίλεη ε ίδηα ε ΔΛ.ΣΑΣ. «Σηπώνηαρ ηον Κανονιζμό 
763/2008 ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος, η Απογπαθή ηος 2011 εζηίαζε 
ζηην καηαγπαθή ηος Μόνιμος Πληθςζμού ηηρ Χώπαρ ζε ανηίθεζη με ηιρ πποηγούμενερ 
Απογπαθέρ, οι οποίερ είσαν ζκοπό ηη καηαγπαθή ηος de facto πληθςζμού (δηλαδή ηων 
αηόμων πος βπέθηκαν παπόνηα ζηον ηόπο Απογπαθήρ). Γενικόηεπα, η μεθοδολογία ηηρ 
Απογπαθήρ ηος 2011 διαθέπει ζημανηικά ζε απκεηά ζημεία από αςηή πποηγούμενων 
Απογπαθών, όπωρ ζηη διάπκεια ηηρ Απογπαθήρ, ζηην απογπαθή αηόμων ζηον ηόπο μόνιμηρ 
καηοικίαρ ηοςρ κλπ. ςνεπώρ, ηα αποηελέζμαηα ηηρ Απογπαθήρ ηος 2011 και αςηά 
πποηγούμενων Απογπαθών δεν είναι απολύηωρ ζςγκπίζιμα».  
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεηαη ν κφληκνο θαη πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο φισλ ησλ 
νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011. Ζ δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπο δελ είλαη ζεκαληηθή (πεξίπνπ 1%) ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη κε ηνλ κφληκν 
πιεζπζκφ λα ππεξέρεη ιίγν ηνπ πξαγκαηηθνχ. 
 

                   Πίλαθαο 1.7: Μφληκνο θαη Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Γήκνπ Βφινπ ην 2011 

Πεξηγξαθή  
Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 
2011 

Πξαγκαηηθόο 
Πιεζπζκόο 

2011 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ (Έδξα: Βόινο,ν) 144.449 142.849 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΡΙΑ 5.632 5.590 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγξηάο 5.191 5.171 

Αγξηά,ε 5.191 5.171 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξαθείαο 441 419 

Αλεκνχηζα,ε 3 3 

Γξάθεηα,ε 381 376 

Υάληα,ηα 57 40 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΩΝΙΑ 3.249 3.205 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γηκελίνπ 2.279 2.255 

Γηκήλη,ην 2.261 2.238 

Κάθθαβνο,ν 8 8 

Παιηνχξη,ην 10 9 

Σνπηθή Κνηλόηεηα έζθινπ 970 950 

έζθιν,ην 862 850 

Υξπζή Αθηή Παλαγίαο,ε 108 100 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΔΜΙΓΑ 4.145 4.107 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ Βιαζίνπ 515 513 

Άγηνο Βιάζηνο,ν 322 320 

Μαιάθηνλ,ην 113 113 

Παιαηφθαζηξνλ,ην 55 55 

ηξφθηινο,ν 25 25 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ Λαπξεληίνπ 571 559 

Άγηνο Απφζηνινο ν Νένο,ν 183 177 
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Άγηνο Λαπξέληηνο,ν 273 267 

Βξνρηά,ε 101 101 

εξβαλάηεο,νη 14 14 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλω Λερωλίωλ 1.429 1.424 

Άλσ Λερψληα,ηα 1.068 1.058 

Πιαηαλίδηα,ηα 361 366 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Κάηω Λερωλίωλ 1.630 1.611 

Άγηνο Μελάο,ν 143 143 

Κάησ Λερψληα,ηα 1.487 1.468 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΛΟΤ 86.046 85.149 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βόινπ 86.046 85.149 

Βφινο,ν 86.046 85.149 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΩΛΚΟΤ 2.138 2.132 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγίνπ Ολνπθξίνπ 475 468 

Άγηνο Ολνχθξηνο,ν 475 468 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αλαθαζηάο 1.012 1.020 

Αλαθαζηά,ε 1.012 1.020 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλω Βόινπ 651 644 

Άλσ Βφινο,ν 539 535 

Ησιθφο,ε 112 109 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΚΡΙΝΙΣΗ 694 694 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαθξηλίηζεο 694 694 

Μαθξηλίηζα,ε 694 694 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΑΓΥΙΑΛΟΤ 6.819 6.761 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο Αγρηάινπ 6.131 6.080 

Άγηνο Γεψξγηνο,ν 43 41 

Βειαληδηά,ε 226 242 

Γεκεηξηάδα,ε 66 57 

Κξηζαξηά,ε 311 321 

Μάξαζνο,ν 353 341 

Νέα Αγρίαινο,ε 5.132 5.078 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αϊδηλίνπ 318 307 

Ατδίληνλ,ην 318 307 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μηθξνζεβώλ 370 374 

Καζηξάθη,ην 0 0 

Μηθξνζήβαη,αη 370 374 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ 33.815 33.261 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο Ιωλίαο 33.578 33.029 

Κιήκα,ην 52 50 

Μειηζζάηηθα,ηα 733 715 

Νέα Ησλία,ε 32.661 32.138 

Φπηφθνλ,ην 132 126 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Γιαθπξώλ 237 232 

Γιαθπξά,ηα 237 232 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ 1.911 1.950 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Άιιεο Μεξηάο 862 850 
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Άιιε Μεξηά,ε 770 759 

Γνξίηζα,ε 92 91 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Καηωρωξίνπ 362 365 

Καησρψξηνλ,ην 362 365 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Πνξηαξηάο 566 614 

Αγία Παξαζθεπή,ε 9 8 

Άγηνο Ησάλλεο,ν 5 5 

Πνξηαξηά,ε 552 601 

Σνπηθή Κνηλόηεηα ηαγηαηώλ 121 121 

ηαγηάηαη,αη 121 121 
                         Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απνγξαθή πιεζπζκνχ θαη θαηνηθηψλ 2011 

 
 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηηο δεκνηηθέο 
ελφηεηεο Βφινπ θαη Ν. Ησλίαο, πνπ αζξνίδνπλ πεξίπνπ ην 83% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 
Αθνινπζνχλ ζε κέγεζνο νη δεκνηηθέο ελφηεηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη Αγξηάο, γεγνλφο 
αλακελφκελν αθνχ ε Νέα Αγρίαινο θαη ε Αγξηά είλαη νηθηζκνί κε αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
 
 

Γηάγξακκα 1.4: Πνζνζηηαία θαηαλνκή πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Γ.Δ. 2011 

 
 
 
Δμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ν Γήκνο Βφινπ ζην ζχλνιφ ηνπ, παξνπζηάδεη 
νξηαθή αχμεζε ηφζν ηνπ κφληκνπ φζν θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, 
ηε κεγαιχηεξε αχμεζε πιεζπζκνχ εκθαλίδεη ε δεκνηηθή ελφηεηα Αηζσλίαο, ε νπνία αξρίδεη 
λα ιεηηνπξγεί ίζσο θαη σο πξνάζηην ηεο πφιεο. Θεηηθή κεηαβνιή έρνπλ αθφκε νη δεκνηηθέο 
ελφηεηεο Βφινπ, Ν. Ησλίαο θαη Ησιθνχ. Μάιηζηα ν Ησιθφο θαηάθεξε λα αλαζηξέςεη ηελ 
πησηηθή πνξεία πνπ παξνπζίαδε ηηο δχν δεθαεηίεο κεηαμχ 1981-2001. Ζ Μαθξηλίηζα απμάλεη 
ηνλ κφληκν πιεζπζκφ ηεο, αιιά κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο 
δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Σέινο, πησηηθή πνξεία πιεζπζκνχ εκθαλίδνπλ νη ελφηεηεο 
Πνξηαξηάο, Αξηέκηδαο θαη Αγξηάο (θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηεο 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηεο Γξάθεηαο). 
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                               Πίλαθαο 1.8: Δμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ Γήκνπ Βφινπ (2001-2011) 

Γεκνηηθή 
Δλόηεηα 2001 2011 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

Βφινπ 85.001 86.046 1,23% 

Ν. Ησλίαο 32.979 33.815 2,53% 

Αγξηάο 5.835 5.632 -3,48% 

Αηζσλίαο 3.059 3.249 6,21% 

Αξηέκηδαο 4.397 4.145 -5,73% 

Ησιθνχ 2.081 2.138 2,74% 

Ν. Αγρηάινπ 6.877 6.819 -0,84% 

Πνξηαξηάο 2.033 1.911 -6,00% 

Μαθξηλίηζαο 661 694 4,99% 
ΓΗΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 142.923 144.449 1,07% 

                                        Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ηδία επεμεξγαζία 

 
 

Πίλαθαο 1.9: Δμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Γήκνπ Βφινπ (1981-2011) 

Γεκνηηθή 
Δλόηεηα 1981 1991 2001 2011 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

1981-1991 1991-2001 2001-2011 

Βφινπ 71.378 77.192 82.439 85.149 8,15% 6,80% 3,29% 

Ν. Ησλίαο 26.853 29.018 31.929 33.261 8,06% 10,03% 4,17% 

Αγξηάο 4.796 5.435 6.112 5.590 13,32% 12,46% -8,54% 

Αηζσλίαο 2.389 2.897 3.031 3.205 21,26% 4,63% 5,74% 

Αξηέκηδαο 4.241 4.448 4.583 4.107 4,88% 3,04% -10,39% 

Ησιθνχ 2.669 2.115 2.071 2.132 -20,76% -2,08% 2,95% 

Ν. Αγρηάινπ 4.935 6.440 7.411 6.761 30,50% 15,08% -8,77% 

Πνξηαξηάο 2.612 3.318 3.201 1.950 27,03% -3,53% -39,08% 

Μαθξηλίηζαο 546 651 898 694 19,23% 37,94% -22,72% 
ΓΗΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 120.419 131.514 141.675 142.849 9,21% 7,73% 0,83% 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ηδία επεμεξγαζία 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ 
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπο:  

α) Γπλακηθέο κε ζεηηθή πιεζπζκηαθή κεηαβνιή: Δδψ αλήθνπλ νη κεγάιεο θαη αζηηθέο 
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Βφινπ, Νέαο Ησλίαο, Αηζσλίαο θαη Ησιθνχ πνπ είλαη θαη νη δπλακηθφηεξεο.  

β) Μηθξφηεξεο θαη κε αξλεηηθή πιεζπζκηαθή δπλακηθή: ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη 
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Αγξηάο, Νέαο Αγρηάινπ, Αξηέκηδαο θαη Πνξηαξηάο. 

γ) Γεκνηηθή Δλφηεηα Μαθξηλίηζαο: Ζ Μαθξηλίηζα, αλ θαη ηελ εηθνζαεηία 1981-2001 αχμεζε ζε 
κεγάιν πνζνζηφ ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο πιεζπζκφ, ηελ ηειεπηαία  δεθαεηία παξνπζηάδεη εμίζνπ 
κεγάιε κείσζε. Αληίζεηα ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο απμάλεηαη. Ζ αληίζεζε απηή ίζσο 
νθείιεηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ πνπ νδεγεί ζε επνρηαθέο απμνκεηψζεηο 
ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ αιινδαπψλ πνπ 
απαζρνινχληαλ ζε επνρηθέο ή νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηέκελαλ πξνζσξηλά ζηελ 
πεξηνρή. ηνλ ίδην ιφγν νθείιεηαη πξνθαλψο θαη ε πνιχ κεγάιε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
πιεζπζκνχ ηεο Πνξηαξηάο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
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Πίλαθαο 1.10: Δμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ 1991-2011 αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα 

  

1991 2001 2011 
% 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 
1991-2001 

% 
ΜΔΣΑΒΟΛΗ 
2001-2011 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ  131.514 141.675 142.849 7,73 0,83 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΡΙΑ 5.435 6.112 5.590 12,46 -8,54 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αγξηάο 4544 5229 5.171 15,07 -1,11 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξάθεηαο 891 883 419 -0,90 -52,55 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΩΝΙΑ 2.897 3.031 3.205 4,63 5,74 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γηκελίνπ 1982 2125 2.255 7,21 6,12 
Σνπηθή Κνηλφηεηα έζθινπ 915 906 950 -0,98 4,86 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΔΜΙΓΑ 4.448 4.583 4.107 3,04 -10,39 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Βιαζίνπ 930 785 513 -15,59 -34,65 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Λαπξεληίνπ 714 664 559 -7,00 -15,81 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Άλσ Λερσλίσλ 1395 1468 1.424 5,23 -3,00 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Λερσλίσλ 1409 1666 1.611 18,24 -3,30 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΛΟΤ 77.192 82.439 85.149 6,80 3,29 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Βφινπ 77192 82439 85.149 6,80 3,29 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΩΛΚΟΤ 2.115 2.071 2.132 -2,08 2,95 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Ολνπθξίνπ 519 506 468 -2,50 -7,51 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλαθαζηάο 847 933 1.020 10,15 9,32 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Άλσ Βφινπ 749 632 644 -15,62 1,90 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΜΑΚΡΙΝΙΣΗ 651 898 694 37,94 -22,72 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζεο 651 898 694 37,94 -22,72 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ 
ΑΓΥΙΑΛΟΤ 6.440 7.411 6.761 15,08 -8,77 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ 5421 6409 6.080 18,23 -5,13 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ατδηλίνπ 395 498 307 26,08 -38,35 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξνζεβψλ 624 504 374 -19,23 -25,79 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ 
ΙΩΝΙΑ 29.018 31.929 33.261 10,03 4,17 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Ησλίαο 28537 31612 33.029 10,78 4,48 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γιαθπξψλ 481 317 232 -34,10 -26,81 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ 3.318 3.201 1.950 -3,53 -39,08 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Άιιεο Μεξηάο 1661 1163 850 -29,98 -26,91 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Καησρσξίνπ 353 436 365 23,51 -16,28 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνξηαξηάο 1093 1389 614 27,08 -55,80 
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηαγηαηψλ 211 213 121 0,95 -43,19 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ηδία επεμεξγαζία 
 

Πίλαθαο 1.11: Δμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ  (1981-2011) 

  1981 1991 2001 2011 ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) 

Διιάδα 9.379.589 10.259.900 10.964.020 10.940.777 9,39 6,86 -0,21 

Θεζζαιία 695.654 734.846 753.888 737.485 5,63 2,59 -2,18 
Ννκφο 
Μαγλεζίαο 

182.222 198.434 206.995 202.800 8,90 4,31 -2,03 

Γήκνο Βφινπ 120.419 131.514 141.675 142.849 9,21 7,73 0,83 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ηδία επεμεξγαζία 
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πγθξίλνληαο ην Γήκν Βφινπ κε ηα ρσξηθά επίπεδα ηνπ Ννκνχ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο 
ρψξαο ζπλνιηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ν Γήκνο Βφινπ νπζηαζηηθά παξακέλεη ζηαζεξφο 
αλαθνξηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ πιεζπζκφ (έρεη κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,83%) ζε 
αληίζεζε κε ηα άιια ρσξηθά επίπεδα πνπ ζπλνιηθά ράλνπλ πιεζπζκφ. Γηαηεξεί επνκέλσο ηε 
δπλακηθή ηνπ. 

 

1.2.2 Ηιηθηαθή ζύλζεζε πιεζπζκνύ 

Ζ δνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαηά θχιν θαη ειηθία, ζχκθσλα κε ηελ 
απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο ΔΛΣΑΣ ην 2011, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
Όπσο δηαπηζηψλεηαη, νη πην πνιππιεζείο ειηθηαθέο νκάδεο ηφζν ζηνπο άληξεο φζν θαη ζηηο 
γπλαίθεο είλαη απηέο κεηαμχ 15 θαη 65 εηψλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ 
ψξηκν πιεζπζκφ. Ζ κνξθή ηεο ειηθηαθήο ππξακίδαο ηνπ πιεζπζκνχ επηβεβαηψλεη απηή ηε 
δηαπίζησζε. Ζ βάζε ηεο ππξακίδαο πνπ δείρλεη ην λεαληθφ πιεζπζκφ είλαη αξθεηά 
πεξηνξηζκέλε θαη είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακε ζε κέγεζνο κε ηνλ γεξνληηθφ πιεζπζκφ (άλσ ησλ 
65 εηψλ). Δπνκέλσο, ν πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ είλαη ψξηκνο, κε ζαθείο ηάζεηο γήξαλζεο. Πην 
αλαιπηηθά ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ αλά 
Γεκνηηθή Δλφηεηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα παξακέλεη ην ίδην, 
αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ελλέα δεκνηηθψλ ελνηήησλ. 

 

                                               Πίλαθαο 1.12: Ζιηθηαθή ππξακίδα κφληκνπ  
                                               πιεζπζκνχ 2011 Γήκνπ Βφινπ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑΓΑ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

0-4 3.820 3.671 
5-9 3.549 3.422 

10-14 3.623 3.490 
15-19 4.207 3.952 
20-24 4.766 4.500 
25-29 4.993 4.694 
30-34 5.229 5.229 
35-39 5.018 5.050 
40-44 5.413 5.596 
45-49 4.740 5.169 
50-54 4.829 5.324 
55-59 4.441 4.518 
60-64 4.039 4.251 
65-69 3.117 3.614 
70-74 3.101 4.006 
75-79 2.482 3.352 
80-84 1.789 2.697 
85-89 257 432 
90-94 257 432 
95-99 257 432 
100+ 257 432 

                                                       Πεγή: Δξγαζηήξην Γεκνγξαθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ  

                                                       Αλαιχζεσλ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο 
                                                       Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθ. Αλάπηπμεο, ηδία επεμεξγαζία 
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    Γηάγξακκα 1.5: Ζιηθηαθή ππξακίδα Γήκνπ Βφινπ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη εμεηάδνληαη ηξεηο δεκνγξαθηθνί δείθηεο πνπ δίλνπλ ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ 
ζηνλ κφληκν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Βφινπ ην 2011. 

 

Γεκνγξαθηθνί δείθηεο: 

                                Πιεζπζκφο 65 εηψλ & άλσ  
Γείθηεο Γήξαλζεο= ------------------------------------ ρ 100  
                                    Πιεζπζκφο απφ 0-14 

Ο Γείθηεο Γήξαλζεο εθθξάδεη θαηά πφζν ην βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ κεηαηνπίδεηαη απφ ηε 

βάζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππξακίδαο πξνο ηελ θνξπθή, πφζν δειαδή γεξαζκέλνο είλαη ν 

πιεζπζκφο θαη θαηά πφζν κηα πεξηνρή αληηκεησπίδεη πξφβιεκα αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο.  

                                  Πιεζπζκφο 0-14 + 65 εηψλ & άλσ  
Γείθηεο Δμάξηεζεο= ---------------------------------------------- ρ 100  
                                           Πιεζπζκφο απφ 15-64 

Ο Γείθηεο Δμάξηεζεο δειψλεη ηελ αλαινγία ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ κε ηνλ 

νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ. 

 

                                             Πιεζπζκφο 10-14 εηψλ  
Γείθηεο Αληηθαηάζηαζεο = ----------------------------------- ρ 100  
                                              Πιεζπζκφο απφ 60-64 
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Ο Γείθηεο Αληηθαηάζηαζεο ππνδεηθλχεη ηελ αλαινγία ησλ λέσλ αηφκσλ πνπ ζα εηζέιζνπλ 
ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ πξνο ηα ειηθησκέλα άηνκα πνπ ζα απνρσξήζνπλ θαη 
επνκέλσο πεξηγξάθεη δηαρξνληθά ηελ ηάζε κεηαβνιήο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

 

                        Πίλαθαο 1.13: Γεκνγξαθηθνί δείθηεο κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011  

  
Γείθηεο 
Γήξαλζεο 

Γείθηεο 
Δμάξηεζεο 

Γείθηεο 
Αληηθαηάζηαζεο  

Γ.Δ. ΑΓΡΗΑ 125,85 54,68 95,59 
Γ.Δ. ΑΗΩΝΗΑ 105,61 53,81 96,83 
Γ.Δ. ΑΡΣΔΜΗΓΑ 178,56 59,44 73,98 
Γ.Δ. ΒΟΛΟΤ 130,32 49,51 82,19 
Γ.Δ. ΗΩΛΚΟΤ 171,03 58,05 54,55 
Γ.Δ. 
ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ 226,58 59,04 94,59 
Γ.Δ. ΝΔΑ 
ΑΓΥΗΑΛΟΤ 142,57 58,97 82,77 
Γ.Δ. ΝΔΑ 
ΗΩΝΗΑ 100,58 48,71 98,83 
Γ.Δ. ΠΟΡΣΑΡΗΑ 147,12 55,94 74,45 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 124,75 50,53 85,80 

                              Πεγή: Δξγαζηήξην Γεκνγξαθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Αλαιχζεσλ Σκήκαηνο  

                              Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθ. Αλάπηπμεο, ηδία επεμεξγαζία 
 

                   Πίλαθαο 1.14: Πνζνζηηαία (%) αλαινγία νκάδσλ κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011  
                   αλά δεκνηηθή ελφηεηα 

  
Αλαινγία 0-
14/15-64 

Αλαινγία 
65+/15-64 

Αλαινγία 0-
14/ ζχλνιν 

Αλαινγία 
65+/ζχλνιν 

Γ.Δ. ΑΓΡΗΑ 24,21 30,47 15,66 19,71 
Γ.Δ. ΑΗΩΝΗΑ 26,17 27,64 17,02 17,97 
Γ.Δ. ΑΡΣΔΜΗΓΑ 21,34 38,10 13,39 23,91 
Γ.Δ. ΒΟΛΟΤ 21,50 28,02 14,38 18,74 
Γ.Δ. ΗΩΛΚΟΤ 21,42 36,63 13,56 23,20 
Γ.Δ. 
ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ 18,08 40,96 11,38 25,79 
Γ.Δ. ΝΔΑ 
ΑΓΥΗΑΛΟΤ 24,31 34,66 15,30 21,81 
Γ.Δ. ΝΔΑ 
ΗΩΝΗΑ 24,28 24,42 16,33 16,42 
Γ.Δ. ΠΟΡΣΑΡΗΑ 22,64 33,31 14,55 21,40 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 22,48 28,05  14,94 18,63 

                         Πεγή: Δξγαζηήξην Γεκνγξαθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Αλαιχζεσλ Σκήκαηνο Μεραληθψλ 

                         Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθ. Αλάπηπμεο, ηδία επεμεξγαζία 
 

Ο δείθηεο γήξαλζεο είλαη γεληθά κεγάινο, αθνινπζψληαο ην γεληθφ θαλφλα πνπ ηζρχεη γηα 
φιε ηε ρψξα, θαλεξψλνληαο έλα γεξαζκέλν πιεζπζκφ. Δζσηεξηθά ηνπ δήκνπ 
παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο, κε ηηο Γ.Δ. Αξηέκηδαο, Ησιθνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο 
Μαθξηλίηζαο λα βξίζθνληαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε απφ άπνςε γεξαζκέλνπ πιεζπζκνχ, ελψ 
αληίζεηα ζηελ θαιχηεξε ζέζε είλαη νη Γ.Δ. Νέαο Ησλίαο θαη Αηζσλίαο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη 
απφ ηελ  αλαινγία ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ (65+) ζην ζχλνιν ηεο ελφηεηαο ζε ζρέζε κε 
ηελ αλαινγία ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ (0-14). Γεληθά, ην πνζνζηφ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ 
μεπεξλά ην 19% (ζρεδφλ έλαο ζηνπο πέληε) ζε φιν ην Γήκν εθηφο απφ ηε Νέα Ησλία. Οη ίδηεο 
Γ.Δ., Μαθξηλίηζαο, Αξηέκηδαο θαη Ησιθνχ, παξνπζηάδνπλ θαη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 
εμάξηεζεο. Μάιηζηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη ν εμαξηψκελνο απφ ηα νηθνλνκηθά ελεξγά άηνκα 
πιεζπζκφο είλαη θαηά θχξην ιφγν ειηθησκέλνη θαη ιηγφηεξνη παηδηά. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε 
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δπλακηθή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, φπσο απηή θαίλεηαη απφ ην δείθηε 
αληηθαηάζηαζεο, νη Γ.Δ. Νέαο Ησλίαο θαη Αηζσλίαο ππεξηεξνχλ θαη πάιη ζεκαληηθά ησλ 
ππνινίπσλ, ελψ ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο είλαη ζηε δεηλφηεξε ζέζε. Φαίλεηαη φηη βαδίδνπκε πξνο 
κηα γεληθφηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, εμεηάδνληαο ηελ ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη θαλεξφ φηη νη Γ.Δ. 
Νέαο Ησλίαο θαη Αηζσλίαο είλαη απηέο κε ην λεαληθφηεξν πιεζπζκφ θαη ηε κηθξφηεξε ηάζε 
γήξαλζεο, ελψ αληίζεηα ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, πξσηίζησο, θαη δεπηεπφλησο ε Αξηέκηδα θαη ν 
Ησιθφο έρνπλ ηνλ πην γεξαζκέλν πιεζπζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξνθαλψο ε 
Μαθξηλίηζα δελ πξνηηκάηαη σο ηφπνο θαηνηθίαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ελψ αληίζεηα ε 
Αηζσλία θαη ε Νέα Ησλία, έρνπλ λεαξφ πιεζπζκφ κε ρακειφηεξν ζπρλά κνξθσηηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ επίπεδν (π.ρ. πνιινί κεηαλάζηεο θαη Ρνκά ζηε Ν. Ησλία, νη νπνίνη επηπξφζζεηα 
έρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά αλά νηθνγέλεηα).  

Σέινο, ε Γ.Δ. Βφινπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ πεξηζζφηεξν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ (63%) 
βξίζθεηαη ζε κηα κέζε θαηάζηαζε ζε φινπο ηνπο δείθηεο, κε εκθαλή ηάζε γήξαλζεο. 

 

1.2.3 Αζηηθνπνίεζε 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζε αζηηθφ θαη 
αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ 
πιεζπζκνχ 1991 θαη 2001 γηα φια ηα ρσξηθά επίπεδα, αιιά γηα ην 2011, ειιείςεη 
αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία κφλν γηα ην 
Γήκν Βφινπ.  

 
Πίλαθαο 1.15: Αζηηθνπνίεζε πιεζπζκνχ 1991-2001 (θαη 2011) 

 ύλνιν Αζηηθόο Αγξνηηθόο 

 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

ΔΛΛΑΓΑ 10.259.900 10.964.020 - 7.734.434 7.980.414 - 2.910.466 2.983.606 - 

ΘΔΑΛΙΑ 734.846 753.888 - 440.731 457.158 - 294.115 296.730 - 

ΝΟΜΟ 

ΜΑΓΝΗΙΑ 
198.434 206.995 - 147.220 151.591 - 51.214 55.404 - 

ΓΗΜΟ 

ΒΟΛΟΤ 
131.514 141.675 142.849 115.694 125.689 129.429 15.820 15.986 13.420 

Πεγή: Απνγξαθέο πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ΔΛ.ΣΑΣ. (1991, 2001, 2011), ίδηα επεμεξγαζία 

 

Πίλαθαο 1.16: Πνζνζηά αζηηθνπνίεζεο πιεζπζκνχ 1991-2001 (θαη 2011) 
 ύλνιν Αζηηθόο Αγξνηηθόο 

 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

ΔΛΛΑΓΑ 100,00 100,00 - 71,63 72,79 - 28,37 27,21 - 

ΘΔΑΛΙΑ 100,00 100,00 - 59,98 60,64 - 40,02 39,36 - 

ΝΟΜΟ 

ΜΑΓΝΗΙΑ 
100,00 100,00 - 74,19 73,23 - 25,81 26,77 - 

ΓΗΜΟ 

ΒΟΛΟΤ 
100,00 100,00 100,00 87,97 88,72 90,61 12,03 11,28 9,39 

Πεγή: Απνγξαθέο πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ΔΛ.ΣΑΣ. (1991, 2001, 2011), ίδηα επεμεξγαζία 



21 

 

 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν Γήκνο Βφινπ είλαη 
θαηεμνρήλ αζηηθφο δήκνο κε ηάζεηο πεξαηηέξσ αζηηθνπνίεζεο δηαρξνληθά. Φαίλεηαη 
επνκέλσο φηη νη αζηηθνί νηθηζκνί ηνπ δήκνπ (Βφινο, Ν. Ησλία, Αγξηά, Νέα Αγρίαινο) 
ζπγθεληξψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πιεζπζκφ απφ ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο. Σν 
πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ησλ αληίζηνηρσλ 
πνζνζηψλ ηνπ λνκνχ, ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο. Σν 2011 ελλέα ζηνπο δέθα θαηνίθνπο 
δηακέλνπλ ζηνπο αζηηθνχο νηθηζκνχο. 

 

1.2.4 Καηαλνκή πιεζπζκνύ αλά ππεθνόηεηα 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, ε θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά 
ππεθνφηεηα θαη ρσξηθφ επίπεδν θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 1.17: Τπεθνφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011 

  Διιεληθή Άιιε % Διιεληθήο % Άιιεο 

Γήκνο Βόινπ 134.657 9.792 93,22 6,78 

Ννκόο Μαγλεζίαο 185973 17835 91,25 8,75 

Θεζζαιία 688.187 44.575 93,92 6,08 

Διιάδα 9.904.286 912.000 91,57 8,43 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ηδία επεμεξγαζία 

 

Όπσο θαίλεηαη ηα πνζνζηά αιινδαπψλ θαηνίθσλ ζην Γήκν Βφινπ είλαη ζην ίδην επίπεδν 
ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ρακειφηεξα απφ ην Ννκφ Μαγλεζίαο θαη ηε 
ρψξα ζπλνιηθά. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη, φζνλ αθνξά ζην λνκφ, ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αιινδαπψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ χπαηζξν ρψξα ηνπ πνπ έρεη 
πεξηζζφηεξεο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ηείλνπλ λα απαζρνινχληαη θπξίσο νη 
αιινδαπνί ηεο πεξηθέξεηαο. Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, είλαη αλακελφκελν λα εκθαλίδεη 
πςειφηεξα πνζνζηά, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί ζπγθεληξψλνληαη ζηα δχν κεγάια 
αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.  

 

1.2.5 Μνξθωηηθό επίπεδν 

Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, απηφ πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Διιείςεη 
αληίζηνηρσλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο πξνεγνχκελεο 
απνγξαθέο, δελ είλαη δπλαηή ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Όπσο θαίλεηαη ζρεδφλ ν κηζφο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Βφινπ ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ 
έρεη νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα ή θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν πνζνζηφ απηφ 
είλαη αληίζηνηρν ηνπ ζρεηηθνχ πνζνζηνχ ηεο ρψξαο θαη κεγαιχηεξν απηνχ ηεο Θεζζαιίαο, ε 
νπνία πξνθαλψο ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο θαη ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θπκαίλεηαη ζε 
ρακειφηεξα επίπεδα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν Γήκνο Βφινπ ζεκεηψλεη πςειφ πνζνζηφ 
αλζξψπσλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεγαιχηεξν ησλ αληίζηνηρσλ ηεο 
ρψξαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ αζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα 
αιιά θαη ζηελ χπαξμε πιήζνπο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ. ρεδφλ έλα 
ζηα πέληε άηνκα έρεη νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ωζηφζν, είλαη πεξηζζφηεξνη 
απηνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κφλν ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (έλαο ζηνπο ηέζζεξηο), αλ 
θαη ην πνζνζηφ ηνπο είλαη θαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηελ Πεξηθέξεηα. 
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Πίλαθαο 1.18: Οινθιεξσκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011 (Άηνκα 
γελλεζέληα ην 2004 θαη πξηλ) 

  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ-

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΛΟΙΠΑ ΤΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 32645 59820 25437 17151 135053 

ΘΕΑΛΙΑ 198559 265586 104183 118236 686564 

ΕΛΛΑΔΑ 2524345 4462965 1809087 1343534 10139931 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011 

 

Πίλαθαο 1.19: Πνζνζηηαία θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ 2011 αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ-

ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΛΟΙΠΑ 

ΔΗΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 24,2 44,3 18,8 12,7 

ΘΕΑΛΙΑ 28,9 38,7 15,2 17,2 

ΕΛΛΑΔΑ 24,9 44,0 17,8 13,2 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011, ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 
 
 
   
 

 

 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης 

  
Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή Άντλησης Στοιχείων Ημερομηνία 

Καταγραφής 

1. Δ.Ε. Αρτέμιδας 10.600 Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου και 

Πρόγραμμα Προστασίας 

Περιβάλλοντος Οικιστικού 

Συγκροτήματος Βόλου 

2007 

2. Δ.Ε. Αγριάς 17.500 “ 2007 

3. Δ.Ε. Βόλου 2.900 “ 2007 

4. Δ.Ε. Νέας Ιωνίας 26.500 “ 2007 

5. Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου 15.400 “ 2007 

6. Δ.Ε. Αισωνίας 13.900 “ 2007 

7. Δ.Ε. Πορταριάς 8.700 “ 2007 

8. Δ.Ε. Ιωλκού 200 “ 2007 

9. Δ.Ε. Μακρινίτσας 42.900 “ 2007 

Δάση 

Σύνολο 138.600 “ 2007 

1. Λιμνοθάλασσα "Μπουρμπουλήθρα" Δ.Ε. Βόλου 

(GR143129000) 
300 

Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων 

Υγροτόπων (Ε.K.B.Y.) 
2008 

2. Έλος "Τσαλαπάτα" Δ.Ε. Βόλου (GR143128000) 4 “ 2008 

3. Έλος “Ρέμα Κάτω Λεχωνίων” Δ.Ε. Αρτέμιδας 

(GR143130000)  
40 

“ 
2008 

4. Εκβολές “Λαχανορέματος” Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου 

(GR143127000) 
6 

“ 
2008 

5. Ορεινό συγκρότημα Πηλίου – Μαυροβουνίου                                                     

(Βιότοπος CORINE – ΑG0060018) 
632.329,80 Βάση Δεδομένων “ΦΙΛΟΤΗΣ”   

6. Κορυφές Όρους Πήλιο (Βιότοπος CORINE – 

AG0040031) 
121.636,70 

“ 
  

Βιότοποι 

7. Λόφος Γορίτσας Μαγνησίας (Βιότοπος – 

AB3080173) 
900 

“ 
  

Πεδιάδες     

Λίμνες (περιλαμβάνονται και 

λίμνες από φράγματα) 
        

Βοσκότοποι     

  
Ονομασία Πλήθος Πηγή Άντλησης Στοιχείων Ημερομηνία 

Καταγραφής 

Κατοικημένα Νησιά         

Ακατοίκητα Νησιά         

  Ονομασία Ποσοστό Κάλυψης 

% 

Πηγή Άντλησης Στοιχείων Ημερομηνία 

Καταγραφής 

Ορεινοί Όγκοι 1. Όρος Πήλιο       

  
Ονομασία Μήκος (χλμ.) Πηγή Άντλησης Στοιχείων Ημερομηνία 

Καταγραφής 

1. Ν. Αγχίαλος 1 (GRBW089105029) 0,43 ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 

(Υ.Π.Ε.Κ.Α) 

Μάϊος 2014 

2. Ν. Αγχίαλος 2 (GRBW089105026) 0,33 “ Μάϊος 2014 

3. Χρυσή Ακτή Παναγιάς (GRBW089105016) 0,90 “ Μάϊος 2014 

Ακτές 

4. Άγιος Γεώργιος Κυνηγών (GRBW089105030) 0,02 “ Μάϊος 2014 



 

5. Αμαρυλλίς (GRBW089105021) 0,15 “ Μάϊος 2014 

6. Αμφανών (GRBW089105022) 0,20 “ Μάϊος 2014 

7. Αλυκές (GRBW089105027) 0,90 “ Μάϊος 2014 

8. Πευκάκια – Δημοτική Ακτή Βόλου 

(GRBW089105020) 

1,00 “ Μάϊος 2014 

9. Ξενία (GRBW089105019) 0,15 “ Μάϊος 2014 

10. Άναυρος (GRBW089105028) 0,40 “ Μάϊος 2014 

11. Πλάκες (GRBW089105018) 0,03 “ Μάϊος 2014 

12. Σουτραλί Αγριάς (GRBW089105025) 0,35 “ Μάϊος 2014 

13. Κάτω Λεχώνια – Πούντα (GRBW089105024) 0,20 “ Μάϊος 2014 

14. Κάτω Λεχώνια – Άγιος Μηνάς 

(GRBW089105017) 

0,10 “ Μάϊος 2014 

15. Πλατανίδια (GRBW089105023) 0,12 “ Μάϊος 2014 

Σύνολο  5,28 “ Μάϊος 2014 

1. Χείμαρρος Άναυρος (Δ.Ε. Βόλου)   Ε.K.B.Y.   

2. Χείμαρρος Κραυσίδωνας (Δ.Ε. Βόλου)   “   

3. Χείμαρρος Ξεριάς (Δ.Ε. Βόλου)   “   

4. Χείμαρρος Ξηρόρεμα (Δ.Ε. Βόλου)   “   

5. Χείμαρρος Σεσκουλιώτης (Δ.Ε. Αισωνίας)   “   

6. Χείμαρρος Λυγαρόρεμα (Δ.Ε. Αισωνίας)   “   

7. Χείμαρρος Αυγαρόρεμα (Δ.Ε. Αισωνίας)   “   

8. Χείμαρρος Σπαρτιάς (Δ.Ε. Αισωνίας)   “   

9. Χείμαρρος Κορφίτης (Δ.Ε. Αισωνίας)   “   

10. Χείμαρρος Βρύχωνας (Δ.Ε. Αρτέμιδος)   “   

11. Χείμαρρος Κουφάλας (Δ.Ε. Αρτέμιδος)   “   

Ποτάμια 

12. Χείμαρρος Λαχανόρεμα (Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου)   “   

Ορυκτοί Πόροι (ονομασία) Μεταλλεία (ονομασία) 

1. Λατομείο μαρμάρου στη Νέα Αγχίαλο   1. Μεταλλείο στη θέση Αγ. 

Παρασκευή Βόλου 

  

2. Λατομείο Οφίτη στις Μικροθήβες Δ.Ε. Νέας 

Αγχιάλου 

  2. Μεταλλείο στη θέση Πάρου Αγ. 

Παρασκευής Βόλου 

  

3. Λατομείο βιομηχανικών ορυκτών στο Σέσκλο Δ.Ε. 

Αισωνίας  

      

4. Λατομείο βιομηχανικών ορυκτών στις Γλαφυρές 

Δ.Ε. Νέας Ιωνίας 

      

5. Λατομείο βιομηχανικών ορυκτών στο Σωρό Δ.Ε. 

Βόλου 

      

6. Λατομείο βιομηχανικών ορυκτών στη Μακρινίτσα        

Ορυκτοί Πόροι-Μεταλλεία 

7. Λατομείο βιομηχανικών ορυκτών στην Αγριά        

Ονομασία Kωδικός Έκταση (στρ.) 

1. Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη (Ειδική Ζώνη Διατήρησης) GR1430001 311.121,60 

2. Όρος Πήλιο (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) GR1430008 361.937,80 
Περιοχές Natura 

3. Περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) GR1430007 124.163,30 

1. Λόφος Γορίτσας Μαγνησίας (Βιότοπος) ΑΒ3080173 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 900,00 

2. Άγιος Βλάσιος και Άγιος Γεώργιος Πηλίου (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους) 

ΑΤ3011031 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 4.064,50 

3. Μακρινίτσα και Πορταριά Πηλίου (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους) ΑΤ3012040 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 9.246,20 

4. Δράκεια και Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου (Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους) 

ΑΤ3011239 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 16.761 

5. Χάνια – Αγριόλευκες Πηλίου (Τοπίο Ιδιαίτερης Φυσικής Ομορφιάς) ΑΤ9900125 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 2.411,50 

6. Κορυφές Όρους Πήλιο (Βιότοπος CORINE) AG0040031 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 121.636,70 

7. Ορεινό συγκρότημα Πηλίου – Μαυροβουνίου (Βιότοπος CORINE) AG0060018 ''ΦΙΛΟΤΗΣ'' 632.329,80 

8. Καταφύγιο Άγριας Ζωής αορίστου χρόνου “Σαρακηνός-Καλιακούδα-

Παναγιά-Πουρνάρι-Ελατόρεμα Κοινότητας Μακρινίτσας” 

Κ853 (Δασαρχείο Βόλου)   

Λοιπές Προστατευόμενες 

Περιοχές 

9. Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου “Λόφος Γορίτσας” Δασαρχείο Βόλου   



 

10. Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου “Λυγαρόρεμα-Παλιούρι-

Δένδρα Διμηνίου Δ.Ε. Αισωνίας” 

“   

11. Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου “Αγριόλευκες Δ. Ζαγοράς-

Μουρεσίου και Δ. Βόλου” 

“ 

  

  

Προβλήματα Ρύπανσης Δημοτική Ενότητα Περιγραφή 

1. Ρύπανση Υπογείων και 

Επιφανειακών Νερών 

Δ. Βόλου Η ανεξέλεγκτη χρήση των φυτοφαρμάκων οδηγεί σε ρύπανση του πόσιμου νερού.  Διάχυτες πηγές 

ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων γλυκών υδάτων, καθώς και της θάλασσας στην περιοχή 

μελέτης είναι οι αποπλύσεις εδαφών από τις αγροτικές καλλιέργειες. H σημαντικότερη πηγή ρύπανσης 

των γλυκών επιφανειακών υδάτων είναι τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων  Ακολουθούν οι 

απορρίψεις υγρών αποβλήτων από την παραγωγή διαλυμάτων χημικών καλλιεργητικών μέσων, οι 

καθαρισμοί του σχετικού εξοπλισμού και οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις λιπαντικών, κυρίως σε 

εγκαταστάσεις συντήρησης και ανεφοδιασμού οχημάτων. Πηγές ρύπανσης των γλυκών επιφανειακών 

υδάτων στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι αποτελούν και οι βόθροι. Τέλος, παρατηρείται αυξημένη 

αλατότητα υπογείων νερών λόγω υπεράντλησης καθώς και φαινόμενα υποβάθμισης πηγαίων νερών 

λόγω γεωμορφολογίας του υπόγειου υδροφορέα. Ρύπανση των νερών του Παγασητικού προκύπτει και 

εξαιτίας της λίμνης Κάρλας κάθε φορά που ανοίγουν τα θυροφράγματα για αποφυγή φαινομένων 

πλημμυρισμού. 

                                                                                                                                                                     

2. Αέρια ρύπανση       Δ. Βόλου (κυρίως Δ.Ε. 

Βόλου) 

Συνοψίζεται κυρίως σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές PM10 καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου και υψηλό 

βαθμό αιθαλομίχλης κατά τους χειμερινούς μήνες. Σημαντικούς λόγους αποτελούν η χωροθέτηση της 

πόλης, οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι βιομηχανίες, ο τρόπος ζωής των κατοίκων και η καύση ξύλων 

και άλλων υλικών. 

3. Ρύπανση εδάφους  Δ.Ε. Αγριάς, Δ.Ε. Αισωνίας, 

Δ.Ε. Αρτέμιδας  Όσον αφορά στη ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους, ως κύριες πηγές θεωρούνται: 

• οι αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. 

• οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. 

4. Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

Δ. Βόλου (κυρίως Δ.Ε. 

Βόλου και Δ.Ε. Ν. Ιωνίας) 

Η εγκατάσταση πολυάριθμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στις κατοικημένες περιοχές, αλλά και η 

ύπαρξη ασύρματων δικτύων (WiFi) καθιστά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σημαντικό 

επιβαρυντικό παράγοντα της ανθρώπινης υγείας. Για το λόγο αυτό μέσα στο 2015 θα εγκατασταθούν 

στην πόλη μετρητές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.  

5. Ηχορύπανση Δ. Βόλου (κυρίως Δ.Ε. 

Βόλου και Δ.Ε. Ν. Ιωνίας) 
Ο Βόλος αντιμετωπίζει και έντονα προβλήματα ηχορύπανσης, με σημαντικότερη πηγή θορύβου την 

οδική κυκλοφορία, καθώς σε αυτήν εκτίθεται συστηματικά το μεγαλύτερο ποσοστό του αστικού 

πληθυσμού. Το πρόβλημα αυτό επιβεβαιώνεται και από παλαιότερη μελέτη χαρτογράφησης του 

αστικού θορύβου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

  

Υποδομές εξυπηρέτησης 

δικτύων 
Μονάδες Μέτρησης 

Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ.) Μέση ετήσια 

κατανάλωση (μ
3
) 

Γεωτρήσεις Ύδρευσης Ημερομηνία 

Καταγραφής 
Ύδρευση 

93.881 1.091,20 88,96 61 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2014 

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής     

Αφαλατώσεις (πλήθος) 3     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2014 

Ονομασία Ημερομηνία Καταγραφής 

    Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές 

          

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής     Υδατοφόρα Οχήματα 

(πλήθος)       

Δίκτυο (χλμ.) Ημερομηνία Καταγραφής   
Αποχέτευση 

584,65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014   

Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής   
ΒΙΟΚΑ 

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014   

Οχήματα Μεταφοράς 

Λυμμάτων (πλήθος) 

3 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

  

Γεωτρήσεις Άρδευσης Ημερομηνία Καταγραφής   
Άρδευση 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014   

kwh Ημερομηνία Καταγραφής   

16.858.077,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΥΣ 2013   Ενέργεια 

Εγκατεστημένα kw Ημερομηνία Καταγραφής   



 

750 kw ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (Υδροηλεκτρικός σταθμός Σαρακηνού)  

353 kw ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (Παραγωγή βιοαερίου στην Ε.Ε.Λ.) 

8.742.988.800 KJ 2008 ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας 

13.425.120.000 KJ 2009 '' 

13.425.120.000 KJ 2010 '' 

21.999.600.000 KJ 2011 '' 

15.634.800.000 KJ 2012 '' 

ΑΠΕ   

19.210.143.208 KJ 2013 '' 

Δίκτυο (χλμ.) Ημερομηνία Καταγραφής   

Διαχείριση Ομβρύων 
126,5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014   

  

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) 

α/α Τίτλος 

1.   Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Υδροηλεκτρικός σταθμός Σαρακηνού. 

2.          " Σταθμός παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

3.          " Αντιμετώπιση διαρροών. 

4.          " Αυτοματοποίηση λειτουργίας-αυτόματος έλεγχος εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου. 

5.          " Συντήρηση δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης. 

6.          " Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης. 

7.          " Αντικατάσταση αντλητικού εξοπλισμού. 

8.          " Μελέτες αντικατάστασης-νέων δικτύων ύδρευσης-αυτόματου ελέγχου και ελέγχου ποιότητας. 

9.          " Συντηρήσεις-αντικαταστάσεις αγωγών και εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείου. 

10.        " Αντικαταστάσεις-κατασκευές αντλιοστασίων αποχέτευσης, καταθλιπτικών αγωγών και αγωγών διάθεσης επεξεργασίας λυμάτων. 

11.        " Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων. 

12.        " Συντήρηση δομικών ΕΕΛ και αντλιοστασίων ακαθάρτων. 

13.        " Συντήρηση-επισκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

14.        " Έρευνες-εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία-διάθεση λυμάτων. 

15.        " Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου. 

16.        " Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων. 

17.        " Υδρομάστευση πηγών. 

18.    ΑΝ.Ε.ΒΟ. Ολοκλήρωση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) Δήμου Βόλου. 

19.        " Μελέτη ενεργειακών αποτυπωμάτων κτιρίων Δήμου Βόλου. 

20.        " Μελέτη ενεργειακών αποτυπωμάτων σχολείων Δήμου Βόλου. 

21." Ολοκλήρωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Βόλου. 

  

Καθαριότητα 

Κυβικά μέτρα/ημέρα 
Ημερομηνία 

καταγραφής 
χλμ 

Ημερομηνία 

καταγραφής Όγκος Απορριμμάτων  

249 24/11/2014 

Μήκος Δικτύου 

35 24/11/2014 

πλήθος 
Ημερομηνία 

καταγραφής 
πλήθος 

Ημερομηνία 

καταγραφής Απορριμματοφόρα 

(συμβατικά) 
34 24/11/2014 

Απορριμματοφόρα 

(ανακύκλωσης) 
6 24/11/2014 

πλήθος 
Ημερομηνία 

καταγραφής 
πλήθος 

Ημερομηνία 

καταγραφής Διαχείριση Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)  
1 24/11/2014 

Οχήματα (πλύσιμο 

κάδων) 
4 24/11/2014 

πλήθος 
Ημερομηνία 

καταγραφής 
πλήθος 

Ημερομηνία 

καταγραφής Κάδοι (συμβατικοί) 

5.643 24/11/2014 

Κάδοι 

(ανακύκλωσης) 
2.118 24/11/2014 

πλήθος 
Ημερομηνία 

καταγραφής 
πλήθος 

Ημερομηνία 

καταγραφής Υπόγειοι κάδοι 

24 24/11/2014 

Υπόγειοι κάδοι 

(ανακύκλωσης) 
10 24/11/2014 

Οχήματα - Σκούπες πλήθος 
Ημερομηνία 

καταγραφής 

      



 

7 24/11/2014       

Κυβικά μέτρα 
Ημερομηνία 

καταγραφής 
πλήθος 

Ημερομηνία 

καταγραφής Όγκος Ογκωδών 

Αντικειμένων  
2 24/11/2014 

Οχήματα Συλλογής 

Ογκωδών 

Αντικειμένων 2 24/11/2014 

            

Πολιτική Προστασία Πλήθος Περιγραφή 

2 Αποθήκη για αλάτι. 

4 Φορτωτής – εκσκαφέας (JCB). 

1 Μικρός φορτωτής (bobcat). 

2 Δεξαμενή νερού 10 

τόνων. 

      

9 Δεξαμενή νερού 1,5 τόνων. 

1 Φορτηγό  10 τόνων. 

Υποδομές - Εξοπλισμός 

1 Φορτηγό  5 τόνων. 

4 Εκπόνηση μνημονίων ενεργειών για αντιμετώπιση πλημμυρών, σεισμών, πυρκαγιών, έντονων 

χιονοπτώσεων και άλλων φυσικών καταστροφών.  

Δράσεις - Ενέργειες - 

Προγράμματα 
41 Ενέργειες και παρεμβάσεις α) καθαρισμού ρεμάτων, εγκαταλελειμμένων οικοπέδων-οικιών, 

παράνομων χωματερών, φρεατίων κ.α και β) διαμόρφωσης δρόμων, ακτών κ.α. με σκοπό την 

αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων. 

  

Δημοτική Συγκοινωνία 

Οχήματα (πλήθος) χλμ 
Αριθμός Γραμμών 

Συχνότητα 

Δρομολογίων 

    

        Δεν παρέχονται υπηρεσίες αστικής 

συγκοινωνίας από το Δήμο.    

            

Υποδομές Μεταφορών 

Υποδομές             

Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών Ονομασία Επιβατικών Σταθμών 
Σιδηρόδρομοι 

1. Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου 1. Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου 

Ονομασία   Χλμ. Δικτύου   

1. Νέα Εθνική Οδός 1: Αθήνα-Λαμία-Λάρισα-Κατερίνη-Θεσ/νίκη-Εύζωνοι   Πρωτεύον δίκτυο 

2. Ε.Ο.6 Βόλος – Λάρισα από Α/Κ Βελεστίνου μέχρι την είσοδο της πόλης 

του Βόλου (εργοστάσιο Ζαμπέτογλου).   Πρωτεύον δίκτυο 

3. Τμήμα της Π.Ε.Ο.6 Βόλος-Α/Κ Βελεστίνου-Λάρισα-Τρίκαλα (παλιά εθνική 

οδός Βόλου-Λάρισας).   

Δευτερεύον 

δίκτυο 

4. Ε.Ο.30 στο τμήμα Βόλος-Ν. Αγχίαλος-Μικροθήβες-Α/Κ με Ν.Ε.Ο. 1. 
  

Δευτερεύον 

δίκτυο 

5. Το υπόλοιπο τμήμα της Ε.Ο.6 Βόλου –Λάρισας από είσοδο του Βόλου 

μέχρι το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Βόλου,   

Δευτερεύον 

δίκτυο 

6. Η οδική παράκαμψη με αριθμό 30 (περιφερειακός) από Α/Κ Λαρίσης 

(Ε.Ο.6) μέχρι την έξοδο στα Αστέρια Αγριάς.   

Δευτερεύον 

δίκτυο 

7. Ε.Ο.34 Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό (κλάδος Νοτίου Πηλίου) 

στο τμήμα Βόλος-Αγριά-Νεοχώρι.   Τριτεύον δίκτυο 

8. Ε.Ο. 34α Βόλος-Πορταριά-Ζαγορά-Χορευτό (κλάδος κεντρικού Πηλίου) 

στο τμήμα (Βόλος-Πορταριά-Χάνια).   Τριτεύον δίκτυο 

9. Ε.Ο. 71 από Ε.Ο. 30 έως Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου   Τριτεύον δίκτυο 

Εθνικές Οδοί 

10. Ε.Ο. 30 στο τμήμα Μικροθήβες (από Α/Κ με Ν.Ε.Ο. 1) – Φάρσαλα   Τριτεύον δίκτυο 

1. (0.01) Βόλος-Άλλη Μεριά   Επαρχιακό δίκτυο 

2. (0.03) Πορταριά-Μακρινίτσα   Επαρχιακό δίκτυο 

Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί 

3. (0.04) Παρακαμπτήριος της Ε.Ο.34α Βόλος-Πορταριά-Χορευτό, μέσω 

Κατηχωρίου από 9ο χλμ μέσω Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής μέχρι Ε.Ο.34α   Επαρχιακό δίκτυο 



 

4. (0.08) Αγριά-Δράκεια (αυχένας Χορεύtρας μέσω Αγ. Λαυρεντίου)-Αγ. 

Γεωργίου Νηλείας-Πινακατών, Βυζίτσας και Μηλεών (με τις 

διασταυρώσεις), Αγ.Λαυρεντίου-Κ.Λεχωνίων-Παραλίας (Χατζηβαγγέλη) και 

Αγ. Γεωργίου Νηλείας-Α. Λεχωνίων-Παραλίας (Πλατανίδια).   Επαρχιακό δίκτυο 

5.(0.20) Βόλος-Κανάλια (προς Αγιά) μέσω Ν. Ιωνίας, Μελισσατίκων, 

Γλαφυρών και κάτω Κερασιάς.   Επαρχιακό δίκτυο 

6. (0.23) Βόλος-Διμήνι-Παλιούρι.   Επαρχιακό δίκτυο 

7. (0.24) Διακλάδωση Σέσκλο από 10
ο
 χλμ. Ε.Ο. Βόλου-Λαμίας (Ε.Ο.30)   Επαρχιακό δίκτυο 

8. (0.28) Διακλάδωση Πευκακίων από 3
ο
 χλμ Ε.Ο. Βόλου-Λαμίας (Ε.Ο.30)   Επαρχιακό δίκτυο 

9. (0.29) Διακλάδωση Αλυκών από 4
ο
 χλμ Ε.Ο. Βόλου-Λαμίας (Ε.Ο.30)   Επαρχιακό δίκτυο 

10. (0.02) Άνω Βόλος-Μακρινίτσα-Σταγιάτες μέχρι Προφήτη Ηλία   Επαρχιακό δίκτυο 

11. (0.06) Πουριανός Σταυρός οδός προσπελάσεως κορυφής   Επαρχιακό δίκτυο 

12. Δράκεια-Χάνια   Επαρχιακό δίκτυο 

13. Χάνια-Κισσός   Επαρχιακό δίκτυο 

14. Παλαιά εθνική οδός Μικροθηβών-Κροκίου.   Επαρχιακό δίκτυο 

15. Νέα Αγχίαλος – Δημητριάδα   Επαρχιακό δίκτυο 

16. Αϊδίνιο - Ε.Ο. 30   Επαρχιακό δίκτυο 

1. Τμήματα των οδών: παρόχθιος χειμάρρου Ξηριά, Π. Άρεως, Ρ. Φεραίου, 

Αιολίδος, Φιλιππίδη και βρόγχος Απόλλωνος, Θησέως, Πηλέως, Αρτέμιδος, 

Ολυμπιάδος και Λητούς. 
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2. Τμήματα των οδών: Κασσαβέτη, Ρ. Φεραίου, Μεταμορφώσεως, Στρ. 

Μακρυγιάννη, Εθν. Αντιστάσεως, Γκλαβάνη, Μικρασιατών, Περσέως, Δ. 

Πολιορκητού, Αθηνάς, Παπανικολή, Ξάνθου, Φ. Εταιρίας, Νεαπόλεως, 

Ύδρας, Κολοκοτρώνη, Νηκηταρά, Αλαμάνας, Γιαννιτσών, Φερών, 

Μαλούνας. Επίσης στην Πλατεία Ρ. Φεραίου, στο Ε.Α.Κ. καθώς και στο 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

10 

  

Ποδηλατόδρομοι 

3. Πλατεία Τελωνείου, Γέφυρα Κραυσίδωνα, χώρος Πανεπιστημίου, 

Εκθεσιακό Κέντρο Π. Άρεως και σε τμήματα των οδών: Πυράσσου, Μ. 

Γρηγορίου, Λήμνου, Λαχανά, Αλμυρού, Ζάχου, Αθηνών, Πευκακίων, 

Παπαδάκου, Μανωλάκη, Παπακυριαζή, Αγχιάλου και Κροκίου. 

6,5 

  

Ονομασία       Αερολιμένες 
Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου     

Πλήθος Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων Χλμ. Δικτύου   

16 Διαφέρει ανάλογα με τη γραμμή     Αστικές Μεταφορές 

        

Πολεοδομική Πληροφορία 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

Περιοχή Γ.Π.Σ. Π.Σ. Βόλου 
(B2 ΣΤΑΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

 στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 16.449 100,00% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Οικοδομήσιμοι χώροι 8.598,17 52,27% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Κοινόχρηστοι χώροι 6.363,70 5,54% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Κοινωφελείς χώροι 1.595,34 9,70% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

  στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής 

Χώροι κυκλοφορίας 
4.648,19 28,26% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 
911,00 5,54% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Χώροι αστικού πρασίνου 
804,51 4,89% 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά πάρκα, 

παραγωγικές δραστηριότητες κλπ 143,44 0,87% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, 

Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού 401,84 2,44% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 

Ενεργειακά Πάρκα 
    

  



 

Παρατήρηση: Το Γ.Π.Σ. Π.Σ. Βόλου είναι στη Β2 φάση υπό έγκριση. Στις εντός σχεδίου εκτάσεις περιλαμβάνονται οι Βόλος, Ν. Ιωνία, Αγριά, 

Αστέρια Αγριάς, Διμήνι, Α΄ΒΙ.Π.Ε., Β΄ΒΙ.Π.Ε., Κατηχώρι (τμήμα του οικισμού) και Χρυσή Ακτή Παναγιάς (παραθ. Οικισμός Δημ. Υπαλλήλων). 

Περιοχή ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. Αρτέμιδος 
(ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

 στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 4.586,17 100,00% ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001) 

Οικοδομήσιμοι χώροι 2.807,77 61,22% ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001) 

Κοινόχρηστοι χώροι 11,00 0,24% ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001) 

Κοινωφελείς χώροι 45,58 0,99% ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001) 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

  
στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής 

Χώροι κυκλοφορίας 
    

Δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 
    

  

Χώροι αστικού πρασίνου       

Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά πάρκα, 

παραγωγικές δραστηριότητες κλπ. 
    

  

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, 

Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού 
    

  

Ενεργειακά Πάρκα 

    

  

Περιοχή Γ.Π.Σ. Νέας Αγχιάλου 
1 (B1 ΣΤΑΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ)

 στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 
    

  

Σύνολο εντός σχεδίου/εντός οικισμών εκτάσεων [στρ.] 
2
  3.415 100% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

        

1
: Το Γ.Π.Σ. Νέας Αγχιάλου είναι μελέτη υπό εκπόνηση και αποτελεί την πηγή προέλευσης των διαθέσιμων στοιχείων.  

2
: Περιλαμβάνει τους οικισμούς Ν. Αγχιάλου, Αγ. Γεωργίου-Βελανιδιάς, Δημητριάδας, Κριθαριάς, Μαράθου, Αιδινίου, Μικροθηβών. 

Περιοχή ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. Μακρινίτσας 
3
 
(Α' ΣΤΑΔΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ)
 

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

Σύνολο εντός σχεδίου/εντός οικισμών εκτάσεων [στρ.] 
4
 

609,45 100% 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

Κοινόχρηστοι/Κοινωφελείς χώροι 83,65 13,72% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

        

3
: Το ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. Μακρινίτσας είναι μελέτη υπό εκπόνηση που αποτελεί την πηγή προέλευσης των διαθέσιμων στοιχείων.  

4
: Περιλαμβάνει τον οικισμό Μακρινίτσα.  

  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Δημοτική Ενότητα Περιγραφή 

Βόλου Αγία Παρασκευή (ΦΕΚ 374Δ΄/4-7-1980 και 383Δ΄/16-5-1997). 

Νέας Ιωνίας Γλαφυρές, Μελισσιάτικα (ΦΕΚ 374Δ΄/4-7-1980 και  383Δ΄/16-5-1997). 

Αγριάς Αγριά, Δράκεια (ΦΕΚ 374Δ΄/4-7-1980, 383Δ΄/16-5-1997 και 594Δ΄/13-11-1978). 

Αρτέμιδος 
Άγιος Βλάσιος, Άγιος Λαυρέντιος, Πλατανίδια, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια (ΦΕΚ 374Δ΄/4-7-1980 και 383Δ΄/16-5-

1997). 

Ιωλκού Άγιος Ονούφριος, Ανακασιά, Άνω Βόλος (ΦΕΚ 374 Δ΄/4-7-1980, 383 Δ΄/16-5-1997 και 594 Δ΄/13-11-1978). 

Πορταριάς Άλλη Μεριά, Κατηχώρι, Πορταριά, Σταγιάτες (ΦΕΚ 374Δ΄/4-7-1980 και 383Δ΄/16-5-1997). 

Μακρινίτσας Μακρινίτσα (ΦΕΚ 374Δ΄/4-7-1980, 383Δ΄/16-5-1997 και 594Δ΄/13-11-1978). 

          

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

          



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Σύνταξη φυτοτεχνικών μελετών. 

2. Εγκατάσταση πρασίνου σε νέους χώρους. 

3. Συντήρηση χώρων πρασίνου (πάρκα, πλατείες, νησίδες, κόμβοι, τρίγωνα, κ.α.) με εργασίες κουρέματος 

χλοοτάπητα, κλαδέματος δένδρων και θάμνων, διαμόρφωσης φυτοφρακτών, αντικατάστασης φυτικού υλικού, 

άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, κ.α. 

4. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης πρασίνου γηπέδων, αθλητικών χώρων, αύλειων χώρων δημοτικών 

κτιρίων, δημοτικών παιδικών σταθμών, εκκλησιών και σχολικών συγκροτημάτων. 

5. Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο, κ.α. 

6. Κλάδεμα υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. 

7. Φυτοπροστασία και αντιμετώπιση φυτικών εχθρών στο φυτικό υλικό της πόλης. 

8. Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου πάρκων, πλατειών, νησίδων κ.α. 

9. Αποκομιδή προϊόντων πρασίνου. 

10. Άρδευση και συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου  

11. Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε νέους χώρους πρασίνου. 

12. Διανομή καυσόξυλων σε άπορους πολίτες μέσω της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου. 

Διεύθυνση Πρασίνου 

13. Επεμβάσεις συντήρησης πρασίνου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

1. Βελτίωση της κυκλοφοριακής υποδομής του δήμου. 

2. Εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας. 

3. Προστασία του δημόσιου χώρου και του πολίτη. 

4. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, σχετικά με ζητήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. 

5. Ρύθμιση θεμάτων στάθμευσης. 

6. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών. 

Διεύθυνση Βιώσιμης 

Κινητικότητας 

7. Διαδικασία αδειοδοτήσεων που αφορούν τον τομέα μεταφορών. 

1. Εφαρμογή πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. 

2. Έκδοση και έλεγχος οικοδομικών αδειών. Διεύθυνση Πολεοδομίας 

3. Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών. 

Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Σύνταξη μελετών, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του δήμου. 

1. Καθαρισμός οδικών αρτηριών, κοινοχρήστων χώρων, ακτών και λαϊκών αγορών. 

2. Αποκομιδή και μεταφορά οικιακών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών 

και μπάζων. 

3. Απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, αντιμετώπιση αφισσορύπανσης. 
Διεύθυνση Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 4. Διαχείριση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας όπως α) καθαρισμός χειμάρρων, ανεξέλεγκτων χωματερών, 

εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, β) πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, 

τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, γ) συντονισμός των δράσεων για 

αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις και 

σεισμούς) και δ) οργάνωση και εποπτεία του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. 

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων 

για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του δήμου.  

2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για θέματα που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας και γενικότερα την 

αειφόρο διαχείριση των πόρων.  

3. Υποστηρίζει την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

4. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που 

δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Νέων Τεχνολογιών  

5. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των 

οικισμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Υλοποίηση πολλών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού. 

2. Ινστιτούτο Έρευνας και 

Τεχνολογίας (πρώην 

ΚΕΤΕΑΘ) 

Έρευνα και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος. 

3. Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Μακρινίτσας 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών καθώς και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 

4. Οργανισμός Λιμένος 

Βόλου 

Υλοποίηση δράσεων που αφορούν το παραλιακό μέτωπο της πόλης, έργα λιμανιού κ.λ.π 

5. Μ.Κ.Ο. (π.χ. 

Περιβαλλοντική 

Πρωτοβουλία Μαγνησίας) 

Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης πολιτών, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π. 

6. Δ/νση Δασών Ν. 

Μαγνησίας 

 Χαρτογράφηση δασών και ανάπτυξη δράσεων για την προστασία τους.  

7. Δ/νση Περιβάλλοντος 

Περιφερειακής Ενότητας 

Μαγνησίας και Σποράδων 

Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφέρειας. 

8. Δ/νση Α/βαθμιας & 

Β/βαθμιας Εκπαίδευσης 

Ανάπτυξη συνεργασιών για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών καθώς και τη 

δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 

1. Υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, αστικού σχεδιασμού και 

ενέργειας. 

2. Βελτίωση των συνθηκών του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, με τη μελέτη και το σχεδιασμό 

αναπλάσεων για τη βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων, των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, όπως και 

των συνθηκών μετακίνησης, στάθμευσης και εν γένει των μεταφορών. 

3. Ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών 

στον τοµέα της ενέργειας. 

4. Προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό βελτίωσης των υποδομών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αύξηση της ελκυστικότητας και τη διεθνή 

προβολή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του νοµού. 

9. Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Βόλου Α.Ε. (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) 

5. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης και 

βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων.  

10. Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων 

(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) 

Λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Ν. Μαγνησίας (Χ.Υ.Τ.Α.). Διαχείριση μονάδας 

παραγωγής βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α. 

11. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.  Ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων – Ε.Ε.Λ., όμβρια, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., έλεγχος 

ποιότητας νερών και παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Ινστιτούτο Έρευνας και 

Τεχνολογίας  Συνεργασία στην υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

2. Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Μακρινίτσας 
Συνεργασία με υπηρεσίες του δήμου για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συνεργασία σε μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

4. Κ.Δ.Α.Υ. "Γενική 

Ανακύκλωση" Διαχείριση συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών. 

5. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Εθελοντική Ομάδα (κλάδεμα – κοπή μεγάλων δένδρων). 

6. Ελληνική Ομάδα 

Διάσωσης Εθελοντική Ομάδα (κλάδεμα – κοπή μεγάλων δένδρων). 

7. Mountain Techs – 

Αναρριχητές  Εθελοντική Ομάδα (κλάδεμα – κοπή μεγάλων δένδρων). 

8. Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Βόλου Συνεργασία με τη Υπηρεσία Πρασίνου και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για αντίστοιχα θέματά τους. 

9. Αστυνομική Διεύθυνση 

Μαγνησίας Συνεργασία με την Υπηρεσία Βιώσιμης Κινητικότητας για κυκλοφοριακά θέματα. 

10. Δασαρχείο Βόλου Συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου για θέματα διαχείρισης περιαστικών χώρων πρασίνου. 

11. Δ/νση Α/βαθμιας & 

Β/βαθμιας Εκπαίδευσης 
Συνεργασία με υπηρεσίες του δήμου για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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2. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

2.1 Πεξηβάιινλ 

2.1.1 Φπζηθνί πόξνη 

Ο Γήκνο Βφινπ παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ηνπίνπ (θαιιηέξγεηεο, θξπγαλφηνπνη, 
ζακλψλεο, δάζε, παξάθηηεο πεξηνρέο, νηθηζκνί θαη ρείκαξξνη).  Γηαζέηεη εθηεηακέλν νξεηλφ θαη 
παξάθηην ρψξν κε πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, αξκνλία θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 
πεξηβάιινληνο θαη πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπίν, ελψ ν πεδηλφο ρψξνο πζηεξεί ζπγθξηηηθά.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ θαη Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο 
Πεξηβάιινληνο Οηθηζηηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ (Ρ..Β.-Π.Π.Π.Ο..Β.), σο πξνο ηα 
θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεηαη ζεξκφηεξνο κήλαο ν Ηνχιηνο θαη 
ςπρξφηεξνο ν Ηαλνπάξηνο, ελψ μεξφηεξνο κήλαο είλαη ν Αχγνπζηνο θαη απηφο κε ην 
κεγαιχηεξν χςνο βξνρψλ είλαη ν Ννέκβξηνο. 

Ζ δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ είλαη αλαηνιηθή απφ ηνλ Μάξηην έσο θαη ηνλ Οθηψβξην, 
βνξεηνδπηηθή απφ ηνλ Γεθέκβξην έσο ηνλ Ηαλνπάξην, ελψ Ννέκβξην θαη Φεβξνπάξην 
επηθξαηνχλ νη δπηηθνί άλεκνη.  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ ην βηνθιίκα ραξαθηεξίδεηαη έληνλν κεζν-κεζνγεηαθφ κε 
κεγάιε μεξά πεξίνδν ελψ ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο Αξηέκηδαο, Αγξηάο, Ν. Ησλίαο, Πνξηαξηάο 
θαη Μαθξηλίηζαο αζζελέο κεζν-κεζνγεηαθφ κε κηθξή μεξά πεξίνδν. ε πεξηνρέο κε κεγάιν 
πςφκεηξν ηεο Αξηέκηδαο, Αγξηάο, Πνξηαξηάο θαη Μαθξηλίηζαο ην βηνθιίκα έρεη ραξαθηήξα 
ππν-κεζνγεηαθφ. 

Με βάζε ην ράξηε ησλ Φπηνθνηλσληθψλ Γηαπιάζεσλ (ράξηεο 2.1) ηεο πεξηνρήο ζην παξάθηην 
ηκήκα απηήο επηθξαηνχλ ζεξκν-κεζνγεηαθέο δηαπιάζεηο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ε ηκήκαηα 
ηεο Αηζσλίαο, Αξηέκηδαο, Αγξηάο, Ησιθνχ, Ν. Ησλίαο, Ν. Αγρηάινπ, Πνξηαξηάο θαη Μαθξηλίηζαο 
απαληάηαη ε κεζν-κεζνγεηαθή δηάπιαζε ηεο Αξηάο (ηχπνο Βαιθαληθφο θαη Αλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ) ελψ ζε απνκαθξπζκέλα απφ ηε ζάιαζζα ηκήκαηα ηεο Ν. Ησλίαο θαη Μαθξηλίηζαο 
έρνπκε ηελ ππν-κεζνγεηαθή δηάπιαζε. Σέινο, ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα ηεο Αξηέκηδαο, 
Αγξηάο, Πνξηαξηάο θαη Μαθξηλίηζαο έρνπκε ηε δηάπιαζε ζεξκνθίισλ ππν-επεηξσηηθψλ 
θπιινβφισλ δξπψλ θαη ηελ νξν-κεζνγεηαθή δηάπιαζε Ομπάο–πβξηδνγελνχο Διάηεο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γαζαξρείνπ Βφινπ ηα θπξηφηεξα δάζε ηνπ δήκνπ είλαη ηα εμήο: Αγ. 
Λαπξεληίνπ, Γξάθεηαο, Μαθξηλίηζαο, Λέζρηαλεο Ησιθνχ, σξνχ, παξηηά, αξαθελνχ, 
Πνξηαξηάο θαη Γιαθπξψλ. 

ε φηη αθνξά ζηε γεσινγία ηεο πεξηνρήο απηή αλήθεη ζηελ Πειαγνληθή δψλε θαη απνηειείηαη: 
α) ζην αλαηνιηθφ ηκήκα (Αξηέκηδα, Αγξηά, Πνξηαξηά, Μαθξηλίηζα θαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο 
Γ.Δ. Ησιθνχ) απφ ζρεκαηηζκνχο κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ απνηεινχκελνη απφ 
δηάθνξα είδε ζρηζηφιηζσλ φπσο καξκαξπγηαθνί, αζβεζηηηηθνί θαη κνζρνβηηηθνί, β) ζηε Γ.Δ. 
Βφινπ θαη ζε ηκήκαηα ηεο Ν. Ησλίαο θαη Αηζσλίαο απφ αιινπβηαθέο απνζέζεηο (ηιχο, άξγηινο, 
άκκνο θαη ειάρηζηα αδξνκεξή πιηθά), γ) ζε κεγάιε έθηαζε ηεο Ν. Ησλίαο θαη Μαθξηλίηζαο απφ 
ζρεκαηηζκνχο δηαθφξσλ ζρηζηφιηζσλ θαη καξκάξσλ θαη δ) ζηε Ν. Αγρίαιν θαη Αηζσλία απφ 
αιινπβηαθέο, πνηακνιηκλαίεο θαη ιηκλαίεο έσο πθάικπξεο απνζέζεηο, αζβεζηφιηζνπο, 
ππεξβαζία πεηξψκαηα θαη άιινπο ζρεκαηηζκνχο. 

Ο νξπθηφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηα θνηηάζκαηα καξκάξσλ, 
θαη ζηα αδξαλή πιηθά κε επίθεληξν ηε Ν. Αγρίαιν, ην έζθιν θαη ηε Ν. Ησλία. 

Ο δήκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα ρισξίδα. ηηο δαζηθέο εθηάζεηο βξίζθνπκε α) ηελ 
Δπκεζνγεηαθή δψλε (Queretalia ilicis) κε ππνδψλεο Quercion ilicis θαη Oleo-ceratonion ελψ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαιχπηεηαη απφ αξνηξηαίεο θαιιηέξγεηεο ζηα ρακειά πςφκεηξα θαη 
δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ειηά) ςειφηεξα, β) ηελ παξακεζνγεηαθή δψλε (Quercetalia 
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pubescentis) κε ππνδψλεο Ostryo-carpinion θαη Quercion confertae, γ) ηε δψλε δαζψλ νμπάο, 
ειάηεο θαη παξακεζνγείσλ θσλνθφξσλ (Fagetalia) κε θπξηαξρνχληα είδε Fagus silvatica θαη 
Abies borisii regis, θαη δ) ηηο αδσληθέο δηαπιάζεηο (θπξίσο παξφρζηα βιάζηεζε) (Βαβίδνο θ.ά., 
1996). Ζ απμεκέλε πινηφκεζε πξνο θαχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ππεξβφζθεζε θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο απνηεινχλ βαζηθνχο θηλδχλνπο γηα ηε ρισξίδα ηεο 
πεξηνρήο. 

                            Υάξηεο 2.1:  Υάξηεο Φπηνθνηλσληθψλ Γηαπιάζεσλ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                             

 

 

 

               

                       Πεγή: Ρ..Β.-Π.Π.Π.Ο..Βφινπ 

 

ε φηη αθνξά ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο ηα ζπνλδπισηά αληηπξνζσπεχνληαη απφ κεγάιε 
πνηθηιία πνπιηψλ (ζπνξνθάγα, εληνκνθάγα, πακθάγα, εκεξφβηα θαη λπρηφβηα αξπαθηηθά) θαη 
ζειαζηηθψλ (ρεηξφπηεξα, εληνκνθάγα, θπηνθάγα, ηξσθηηθά θαη κηθξά ζαξθνθάγα). Δπίζεο 
ππάξρνπλ πνιιά είδε ηξσθηηθψλ θαη ακθηβίσλ. Σέινο ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε αξθεηψλ 
κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ ζε φιν ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Πειίνπ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ 
αληηκεησπίδεη ε παλίδα είλαη ην θπλήγη θαη ε νινέλα απμαλφκελε πξνζπειαζηκφηεηα ηεο 
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πεξηνρήο (δηάλνημε λέσλ δξφκσλ, αχμεζε αξηζκνχ ηνπξηζηψλ). 

Ο δήκνο δηαζέηεη ππθλφ δίθηπν ρεηκάξξσλ θαη ξεκάησλ κε θπξηφηεξνπο ηνλ Άλαπξν, 
Κξαπζίδσλα θαη Ξεξηά Βφινπ πνπ εθβάινπλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Βφινπ.  

Δπίζεο, κε βάζε ην ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο Μαγλεζίαο 2005, ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο 
κεγάιεο παξνρήο λεξνχ ησλ νπνίσλ ηα χδαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε ή/θαη άξδεπζε 
φπσο ε Μάλα (Πνξηαξηά), Καιηαθνχδα θαη Φιάκπνπξν (Μαθξηλίηζα), Αγ. Ησάλλε (Αγ. 
Βιάζηνο), Σδνάλη (Άλσ Λερψληα), Μάλα λεξνχ (Αγ. Λαπξέληηνο), θιήζξα (Γξάθεηα) θαη 
Μπνπξκπνπιήζξα (Βφινο). 

Ο Παγαζεηηθφο θφιπνο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ. Δίλαη κηα εκίθιεηζηε 
ζαιάζζηα πεξηνρή κε επηθάλεηα 520 η.ρικ. κέγηζην βάζνο πεξίπνπ 100 κέηξα, φγθν πεξί ηα 
36 θπβ. ρικ. θαη κέζν ρξφλν αλαλέσζεο ησλ λεξψλ ηνπ ηα 6,5 έηε. ην βνξεηφηεξν κέξνο ηνπ 
Παγαζεηηθνχ δηακνξθψλεηαη ν θφιπνο ηνπ Βφινπ, κε ραξαθηεξηζηηθφ δπηηθφ φξην ην 
αθξσηήξην Αγθίζηξη. Ζ έθηαζε ηνπ θφιπνπ ηνπ Βφινπ είλαη πεξίπνπ 30 η.ρικ. θαη ηα βάζε ηνπ 
κεηψλνληαη πξννδεπηηθά πξνο ηα βφξεηα φπνπ βξίζθεηαη ν εζσηεξηθφο θφιπνο, έθηαζεο 
πεξίπνπ 2 η.ρικ. θαη κέγηζηνπ βάζνπο 10-11 κ., ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ θαηαιακβάλεηαη 
απφ ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ. ην δπηηθφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θφιπνπ, εθβάιιεη ν ρείκαξξνο 
Ξεξηάο. ε αλάληε ζέζε ηνπ Ξεξηά βξίζθεηαη ε έμνδνο ηεο ζήξαγγαο απνρέηεπζεο ηεο 
ιεθάλεο ηεο Κάξιαο. 

Ο δήκνο δηαζέηεη αξθεηέο νξγαλσκέλεο αθηέο (θπξίσο ζηε Γ.Δ. Βφινπ) πνπ απνηεινχλ ην 
9,6% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ πνπ είλαη πεξίπνπ 55 ρηιηφκεηξα. Ωο 
νξγαλσκέλεο θαη θαηαγεγξακκέλεο απφ ην Τ.Π.Δ.Κ.Α., νξίδνληαη νη αθηέο πνπ βξαβεχνληαη κε 
Γαιάδηα εκαία θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπζηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο, ηα 
πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ 
θηλδχλσλ ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο αθηήο.  

ηελ πεξηνρή εληνπίδνληαη αξθεηνί θαηαγεγξακκέλνη πγξφηνπνη απφ ην Δζληθφ Κέληξν 
Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (Δ.Κ.Β.Τ.). Έρνπκε επίζεο, ζχκθσλα κε ηε Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 
Διιεληθή Φχζε (www.itia.ntua.gr/filotis), πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο φπσο βηφηνπνη 
πξνγξάκκαηνο Corine, ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο, θαηαθχγηα άγξηαο δσήο θαζψο θαη 
ηξεηο (3) πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν Natura 2000. Πνιιέο απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο αιιεινθαιχπηνληαη.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (ράξηεο 2.2), έρνπκε: α) ηελ Όρος 
Πήλιο και Παράκηια Θαλάζζια Εώνη (GR1430001) ε νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο Δηδηθή 
Εψλε Γηαηήξεζεο (Δ.Ε.Γ.) θαη Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Σ.Κ..). Πεξίπνπ 20 κε 30% ηεο 
πεξηνρήο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γ. Βφινπ.  

β) ηελ Περιοτή ηαμιεσηήρων πρώην λίμνης Κάρλας (GR1420007) ε νπνία είλαη 
ραξαθηεξηζκέλε σο Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.).  

θαη γ) ηελ Όρος Πήλιο (GR1430008) ε νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο Εψλε Δηδηθήο 
Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) θαη αλήθεη ζηηο εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο 
(.Π.Π.Δ.).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ πθίζηαηαη Φνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ Natura 
θαη απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπο, εθηφο απφ 
ηνλ ηακηεπηήξα ηεο Κάξιαο φπνπ ε δηαρείξηζε θαη νινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ελψ κε ην Ν.4109/2013 παξαηάζεθε ε 
ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο Οηθναλάπηπμεο Κάξιαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, 
νπφηε θαη ιχεηαη απηνδίθαηα ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξλνχλ ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 

Ζ πεξηνρή ηνπ δήκνπ αλήθεη ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα 
θαζψο εδψ εληνπίδεηαη ην ξήγκα ηεο Ν. Αγρηάινπ ην νπνίν, ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα, έρεη 

http://www.itia.ntua.gr/filotis


4 

 

δψζεη ηξεηο κεγάινπο ζεηζκνχο.  

Σα πςειά επίπεδα πγξαζίαο, ν κηθξφο ζρεηηθά μεξνζεξκηθφο δείθηεο, ε πδξνινγία θαη  
γεσινγία ηεο πεξηνρήο (θπξίσο ζην Πήιην) επλννχλ ηελ αλάπηπμε θπιινβφισλ εηδψλ κε 
πεξηνξηζκέλεο ηηο ζεξκφθηιεο δηαπιάζεηο. Οη επηπηψζεηο, φκσο, ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη 
νη ζπρλφηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξίνδνη μεξαζίαο απμάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο εθδήισζεο 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ κεγάιεο θιίκαθαο.  

Οη νξεηλέο δεκνηηθέο ελφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία πςειή επηθηλδπλφηεηα ζε 
θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, ιφγσ έληνλσλ ρηνλνπηψζεσλ θαη ηα νπνία έρνπλ πξνθαιέζεη, θαηά 
θαηξνχο, πνιιά πξνβιήκαηα ζηνπο νηθείνπο νηθηζκνχο θαη ζην νδηθφ δίθηπν.  

Δπίζεο ππάξρνπλ θάπνηα αλελεξγά ιαηνκεία ζηελ πεξηνρή Βφινπ ηα νπνία πξνθαινχλ 
έληνλε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηα νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε. 

 

Υάξηεο 2.2: Πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. 

 

 Πεγή: http://natura2000.eea.europa.eu/# 

 

2.1.2 Πξνβιήκαηα ξύπαλζεο 

εκαληηθφ ζέκα ζην Γ. Βφινπ, ν νπνίνο δηαζέηεη κεγάιεο αγξνηηθέο, γεσξγηθέο θαη 
θηελνηξνθηθέο εθηάζεηο, απνηειεί ε ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο, ηωλ ππνγείωλ λεξώλ θαη θαη’ 
επέθηαζε ηνπ Παγαζεηηθνύ θόιπνπ. Ζ αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 
ιηπαζκάησλ, ηα πγξά απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ, νη αλεμέιεγθηεο απνξξίςεηο ιηπαληηθψλ 
ζε εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη αλεθνδηαζκνχ νρεκάησλ θαη άιιεο αζηηθέο θαη 
βηνκεραληθέο ρξήζεηο, ζπκβάιινπλ επίζεο ζεκαληηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

εκεηαθέο πεγέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζήκεξα απνηεινχλ νη εγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνχ 
ζθαθψλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο ππνδνρήο πεηξειατθψλ 
θαηάινηπσλ νχηε θαλ δηαηάμεηο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ζθαθψλ. Δπίζεο νη 
ιηκελνιεθάλεο επηβαξχλνληαη απφ ηα ππνπξντφληα θαη ηα παξαπξντφληα ηεο ζπιιεθηηθήο 
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αιηείαο (θαζάξηζκα ησλ δηρηπψλ, μεςάξηζκα), θαζψο θαη απφ ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα ησλ 
ζθαθψλ αλαςπρήο πνπ ειιηκελίδνληαη. Τπάξρνπλ αθφκα πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ, ζε φια ηα 
αιηεπηηθά θαηαθχγηα ηεο πεξηνρήο. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ δεηθηψλ θνπξηθήο πξνέιεπζεο 
ξχπαλζεο ζηα ζαιάζζηα χδαηα είλαη ρακειέο κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αθηψλ 
ηεο πεξηνρήο λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηάιιειεο γηα θνιχκβεζε θαη θάζε άιιε 
ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ Δ1Β/221/65 Κ.Τ.Α. θαη ην ζρεηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. εκεηψλεηαη φκσο φηη ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζηηο αθηέο φπνπ ν αξηζκφο ησλ 
ινπνκέλσλ είλαη κεγάινο, είλαη δπλαηφ λα παξνπζηάδνληαη ππεξβάζεηο κνιπζκαηηθψλ 
παξαγφλησλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Κάξιαο απνηειεί, ηέινο, ηεξάζηην 
πξφβιεκα γηα ην νηθνζχζηεκα ηνπ Παγαζεηηθνχ, αιιά θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
χδξεπζεο ηνπ Βφινπ. Σν νηθνζχζηεκα ηεο Κάξιαο βξίζθεηαη ζε κηα δπλακηθή θαηάζηαζε θαη 
φρη ζε ηζνξξνπία. Ηδηαίηεξν πξφβιεκα δελ παξαηεξείηαη, εθηφο απφ ην θαινθαίξη, φπνπ ιφγσ 
απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη κεησκέλν νμπγφλν (Ο2) θαη πςειά ακκσληαθά άιαηα. 
Ζ Κάξια δηαλχεη κηα καθξά πεξίνδν κε ηξηπιφ πξφβιεκα: α) Γέρεηαη λεξφ απφ ηνλ Πελεηφ θαη 
ηα απνζηξαγγίζκαηα απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη απφ ηηο 
δηάθνξεο ζεκεηαθέο θπξίσο πεγέο ξχπαλζεο. Απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο έρεη γίλεη 
θαηαγξαθή ησλ ζεκεηαθψλ πεγψλ ξχπαλζεο πνπ είλαη αξθεηέο ηφζν ζηνλ Πελεηφ φζν θαη 
πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο θαη ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
λφκνη. β) Πξφβιεκα πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ. Λείπεη λεξφ απφ ηε ιίκλε. γ) Ζ βηνπνηθηιφηεηα 
είλαη απνθιίλνπζα. Οη ηρζπνπιεζπζκνί πθίζηαληαη έληνλν ζηξεο, ε βιάζηεζε έρεη πξφβιεκα 
ελψ κφλν ηα πνπιηά επηζθέπηνληαη ην βηφηνπν. Αλ θαζπζηεξήζνπλ ηα έξγα, ε θαηάζηαζε 
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε αλαζηξέςηκε. Αλ δελ νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο άξδεπζεο θαη δελ 
αλέβεη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο δελ ζα κπνξνχλ λα ηξαβήμνπλ λεξφ νη γεσηξήζεηο, άξα δελ 
ζα ιεηηνπξγήζεη ην έξγν ηεο χδξεπζεο. Ζ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε Θεζζαιίαο νδήγεζε ηειηθά ζηελ επαλεθθίλεζε ησλ έξγσλ, κε απνηέιεζκα ζηηο 25 
Φεβξνπαξίνπ 2015 επηηέινπο λα αλνίμνπλ δχν (2) αληιηνζηάζηα θαη λα μεθηλήζεη ην λεξφ ηνπ 
Πελεηνχ ην ηαμίδη ησλ 45 ρικ. γηα λα θηάζεη λα γεκίζεη ηε ιίκλε θαη λα θιείζεη ην ζπξφθξαγκα 
πξνο ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηβαξχλνληαλ ε ζάιαζζα αξθεηά. 

Ζ πφιε ηνπ Βφινπ, ιφγσ ρσξνζέηεζεο αιιά θαη εμαηηίαο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ 
πνπ επηθξαηνχλ (θαηεχζπλζε αλέκσλ, πγξαζία θ.ι.π.) παξνπζηάδεη πςειφ πξφβιεκα αέξηαο 
ξύπαλζεο. 

Απηή ζπλνςίδεηαη θπξίσο ζε ηδηαίηεξα απμεκέλεο ηηκέο PM10 θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
Ζ θπθινθνξία νρεκάησλ (θπξίσο ηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα, αιιά θαη ηα βελδηλνθίλεηα θαη 
ε επαλαηψξεζε ηεο ζθφλεο δξφκνπ) έρεη ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο 
αηκνζθαηξηθέο ζπγθεληξψζεηο ΡΜ10 ζην Βφιν θαη ζπγθεθξηκέλα θαηέρεη ην 57,7% ζην Κέληξν, 
49,4% ζηε Ν. Ησλία θαη 39,5% ζηε Ν. Γεκεηξηάδα. Δπφκελεο ζεκαληηθέο πεγέο είλαη ε 
ηζηκεληνβηνκεραλία ΑΓΔΣ θπξίσο ζηε Ν. Γεκεηξηάδα κε 22,2%, ε θαχζε ζθνππηδηψλ θπξίσο 
ζηε Ν. Ησλία κε 17,1% θαη ε θαχζε πεηξειαίνπ (ηδίσο ζηε ζέξκαλζε) κε 16,4% θπξίσο ζηε Ν. 
Γεκεηξηάδα. 

Οη κέζνη φξνη ησλ ππνινίπσλ κεηξήζηκσλ ξχπσλ δελ παξνπζηάδνπλ αχμεζε πάλσ απφ ηα 
επηηξεπφκελα φξηα, εθηφο ηνπ NO2 πνπ βξίζθεηαη ζε νξηαθά ζεκεία θαη ίζσο κειινληηθά 
απνηειέζεη πξφβιεκα αλ δε ιεθζνχλ κέηξα πξφιεςεο. 

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κεγάιεο δηαζηάζεηο 
έρεη πάξεη ην ζέκα ηεο αιθαλομίτλης (νέθος) πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ζηε 
δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, ηδηαίηεξα φηαλ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο άπλνηαο θαη πςειήο 
ζρεηηθήο πγξαζίαο. Απηφ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ αιωρούμενα ζωμαηίδια πνηθίιεο 
δηακέηξνπ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ έλα επηθίλδπλν κείγκα αέξησλ ξχπσλ ζε ηδηαίηεξα 
πςειέο ζπγθεληξψζεηο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ην νπνίν 
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δεκηνπξγείηαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο θαχζεο άλζξαθα (μπιείαο) ζε ηδάθηα θαη 
μπιφζνκπεο αιιά θαη ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ μπιείαο (φπσο κειακίλεο, λνβνπάλ, θφληξα 
πιαθέ), μχισλ βακκέλσλ ή εκπνηηζκέλσλ κε ρεκηθέο νπζίεο (βεξλίθηα, θφιιεο θ.ι.π.), θαζψο 
θαη πιαζηηθψλ ή ειαζηηθψλ πιηθψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηέιαησλ θαη απνξξηκκάησλ. 
Δμάιινπ ζηελ πεξηνρή ηεο Νεάπνιεο θαη ηνπ ξέκαηνο ηνπ Ξεξηά έρνπλ ππάξμεη πνιιέο 
θαηαγγειίεο γηα έληνλε κπξσδηά απφ θαχζε ειαζηηθψλ, θαλέλα ζπκπέξαζκα φκσο δελ έρεη 
δηεμαρζεί απφ ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο. εκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί θαη ε θαχζε 
βηνκάδαο, δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία επηδίδνληαη νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο (πνιιέο θνξέο 
παξάλνκα) θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

Λφγσ ηνπ απεηξνειάρηζηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα δηεηζδχνπλ ζηνπο 
πλεχκνλεο θαη είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβή γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Σα PM2,5 είλαη θαη ηα πην 
επηθίλδπλα γηαηί εηζρσξνχλ βαζχηεξα ζηνπο πλεχκνλεο. πλδένληαη άκεζα κε παζήζεηο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ην άζζκα θαη ε ρξφληα βξνγρίηηδα, ελψ επζχλνληαη γηα ηελ 
εκθάληζε ζπκπησκάησλ φπσο κεησκέλε ζσκαηηθή αληνρή, βήραο ή πφλνη. Δπζχλνληαη γηα 
ηελ ππνιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ έρνπλ παξαηεξεζεί 
αθφκα θαη πξφσξνη ζάλαηνη, άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηηο παξαπάλσ παζήζεηο.  

Ο δήκνο έρεη δηπιή επζχλε, αθελφο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηε ιήςε κέηξσλ κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο αέξηαο ξχπαλζεο 
θαη αηζαινκίριεο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ (δεληξνθπηεχζεηο, κέηξα κείσζεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο, απαγνξεχζεηο). ην πιαίζην απηφ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία ζχζθεςεο κε 
ηνπηθνχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο θαχζεο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε πνιπάξηζκσλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, αιιά 
θαη ε χπαξμε αζχξκαησλ δηθηχσλ (WiFi) θαζηζηά ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 
ζεκαληηθφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ κέζα ζην 2015 
ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ πφιε κεηξεηέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ Διιεληθή 
Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο. 

Ο Βφινο αληηκεησπίδεη θαη έληνλα πξνβιήκαηα ερνξύπαλζεο, κε ζεκαληηθφηεξε πεγή 
ζνξχβνπ ηελ νδηθή θπθινθνξία, θαζψο ζε απηήλ εθηίζεηαη ζπζηεκαηηθά ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. Σν πξφβιεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ παιαηφηεξε 
κειέηε ραξηνγξάθεζεο ηνπ αζηηθνχ ζνξχβνπ απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. Ζ νινθιήξσζε θαη ρξήζε 
ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ πξνο Αγξηά, έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εμάιεηςε ηεο 
φριεζεο απφ ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ε δηέιεπζε ησλ νπνίσλ γηλφηαλ απφ ην θέληξν ηεο 
πφιεο κέρξη πξφζθαηα. Παξφια απηά ζεκαληηθή πεγή ζνξχβνπ απνηεινχλ νη κεραλέο, 
θπξίσο ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηεο πφιεο. 

 

2.2 Τπνδνκέο Δμππεξέηεζεο Γηθηύωλ 

2.2.1 Ύδξεπζε 

χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 2012-2014, ηα ζεκεία 
πδξνιεςίαο ηνπ λένπ Γ. Βφινπ απνηεινχληαη απφ πεγέο ηνπ Πειίνπ θαη γεσηξήζεηο. Οη πέληε 
(5) πεγέο ηνπ Πειίνπ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ζήκεξα ε Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. παξάγνπλ (ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία ηνπ 2010), 7.459.755 κ3 λεξνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 55% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. 
Δθηφο ησλ πεγψλ ηνπ Πειίνπ, ε Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. δηαζέηεη θαη 33 γεσηξήζεηο κε ζπλνιηθή 
παξαγσγή ην 2010, 6.114.888 κ3 λεξνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 45% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, 
ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηά ηνπο είλαη 1.576 κ3/ψξα, λεξνχ. Λακβάλνληαο 
ππφςε ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο παξνρήο ησλ πεγψλ θαη ζεσξψληαο φηη ε πξαγκαηηθή εηήζηα 
παξαγσγή απνηειεί ην 80% ηεο ζεσξεηηθήο κέγηζηεο, εθηηκάηαη φηη ε κέγηζηε εηήζηα 
παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ ηνπ πδξαγσγείνπ ηνπ λένπ Γήκνπ Βφινπ αλέξρεηαη ζε 23.326.128 
κ3. 
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Σα λεξά ησλ πεγψλ (Καιηαθνχδα, Ξεξάθηα, Μάλλα θαη Γεξαθηά, Κνπθνπξάβα, Μαθξηλίηζα) 
είλαη απφ ρεκηθήο άπνςεο εληφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία πεξί «πνηφηεηαο λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο». Πεξηζηαζηαθέο ππεξβάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα φξηα ησλ 
κηθξνβηαθψλ δεηθηψλ, αληηκεησπίδνληαη κε ηελ απνιχκαλζε πνπ πξνεγείηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ηεο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ ζηνλ θαηαλαισηή. Όζνλ αθνξά ζηηο γεσηξήζεηο, 
δεδνκέλνπ φηη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθέξνπλ απφ γεψηξεζε ζε γεψηξεζε θαη 
κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην ξπζκφ άληιεζεο, ηελ ειηθία ηεο γεψηξεζεο θαη άιινπο 
παξάγνληεο, απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο, πξνθχπηεη πσο νη παξάκεηξνη κε ηηο πην απμεκέλεο ηηκέο  
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο γεσηξήζεηο είλαη τλωριούτα ιόνηα θαη νάηριο. ε θάπνηεο 
γεσηξήζεηο ζε ςειέο ζπγθεληξψζεηο βξίζθνληαη επίζεο ηα νιηρικά ελψ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 
είλαη νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο κεηάιισλ (θάπνηεο νξηαθέο) ζηηο γεσηξήζεηο ηνπ θάκπνπ. 

Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ λένπ Γήκνπ Βφινπ έρνπλ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα πνπ 
αλέξρεηαη ζε 35.434 κ3 πφζηκνπ λεξνχ. Ζ Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. δηαζέηεη έλα ζχζηεκα (επηά) 7 
δεμακελψλ απνζήθεπζεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε έλα λνεηφ άμνλα ζηηο παξπθέο ηνπ 
Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. Δθηφο απφ ην παξαπάλσ 
ζχζηεκα ησλ δεμακελψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ θεληξηθφ πνιενδνκηθφ ηζηφ, πθίζηαληαη δέθα 
(10) επηπιένλ θιάδνη νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ δεθαπέληε (15) δεμακελέο πνπ 
εμππεξεηνχλ ηνπο νηθηζκνχο. 

Ο Γ. Βφινπ, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ Γήκσλ Βφινπ, Ν. Ησλίαο, 
Αηζσλίαο, Ν. Αγρηάινπ, Πνξηαξηάο, Ησιθνχ, Αγξηάο, Αξηέκηδαο θαη ηεο Κνηλφηεηαο 
Μαθξηλίηζαο, δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν χδξεπζεο κέζεο ειηθίαο, πνπ εθηείλεηαη ζε 
κήθνο 1.139,5 ρικ.. Σα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ αλαθνξηθά κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ηα 
επηκέξνπο κήθε, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1 πνπ αθνινπζεί. 

 

   Πίλαθαο 2.1: ηνηρεία δηθηχνπ χδξεπζεο Γήκνπ Βφινπ. 

 

  Πεγή: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 2012-2014. 

 

Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη φζν δηαξθεί ε επάξθεηα, ε πδξνδφηεζε γίλεηαη κε εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο πεγαίν λεξφ ζε πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη θαη ην 90%. Σνλ ππφινηπν 
ρξφλν θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ ην λεξφ πνπ δηαλέκεηαη ζην 
δίθηπν πξνο θαηαλάισζε, πξνέξρεηαη απφ αλάκημε λεξνχ ησλ γεσηξήζεσλ θαη πεγαίνπ 
λεξνχ, δεδνκέλνπ φηη νη πνζφηεηεο ησλ πεγαίσλ λεξψλ δελ επαξθνχλ θαη είλαη αλαγθαία ε 
ρξήζε γεσηξήζεσλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ειέγρεηαη θαη 
παξαθνινπζείηαη απφ ην ηκήκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο λεξνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β.. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ζπζηεκαηηθέο δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ 
ζπζηήκαηνο (πεγέο πδξνιεςίαο, δεμακελέο, ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, βξχζεο). 
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2.2.2  Άξδεπζε 

ηε Γ.Δ. Ν. Ησλίαο δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο άξδεπζεο θαη νη αλάγθεο εμππεξεηνχληαη απφ 
γεσηξήζεηο. ηελ πεξηνρή ησλ Γιαθπξψλ έρεη γίλεη γεψηξεζε αιιά δελ έρνπλ πινπνηεζεί ηα 
δίθηπα δηαλνκήο. ηε Γ.Δ. Αγξηάο νη γεσξγηθέο εθηάζεηο αξδεχνληαη κε πεγαία λεξά. Κχξηα 
πεγή είλαη ε «Γαιαλφπεηξα». Ζ δηαλνκή ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε ηζηκεληαχιαθεο. ηε Γ.Δ 
Πνξηαξηάο νη γεσξγηθέο εθηάζεηο αξδεχνληαη κε πεγαία λεξά κε εμαίξεζε ηελ Άιιε Μεξηά 
φπνπ ππάξρνπλ δέθα (10) γεσηξήζεηο θαη ηελ Πνξηαξηά φπνπ ππάξρεη κία (1). Μάιηζηα 
ππάξρνπλ δχν παξάιιεια δίθηπα θαη δηπιά πδξφκεηξα. ηε Γ.Δ. Αηζσλίαο ππάξρεη 
εθηεηακέλν δίθηπν άξδεπζεο (Γ.Π.Σ. Βόλοσ 2009). πιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα ιεηηνπξγνχλ 
επίζεο ζηνλ Αγ. Λαπξέληην, Μαθξηλίηζα, Γξάθεηα, Καηερψξη, Ησιθφ, Σ.Ο.Δ.Β. Αγ. Βιαζίνπ θαη 
Σ.Ο.Δ.Β. Ν. Αγρηάινπ. 

 

2.2.3 Απνρέηεπζε νκβξίωλ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ (Γ.Δ. Βφινπ θαη Ν. Ησλίαο) ππάξρνπλ, ζήκεξα, 
θαηαζθεπαζκέλα πνιιά έξγα απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ. Οη ηξεηο ρείκαξξνη, πνπ 
δηαζρίδνπλ ηελ πφιε θαη εθβάινπλ ζηε ζάιαζζα, είλαη δηεπζεηεκέλνη ζ’ φιν ην κήθνο ηνπο, 
πνπ δηέξρεηαη απφ δνκεκέλε πεξηνρή. Ζ θνίηε ηνπο ζηα δηεπζεηεκέλα ηκήκαηα είλαη, θαηά 
θχξην ιφγν,  ρσκάηηλε θαη ζε νξηζκέλα ηκήκαηα απφ ζθπξφδεκα θαη νξηνζεηείηαη κε πέηξηλνπο 
ή κπεηνλέληνπο ηνίρνπο.  Καηά κήθνο ησλ ρεηκάξξσλ έρνπλ δηακνξθσζεί πνιινί αλαβαζκνί.   

Δπίζεο, ππάξρνπλ ηξεηο πεξηθεξεηαθέο ρσκάηηλεο ηάθξνη γηα ηε ζπιινγή ησλ νκβξίσλ, πνπ 
απνξξένπλ πξνο ηελ πφιε απφ ηηο εμσηεξηθέο ιεθάλεο. Ζ πξψηε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 
Αγ. Παξαζθεπήο θαη εθβάιιεη ζηνλ Κξαπζίδσλα, ε δεχηεξε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ 
θαη εθβάιιεη ζηνλ Άλαπξν θαη ε ηξίηε πεξηβάιιεη ηε Νέα Γεκεηξηάδα θαη εθβάιιεη, επίζεο, 
ζηνλ Άλαπξν. ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο Μ.Π. Βφινπ ππάξρεη, ζήκεξα, έλα ηδηαίηεξα 
εθηεηακέλν δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ, ηνπ νπνίνπ ην ζπλνιηθφ κήθνο εθηηκάηαη φηη αγγίδεη 
ηα 116.949 κέηξα. Απφ ην ζπλνιηθφ κήθνο, ηα 17.400 κέηξα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηελ Α’ 
ΒΗ.ΠΔ. θαη ηα 9.500 κέηξα ζηε Β’ ΒΗ.ΠΔ. Σν δίθηπν ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο 
θαιχπηεη, κε ζεκαληηθή ππθλφηεηα, ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Βφινπ, πνπ πεξηθιείεηαη απφ 
ηνπο ρείκαξξνπο Κξαπζίδσλα θαη Άλαπξν κέρξη ηελ νδφ Γηάλλε Γήκνπ, θαζψο θαη ηνλ 
ππξήλα ηεο Ν. Ησλίαο. Απνδέθηεο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ δηθηχσλ είλαη ε ζάιαζζα γηα ην 
θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Βφινπ, ν  Άλαπξνο γηα ηα δίθηπα ηεο Ν. Γεκεηξηάδαο θαη ν Κξαπζίδσλαο 
γηα ηε Ν. Ησλία. 

Λφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ απνδεθηψλ (ζάιαζζα θαη ηξεηο ρείκαξξνη), ην ζχζηεκα 
απνρέηεπζεο νκβξίσλ ηνπ Βφινπ απνηειείηαη απφ πνιινχο αλεμάξηεηνπο αγσγνχο, πνπ 
νδεχνπλ κεκνλσκέλα πξνο ηνπο απνδέθηεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε λέα 
πεξηθεξεηαθή νδφο επεξεάδεη ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη  
απνηειεί έλα θπζηθφ θξάγκα ζηηο απνξξνέο ησλ αλάληη ιεθαλψλ (κε ζπιιεθηήξηνπο αγσγνχο 
ηα φκβξηα χδαηα απνρεηεχνληαη ζηνπο ρεηκάξξνπο). Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2011 ν 
Γ. Βφινπ θαηαζθεχαζε 1.000 κέηξα ζσιελσηψλ αγσγψλ θαη 1.500 κέηξα ρπηψλ αγσγψλ 
ζηηο παξφρζηεο νδνχο ηνπ Κξαπζίδσλα νη νπνίνη εθβάιινληαο απεπζείαο ζηε ζάιαζζα 
(παξαιακβάλνληαο ηα φκβξηα χδαηα ησλ πεξηνρψλ Άγηνη Αλάξγπξνη–Παιηφ Ληκελαξρείν– 
Σζαιαπάηα) απνθνξηίδνπλ ην ρείκαξξν απμάλνληαο ηελ παξνρεηεπηηθφηεηά ηνπ. Σέινο 
ζεκεηψλεηαη ε ζπκβνιή ζηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηνπ Γ. Βφινπ ησλ έξγσλ ζηνπο 
ρεηκάξξνπο Κξαπζίδσλα θαη Ξεξηά απφ ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 

ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ελφηεηεο ππάξρνπλ ζθφξπηα δίθηπα νκβξίσλ πδάησλ ηα νπνία 
θαηαζθεπάζζεθαλ ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε κειέηε ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην 
ξφιν απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ηνλ αλαιακβάλνπλ ηα απιάθηα άξδεπζεο.   
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2.2.4 Απνρέηεπζε πγξώλ απνβιήηωλ 

Οη Γ.Δ. Βφινπ, Ν. Ησλίαο θαη Αηζσλίαο ζπληζηνχλ ηε Μείδνλα Πεξηνρή Βφινπ. Ο πιεζπζκφο 
ηεο Μ.Π. Βφινπ εθηηκάηαη φηη ζήκεξα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 120.000 θαηνίθνπο.  
πγθεληξψλεη, δειαδή, ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο, ν νπνίνο 
εθηηκάηαη ζε 200.000 θαηνίθνπο. Σν θαηαζθεπαζκέλν, έσο ζήκεξα, δίθηπν απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ αλέξρεηαη ζε 385.015 κέηξα θπξίσλ αγσγψλ θαη 163.887 κέηξα ηξηηεχνληνο 
δηθηχνπ (αλακνλέο γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ θαηνηθηψλ). Απφ ην ζχλνιν ηνπ κήθνπο ηνπ δηθηχνπ, 
ηα 15.900 κέηξα αθνξνχλ ζην δίθηπν ηεο Α’ ΒΗ.ΠΔ. θαη ηα 17.200 κέηξα ζην δίθηπν ηεο Β’ 
ΒΗ.ΠΔ.. 

Ζ γεληθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ είλαη ε εμήο: 

Σα ιχκαηα ηεο πεξηνρήο Βφινπ-Ν. Ησλίαο ζπγθεληξψλνληαη ζε θεληξηθφ αληιηνζηάζην, πνπ 
έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηελ νδφ Βφινπ-Λαξίζεο παξά ηε δεμηά φρζε ηνπ ρεηκάξξνπ 
Κξαπζίδσλα. Όιε ε πεξηνρή, πιελ ηεο παξαιηαθήο, απνρεηεχεηαη κε βαξχηεηα. Ζ παξαιηαθή 
δψλε απνρεηεχεηαη ζε δχν ηνπηθά αληιηνζηάζηα, ηα νπνία θαηαζιίβνπλ ηα ιχκαηα ζηνλ 
πιεζηέζηεξν ζπιιεθηήξα βαξχηεηαο. Απφ ην θεληξηθφ αληιηνζηάζην, κε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, 
ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, νη νπνίεο δέρνληαη θαη ηα 
ιχκαηα ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο. Γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ Ν. Παγαζψλ έρνπλ 
θαηαζθεπαζζεί δχν ηνπηθά αληιηνζηάζηα, κε ηα νπνία ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζε θεληξηθφ 
θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί ζηελ Δζληθή Οδφ Βφινπ-Αζελψλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δ.Δ.Λ. μεθίλεζε ην 1988 θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο επεμεξγαζίαο: ηελ 
πξνθαηαξθηηθή, ηε ρεκηθή θαη ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαιχπηεη 
πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. (νδεγία 271/91 ζρεηηθά κε ην νξγαληθφ θνξηίν, ηα 
αησξνχκελα, ην άδσην θα ην θψζθνξν. Ζ Δ.Δ.Λ. έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα εμππεξεηεί εθηφο 
απφ αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα. 

Σν ζρήκα επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Δ.Δ.Λ. Βφινπ πεξηιακβάλεη 
θνηλή ζπιινγή βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ, πξνεπεμεξγαζία κε εζράξσζε, 
εμάκκσζε θαη απνιίπαλζε, θπζηθν-ρεκηθή επεμεξγαζία κε επίπιεπζε, ρεκηθά 
ππνβνεζνχκελε πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία θαη ρεκηθή απνκάθξπλζε θσζθφξνπ, θαη ηέινο 
βηνινγηθή επεμεξγαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε νξγαληθνχ άλζξαθα, αδψηνπ θαη θσζθφξνπ. 
ηε ζπλέρεηα ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη κε βαξχηεηα ζε αληιηνζηάζην ηειηθήο 
δηάζεζεο θαη κέζσ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ζηα έξγα δηάζεζεο. Ζ ηειηθή δηάζεζε ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γίλεηαη ζε βάζνο 54 κέηξα ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, ζην αθξσηήξη 
Αγθίζηξη κέζσ ζπζηήκαηνο ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ δηαρπηήξσλ κήθνπο 800 κέηξσλ. 

Ζ πεξίζζεηα βηνινγηθή ηιχο θαζψο θαη ε πξσηνβάζκηα ηιχο ησλ αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 
ιπκάησλ ππφθεηληαη ζε αλαεξφβηα ρψλεπζε. ηε ζπλέρεηα ε ρσλεπκέλε ηιχο νδεγείηαη ζηελ 
κνλάδα αθπδάησζεο πνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) ηαηληνθηιηξφπξεζζεο δπλακηθφηεηαο 10 
κ3/ψξα ε θάζε κία. Ζ επεμεξγαζκέλε ιάζπε, κε πνζνζηφ ζηεξεψλ πεξίπνπ 25%, δηαηίζεηαη 
ζε Υ.Τ.Σ.Α. καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. 

Μεηά απφ ζπκκεηνρή ηνπ πξψελ Γ.Πνξηαξηάο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 
θαηαζθεπάζζεθαλ δίθηπα αθαζάξησλ ζηηο πεξηνρέο Πνξηαξηά–Μαθξηλίηζα–ηαγηάηεο–Άιιε 
Μεξηά–Κνπθνπξάβα. Σα ιχκαηα ησλ σο άλσ πεξηνρψλ, είηε κέζσ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηελ 
Μαθξηλίηζα (κέζσ Κνπθνπξάβαο) κε ην Βφιν είηε κέζσ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηελ Πνξηαξηά κε 
ην Βφιν, απνρεηεχνληαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β.. 

Γηα ηηο ππφινηπεο Γ.Δ. Ησιθνχ-Αγξηάο-Ν. Αγρηάινπ-Λερσλίσλ ε Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. ζην πιαίζην 
εληαγκέλσλ ζην Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. έξγσλ πξφθεηηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 λα θαηαζθεπάζεη, ζε 
κεγάιν πνζνζηφ ησλ σο άλσ πεξηνρψλ, ην δίθηπν αθαζάξησλ.  
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2.2.5 Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήηωλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην Βφιν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία 
Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ δήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Μαγλεζίαο, πνπ απνηειεί ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Απνβιήησλ ζε επίπεδν Ν. Μαγλεζίαο, θαη εθηειείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: α) πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε, β) ζπιινγή-κεηαθνξά θαη γ) δηάζεζε. 

2.2.5.1 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ζπιινγή θαη κεηαθνξά ζηεξεψλ απνβιήησλ 

Α) χζηεκα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

Σα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: α) νη θπιηφκελνη θάδνη, β) νη 
ππφγεηνη θάδνη θαη γ) νη πιαζηηθνί ζάθνη. 

Κπιηφκελνη θάδνη: Ο αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2014, ζε 5.643 (εθ 
ησλ νπνίσλ 3.800 είλαη ρσξεηηθφηεηαο 1.100 ιίηξσλ θαη νη ππφινηπνη θάδνη είλαη 
ρσξεηηθφηεηαο 240, 660 θαη 760 ιίηξσλ. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη πιαζηηθνί, πξάζηλνπ 
ρξψκαηνο θαη ειάρηζηνη κεηαιιηθνί). Απφ απηνχο 520 είλαη ρσξνζεηεκέλνη ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλεο εζνρέο, ελψ νη ππφινηπνη βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ. Οη θπιηφκελνη 
θάδνη πξνθαινχλ πξνζηξηβέο κεηαμχ δεκνηψλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ ππεξεζία, αλαθνξηθά κε 
ηελ ρσξνζέηεζή ηνπο ελψ έληνλε είλαη θαη ε αληίδξαζε ησλ δεκνηψλ ζηελ ηνπνζέηεζε λέσλ 
θάδσλ, ζε ζεκεία φπνπ παξαηεξνχληαη απμεκέλα θνξηία. Δπίζεο ζε έληνλα θαηξηθά 
θαηλφκελα νη θάδνη παξαζχξνληαη θαη δεκηνπξγνχλ θζνξέο ζε πεξηνπζίεο ελψ κεξηθνί 
θαηαζηξέθνληαη. 

Τπφγεηνη θάδνη: Σν ζχζηεκα ησλ ππνγείσλ θάδσλ αλαπηχζζεηαη ζηηο Γ.Δ. Βφινπ θαη Ν. 
Ησλίαο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο μεθίλεζε ην 2013. Οη θάδνη είλαη πιαζηηθνί θαη αλέξρνληαη ζε 
είθνζη πέληε (25) ρσξεηηθφηεηαο 3.000 ιίηξσλ ν θαζέλαο. Ζ ζπιινγή ησλ απνβιήησλ απφ 
ηνπο θάδνπο απηνχο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ κε πξνζζήθε εηδηθνχ γεξαλνχ.  

Πιαζηηθνί ζάθνη: Οη πιαζηηθνί ζάθνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηζηπιίσλ 
θαιαζηψλ απνξξηκκάησλ, ζηνλ νδνθαζαξηζκφ θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ. 

Β) πιινγή θαη κεηαθνξά 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε ην ζηφιν 
ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ δήκνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηξηάληα ηέζζεξα (34) 
απνξξηκκαηνθφξα (πξέζεο–κχινη), ηξία (3) θνξηεγά, δχν (2) εκηθνξηεγά θαη ηέζζεξα (4) 
πιπληήξηα θάδσλ. Σα απνξξηκαηνθφξα θαινχληαη λα δηαλχζνπλ 35 ρηιηφκεηξα θαζεκεξηλά 
γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ (πεξίπνπ 249 θπβηθά κέηξα/εκέξα) ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ρσξηζκέλνο ν Γ. Βφινπ.  

ηε Μαθξηλίηζα θαη ηνλ  Άγην Λαπξέληην ε απνθνκηδή γίλεηαη απφ ηδηψηεο ιφγσ ηνπ φηη ζηηο 
πεξηνρέο απηέο ε ζηελφηεηα ησλ δξφκσλ είλαη απαγνξεπηηθή γηα ηε δηέιεπζε ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ.  

Δθηφο απφ ηε ζπιινγή ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ζπιιέγνληαη επίζεο νγθψδε αληηθείκελα 
(πεξίπνπ 2 θπβ. κέηξα/εκέξα), θιαδηά θαη κπάδα. ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 
εκπιέθνληαη θαη νη πνιίηεο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα θαιέζνπλ ηειεθσληθψο ζηελ ππεξεζία 
θαη λα δειψζνπλ ηελ αθξηβή ηνπνζεζία θαη ην είδνο ησλ νγθσδψλ πνπ απνζέηνπλ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο ηεο ζπιινγήο–κεηαθνξάο δελ είλαη 
επαξθήο. Τπάξρεη έιιεηςε αξθεηψλ κεραλεκάησλ π.ρ. κεραληθά ζάξσζξα, εθζθαθέαο 
θνξησηήο, κεράλεκα θαζαξηζκνχ αθηψλ θαη επηπιένλ ε παιαηφηεηά ηνπο απμάλεη ηα 
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο ππεξεζίαο. 

Kαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

Ο νδνθαζαξηζκφο πινπνηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη ησλ 
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Πνιπδχλακσλ ηκεκάησλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ κε ρεηξσλαθηηθά κέζα ελψ ηαπηφρξνλα 
ππνζηεξίδεηαη κε έμη (6) θπζεηήξεο–αλαξξνθεηήξεο γηα κάδεκα θχιισλ θαη επηά (7) 
κεραληθά ζάξσζξα, παιαηάο ηερλνινγίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο ζε θαζεκεξηλή 
βάζε. ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα ησλ νδνθαζαξηζηψλ πξνζηίζεηαη ε απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. Δπίζεο θαηά ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο, νη νδνθαζαξηζηέο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ 
πνιπζχρλαζησλ αθηψλ, απηψλ πνπ έρνπλ βξαβεπηεί κε γαιάδηα ζεκαία θαη γεληθά φινπ ην 
παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ δήκνπ. Λφγσ έιιεηςεο κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ αθηψλ νη 
εξγαζίεο γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά θαη κε πνιιέο δπζθνιίεο. Γεληθφηεξα, ηα παιαηάο ηερλνινγίαο 
κεραλήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλερψο βιάβεο, ν αλεπαξθήο ηνπο αξηζκφο θαη νη ιηγνζηνί 
ππάιιεινη, γηα ην κέγεζνο ηνπ δήκνπ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ ειιεηπή θαζαξηζκφ ηεο 
πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

2.2.5.2 Γηάζεζε 

Ζ δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ δήκνπ γίλεηαη ζην Υ.Τ.Σ.Α. Π.. Βφινπ, πνπ είλαη θαη 
ν κεγαιχηεξνο ηνπ λνκνχ. Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή ηνπ είλαη ν Τ.ΓΗ..Α. 
Ν. Μαγλεζίαο. Ο Υ.Τ.Σ.Α. βξίζθεηαη ζηε ζέζε Κάθθαβνο ηεο Γ.Δ. Αηζσλίαο ηνπ Γ. Βφινπ θαη 
δέρεηαη ηα απνξξίκκαηα ηνπ Γ.Βφινπ θαζψο θαη άιισλ ηξηψλ (3) δήκσλ ηνπ Ν. Μαγλεζίαο 
(Γ. Ρήγα Φεξαίνπ, Γ. Αικπξνχ θαη κέξνο ηνπ Γ. Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ) κε ζπλνιηθφ 
εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ 175.353 θαηνίθνπο θαζψο θαη ηα κε επηθίλδπλα απνξξίκκαηα ησλ 
δχν ΒΗ.ΠΔ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ιεθάλεο είλαη 160 ζηξέκκαηα θαη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 
έρεη ππνινγηζηεί ζηα 2.560.000 κ3, ελψ ε εθηηκψκελε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη είθνζη 
(20) έηε. Ο ζπλνιηθφο φγθνο απνξξηκκάησλ πνπ έρεη απνηεζεί κέρξη θαη ην έηνο 2012 
ππνινγίδεηαη ζε 1.824.836,50 κ3 θαη ε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα δσήο εθηηκάηαη φηη δελ ζα 
ππεξβεί ηα πέληε έηε. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο πνζφηεηεο απνβιήησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην  
Υ.Τ.Σ.Α. Π.. Βφινπ γηα πγεηνλνκηθή ηαθή θαηά ηελ πεξίνδν 2007–2012. 

 

  Πίλαθαο 2.2: Πνζφηεηεο απνβιήησλ  ζην Υ.Τ.Σ.Α. Π.. Βφινπ πεξηφδνπ 2007-2012. 

ΔΣΟ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Πνζφηεηα  
απνβιήησ
λ (ηφλνη) 

110.568,78 121.797,10 128.475,06 117.504,08 107.591,18  96.283,03 

  Πεγή: Τ.ΓΗ.Α., 2015. 

 

Σν 2004 (25/10/2004) ν χλδεζκνο πξνρψξεζε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηε Γεκνηηθή 
Δπηρείξεζε Μειεηψλ Καηαζθεπψλ Βφινπ (λπλ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Βφινπ) γηα ηε 
δεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ην βηναέξην ηνπ 
Υ.Τ.Σ.Α. Π.. Βφινπ. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ ε θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο 
εληφο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηνπ Π.. Βφινπ απφ ηδηψηε επελδπηή ε νπνία ιεηηνπξγεί απφ ην 2008.   

Καηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 
(ΠΔ..Γ.Α.) Θεζζαιίαο αλέθπςαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ 
επίηεπμε νξηζκέλσλ εθ ησλ ζηφρσλ. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ 
ζεκεία: 

 Παξαηεξήζεθε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ θαη ζηελ νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 
Απνβιήησλ (Φo.Γ..Α.) ζε θεληξηθφ επίπεδν, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επεθηαζνχλ 
ζηνρεπκέλα θαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε θαη άιισλ εηδηθψλ ξεπκάησλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ φπσο π.ρ. βηναπνδνκήζηκα, Α.Δ.Κ.Κ., ζπζθεπαζίεο θπηνθαξκάθσλ, 
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θ.ι.π. 

 Οη ζπλερείο αιιαγέο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε 
επίπεδν ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, θαζψο θαη ε αδπλακία θαζνξηζκνχ ελφο βηψζηκνπ θαη 
απνδνηηθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ησλ Φo.Γ..Α. έσο ζήκεξα, δεκηνπξγνχλ 
ζεκαληηθά εκπφδηα ζηνλ καθξνπξφζεζκν θαη νπζηαζηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Τπνζηειέρσζε ηνπ Φνξέα ζε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα δηνηθεηηθέο θαη 
ηερληθέο αδπλακίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Σέινο, ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη o Φνξέαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ δήκσλ ηνπ λνκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ Βφινπ, είλαη ην νξηαθφ ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Π.. Βφινπ απφ 
πιεπξάο δηαζέζηκνπ ρψξνπ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ, αθφκε θαη αλ απηά 
κπνξνχζαλ άκεζα λα κεησζνχλ δξαζηηθά ζε επίπεδν ππνιείκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, 
βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή ηνπ θάζε έξγν θαζ’ χςνπο επέθηαζεο θπηηάξνπ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. γηα ηελ 
επηκήθπλζε ηνπ νξίνπ δσήο ηνπ. 

ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. κέιε ηνπ, ν χλδεζκνο κειέηεζε, 
πξνθήξπμε θαη πξνκεζεχηεθε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΘΖΔΑ», ειεθηξνκεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ζπλνιηθήο αμίαο 2.836.380€. Ο εμνπιηζκφο απηφο απνηειείηαη απφ δεθαέμη (16) 
απνξξηκκαηνθφξα, ηέζζεξα (4) αλαξξνθεηηθά ζάξσζξα θαη ηέζζεξα (4) πιπληήξηα θάδσλ ηα 
νπνία δηαλεκήζεθαλ ζηνπο δήκνπο ηνπ λνκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε 
εμνπιηζκφ θαζαξηφηεηαο. Δπίζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ν χλδεζκνο έρεη 
ζηελ θπξηφηεηά ηνπ δχν (2) ηξάθηνξεο θαη ηξία (3) πξεο θνληέηλεξο ησλ 20 m3 έθαζην, ηα 
νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ απφ ην ηαζκφ Μεηαθφξησζεο 
Απνβιήησλ (.Μ.Α.) Αικπξνχ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Π.. Βφινπ. 

Παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ ν χλδεζκνο πξνρψξεζε ζηελ 
απνθαηάζηαζε, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, ηεζζάξσλ (4) Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο 
Απνξξηκκάησλ (Υ.Α.Γ.Α.) κηθξήο επηθηλδπλφηεηαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΘΖΔΑ» θαη 
ζηελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ Υ.Α.Γ.Α. ηνπ Ν. Μαγλεζίαο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 
2.140.000€, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Π.Δ.Π. Θεζζαιίαο. Έηζη ζήκεξα ζην Ννκφ 
Μαγλεζίαο δελ ππάξρεη θαλέλαο κε απνθαηεζηεκέλνο Υ.Α.Γ.Α. 

Ο χλδεζκνο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε φισλ ησλ 
αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ λνκνχ αλέζεζε ζε κειεηεηηθφ γξαθείν ηε κειέηε 
ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηε Μαγλεζία θαη ηε 
ζχληαμε ηνπ θαθέινπ γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε. Παξφια απηά ε 
κειέηε δελ αμηνπνηήζεθε ηα δχν ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. 

2.2.5.3 Πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο 

α) αλαθχθισζε ραξηηνχ, πιαζηηθνχ, αινπκηλίνπ θαη γπαιηνχ 

Ο Γ. Βφινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο Α.Δ. 
(Δ.Δ.Α.Α.) πινπνηεί, απφ ην 2008, έλα πξφγξακκα αλαθχθισζεο ράξηηλσλ, πιαζηηθψλ, 
κεηαιιηθψλ θαη γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ. Γηα ηε ζπιινγή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη 2.118      
κπιε θάδνη θαη δέθα (10) ππφγεηνη θάδνη αλαθχθισζεο. Απφ ην 2013, ην πξφγξακκα θαιχπηεη 
φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη έμη (6) απνξξηκκαηνθφξα αλαθχθισζεο ηα 
νπνία θαιχπηνπλ θαζεκεξηλά 51 ρικ. γηα λα κεηαθέξνπλ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζην 
ζπκβεβιεκέλν Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (Κ.Γ.Α.Τ.) ζηνλ Άγ. Γεψξγην Φεξψλ.  

Ζ απνθνκηδή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ν φγθνο ηνπο ππνινγίδεηαη ζε 
35 θπβ. κέηξα/εκέξα. Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά είλαη πνιιή θαιήο πνηφηεηαο (ην 28% πεξίπνπ 
είλαη ππφιεηκκα πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Τ. ζην Υ.Τ.Σ.Α.). Σν 2013, ν Γ. Βφινπ 
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βξαβεχηεθε απφ ην Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) καδί κε 
άιινπο πέληε δήκνπο ηεο ρψξαο, γηα ηελ πςειφηεξε θαηά θεθαιή επίδνζή ηνπ ζηνλ ηνκέα 
ηεο αλαθχθισζεο. 

β) αλαθχθισζε απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.)  

Απφ ην 2013 επίζεο, ν δήκνο πινπνηεί πξφγξακκα αλαθχθισζεο απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Α.Ζ.Ζ.Δ.) ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά 
απφ ηελ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο ζε θπιαζζφκελν δεκνηηθφ ρψξν ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πνπ αθνινπζείηαη. πλεξγαδφκελε εηαηξία αλαιακβάλεη ηε 
κεηαθνξά ηνπο ζε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζε πεξηνρή ηνπ Ν. 
Αηηηθήο. 

Ζ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα πνπ αθνξά 
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βνεζήζεη ζηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ απηνχ  
θαζψο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ χπαξμε αλαθχθισζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. απφ ην Γ. Βφινπ. 

γ) αλαθχθισζε Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) 

Απφ ηα κέζα ηεο ίδηαο ρξνληάο ηέινο, ν δήκνο ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο 
Ορεκάησλ Σέινπο Κχθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) πξαγκαηνπνηεί θαηαγξαθή ησλ 
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη κε επζχλε  
ζπκβεβιεκέλεο εηαηξίαο ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο Ο.Σ.Κ.Ε φπνπ θαη 
θαηαζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2.2.5.4 Πξφγξακκα θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ 

ηα ηέιε ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ε πξνκήζεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο πηινηηθήο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ απφ 
θιαδέκαηα θήπσλ θαη πάξθσλ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο LIFE+07 
ENV/GR/000282 «Αλάπηπμε ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο κέρξη ην 2020». Ζ κνλάδα φκσο απφ ηφηε, δελ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ιφγσ δηαθφξσλ 
δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ 
κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ν δήκνο κε ηελ απφξξηςε ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ 
ζην Υ.Τ.Σ.Α. αιιά θαη λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 
Απνξξηκκάησλ. 

 

2.2.6 Δλέξγεηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρεη πξσηνγελήο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νη 
αλάγθεο θαιχπηνληαη κε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μφλε εμαίξεζε είλαη ε παξαγσγή 
απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. κηθξήο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Βφινπ, κέξνο ηεο νπνίαο απνδίδεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. Απφ ην 2008 
ιεηηνπξγεί ν πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. ζην αξαθελφ, ηζρχνο 750 KW, κέξνο 
ηεο νπνίαο επίζεο απνδίδεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ.  

Απφ ηα δπηηθά, εηζέξρεηαη αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ πςειήο πίεζεο, ν νπνίνο ηξνθνδνηεί 
ηκήκαηα ηνπ Βφινπ, ηεο Ν. Ησλίαο, ηελ Α’ ΒΗ.ΠΔ. θαη ηελ Αγξηά. Σν πξφγξακκα επέθηαζεο ησλ 
δηθηχσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θάζε ζρεδίαζεο. 

Οη θαηεγνξίεο Α.Π.Δ. θαη νη θαηαξρήλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, έρνπλ 
σο εμήο: 

Αιολικές Δγκαηαζηάζεις: Ζ πεξηνρή ηνπ δήκνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο 
(Π.Α.Π.) ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 
Α.Π.Δ., ζπλεπψο δελ πξνθχπηνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο.  
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Υδροηλεκηρικές εγκαηαζηάζεις: Οη πεξηνρέο αμηνπνίεζεο πδαηηθνχ δπλακηθνχ εληνπίδνληαη 
θπξίσο ζηηο εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ ε χπαξμε λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ επηηπγράλεηαη απφ ην ζεκείν πδξνιεςίαο κέρξη ην ζηαζκφ 
παξαγσγήο ελέξγεηαο εμαζθαιίδνπλ ηε ζθνπηκφηεηα θαη βησζηκφηεηα ελφο πδξνειεθηξηθνχ 
έξγνπ. 

ην Γ. Βφινπ ιεηηνπξγνχλ θάπνηεο μικρής κλίμακας μονάδες Α.Π.Δ: Απφ ην 2008 ιεηηνπξγεί 
ζην ρψξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Μαγλεζίαο κνλάδα παξαγσγήο ξεχκαηνο απφ βηναέξην, πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνηθνδφκεζε ησλ απνζέζεσλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Άιιν παξάδεηγκα 
απνηειεί ν πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο αξαθελνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Γ.Δ.Τ.Α.Β. θαη ε 
παξαγσγή βηναεξίνπ ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.). ην κέιινλ 
πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή λένπ πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ ζηε ζέζε ''Μεηεξίδηα'' ηεο Μαθξηλίηζαο. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξαηεξήζεθε γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κηα ζηξνθή πξνο ηελ 
εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ, ιφγσ επλντθψλ θηλήηξσλ απφ ην θξάηνο, ηάζε πνπ ζηε 
ζπλέρεηα κεηψζεθε δξακαηηθά. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. ππάξρνπλ αξθεηνί 
ηδηψηεο κε εγθαηεζηεκέλα θσηνβνιηατθά επί ηνπ εδάθνπο ή επί ηνπ θηηξίνπ (εηδηθφ 
πξφγξακκα ζηεγψλ). 

Γεληθά, ε εθκεηάιιεπζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ειηαθή, γεσζεξκηθή, βηναέξην, 
βηνκάδα θ.ι.π.) δελ έρεη πξνο ην παξφλ εθαξκνζηεί ζε ζεκαληηθή έθηαζε ζην Γ. Βφινπ. 
Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο, 
βηνκάδαο θαη βηναεξίνπ θαη ελδερνκέλσο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε απφθαζε ηνπ δήκνπ λα ζπκκεηέρεη ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, 
κηα πξσηνβνπιία θηιφδνμε, επξσπατθή, ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε θχξην 
ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2)  ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%. ην 
παξαπάλσ πιαίζην, ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα (.Γ.Α.Δ.) ηνπ Γ. Βφινπ 
ζπληάρζεθε ην 2014 απφ ηελ ΑΝ.Δ.ΒΟ., αλαβαζκίδνληαο ην ήδε ππάξρνλ Σνπηθφ ρέδην 
Αλάπηπμεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέρξη ην 2020, κε ζηφρν κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ θαηά 7% κέρξη ην 2020, πνπ είρε πινπνηεζεί απφ ηνλ πξψελ Γήκν Βφινπ (λπλ 
Γ.Δ. Βφινπ) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE CLIM LOCAL 2020. Μέζα απφ 
ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ρεδίνπ ζα εθαξκνζηνχλ δξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο θαη ηελ αχμεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 
έρεη ήδε μεθηλήζεη ε ελεξγεηαθή απνηχπσζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γ. 
Βφινπ. 

 

2.2.7 Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

2.2.7.1 Οδηθφ δίθηπν 

Σν νδηθφ δίθηπν δηαθξίλεηαη ζε αζηηθφ/εκηαζηηθφ νδηθφ δίθηπν θαη ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν ην 
νπνίν δηαζθαιίδεη αθελφο ηε ζχλδεζε ηνπ δήκνπ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζε εζληθή θαη 
πεξηθεξεηαθή θιίκαθα αθεηέξνπ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 
επηκέξνπο ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γ. Βφινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 
ζην αζηηθφ/εκηαζηηθφ νδηθφ δίθηπν αλήθνπλ νδνί ή ηκήκαηα νδψλ πνπ δηαηξέρνπλ πεξηνρέο 
εληφο ζρεδίνπ ή εληφο νηθηζκψλ θαη ζην ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν αλήθνπλ νδνί ή ηκήκαηα 
νδψλ πνπ δηαηξέρνπλ πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη εθηφο νηθηζκψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν (εζληθέο θαη επαξρηαθέο νδνί) ηνπ Πνιενδνκηθνχ 
πγθξνηήκαηνο απνηειείηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ διήκοσζες οδούς, δειαδή ππεξαζηηθέο 
νδνχο, νη νπνίεο φκσο δηέξρνληαη θαη κέζα απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο 
εμππεξεηνχλ εθηφο απφ ηε ζχλδεζε πεξηνρψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ ή 
αθφκε θαη ηελ παξφδηα ζηάζκεπζε. 

Μηα δεχηεξε δηάθξηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ θαηά 
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ηνκέα επζχλεο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο νδηθήο 
ππνδνκήο. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα έρνπλ δηακνξθσζεί νη αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 
δηνηθεηηθήο δηάθξηζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ: 

 Γηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν (ή πξσηεχνλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν), κε δηνηθεηηθή 
αξκνδηφηεηα ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

 Λνηπφ εζληθφ δίθηπν (δεπηεξεχνλ θαη ηξηηεχνλ), κε δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 

 Δπαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν (πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ), κε δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 

 Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν (αζηηθφ νδηθφ δίθηπν), κε δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γ. Βφινπ. 
Σν δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη φια ηα ππφινηπα νδηθά ηκήκαηα θαη 
δηαδεκνηηθά (κε ραξαθηεξηζκέλα σο εζληθά θαη επαξρηαθά) ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο 
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή εθηφο νξίσλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ νηθηζκψλ. 

Οη νδνί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γ. Βφινπ πνπ αλήθνπλ ζην εζληθφ θαη ζην επαξρηαθφ 
(ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ) νδηθφ δίθηπν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Έληππν 2, ζηελ αξρή ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

                                          Υάξηεο 2.3: Οδηθφ Γίθηπν Ν. Μαγλεζίαο. 

 

                                                    Πεγή: Υ.Ο.Ο.Α.Π. Γήκνπ Αξηέκηδαο (Α’ ηάδην) 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα, ζχκθσλα κε ηα ππφ εθπφλεζε Γ.Π.. Π.. 
Βφινπ θαη Ν. Αγρηάινπ, είλαη ε αλαβάζκηζε ζε θιεηζηφ απηνθηλεηφδξνκν ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
Δ.Ο.6 Βφινο–Βειεζηίλν πνπ απνηειεί θαη ηκήκα ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, ε βειηίσζε 
πξνζβάζεσλ θαη ε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο Δ.Ο.30 Βφινο-Ν. Αγρίαινο θαη ε νινθιήξσζε 
ηεο νδηθήο παξάθακςεο Βφινπ κε αξηζκ.30 (Πεξηθεξεηαθφο), απφ ην ζεκείν ζπλάληεζεο κε 
ηελ Δ.Ο.30 «Βφινο-Ν. Αγρίαινο-Μηθξνζήβεο» κέρξη Α/Κ Λαξίζεο, θαη απφ ζήξαγγα Γνξίηζαο 
κέρξη ην ζεκείν ζπλάληεζεο κε Δ.Ο.34 «Βφινο–Νενρψξη–Σζαγθαξάδα– Υνξεπηφ» ηνπ 
ηξηηεχνληνο δηθηχνπ θαη ηελ παξάθακςε Αγξηάο θαη Λερσλίσλ. 

Όπσο θαίλεηαη ππάξρεη έλα ππθλφ νδηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ 
δήκνπ. Σφζν ηα παξαζαιάζζηα φζν θαη ηα νξεηλά ηκήκαηα ηνπ δήκνπ θαιχπηνληαη απφ έλα 
κεγάιν δίθηπν νδψλ, θπξίσο αγξνηηθψλ πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ησλ 
θαιιηεξγεηψλ. Σν δίθηπν απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη ζηελφ νδφζηξσκα θαη ε 
θπθινθνξία αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη πνιχ δχζθνιε εηδηθά φηαλ δηαζηαπξψλνληαη κε 
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αληηζέησο δηεξρφκελα νρήκαηα. Δπίζεο απαηηεί ζπλερή ζπληήξεζε θαη βειηίσζε. Σν 
επαξρηαθφ δίθηπν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θπξίσο γηα ηε ζχλδεζε ησλ νηθηζκψλ κεηαμχ ηνπο 
αιιά θαη κε ηελ πφιε ηνπ Βφινπ. ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ, ζηηο Γ.Δ. Αγξηάο θαη 
Αξηέκηδαο, ην δίθηπν απηφ επηδέρεηαη κεγάιν θπθινθνξηαθφ θφξην θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο 
κήλεο. Ωζηφζν ηα γεσκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη αθαηάιιεια, κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θπξίσο εληφο ησλ νηθηζκψλ απφ φπνπ δηέξρεηαη. 
Δπηπιένλ, ζηνπο νηθηζκνχο Ν. Αγρηάινπ, Αγξηάο,  Άλσ Λερσλίσλ θαη Κάησ Λερσλίσλ ην 
επαξρηαθφ δίθηπν δηέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ 
θπθινθνξία ησλ θαηνίθσλ ηνπο φζν θαη ζηε δηεξρφκελε θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Παξφκνην 
πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη θαη ζηνπο νηθηζκνχο ησλ Γ.Δ. Πνξηαξηάο θαη Ησιθνχ. 

Αθφκε έλα πξφβιεκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ είλαη ε έιιεηςε 
θαηάιιεισλ ζπλδέζεσλ (ηζφπεδσλ θαη αληζφπεδσλ θφκβσλ) κεηαμχ νδψλ πνπ δελ αλήθνπλ 
ζηελ ίδηα θαηεγνξία, απμάλνληαο έηζη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο θπθινθνξίαο. Ηδηαίηεξα έληνλν 
είλαη ην πξφβιεκα απηφ θαηά κήθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ ηνπ Βφινπ, αιιά θαη θαηά κήθνο 
ηεο εζληθήο νδνχ πξνο Αζήλα ε νπνία δηαζηαπξψλεηαη κε ηηο νδνχο πξφζβαζεο ζηελ 
πεξηνρή ησλ Ν. Παγαζψλ θαη Αγίνπ ηεθάλνπ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην νδηθφ δίθηπν εληφο ησλ νηθηζκψλ, εθηφο ηνπ Π.. Βφινπ, νη δξφκνη 
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζηελφηεηα νδνζηξψκαηνο θαη 
δπζθνιία πξνζπέιαζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 
δεκηνπξγψληαο θάπνηεο θνξέο έλα δαηδαιψδεο δίθηπν κε ηνπο ηέκλνληεο αγξνηηθνχο 
δξφκνπο.  

2.2.7.2 Αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο 

Οη θάηνηθνη ηνπ Π.. Βφινπ εμππεξεηνχληαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηελ πφιε κέζσ ησλ 
γξακκψλ αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ηνπ Κ.Σ.Δ.Α.Λ. Βφινπ. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δεθαέμη (16) 
γξακκέο πνπ θηλνχληαη ζηελ πφιε, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλάινγα κε ην δξνκνιφγην έρνπλ 
δηαθνξεηηθφ ηέξκα. Ζ ζπρλφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο πην θεληξηθέο πεξηνρέο, φζν φκσο 
απνκαθξπλφκαζηε απφ ην θέληξν ηα δξνκνιφγηα αξαηψλνπλ ζεκαληηθά (π.ρ. Γηκήλη, 
Μειηζζάηηθα, Πιαηαλίδηα). Ο θεληξηθφο ζηαζκφο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ βξίζθεηαη ζην 
δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, θνληά ζηελ είζνδν, δίπια ζην ζηαζκφ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ. Ζ 
Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ δελ εμππεξεηείηαη απφ αζηηθά ιεσθνξεία, παξά κφλν απφ ππεξαζηηθά. 

 1 Άλαπξνο-Ν.Ησλία (Πέηξνπ θαη Παχινπ) 

 2 Αθεηεξία-Ακπειφθεπνη 

 3 Άλαπξνο-Ν. Γεκεηξηάδα-Ν.Ησλία (ΜΔΣΚΑ) 

 4 Αθεηεξία-Αεδνλνθσιηέο (Άλσ Βφινο)  

 4 Αθεηεξία-Καηερψξη/ηαγηάηεο 

 4 Αθεηεξία-Άγηνο Ολνχθξηνο 

 5 Αθεηεξία-Σέξκα Λερψληα 

 5 Αθεηεξία-Πιαηαλίδηα 

 6 Γεκεηξηάδνο-φισλνο-Αιπθέο 

 6 Γεκεηξηάδνο-φισλνο- Άγηνο ηέθαλνο 

 7 Αθεηεξία-Άιιε Μεξηά/Αλαθαζηά 

 8 Αθεηεξία-Γηκήλη 

 9 Αθεηεξία-Υηιηαδνχ 

 10 Αθεηεξία-Μειηζζάηηθα 
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 11 Αθεηεξία-Κνηκεηήξην 

 15 Άλαπξνο-Παιαηά 

2.2.7.3 Τπεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο 

Ζ πεξηνρή ηνπ Π.. Βφινπ εμππεξεηείηαη κε δίθηπν ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, κέζσ ηνπ 
νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα κε ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη άιιεο 
πφιεηο ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, ππάξρεη ζχλδεζε κε ηελ Αιβαλία θαη ηε Βνπιγαξία. Σέινο, 
κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζπλδέεηαη ν Βφινο κε ηνπο ππφινηπνπο 
νηθηζκνχο ηνπ λνκνχ. Ο θεληξηθφο ζηαζκφο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ Βφινπ (Κ.Σ.Δ.Λ. 
Μαγλεζίαο) βξίζθεηαη ζηε δπηηθή είζνδν ηεο πφιεο, δίπια ζην ζηαζκφ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, 
θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ θαη ην ιηκάλη. Σνπηθφο ππεξαζηηθφο 
ζηαζκφο ππάξρεη θαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Ν. Αγρηάινπ. 

2.2.7.4 ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

Ο Γ. Βφινπ εμππεξεηείηαη ζηδεξνδξνκηθά ηφζν σο πξνο ηελ επηβαηηθή φζν θαη σο πξνο ηελ 
εκπνξεπκαηηθή ηνπ θίλεζε απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ ππάξρεη ζηα φξηα ηνπ δήκνπ θαη 
ζπλδέεη ηελ πεξηνρή θαηαξρήλ κε ηε Λάξηζα θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ ππφινηπε ρψξα. Σν 
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ηξεηο άμνλεο: 

1. Βφινο-Βειεζηίλν-Λάξηζα: κνλή ειεθηξνθίλεηε γξακκή εχξνπο (1,44 κ.). 

2. Βφινο-Βειεζηίλν-Παιαηνθάξζαια: κνλή κεηξηθή γξακκή (1,00 κ.). 

3. Βφινο-Άλσ Λερψληα-Μειηέο: κνλή γξακκή ζηελνχ εχξνπο (0,60 κ.). 

Απφ ηνπο παξαπάλσ άμνλεο, ν πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Βφινπ 
κε ππεξαζηηθέο ακαμνζηνηρίεο ηνπ Ο..Δ., κε γξακκή πνπ νδεχεη πξνο ηε Λάξηζα. Ζ 
ζηδεξνδξνκηθή πξφζβαζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ Βφινπ γίλεηαη απφ κηα γξακκή 
θαλνληθνχ πιάηνπο κέζσ ηεο Ν. Ησλίαο. Μηα δεχηεξε γξακκή δηέξρεηαη απφ ην ΒΗΟ.ΠΑ. θαη 
ηελ Α’ ΒΗ.ΠΔ. θαη ζπκβάιιεη κε ηελ πξψηε γξακκή ζην χςνο ηνπ εξγνζηαζίνπ ΜΔΣΚΑ, φπνπ 
ιεηηνπξγεί .. Γηαινγήο. Ζ γξακκή απηή είλαη κεηξηθή κέρξη ηελ Α’ ΒΗ.ΠΔ. θαη ζπλερίδεη σο 
γξακκή κηθηνχ εχξνπο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ θαλνληθή γξακκή, ζην .. Γηαινγήο. 
Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε χπαξμε ζχλδεζεο θαη κε ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ. Έηζη, 
ζπλδένληαη νη παξαγσγηθέο δψλεο θαη ην Ληκάλη ηνπ Βφινπ κε ηελ ελδνρψξα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο είλαη ζήκεξα αλελεξγφο, κεηά ηελ αλαβάζκηζε ζε γξακκή θαλνληθνχ 
εχξνπο ηνπ ηκήκαηνο ηεο κεηξηθήο γξακκήο ησλ Θεζζαιηθψλ ηδεξνδξφκσλ απφ ηα 
Παιαηνθάξζαια (ηαπξφο) κέρξη ηελ Καιακπάθα.  

Ο ηξίηνο άμνλαο έρεη αλαθαηληζζεί θαη ιεηηνπξγεί επνρηαθά κφλν σο πεξηεγεηηθή γξακκή κε 
αθεηεξία ηα Άλσ Λερψληα θαη ηέξκα ηηο Μειηέο, ελψ ην ηκήκα ηνπ απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ 
ζηαζκφ Βφινπ κέρξη ηα Άλσ Λερψληα παξακέλεη αλελεξγφ.  

Ο θεληξηθφο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο ηνπ Βφινπ είλαη ρσξνζεηεκέλνο ζην δπηηθφ ηνκέα ηεο 
πφιεο θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ιηκάλη θαη ην ζηαζκφ ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 
εκαληηθφ πξφβιεκα ιεηηνπξγηθφ, αζθάιεηαο αιιά θαη αηζζεηηθφ δεκηνπξγεί ε δηέιεπζε ηεο 
γξακκήο απφ ηηο δπηηθέο θαη βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Ν. Ησλίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά κήθνο ηεο 
νδνχ Βπδαληίνπ–Ηεξνινρηηψλ, κέρξη ηελ είζνδφ ηεο ζην ρψξν ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπρλφηεηα 
ησλ δξνκνινγίσλ πξνο ηε Λάξηζα έρεη κεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ 
θάπνηα δξνκνιφγηα εμππεξεηνχληαη κέζσ ιεσθνξείσλ ηνπ Ο..Δ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 
ηαθηηθά θαζπζηεξήζεηο δξνκνινγίσλ θαη νη ακαμνζηνηρίεο είλαη παιηέο θαη ζπρλά 
πξνθαινχληαη βιάβεο. 

Ζ πνηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ Βφινπ κε ηε Λάξηζα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί κέζσ απηήο 
γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζχκθσλα κε αλαθνηλψζεηο 
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ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ Ο..Δ, έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη πξνσζείηαη ε κεηαηξνπή ηεο γξακκήο 
απηήο ζε ειεθηξνθίλεηε πξναζηηαθνχ ηχπνπ. Κάηη ηέηνην ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε 
ρσξνηαμηθή έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηνλ εζληθφ θαη δηεπξσπατθφ ρψξν, ζα δψζεη ψζεζε ζηελ 
νηθνλνκία θαη ζα ζπληειέζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα δεκηνπξγία δηπφινπ αλάπηπμεο κε 
ηε Λάξηζα. 

2.2.7.5 Αεξνπνξηθέο ππνδνκέο 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γ. Βφινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ βξίζθεηαη ν Κξαηηθφο 
Αεξνιηκέλαο Νέαο Αγρηάινπ, ν νπνίνο απνηειεί ην κνλαδηθφ αεξνδξφκην ηεο επξχηεξεο 
επεηξσηηθήο πεξηνρήο πνπ ηελ εμππεξεηεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηα αεξνδξφκηα Αζήλαο 
θαη Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα ακηγψο επηβαηηθφ αεξνιηκέλα, πνπ θηινμελείηαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνχ αεξνιηκέλα Ν. Αγρηάινπ φπνπ ζηεγάδεηαη ε 111 Πηέξπγα 
Μάρεο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Ζ εθκεηάιιεπζή ηνπ αλήθεη ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο 
Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.). Γελ ραξαθηεξίδεηαη σο δηεζλέο, αιιά σο ζεκείν εηζφδνπ– εμφδνπ ζηε 
ρψξα, απφ ην νπνίν εθηεινχληαη επνρηαθά (ζπλήζσο απφ ηα κέζα ηεο άλνημεο κέρξη ηα κέζα 
θζηλνπψξνπ) πηήζεηο εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ θαη πηήζεηο ηζάξηεξ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Παξέρεη ηηο βαζηθέο εμππεξεηήζεηο θαη ζπλδέεηαη κε ηα Κ.Σ.Δ.Λ. 
Μαγλεζίαο. Κπξηφηεξνη πξννξηζκνί απνηεινχλ κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Πξέπεη λα 
ζεκεησζεί σζηφζν φηη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα (2012-2014) ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ 
κεηαθηλήζεθαλ κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 
αθελφο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αθεηέξνπ ζην φηη ην αεξνδξφκην δελ έρεη εδξαηψζεη αθφκε 
ην ξφιν ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. 

εκεηψλεηαη, φηη πξφζθαηα νινθιεξψζεθαλ έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 
αεξνδξνκίνπ. Παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ε θαηαζθεπή νδνχ πξνζπέιαζεο απφ Ν. Αγρίαιν 
θαη Αικπξφ. ήκεξα ε πξφζβαζε ζην αεξνδξφκην γίλεηαη κέζσ ηνπ ζηξαηησηηθνχ 
αεξνδξνκίνπ. 

2.2.7.6 Ληκεληθέο ππνδνκέο 

Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο θαη είλαη ην 
θπξηφηεξν ζε επίπεδν Κεληξηθήο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ην βαζηθφ νδηθφ θαη 
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα εκπνξηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ιηκάλη, ην νπνίν 
δηαρεηξίδεηαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Βφινπ (Ο.Λ.Β.) Α.Δ. Ο ηειεπηαίνο δηαρεηξίδεηαη ηηο 
αθφινπζεο ιηκεληθέο δψλεο ζηε πεξηνρή: 

1. απφ ηνλ φξκν Αγξηάο-ΒΡ (British Petroleum)-ΑΓΔΣ έσο ηα Πεπθάθηα-Αιπθέο. 

2. ζην σξφ. 

3. ζηελ Αθηή Μακηδάθεο, Υξπζή Αθηή Παλαγηάο.  

Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ δσλψλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

1. Σν θεληξηθφ ιηκέλα Βφινπ. 

2. Σηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΓΔΣ ΑΔ θαη ηεο BP/SHELL, ζηα αλαηνιηθά ηνπ 
θεληξηθνχ ιηκέλα κεηά ην ιφθν Γνξίηζαο. 

3. Σα παξαιηαθά θξεπηδψκαηα ζηνλ φξκν Αγξηάο. 

4. Σνπο πξνβιήηεο θνξηνεθθφξησζεο ησλ εξγνζηαζίσλ SOVEL θαη ΔΛΗΓ ζηνλ φξκν 
νχξπεο ζηελ πεξηνρή Σζηγγέιη Αικπξνχ. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ππάξρνπλ ηέζζεξηο πξνβιήηεο (ηνπξηζηηθφο θαη εκπνξηθoί), 
ηρζπφζθαια, θηίξηα δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, απνζήθεο, ππφζηεγα, 
θνξηνεθθνξησηηθά κέζα, θξεπηδψκαηα θαη κφινη εμππεξέηεζεο βηνκεραληψλ θαη 
πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ motor ship γηα ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ απφ θαη πξνο ηελ ππφινηπε 
ρψξα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο. πλνιηθά, ε ιηκεληθή δψλε ηνπ Ο.Λ.Β. έρεη έθηαζε πεξίπνπ 
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1.000 η.ρικ.. Γηαζέηεη δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Β. ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν θπιάθηα (εμφδνπ ιηκέλνο 
θαη parking), ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ Ο.Λ.Β. Α.Δ., ηελ αίζνπζα αλακνλήο ησλ επηβαηψλ, ηελ 
αίζνπζα αλακνλήο-εμππεξέηεζεο θξνπαδηεξφπινησλ, ην θηίξην ηνπ Ληκελαξρείνπ, ην θηίξην 
ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ηελ αλαηνιηθή θαη δπηηθή απνζήθε, ηα θηίξηα ηεο πξψελ ηρζπαγνξάο θαη ην 
βνεζεηηθφ ηνπο, ην θπιάθην Σεισλείνπ εηζφδνπ πξνβιήηαο ηιφ, ην θπιάθην Ληκελαξρείνπ 
εηζφδνπ πξνβιήηαο ηιφ, ην θηίξην ζπλεξγείνπ, ην θηίξην ηιφ, ην θηίξην ειεθηξνληθήο 
πιάζηηγγαο θαη θηίξην βνεζεηηθνχ ρψξνπ, θηίξην ππνζηαζκνχ ηεο Γ.Δ.Ζ., ην θηίξην 
εμππεξέηεζεο ηνπ πνξζκείνπ θαη βνεζεηηθφ θηίξην, ην ζπγθξφηεκα ησλ παιαηψλ ζθαγείσλ, 
ηα ππφζηεγα ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηέινο ηέζζεξηο απνζήθεο. Ο Ο.Λ.Β. ΑΔ δηαζέηεη νδηθφ, 
ζηδεξνδξνκηθφ αιιά θαη άιια δίθηπα θαη ππνδνκέο. Δπίζεο, ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ ιεηηνπξγεί 
Ληκελαξρείν, Σεισλείν θαη Αζηπλνκία Διέγρνπ Γηαβαηεξίσλ. 

Σν θπξίσο ιηκάλη, ζην κέησπν ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο θχξηα ζαιάζζηα 
πχιε αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ηεο Κεληξηθήο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο κε ηηο Βφξεηεο πνξάδεο, 
παξφιν πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζε απηή. Τπάξρεη δήηεκα 
αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο δψλεο ηνπ ιηκέλα, θαζψο θαη 
ζρεηηθφο ζρεδηαζκφο.  

Με ην ζθεπηηθφ φηη νη πφιεηο πξέπεη λα έρνπλ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζην ζαιάζζην κέησπν, 
ν Γ. Βφινπ δηεθδηθεί ηελ παξαρψξεζε ηκεκάησλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα πνπ δελ 
είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο ηνλ πεδφδξνκν ηεο παξαιίαο, ην πάξθν ηνπ 
Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ηελ πιαηεία ηνπ Αλαχξνπ, ηελ παξαιία ηεο Αγξηάο, ηα δηαηεξεηέα θηίξηα 
ησλ παιαηψλ απνζεθψλ ηνπ Σεισλείνπ, ηηο νπνίεο ν δήκνο ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη γηα 
πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηκήκα ηεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ 
Ληκελαξρείνπ, ην ρψξν ησλ παιαηψλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ θαη ηνλ παξαθείκελν ρψξν 
ζηάζκεπζεο. 

ηελ ππφινηπε παξαιηαθή δψλε εκπξφο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΓΔΣ, ππάξρνπλ ηξεηο 
κφινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εηαηξεία θπξίσο γηα κεηαθνξά κε 
ηζηκεληνθφξα πινία ζηελ ππφινηπε ρψξα, αιιά θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ζηνλ φξκν 
πεηξειαίσλ ΒΡ, αθξηβψο δίπια ηνπο πξνο ηα αλαηνιηθά ππάξρεη κφινο ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πεηξειαηνθφξα πινία motor ship γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ 
απφ θαη πξνο ηελ ππφινηπε ρψξα. 

Γηα ηνλ Ληκέλα Βφινπ ππάξρνπλ αξθεηά πξφζθαηα εγθεθξηκέλα Master Plan θαη 
Πεξηβαιινληηθνί Όξνη, πνπ πξνβιέπνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ρσξνζέηεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θεληξηθνχ ιηκαληνχ, νη νπνίεο ζα δηαρσξίζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή απφ ηελ 
εκπνξηθή θίλεζε θαη ζα απνκαθξχλνπλ απφ ην θέληξν ηηο ηδηαίηεξα ξππνγφλεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζθξαπ θαη ησλ ρχδελ θνξηίσλ. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ 
εμππεξεηεί απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιν θαη πην ηαθηηθά 
ππνδέρεηαη κεγάια θξνπαδηεξφπινηα πνπ επηζθέπηνληαη ην Βφιν. χκθσλα κε ηνλ εζληθφ θαη 
πεξηθεξεηαθφ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηα έξγα πνπ ζα 
αλαβαζκίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ ζε εκπνξηθφ εζληθήο εκβέιεηαο θαη σο ην θχξην 
επηβαηηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη αιηεπηηθφ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. 

Σέινο, ζην Γ. Βφινπ ππάξρνπλ δχν αιηεπηηθά θαηαθχγηα, έλα ζηελ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ 
(απέλαληη απφ ηελ πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ) ζπλδπαζκέλν κε ηελ ηρζπαγνξά θαη έλα ζηε Ν. 
Αγρίαιν. Οξγαλσκέλνη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, δειαδή καξίλεο, δελ ππάξρνπλ. Σα ζθάθε 
αλαςπρήο ειιηκελίδνληαη είηε ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ είηε ζε νξηζκέλεο κηθξέο ιηκεληθέο 
ππνδνκέο (φπσο ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Ν. Αγρηάινπ) είηε απιά αγθπξνβνιψληαο ζε θάπνην 
φξκν. 
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2.3 Οηθηζηηθή Οξγάλωζε 

2.3.1 Οηθηζηηθή αλάπηπμε θαη Πνιενδνκηθή νξγάλωζε 

ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ζαξάληα νθηψ (48) νηθηζκνί. 
Απφ απηνχο νη πεξηζζφηεξνη είλαη αγξνηηθνί θαη κφλν νη ηέζζεξηο, Βφινπ, Ν. Ησλίαο, Αγξηάο 
θαη Ν. Αγρηάινπ, έρνπλ κέγεζνο πιεζπζκνχ πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζηνπο αζηηθνχο νηθηζκνχο. 
Οη ηειεπηαίνη έρνπλ απμεκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη εμππεξεηήζεηο, κε ην Βφιν λα απνηειεί έδξα 
πνιιψλ ππεξεζηψλ, σο πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ.  

χκθσλα κε ην ζεζκνζεηεκέλν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο, ν Βφινο θαη ε Ν. 
Ησλία σο ζπγθξφηεκα είλαη θέληξν 2νπ επηπέδνπ, ε Αγξηά, ε Νέα Αγρίαινο, ε Πνξηαξηά, ε 
Μαθξηλίηζα, ην Γηκήλη θαη ηα Άλσ Λερψληα είλαη 4νπ επηπέδνπ, ελψ φινη νη άιινη νηθηζκνί είλαη 
5νπ επηπέδνπ. 

Οη νηθηζκνί, πέξα ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο, είλαη δηάζπαξηνη ζηελ εδαθηθή πεξηνρή 
ηνπ δήκνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο ρξήζεηο γεο (θαιιηεξγήζηκε γε, βνζθνηφπηα, 
δαζηθέο εθηάζεηο θ.α.) θαη ηε δηαθχκαλζε ηνπ πςνκέηξνπ, ζπληεινχλ ζην ζρεκαηηζκφ κηαο 
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζαο γεσκνξθνινγίαο κε πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Ζ πφιε ηνπ Βφινπ ζπλίζηαηαη ζην Π.. Βφινπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο/Σνπηθέο 
Κνηλφηεηεο θαη ηνπο νηθηζκνχο πνπ θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (πξψελ Γήκνη Βφινπ, Ν. 
Ησλίαο, Ησιθνχ θαη Κνηλφηεηεο Αγξηάο, Άιιεο Μεξηάο θαη Γηκελίνπ). 

        

     Πίλαθαο 2.3: Οηθηζκνί Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ. 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΡΗΑ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αγξηάο Αγξηά 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΗΩΝΗΑ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γηκελίνπ Γηκήλη 

  Κάθθαβνο 

  Παιηνχξη 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΛΟΤ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Βφινπ Βφινο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΩΛΚΟΤ 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ 
Ολνπθξίνπ 

Άγηνο 
Ολνχθξηνο 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλαθαζηάο Αλαθαζηά 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Άλσ Βφινπ Άλσ Βφινο 

  Ησιθφο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Ησλίαο Κιήκα 

  Μειηζζάηηθα 

  Νέα Ησλία 

  Φπηφθνλ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΡΣΑΡΗΑ Σνπηθή Κνηλφηεηα Άιιεο Μεξηάο Άιιε Μεξηά 

  Γνξίηζα 

       Πεγή: Γ.Π.. Π.. Βφινπ 

 

Ζ νηθηζηηθή νξγάλσζε φισλ απηψλ ησλ νηθηζκψλ αθνινπζεί ηε ζρεηηθή πνιενδνκηθή 
λνκνζεζία, αλάινγα κε ην αλ ππάξρνπλ φξηα νηθηζκνχ ή αλ είλαη νηθηζκνί πξν ηνπ 1923, αλ 
είλαη νηθηζκνί θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη αλ έρνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή ζρέδην 
πφιεο. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γ. Βφινπ ππάξρνπλ δεθανρηψ (18) νηθηζκνί 
ζηηο Γ.Δ. Βφινπ, Ν. Ησλίαο, Ησιθνχ, Μαθξηλίηζαο, Πνξηαξηάο, Αγξηάο θαη Αξηέκηδνο πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζηεί κε Π. Γ. ηνπ 1978, 1980 θαη 1997 σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ηζρχνπλ γη΄ 
απηνχο εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. Αλαιπηηθφηεξα νη νηθηζκνί θαη ηα Π.Γ. 
ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαίλνληαη ζην Έληππν 2. 

ήκεξα, εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο έρνπλ νη νηθηζκνί ηνπ Βφινπ, ηεο Ν. Ησλίαο, ηεο Αγξηάο θαη 
ηεο Ν. Αγρηάινπ. Δπίζεο, ππάξρεη Δγθεθξηκέλν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..) γηα ην 
Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Βφινπ θαη γηα ηε Ν. Αγρίαιν. ήκεξα θαη ηα δχν βξίζθνληαη ππφ 
αλαζεψξεζε θαη αλαθέξνληαη πηα ζην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ησλ Γεκνηηθψλ 
Δλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Καιιηθξάηε, ελψ 
παξάιιεια κε ην Γ.Π.. ηνπ Π.. Βφινπ εθπνλείηαη ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.) θαη πξνθαηαξθηηθή Γεσινγηθή Μειέηε. Αθφκε ππφ εθπφλεζε 
βξίζθεηαη ην ρέδην Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο, ελψ έρεη νινθιεξσζεί ην Υ.Ο.Ο.Α.Π. ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αξηέκηδνο θαη είλαη ππφ έγθξηζε. Έηζη, φιε ε ρσξηθή ελφηεηα ηνπ Γ. Βφινπ ζα απνθηήζεη ζηα 
επφκελα ρξφληα νινθιεξσκέλν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη 
ζηε ζπλέρεηα ε εθπφλεζε κειεηψλ ζρεδίσλ πφιεο θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο. 

 
Πίλαθαο 2.4: Δγθεθξηκέλα θαη ππφ εμέιημε .Υ.Ο.Ο.Α.Π. θαη Γ.Π.. 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΗΓΟ ΥΔΓΗΟΤ ΣΑΓΗΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Γ.Δ. ΒΟΛΟΤ, ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ, 
ΑΗΩΝΗΑ, ΠΟΡΣΑΡΗΑ, 
ΗΩΛΚΟΤ, ΑΓΡΗΑ 

Γ.Π.. Τπφ εθπφλεζε 
Πεξηιακβάλεη ηελ 
πεξηνρή ηνπ Π.. 
Βφινπ  

Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Υ.Ο.Ο.Α.Π. Τπφ εθπφλεζε  

Γ.Δ. ΑΡΣΔΜΗΓΟ Υ.Ο.Ο.Α.Π. Οινθιεξψζεθε Δίλαη ππφ έγθξηζε 

Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ Γ.Π.. Τπφ εθπφλεζε  

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
εκεηψλεηαη φηη ηα Γ.Π.. θαη ηα Υ.Ο.Ο.Α.Π. απνηεινχλ εξγαιεία αεηθφξνπ νξγάλσζεο ηνπ 
θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζε κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα, 
αθνινπζψληαο θαη εμεηδηθεχνληαο ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Με ηα 
Γ.Π.. θαη ηα Υ.Ο.Ο.Α.Π. ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ 
γεο, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν εληφο ησλ νηθηζκψλ φζν 
θαη ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν, ζηηο νηθηζηηθέο επεθηάζεηο, ζηνλ εμνπιηζκφ κε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο θαη θνηλσθειείο ιεηηνπξγίεο.  

Αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ Γ.Π.. Βφινπ, ν αζηηθφο ηζηφο ηεο πφιεο 
αλαπηχρζεθε ζε έλαλ απιφ νξζνγσληθφ θάλλαβν, κε νκνηφκνξθα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
(ηππνδάκεην ζχζηεκα), πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο δχν νηθηζηηθνχο ππξήλεο Βφινπ θαη Ν.  
Ησλίαο κε επεθηάζεηο πξνο ηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά (ζε πξψελ αδφκεηεο πεξηνρέο). Με βάζε 
ην ζρέδην απηφ, ε πφιε ηνπ Βφινπ έρεη αλαπηπρζεί σο κηα κνλνθεληξηθή πφιε, παξά ην 
γεγνλφο φηη ην Γ.Π.. πξνέβιεςε ηε δεκηνπξγία πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ πνιενδνκηθψλ 
θέληξσλ ζηηο πνιενδνκηθέο ηνπ ελφηεηεο. Έηζη νη πεξηζζφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο 
ιεηηνπξγίεο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ην ηζηνξηθφ θέληξν, αλ θαη έλα κηθξφηεξν θέληξν έρεη 
αλαπηπρζεί θαη ζηε Ν. Ησλία. Οη ρξήζεηο γεο ζην θέληξν παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή δηάρπζε, κε 
ηελ θαηνηθία λα ζπλππάξρεη κε ηηο ρξήζεηο εκπνξίνπ, ππεξεζηψλ αιιά θαη αλαςπρήο. Όζν 
απνκαθξπλφκαζηε απφ ην θέληξν θπξηαξρεί ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο. ηελ παξαιηαθή δψλε 
επηθξαηνχλ ρξήζεο αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ. Σέινο, ζηνπο γχξσ νηθηζκνχο (Νέεο Παγαζέο, 
Αγξηά, Πνξηαξηά θ.ι.π.), εθηφο ηεο θαηνηθίαο, ππάξρεη επίζεο ε ρξήζε αλαςπρήο θαη 
ηνπξηζκνχ. Οη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 
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Όζνλ αθνξά ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο 
πξαζίλνπ, απηνί είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ θαη άληζα θαηαλεκεκέλνη. 
Βέβαηα, ε αλεπάξθεηα απηή αληηζηαζκίδεηαη ζην θέληξν απφ ηελ παξαζαιάζζηα δψλε απφ ηελ 
πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ έσο ηνλ Άλαπξν. Οη πεξηθεξεηαθνί νηθηζκνί αληηκεησπίδνπλ θαη απηνί 
ειιείςεηο ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηε Ν. Αγρίαιν, θπξίαξρε ρξήζε είλαη απηή ηεο θαηνηθίαο, ε νπνία είλαη θαη εδψ 
νξγαλσκέλε κε βάζε ην ηππνδάκεην ζχζηεκα. ην λφηην ηκήκα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 
ζπγθεληξψλνληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, νη θνηλσθειείο ρξήζεηο, ηα κλεκεία θαη νη 
αξραηνινγηθνί ρψξνη, αιιά θαη ε δψλε κε ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

Οη ρξήζεηο γεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν είλαη αξθεηά ζπγθεληξσκέλεο θαη ζπγθξαηεκέλεο, 
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηελ χπαξμε ζεζκνζεηεκέλεο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 
(Ε.Ο.Δ.) πεξηκεηξηθά ηνπ Π.. θαη αθεηέξνπ ζηελ χπαξμε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ηεο 
βηνκεραλίαο. Ζ Ε.Ο.Δ., ε νπνία κέζσ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαηάθεξε λα 
ζπγθξαηήζεη ηηο ηάζεηο αζηηθήο δηάρπζεο θαη λα νδεγήζεη ζε ζεκεηαθέο ζπγθεληξψζεηο 
νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζεζκνζεηήζεθε ην 1986 θαη θαιχπηεη ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 
Βφινπ, Ησιθνχ, ην λφηην ηκήκα ηεο Γ.Δ. Ν. Ησλίαο, θαζψο θαη ηα παξαιηαθά ηκήκαηα ησλ Γ.Δ. 
Πνξηαξηάο, Αγξηάο θαη Αξηέκηδαο. Έρεη θπξίσο ραξαθηήξα πξνζηαζίαο νηθνζπζηεκάησλ 
(Πήιην, Παγαζεηηθφο θφιπνο, παξαζαιάζζηα δάζε), γεσξγηθήο γεο πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ εζληθήο ζεκαζίαο (έζθιν-Γηκήλη), ηνπξηζηηθψλ 
δηαδξνκψλ θαη εηζφδσλ ζην αζηηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ (Α’ Φάζε/ηάδην Γ.Π.. Βφινπ, Κεθ. Α3, 
ζει. 72).  

Σν θαηλφκελν βέβαηα ηεο δηάζπαξηεο δφκεζεο Α’ θαηνηθίαο ζηνλ εμσαζηηθφ-αγξνηηθφ ρψξν, 
αλ θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, δελ εθιείπεη. Δπίζεο, κηθξνί ζχιαθεο αλάκηθηεο κφληκεο θαη 
παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, αιιά θαη ρξήζεηο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο, ζπλαληψληαη ζηελ 
παξαιηαθή δψλε απφ ηε Ν. Αγρίαιν έσο ην Μαιάθη. Δκθαλίδεηαη, επνκέλσο, θαη ζην Γ. Βφινπ 
ην ζχλεζεο ειιεληθφ θαηλφκελν ηεο νηθηζηηθήο πίεζεο ζηελ παξάθηηα θαη πεξηνηθηζηηθή δψλε 
ησλ κεγάισλ πφιεσλ. 

Ζ βηνκεραλία–βηνηερλία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηνπο 
ζεζκνζεηεκέλνπο ππνδνρείο (ΒΗ.ΠΔ.-ΒΗΟ.ΠΑ-Εψλεο Ε.Ο.Δ.), αλ θαη ππάξρεη ηάζε δηάρπζεο  
ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ρσξνζέηεζήο ηνπο είηε δηάζπαξηα είηε θαηά 
κήθνο ησλ ζεκαληηθψλ νδηθψλ αμφλσλ πνπ ζπλδένπλ ην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο, 
ηδηαίηεξα ζηηο εμφδνπο πξνο Αζήλα, πξνο Λάξηζα θαη πξνο Αγξηά. 

 

2.3.2 Βηώζηκε θηλεηηθόηεηα 

Γηα ηα θπθινθνξηαθά ζέκαηα ηνπ δήκνπ ππεχζπλε είλαη ε ππεξεζία Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο ε 
νπνία αληηκεησπίδεη ειιείςεηο ηφζν ζε πξνζσπηθφ (κεραληθνί, δηνηθεηηθνί, ηερλίηεο) φζν θαη 
ζε πιηθνηερληθφ-κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ζ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε εηδηθά ζην θέληξν ηνπ 
Βφινπ είλαη αξθεηά απμεκέλε θαηά ηηο ψξεο αηρκήο (π.ρ. σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ) 
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θαηαζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 
ζηνλ θεληξηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο κε απηνθίλεην, ηελ έιιεηςε ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο θαη ηελ έιιεηςε επαξθψλ κέηξσλ αζηπλφκεπζεο. Ζ δπζιεηηνπξγία ησλ 
ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, ε παξάλνκε 
ζηάζκεπζε νρεκάησλ (ζε πεδφδξνκνπο θαη πεδνδξφκηα), ε θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 
(π.ρ. ηξαπεδνθαζίζκαηα) θαζψο θαη ε θαηαζηξνθή ηεο ππάξρνπζαο ζήκαλζεο απφ ηνπο 
πνιίηεο εληείλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηάλνημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ πνπ 
αθνξά ζηε ζήξαγγα Βφινπ–Αγξηάο ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 έρεη επηθέξεη ήδε θαηά κεγάιν 
πνζνζηφ κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ  θφξηνπ ζην θέληξν ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο. 
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Όζνλ αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο, ηδηαίηεξα ζηνπο πην νξεηλνχο (π.ρ. Πνξηαξηά, 
Γξάθεηα, Άγην Λαπξέληην), φπνπ δελ ππάξρεη ξπκνηνκηθφ ζρέδην  παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα 
κε ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ιφγσ ζηελφηεηαο δξφκσλ, έιιεηςεο πεδνδξνκίσλ θαη 
έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζεο-ζηάζκεπζεο. Σν πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν ζηα Άλσ θαη Κάησ 
Λερψληα, Αγξηά θαη Ν. Αγρίαιν φπνπ επηπιένλ έρνπκε ηε δηέιεπζε πνιιψλ γεσξγηθψλ 
κεραλεκάησλ θαη ν δξφκνο εζληθήο θπθινθνξίαο δηέξρεηαη απφ ην “εκπνξηθφ” ηνπο θέληξν κε 
απνηέιεζκα ε θίλεζε ησλ πεδψλ λα αλακηγλχεηαη κε απηή ησλ νρεκάησλ. Τπάξρεη επίζεο 
ζέκα κε ηελ έιιεηςε νλνκαηνζεζίαο ησλ νδψλ θπξίσο ζηα  Άλσ θαη Κάησ Λερψληα αιιά θαη 
ζε πεξηνρέο άιισλ νηθηζκψλ. 

ην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο 
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 
δηαβίσζήο ηνπο, ν δήκνο ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ζηελ Δσρωπαϊκή Ζμέρα Φωρίς Ασηοκίνηηο 
θαη ζηελ Δσρωπαϊκή Δβδομάδα Κινηηικόηηηας. ην ίδην πιαίζην επίζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 
αξθεηά δηεπξπκέλν δίθηπν πεδνδξφκσλ, πνδειαηνδξφκσλ θαη ιεσθνξεηνδξφκσλ θαζψο θαη 
έλα πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, έρνπλ πεδνδξνκεζεί αξθεηνί νδνί ζην 
θέληξν ηνπ Βφινπ ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ζηε Ν. Ησλία θαη ζηε Ν. Αγρίαιν.   

Απφ ην 2006, ηέζεθε ζηαδηαθά ζε ιεηηνπξγία δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ κε ζπλνιηθφ κήθνο 
22,5 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ. Οη πνδειαηφδξνκνη εθηείλνληαη ζηνλ θεληξηθφ ηζηφ ηεο πφιεο (νδφο 
Ρήγα Φεξαίνπ, Γθιαβάλε, Αλησλνπνχινπ, Δζληθήο Αληηζηάζεσο θ.α.) θαη ζηηο πεξηνρέο Νέεο 
Παγαζέο, Πεδίν Άξεσο, Ν. Γεκεηξηάδα θαη Άγηνη Αλάξγπξνη. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη είηε ζην 
επίπεδν ηνπ νδνζηξψκαηνο είηε πάλσ ζηα πεδνδξφκηα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο, αλ θαη έρνπλ 
ειιεηπή ζπληήξεζε, ζπκβάιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ρξήζε επηφηεξσλ 
κέζσλ κεηαθίλεζεο θαη κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. Βέβαηα, 
ζεκεηψλεηαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ γίλνληαη ζεβαζηνί απφ ηνπο πνιίηεο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πνδειαηφδξνκνπο γηα ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ηνπο. Σέινο, 
αλαθέξεηαη φηη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο μεθίλεζε, ζε θάπνηνπο απφ απηνχο, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ 
αλαβάζκηζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.  

Δπίζεο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2014, έρνπλ εθαξκνζηεί λέεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζην 
θέληξν ηεο πφιεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κέηξα φπσο ε ιεηηνπξγία ιεσθνξεηνισξίδσλ θαηά 
κήθνο ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ Ηάζνλνο θαη Γεκεηξηάδνο, ε απνκάθξπλζε ησλ θνξπλψλ 
ζ΄απηέο ηηο νδνχο, ε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ θνξηνεθθψξησζεο θαη ε ρσξνζέηεζε λέσλ 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κνηνζηθιεηψλ πνπ έρνπλ αλαθνπθίζεη αηζζεηά ην πξφβιεκα ηεο 
θπθινθνξηαθήο ξνήο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πεδψλ. Οη ιεσθνξεηφδξνκνη 
εηδηθφηεξα, εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ηα ηαμί θαζψο θαη ηα 
πεξηζηαηηθά εθηάθηνπ αλάγθεο (αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα).  

Σα δίθηπα ησλ πεδνδξφκσλ, πνδειαηνδξφκσλ θαη ιεσθνξεηνισξίδσλ έρνπλ ζεηηθέο 
επηπηψζεηο ηφζν ζηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ φζν θαη ζηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, 
βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Σν Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ Άξεσο, αλ θαη 
αληηκεησπίδεη πνιιέο ειιείςεηο ζε εμνπιηζκφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπλεηζθέξεη ζηελ 
επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θπξίσο ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη 
θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ έρνπλ ε ππεξεζία Βηψζηκεο 
Κηλεηηθφηεηαο θαη ην Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π.-ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.. 

Τπάξρεη επίζεο έλα αλελεξγφ πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζην Πνιηηηζηηθφ Άιζνο ηεο Ν. 
Ησλίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη πξνκήζεηα 
εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ.   

 

2.3.3 Αζηηθό – πεξηαζηηθό πξάζηλν 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ, ην πξάζηλν ησλ θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ πνπ ππάξρεη ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ δήκνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 
Έηζη, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηνρέο κε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ πξαζίλνπ αλά θάηνηθν θαη 
άιιεο κε ρακειφ πνζνζηφ. ε φηη αθνξά ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ε Γ.Δ. Βφινπ δηαζέηεη 
πεξίπνπ 400 ζηξέκκαηα πνπ θαηαλέκνληαη ζε 238 ρψξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ πάξθα, 
πιαηείεο, νδηθνί θφκβνη, λεζίδεο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Αληίζηνηρα ε Γ.Δ. Νέαο Ησλίαο 
δηαζέηεη 504 ζηξέκκαηα πνπ θαηαλέκνληαη ζε 88 ρψξνπο. Γηαζέηεη εθηεηακέλν θαη ππθλφ 
δίθηπν δελδξνθπηεχζεσλ ζηα πεδνδξφκηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, πνπ μεπεξλά ηα 80.000 
δέλδξα. Πξφθεηηαη γηα θπηεχζεηο ρακειήο βιάζηεζεο, θαιισπηζηηθά θπηά θαη δέλδξα πνπ 
παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία ζε κνξθέο θαη αλζνθνξία θαη είλαη πιήξσο εγθιηκαηηζκέλα 
ζηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Ζ αλαινγία θπιινβφισλ κε αεηζαιή είλαη 
πεξίπνπ 65:35 ζην ζχλνιν ησλ δέλδξσλ. Σα θπξηφηεξα είδε δέλδξσλ πνπ ζπλαληάκε είλαη 
κνπξηά, θξάμν, ζθελδάκη, ζνθφξα, θαξαγάηζη, ιεχθα, ηίιηα, καλφιηα κεγαλζήο, θαιισπηζηηθή 
δακαζθεληά, ςεπδαθαθία, πεχθν, θνίληθαο, λεξαηδηά θαη ιηγνχζηξν. Αληίζηνηρε πνηθηιία 
ππάξρεη θαη ζηνπο ζάκλνπο κε ηε δηαθνξά φηη ππεξηεξνχλ ηα αεηζαιή είδε ζε ζρέζε κε ηα 
θπιινβφια κε αληηπξνζσπεπηηθά είδε ηελ αγγειηθή, βηβνχξλν, θπδσλίαζηξν, πηθξνδάθλε, 
ηξηαληαθπιιηά, ηνχγηα, δελδξνιίβαλν θαη ειέαγλν. 

Οη θπξηφηεξνη αμηφινγνη ρψξνη πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο βξίζθνληαη ζηελ παξαιηαθή δψλε θαη 
ζηε Ν. Ησλία. Οη θπξηφηεξνη είλαη ηνπ Πεδίνπ Άξεσο (55 ζηξ.), ηνπ Αλαχξνπ (47 ζηξ.), ην Αγίνπ 
Κσλζηαληίλνπ (20 ζηξ.), ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Καξαγάηζη (11 ζηξ.), ηνπ Αζχινπ (11 ζηξ.), 
ησλ Αιπθψλ (8 ζηξ.) θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Άιζνπο Ν. Ησλίαο (Διηθνδξφκην) (143 ζηξ.). 
Δπηπξφζζεηα, κέζα ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ππάξρνπλ δηάζπαξηεο πιαηείεο, κηθξά πάξθα θαη 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ κεγέζνπο 3-5 ζηξεκκάησλ. Υψξνη πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάζπαξηα ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ιφγσ κε 
ππθλνθαηνηθεκέλεο δφκεζεο.  

Ωζηφζν, παξακέλεη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ πάξθσλ θαη θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ εληφο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ αιιά θαη ζηνπο νηθηζκνχο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ 
ηνπ δήκνπ. Ζ έιιεηςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ νθείιεηαη θαηά βάζε ζηε κε 
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο.  

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ είλαη: α) θαηαθεξκαηηζκφο 
απηψλ πνπ δπζρεξαίλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, β) γήξαλζε πνιιψλ δέλδξσλ, γ) έμαξζε 
θπηηθψλ αζζελεηψλ ιφγσ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (θφθθηλν ζθαζάξη ησλ Φνηληθνεηδψλ θαη  
ππηηνθάκπε ησλ Πεχθσλ κε πιήξε θαηαζηξνθή ησλ δέλδξσλ) θαη δ) θζνξέο θπηηθνχ πιηθνχ 
ιφγσ ηεο κε αλαλέσζήο ηνπ, ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ηεο εγθαηάζηαζεο παηρληδηψλ 
ινχλα παξθ, ησλ αθαζαξζηψλ δψσλ θιπ.. Δπίζεο, θζνξέο ππάξρνπλ ζε πνιιά πεδνδξφκηα 
κε κηθξφ πιάηνο ιφγσ αλάπηπμεο δέληξσλ κε εθηεηακέλν ξηδηθφ ζχζηεκα.   

Ζ ππεξεζία Πξαζίλνπ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπληήξεζε, άξδεπζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ αιιά θαη ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα Πνιπδχλακα ηκήκαηα απηψλ, αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα φπσο: ε 
δηάζπαξηε θηηξηαθή ηεο ππνδνκή, ε κείσζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (π.ρ. θεπνπξνί, 
πδξαπιηθνί, νδεγνί, ρεηξηζηέο θαιαζνθφξνπ) θαη ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πφξσλ κε 
απνηέιεζκα ηηο ειιείςεηο ηφζν ζε πιηθνηερληθφ (κηθξνεξγαιεία θήπνπ) φζν θαη ζε 
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (αλπςσηηθά κεραλήκαηα, πξέζεο, ριννθνπηηθά ηξαθηέξ θ.α) ν 
νπνίνο είλαη παιαηάο ηερλνινγίαο θαη παξνπζηάδεη ζπλερψο βιάβεο. Άιια πξνβιήκαηα 
ππάξρνπλ κε ην θιάδεκα ησλ πνιχ πςειψλ δέληξσλ γηα ηα νπνία ε ππεξεζία ζπλεξγάδεηαη 
κε εζεινληηθέο νκάδεο-αλαξξηρεηέο θιαδεπηέο ιφγσ έιιεηςεο γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο θαη 
αδπλακίαο πξφζβαζεο κεραλεκάησλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο κε πνιχ ζηελνχο δξφκνπο. Οη 
εζεινληέο βνεζνχλ επίζεο, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ηελ ππεξεζία ζηελ θνπή, ζηνλ 
ηεκαρηζκφ θαη ζηε δηαλνκή κεγάισλ θνξκψλ δέληξσλ γηα ζέξκαλζε ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ζηελ άξδεπζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, έρνπκε πνιιέο δπζθνιίεο ηδηαίηεξα 
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θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο λεξνχ θαη παιαηφηεηαο ησλ αληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ ησλ αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ. Ο δήκνο δηαζέηεη δψδεθα γεσηξήζεηο πνπ 
ρξεηάδνληαη επηζθεπή ή θαη αληηθαηάζηαζε θαη κφλν έλαλ πδξαπιηθφ γηα φιν ην αξδεπηηθφ 
δίθηπν γηα ην νπνίν ππάξρεη αλάγθε ελνπνίεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο απηνχ. 

Ο πην αμηφινγνο πεξηαζηηθφο ρψξνο αλαςπρήο θαη πξαζίλνπ είλαη ην άιζνο ηεο Γνξίηζαο, κηα 
πεπθφθπηε έθηαζε 900 ζηξ., πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί βηφηνπνο (Βάζε δεδνκέλσλ 
''ΦΗΛΟΣΖ'').   

Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ ε ππεξεζία Πξαζίλνπ ζπλεξγάδεηαη κε 
ην Γαζαξρείν Βφινπ, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηηο 
ηνπηθέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θ.α. 

 

2.3.4 Κνηκεηήξηα 

ην Γ. Βφινπ ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά ηξηάληα δχν (32) θνηκεηήξηα  πνπ εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν 
ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. Σν κεγαιχηεξν θαη πην θαηλνχξην είλαη απηφ πνπ εμππεξεηεί ηηο Γ.Δ. 
Βφινπ θαη Ν. Ησλίαο θαζψο θαη ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη βξίζθεηαη ζην 5ν ρηιηφκεηξν ηεο εζληθήο 
νδνχ Βφινπ–Λάξηζαο, ζηε ζέζε «Κνχθνο». Δθεί ζηεγάδεηαη θαη ε Γ/λζε Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γ. 
Βφινπ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ λεθξνηαθείσλ ηνπ δήκνπ. Βέβαηα, 
παξφιν πνπ είλαη κεγάιν ζε έθηαζε, ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 
αλάγθεο ηνπ Βφινπ θαη ηεο Ν. Ησλίαο γη' απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
θαη ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηαθψλ θνηκεηεξίσλ. 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξνζσπηθφ (θπξίσο γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ηηο ηαθέο– εθηαθέο), κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ 
ηνπο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε αλεπαξθήο θχιαμε ηνπ θνηκεηεξίνπ «Κνχθνο», ε 
νπνία γίλεηαη κφλν κε έλαλ θχιαθα, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζηελ νπζία αδχλαηε ε 
εμππεξέηεζε ηα απνγεχκαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο. 

Σέινο, έλα άιιν δήηεκα πνπ ηίζεηαη πηα φιν θαη πεξηζζφηεξν σο έλα ζχγρξνλν αίηεκα είλαη 
απηφ ηεο ρσξνζέηεζεο Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν.) εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε 
ζέζε «Κνχθνο». 

 

2.4 Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

Ζ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ηνκέα ηεο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο κε αληίζηνηρν νξγαλσκέλν γξαθείν. Σν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
ζπληνλίδεη θαη νξγαλψλεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  
επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, έληνλεο ρηνλνπηψζεηο, παγεηφο, 
ζεηζκνί θ.α.) ζην πιαίζην ησλ εγθεθξηκέλσλ κλεκνλίσλ πνπ ππάξρνπλ γηα θάζε έθηαθηε 
αλάγθε. Σα ζρέδηα δξάζεο είλαη απνηέιεζκα ζπλεδξηάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πληνληζηηθψλ 
Σνπηθψλ Οξγάλσλ κε βάζε εγθπθιίνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κέζσ 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο. 

Με βάζε ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε ππεξεζία δηαζέηεη αζχξκαηε 

                                                 

 Νέν Κνηκεηήξην ζηε ζέζε «Κνχθνο», Αγίνπ Γεσξγίνπ Ησιθνχ, Αγίαο Παξαζθεπήο, Παγαζψλ, Φπηφθνπ, 

Μειηζζαηίθσλ, Γιαθπξψλ, Σαμηαξρψλ (Παιηφ), Γηκελίνπ, έζθινπ, Παιηνπξίνπ, Άλσ Βφινπ, Αλαθαζηάο, Αγίνπ 
Ολνπθξίνπ, Αγξηάο, Γξάθεηαο, Νέαο Αγρηάινπ, Μηθξνζεβψλ, Ατδηλίνπ, Μαθξηλίηζαο (ζέζε Αιψληα), Κνπθνπξάβαο 
(Μαθξηλίηζα), Αγίνπ Γεσξγίνπ Μαθξηλίηζαο, Καηερσξίνπ, Άιιεο Μεξηάο, ηαγηαηψλ, Πνξηαξηάο, Άλσ Λερσλίσλ, 
Κάησ Λερσλίσλ, Αγίνπ Βιαζίνπ, ηξνθχινπ (Αξηέκηδαο), Παιαηνθάζηξνπ (Αξηέκηδαο) θαη Αγίνπ Λαπξεληίνπ. 
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επηθνηλσλία ζε απνθιεηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα φια ηα νρήκαηα θαη έρεη αλάινγεο ζπζθεπέο 
εγθαηεζηεκέλεο ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Με απηέο θαη κε ηηο πξνζσπηθέο κνλάδεο 
θηλεηήο ηειεθσλίαο επηηπγράλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ γξαθείνπ ζε θάζε έθηαθηε αλάγθε. 

Με ηνλ ειιηπή κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ (ππάξρεη αλάγθε πδξνθφξσλ, θνξηεγψλ θ.α.) θαη ην 
ιηγνζηφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη, ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ (Σερληθή, Πξάζηλν), ηα θαηά ηφπνπο Πνιπδχλακα ηκήκαηα θαη Γξαθεία 
ησλ Γ.Δ., ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β., ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ηηο ηνπηθέο εζεινληηθέο 
νξγαλψζεηο γηα λα επηηειέζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην έξγν ηνπ.  

Παξάιιεια, ην γξαθείν ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
ξεκάησλ, θξεαηίσλ, εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθνπέδσλ θαη νηθηψλ, παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ θαη 
δηαθφξσλ εζηηψλ κφιπλζεο-πξφθιεζεο ππξθαγηάο. Δίλαη ππεχζπλν επίζεο, γηα ηε 
δηακφξθσζε δξφκσλ θαη αθηψλ κεηά απφ έληνλεο ρηνλνπηψζεηο, βξνρνπηψζεηο, 
θαηνιηζζήζεηο, αλεκνζχειιεο θ.α. 

 

  2.5 Αλάιπζε εζωηεξηθνύ – εμωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (SWOT) 

ΣΟΜΔΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Έιιεηςε επαξθνχο ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηψλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ ζηαζκψλ κέηξεζεο ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα ηελ θαηαγξαθή, 
παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
αηκφζθαηξαο θαη ελεκέξσζε/επαηζζεηνπνίεζε 
ησλ πνιηηψλ. 

Πιήξεο εγθαηάιεηςε ιεηηνπξγίαο ηαζκνχ 
κέηξεζεο αέξηαο ξχπαλζεο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. απφ ηηο αξρέο ηνπ 2014. 

Πξνψζεζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, Μ.Μ.Μ. 
θαη ρξήζεο πνδειάηνπ, κέζα απφ ηε ρξήζε 
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο αηκφζθαηξαο αιιά θαη κείσζε ησλ 
επηπέδσλ ερνξχπαλζεο. 

Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πεξηνρψλ 
αλελεξγψλ ιαηνκείσλ. 

Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζηαζκψλ 
κέηξεζεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο κεηά 
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη έιεγρνο γηα παξάλνκα 
ηνπνζεηεκέλεο θεξαίεο. 

Αχμεζε παξάλνκεο πινηφκεζεο. πλερήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνιηηψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα φια ηα παξαπάλσ 
ζέκαηα (αέξηα ξχπαλζε, ξχπαλζε εδάθνπο, 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, ερνξχπαλζε) κε 
πνηθίινπο ηξφπνπο. 

Τπεξβφζθεζε δαζηθψλ εθηάζεσλ.   

Αχμεζε παξάλνκεο ζχξαο.  

Τπνβάζκηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

Απνζπαζκαηηθέο θαη κε ζπκβαηέο κεηαμχ 
ηνπο κεηξήζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο 
αηκφζθαηξαο απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο.   

 

Απμεκέλε αέξηα ξχπαλζε θπξίσο ζην 
θέληξν ηεο πφιεο. 
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Έιιεηςε ππνδνκψλ βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ θαζψο θαη ζηα 
ειαηνηξηβεία κε απνηέιεζκα ηε ξχπαλζε 
ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ. 

 

Απμεκέλε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 
ιηπαζκάησλ κε απνηέιεζκα ηε ξχπαλζε 
ηνπ εδάθνπο, ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ηνπ 
Παγαζεηηθνχ θφιπνπ απφ ηηο απνπιχζεηο 
ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 

Ύπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ θεξαηψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο, κηθξνθπςειψλ αιιά θαη 
ππνζηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Ζ. ζε θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο κε απνηέιεζκα κεγάιν βαζκφ 
έθζεζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία.  

 

Τςειφ πνζνζηφ ερνξχπαλζεο θαη έθζεζε 
ησλ θαηνίθσλ ζ' απηή.     

 

Έιιεηςε επαξθνχο πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ κε 
απνηέιεζκα ηελ ππνβαζκηζκέλε  πνηφηεηα 
δσήο ηνπο ζηελ πφιε. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γελ ππάξρεη Φνξέαο Γηαρείξηζεο πεξηνρψλ 
Natura (εθηφο ηεο ιίκλεο Κάξιαο). 

Αμηνπνίεζε Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πφξσλ γηα 
ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. 

Ύπαξμε ζεκαληηθψλ ξππνγφλσλ 
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
πεξηνρή. 

Δθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε δξάζεο άκεζεο 
αληηκεηψπηζεο ηεο αέξηαο ξχπαλζεο. 

Τπνιεηηνπξγία Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ 
αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ. 

πλερείο έιεγρνη θαη επηβνιή θπξψζεσλ απφ 
ηνπο αξκνδίνπο αιιά θαη παξάιιειε 
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ζθνπφ ηε 
βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ 
ππεπζχλσλ ξχπαλζεο ηνπ Παγαζεηηθνχ 
θφιπνπ. 

Λεηηνπξγία ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο ρχδελ 
θνξηίνπ (ζθξάπ) ζην ιηκέλα ηεο πφιεο.         

 

Με ελεξγνπνίεζε αξκνδηνηήησλ 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο 
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ιίκλεο 
Κάξιαο. 

 

Λεηηνπξγία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ 
δελ ηεξνχλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζηελ 
παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία (επεμεξγαζία 
απνβιήησλ-βηνινγηθφο θαζαξηζκφο).   

 

Ύπαξμε λνκνζεζίαο πνπ θαζηζηά λφκηκε 
ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ ζε 
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ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

Έιιεηςε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ 
ηελ θεληξηθή πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 
θηλδχλσλ. 

 

ΣΟΜΔΑ: ΤΓΡΔΤΖ – ΑΡΓΔΤΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Απψιεηεο ιφγσ δηαξξνψλ, θινπψλ λεξνχ 
θαη ζθαικάησλ πδξνκέηξσλ. 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ λεξνχ γηα ηελ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Απνπζία ραξηνγξάθεζεο ησλ δηθηχσλ  
ζηηο Γ.Δ πνπ εληάρζεθαλ ζην Γ. Βφινπ κε 
ηνλ Καιιηθξάηε. 

 

Γελ ππάξρνπλ ξνιφγηα κέηξεζεο ηεο 
θαηαλάισζεο ζε πεξηνρέο ησλ λέσλ 
Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ (πδξφκεηξα). 

 

Διιείςεηο θαη αδπλακίεο ζε λέα δίθηπα 
χδξεπζεο θαη αληηθαηαζηάζεηο παιαηψλ 
ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Γπζθνιία θάιπςεο ηνπ πςεινχ θφζηνπο 
ησλ έξγσλ απνιχκαλζεο ησλ δεμακελψλ 
θαη ησλ έξγσλ ηειεπηηήξεζεο- 
ηειερεηξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ πδξαγσγείσλ ησλ νπνίσλ 
ε επέθηαζε θαη νινθιήξσζε θξίλεηαη 
απαξαίηεηε. 

 

Με επαξθήο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε 
θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Απνπζία ραξηνγξάθεζεο δηθηχσλ 
άξδεπζεο. 

 

Αλεμέιεγθηεο ηδησηηθέο γεσηξήζεηο θαη 
πδξνιεςίεο γηα άξδεπζε. 

 

Έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ κνλάδσλ 
αθαιάησζεο 

 

Έιιεηςε απνηχπσζεο - θαηαγξαθήο 
πδαηηθψλ πφξσλ.       

 

Έιιεηςε πιήξνπο ειέγρνπ πνηφηεηαο 
πδαηηθψλ πφξσλ.   

 

Γε γίλεηαη ππνινγηζκφο πδαηηθψλ αλαγθψλ 
(πδαηηθφ ηζνδχγην). 

 

Αλάγθε πινπνίεζεο έξγσλ ελίζρπζεο 
εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ. 

 

Αλάγθε νινθιήξσζεο έξγσλ  
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αληηθαηάζηαζεο  δηθηχνπ χδξεπζεο θαη 
βειηίσζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 
Βξνγρνπνίεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ     
δσλψλ πίεζεο ζην δίθηπν χδξεπζεο. 

Έιιεηςε έξγσλ γηα απνδνηηθή θαη αεηθφξν 
ρξήζε λεξνχ πξνο άξδεπζε θαη γηα 
αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή 
απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ. 

 

Αλεπαξθήο θαηαγξαθή ησλ αξδεπφκελσλ 
εθηάζεσλ αλά θαιιηέξγεηα θαη εθπφλεζε 
πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο. 

 

Αλάγθε εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ 
απνιχκαλζεο ζηα πεξηθεξεηαθά 
πδξαγσγεία κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Έιιεηςε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ      
πδαηηθψλ πφξσλ (Masterplan). 

 

Αλάγθε δηακφξθσζεο αξρείνπ πειαηψλ 
απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην θξάηνο ή 
απφ πξνγξάκκαηα ησλ εζσηεξηθψλ 
δηθηχσλ χδξεπζεο. 

Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο 
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε γηα ηα 
φξηα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
πφζηκνπ λεξνχ. 

ΣΟΜΔΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Έιιεηςε δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
ζε νηθηζκνχο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ 
Βφινπ (απφ Ν. Αγρίαιν κέρξη Μαιάθη). 

Οινθιήξσζε ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο     
αθαζάξησλ ζηηο Γ.Δ, ηκήκαηα ησλ νπνίσλ      
έρνπλ θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν. 

Αδπλακία ειέγρνπ απφξξηςεο 
αθαηάιιεισλ ιπκάησλ ζην δίθηπν 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ. 

Αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ        
ζηελ Δ.Δ.Λ. γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο      
ελέξγεηαο. 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ 
θαηαζθεπήο δηθηχσλ απνρέηεπζεο      
νκβξίσλ. 

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζία ηεο ηιχνο γηα 
πεξαηηέξσ μήξαλζε θαη ελεξγεηαθή αμηνπνίεζή 
ηεο γηα παξαγσγή είηε ειεθηξηθήο είηε ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ππάξρνπζα κειέηε. 

Έιιεηςε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη 
ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε 
Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 

Δπλντθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Α.Π.Δ.  
ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο. 

Μηθξήο έληαζεο ρξήζε Α.Π.Δ. 
(πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο, κνλάδα 
βηναεξίνπ Δ.Δ.Λ.). 

Δλδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ δεκφηε θαη άκεζε ζχλδεζή 
ηεο κε ηε Γ/λζε πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γ. 
Βφινπ, ζπλερείο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα 
ην δήηεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
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δεκηνπξγία πδαηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε 
θαζψο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα 
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ. 

Δλεξγνβφξνο δξαζηεξηφηεηα γηα άληιεζε, 
επεμεξγαζία λεξνχ θαη ιεηηνπξγία Δ.Δ.Λ. 
θαη αληιηνζηαζίσλ. 

Δκπινθή ζε θάζε δεκνηηθή πξσηνβνπιία θαη 
νκάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα (π.ρ. 
ΒΘΚΔ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, θ.ι.π.). 

Δλεξγνβφξνο δξαζηεξηφηεηα δηάζεζεο 
επεμεξγαζκέλνπ ιχκαηνο ζην Αγθίζηξη. 
(απψιεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ ππεξβαίλνπζα 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο).   

 

Πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα 
επελδχζεηο ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 
Α.Π.Δ. 

 

Αλάγθε θαηαζθεπήο λένπ κηθξνχ 
πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ζηε ζέζε 
Μεηεξίδηα Πειίνπ. 

 

Αλάγθε δηάζεζεο ηνπ ιχκαηνο ζηε 
ζαιάζζηα πεξηνρή έκπξνζζελ ηνπ Ξεξηά. 

 

Έιιεηςε κειεηψλ αληηπιεκκπξηθήο 
πξνζηαζίαο ζε φιεο ηηο Γ.Δ. θπξίσο ζην 
παξαιηαθφ κέησπν (Αγξηά, Ν. Αγρίαινο). 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Αδπλακία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. Έληαμε έξγσλ ζην Δ..Π.Α. 2014-2020 γηα ηελ 
θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζε Αγξηά (β΄ 
θάζε), Ν. Αγρίαιν, νηθηζκνχο ηνπ παξαιηαθνχ 
κεηψπνπ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Δ.Δ.Λ. 

Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ησλ νηθηζκψλ 
ησλ λέσλ πεξηνρψλ θαζηζηά ηερληθά θαη 
νηθνλνκηθά δπζρεξή ηελ θαηαζθεπή 
δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ. 

Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ΔΠΑλΔΚ-Κίλεζε, λέν 
Δ..Π.Α. 2014-2020  

Με ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. γηα 
δίθηπα νκβξίσλ. 

Δπθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην λέν Δ..Π.Α. 
2014-2020, Δζληθά Πξνγξάκκαηα 
Υξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. Πξάζηλν Σακείν, 
απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ πφξνπο 
Τπνπξγείσλ), Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α., Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 
(Δ.Σ.Δ.), Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 
πλεξγαζίαο, Γηαθξαηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Με ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. γηα 
ηηο ζπλδέζεηο αθηλήησλ ζην δίθηπν 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ. 

Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ 
γηα πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη  επέθηαζε ησλ 
Δ.Δ.Λ. 

ΣΟΜΔΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Με επαξθέο πξνζσπηθφ ζηελ ππεξεζία 
Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ. 

Πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
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Αλεπαξθήο θαη παιαηάο ηερλνινγίαο 
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππφγεησλ θάδσλ 
ζπιινγήο απνξξηκκάησλ. 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 
ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ. 

Γελ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα 
θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ 
ππνιεηκκάησλ. 

Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο 
ζπζθεπαζηψλ, Α.Ζ.Ζ.Δ. θαη Ο.Σ.Κ.Ε..   

Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. βξίζθεηαη ζε 
νξηαθφ ζεκείν, κε κέγηζηε πξφβιεςε ηα 5 
ρξφληα.  

Ύπαξμε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ 
επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ 
ζηε Μαγλεζία. 

Διιηπήο ελεκέξσζε πνιηηψλ ζε ζέκαηα 
αλαθχθισζεο πιηθψλ. 

Ξεθίλεζε ε επέθηαζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Βφινπ.  

Έιιεηςε Υ.Τ.Σ.Τ.  θαη Υ.Τ.Σ.Α. αδξαλψλ 
πιηθψλ. 

 

Έιιεηςε κειέηεο πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ησλ 4 πεξηθεξεηαθψλ 
ελνηήησλ ηεο Θεζζαιίαο ψζηε λα 
πξνθχςνπλ επηθαηξνπνηεκέλα θαη 
ζπγθξίζηκα δεδνκέλα, πνπ ζα 
απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζην 
ζρεδηαζκφ έξγσλ. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζσλ 
πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

Τινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ 
πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Δ..Π.Α. ή άιισλ επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ. 

Γελ ππάξρνπλ πφξνη γηα πξνκήζεηα 
ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Υξεκαηνδνηήζεηο ηεο Δ.Δ. ζε       
πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο Υ.Τ.Σ.Τ. 

Οη ζπλερείο αιιαγέο ησλ δηνηθεηηθψλ 
δνκψλ ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη 
ζε επίπεδν Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ, θαζψο 
θαη ε αδπλακία θαζνξηζκνχ ελφο βηψζηκνπ 
θαη απνδνηηθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ησλ 
Φν.Γ..Α. έσο ζήκεξα, δεκηνπξγνχλ 
ζεκαληηθά εκπφδηα ζηνλ καθξνπξφζεζκν 
θαη νπζηαζηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ δηαρείξηζεο 
ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Ύπαξμε εγθεθξηκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ 
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔ..Γ.Α.) 
Θεζζαιίαο. 

εκαληηθφ πξφβιεκα δεκηνπξγεί θαη ε 
ππνζηειέρσζε ηνπ Φν.Γ..Α. Ν. 
Μαγλεζίαο. 

Ύπαξμε θαιψλ πξαθηηθψλ/κεζνδνινγηψλ 
δηαινγήο απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή. 

Τπάξρεη θαζπζηέξεζε ζηε δεκηνπξγία 
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε 
εηδηθψλ ξεπκάησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 
απφ ηνπο Φν.Γ..Α. 

 

 ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ      
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Έιιεηςε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο 
ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. πνπ ππάξρνπλ 
άθζνλεο ζην Γ.Βφινπ.   

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ 
παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. (ειηαθά – 
αηνιηθά – πδξνειεθηξηθά) κε βαζηθφ γλψκνλα ην 
ζεβαζκφ ζην θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ 
ηεο πεξηνρήο. 

Αλεπαξθήο θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ ηνπ 
δήκνπ ζε ζέκαηα Α.Π.Δ. 

Υξήζε θπζηθνχ αεξίνπ αληί γηα πεηξέιαην ζε 
πνιιά δεκνηηθά θηίξηα. 

Με νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ 
ελεξγεηαθνχ ππεπζχλνπ. 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε ππάξρνληα θηίξηα 
ηνπ δήκνπ κε κνλψζεηο θαη θαηάιιειν 
εμνπιηζκφ (έμππλα θηίξηα). 

Με ρξήζε Α.Π.Δ. ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο. 

Ύπαξμε ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο 
(.Γ.Α.Δ.) ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ 
Γεκάξρσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δχν δεκνηηθψλ 
θνιπκβεηεξίσλ θαζψο θαη ηνπ Βηνινγηθνχ 
Καζαξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβφξεο 
δξαζηεξηφηεηεο  κε ζπλέπεηα ην απμεκέλν 
θφζηνο πνπ κεηαθπιχεηαη ζηνπο πνιίηεο. 

 

Απμεκέλε παξαγσγή αέξησλ ξχπσλ ζην 
θέληξν ηεο πφιεο απφ ηε ρξήζε ηνπ 
πεηξειαίνπ θαη ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε 
ρξήζε θαπζφμπισλ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ 
θαηνηθηψλ. 

 

 

  

 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Τπεξβνιηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (8-
10 ρξφληα) γηα εγθξίζεηο/άδεηεο 
εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ. (αηνιηθά θαη 
πδξνειεθηξηθά έξγα) κεγαιχηεξα απφ 50 
KW. 2 κε 3 ρξφληα απαηηνχληαη γηα ηελ 
έγθξηζε έξγσλ κηθξφηεξσλ ησλ 50 KW. 

Απμαλφκελε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα ηε 
ρξήζε Α.Π.Δ. απφ ην Δ..Π.Α. ή άιιεο πεγέο. 

Σν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ θαιχπηεη κφλν 
έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο Βφινπ – Ν. Ησλίαο (κέρξη 
ην χςνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ Πεδίνπ 
ηνπ Άξεσο) θαη δελ θαιχπηεη θακία άιιε 
Γ.Δ. 

Νέν Θεζκηθφ Πιαίζην Δλέξγεηαο. 

Σν ππάξρνλ θπζηθφ αέξην πνπ θηάλεη 
κέζσ ηνπ αγσγνχ είλαη επαξθέο γηα 
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 100 MW  θαη δελ 
κπνξεί λα επαξθέζεη γηα φιεο ηηο 
βηνκεραλίεο ηεο ΒΗ.ΠΔ. θαη φιν ηνλ αζηηθφ 
ηζηφ ηεο πφιεο (απηή ηε ζηηγκή θαιχπηεη 
κφλν θάπνηεο βηνκεραλίεο). 

Δπέθηαζε δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

Αδπλακία πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ, ζε 
ζέκαηα ελέξγεηαο, πξνζσπηθνχ. Μεγάιν ην 

Αμηνπνίεζε ηεο πξνβιεπφκελεο κείσζεο θαηά 
40% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
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θφζηνο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ 
ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ζε ελεξγεηαθά 
ζέκαηα. 

Α.Π.Δ. κέρξη ην 2025, ζχκθσλα κε πξφζθαηε 
έθζεζε ηνπ IRENA. 

 ΣΟΜΔΑ: ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ    

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Καζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 
πεξηθεξεηαθήο νδνχ Βφινπ. 

Απμεκέλε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη 
ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγή έξγσλ θαη 
κειεηψλ. 

Έιιεηςε θαηάιιεισλ θφκβσλ θαηά κήθνο 
ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ γηα ηε ζχλδεζή 
ηεο κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

Πηζηνπνίεζε ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ σο πξνο ηε 
δηαρεηξηζηηθή ηνπο επάξθεηα γηα ηε δηαρείξηζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ 1429:2008. 

Έιιεηςε αληζφπεδσλ θφκβσλ θαηά κήθνο 
ηεο εζληθήο νδνχ πξνο Αζήλα γηα ηελ 
αζθαιή κεηάβαζε ζηνπο νηθηζκνχο Ν. 
Παγαζψλ θαη  Αγ. ηεθάλνπ. 

 

Γηακπεξείο θηλήζεηο ζε πνιινχο νηθηζκνχο, 
κε απνηέιεζκα ηελ αλάκημε πεδψλ θαη 
νρεκάησλ (π.ρ. Αγξηά, Ν. Αγρίαινο, Άλσ 
θαη Κάησ Λερψληα θ.ι.π.). 

 

Έιιεηςε θαηάιιεισλ ηχπσλ ζχλδεζεο 
κεηαμχ νδψλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο 
βαζκίδαο. 

 

Διιηπή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε 
ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ερνξχπαλζε 
ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο 
δηέξρεηαη ε πεξηθεξεηαθή νδφο. 

 

Αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ. 

 

Γηαθνπέο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ιφγσ ηεο 
δηέιεπζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 
κέζα απφ ηε Ν. Ησλία.  

 

Με ηθαλνπνηεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 
παξάθηηαο ιηκεληθήο δψλεο θαη κηθξή 
ελζσκάησζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

 

 

Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα έξγα 
ζπληήξεζεο ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 

 

Αλεπάξθεηα δεκνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε λέσλ έξγσλ. 

 

Αλεπαξθήο ζηειέρσζε ησλ Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ.  

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 
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Έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο ζηδεξνδξνκηθήο 
ζχλδεζεο κε ηε Λάξηζα αιιά θαη κε ηελ 
ππφινηπε πεξηθέξεηα. 

Τπεξηνπηθέο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο 
ππνδνκέο. 

Έιιεηςε αληζφπεδσλ θφκβσλ θαη ινηπψλ 
ππνδνκψλ θαηά κήθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο 
νδνχ, αλαγθαίσλ γηα ηελ αζθαιή δηάβαζε 
ησλ πεδψλ. 

Ύπαξμε δηεζλνχο  αεξνδξνκίνπ Ν. Αγρηάινπ. 

Ζ πξφζβαζε ζην αεξνδξφκην Ν. Αγρηάινπ 
γίλεηαη κέζσ ηνπ ζηξαηησηηθνχ 
αεξνδξνκίνπ. 

Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 
ζχλδεζεο κε ηε Λάξηζα πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
ειεθηξνθίλεηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ 
(Π.Γ.Δ.). 

Απνπζία ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο κηθξψλ 
απνζηάζεσλ. 

Αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 
(Αεξνδξφκην – Ληκάλη – Ο..Δ.) θαη ζχλδεζή 
ηνπο κε ηελ πφιε θαη κε πεξηνρέο αλάπηπμεο 
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ΒΗ.ΠΔ.). 

 Ύπαξμε Master Plan Ληκέλνο Βφινπ γηα ηελ 
αλαδηνξγάλσζε ηεο ιηκεληθήο δψλεο θαη χπαξμε 
εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

 Οινθιήξσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ 
(απαξαίηεηε γηα ηελ νξζνινγηθή δηακφξθσζε 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ) κε επέθηαζε θαη ζχλδεζε 
κε ηελ ΠΑΘΔ. 

 Αμηνπνίεζε ηκεκάησλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ 
ιηκέλα απφ ην δήκν. 

ΣΟΜΔΑ: ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ρσξνηαμηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη ζπκπιήξσζεο ησλ 
επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ κε αληίζηνηρεο 
κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο Γ.Δ. πνπ 
ελζσκαηψζεθαλ  ζηνλ εληαίν Γ. Βφινπ. 

Οινθιήξσζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ Γ.Π..-
Υ.Ο.Ο.Α.Π. (ππφ έγθξηζε Υ.Ο.Ο.Α.Π. 
Αξηέκηδαο, ππφ νινθιήξσζε Αλαζεψξεζε θαη 
Δπέθηαζε Γ.Π.. Π.. Βφινπ, ππφ εθπφλεζε 
Αλαζεψξεζε θαη Δπέθηαζε Γ.Π.. Νέαο 
Αγρηάινπ θαη Υ.Ο.Ο.Α.Π. Μαθξηλίηζαο).  

Μεγάιε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην 
θέληξν ηεο πφιεο (θαη ηδηαίηεξα θνληά 
ζηνπο θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο Ηάζνλνο 
θαη Γεκεηξηάδνο). 

 

Ζ χπαξμε ςεθηαθήο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο θαη 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο, 
G.I.S. (παξαγσγή ζεκαηηθψλ ραξηψλ βάζεο 
δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε πνιίηε, 
ειεθηξνληθή ελεκέξσζε–δηαθάλεηα, ηζηνζειίδα  
Γ/λζεο Γφκεζεο). 

Γπζθνιία εθαξκνγήο ζρεδίνπ πφιεο ιφγσ 
έιιεηςεο πφξσλ γηα απαιινηξηψζεηο. 

Ζ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ησλ ζηειερψλ ηνπ 
δήκνπ ζε ζέκαηα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
εληζρπκέλε θαη κε ζπκκεηνρή ζε δηεπξσπατθά 
πξνγξάκκαηα. 

Αδπλακία εθπφλεζεο πνιενδνκηθψλ 
κειεηψλ ζε ζπλέρεηα ησλ Γ.Π..– 
Υ.Ο.Ο.Α.Π. ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαιίαο θαη άιινπο θνξείο ηεο πεξηνρήο 
(π.ρ. Η.Δ.Σ.Δ.Θ., Σ.Δ.Δ. Μαγλεζίαο). 

Μνλνθεληξηθή πνιενδνκηθή νξγάλσζε κε Καηαγξαθή–αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο 
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ηζρπξή εζηίαζε ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ 
Βφινπ. 

πεξηνπζίαο. 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλεο θαηαγξαθήο θαη 
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ηεο 
κεγάιεο αθίλεηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 

Αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ κε φξνπο 
αζηηθήο ζχλζεζεο θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ 
αζηηθφ ηζηφ. 

 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αζηηθψλ 
παξεκβάζεσλ θαη κε πιήξεο αμηνπνίεζε 
ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο (G.I.S.). 

εκαληηθφ απφζεκα αμηφινγσλ θαη δηαηεξεηέσλ 
θηηξίσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ δήκνπ θαη δπλαηφηεηα 
αμηνπνίεζήο ηνπο. 

Έιιεηκκα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ρψξσλ 
πξαζίλνπ θαη νξγαλσκέλσλ πεξηνρψλ 
αλαςπρήο. 

 

Αδπλακία εθπφλεζεο κειεηψλ Πξάμεο 
Δθαξκνγήο ή άιισλ απαξαίηεησλ 
εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ (π.ρ. δαζηθψλ, 
πεξηβαιινληηθψλ, θ.ι.π.) ζε ζπλέρεηα ησλ 
Πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ή γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεο, ιφγσ 
έιιεηςεο πφξσλ. 

 

Υξνλίδνπζα εθθξεκφηεηα πξάμεσλ 
εθαξκνγήο (πξνρσξεκέλν ζηάδην Π.Δ. Αγ. 
Παξαζθεπήο, Π.Δ. Ν. Παγαζψλ, ζπλέρηζε 
δηαδηθαζίαο Π.Δ. Νεάπνιεο–Αγ. 
Αλαξγχξσλ). 

 

Υξνλίδνπζα εθθξεκφηεηα έγθξηζεο 
Πνιενδνκηθήο Μειέηεο Μαξάζνπ θαη Π.Μ 
Κξηζαξηάο. 

 

Παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε ζηελ 
πινπνίεζε ησλ κειεηψλ, πνπ έρνπλ 
εληαρζεί ζην Δ..Π.Α., Γ.Π.. Βφινπ, 
.Μ.Π.Δ. Βφινπ, Γ.Π.. Ν. Αγρηάινπ, 
Υ.Ο.Ο.Α.Π. Μαθξηλίηζαο, Πξάμεο 
Δθαξκνγήο Αγ. Παξαζθεπήο, Πξάμεο 
Δθαξκνγήο Ν. Παγαζψλ, θπξίσο ιφγσ 
κεηαβνιψλ ζην Ννκηθφ Πιαίζην έγθξηζεο 
ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ 
(Ν.4269/2014) θαη κεηαθηλήζεηο 
πξνζσπηθνχ ζε άιιεο ππεξεζίεο. 

 

Έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην θέληξν 
ηεο πφιεο (θαη ηδηαίηεξα θνληά ζηνπο 
θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο Ηάζνλνο θαη 
Γεκεηξηάδνο). 

 

Έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο 
αμηφινγσλ θαη δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ 
ηδηνθηεζίαο ηνπ δήκνπ. 

 

Έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο 
αξραηνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ. 
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Μεγάιεο ππθλφηεηεο δφκεζεο θαη έιιεηςε 
Κ.Υ. ζηηο θεληξηθέο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο 
Βφινπ θαη Ν. Ησλίαο. 

 

χγθξνπζε ρξήζεσλ γεο ζε νξηζκέλεο 
πεξηνρέο (π.ρ. πνιπθαηαζηήκαηα, 
βηνηερληθά εξγαζηήξηα ζε πεξηνρέο 
θαηνηθίαο). 

 

Αληζνκεξήο θαηαλνκή δεκφζησλ 
ειεχζεξσλ ρψξσλ. 

 

Ύπαξμε ζπιάθσλ ππνβαζκηζκέλεο 
θαηνηθίαο. 

 

Αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ, αλαβάζκηζεο 
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γ/λζεο Γφκεζεο θαη 
βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
πξνο ηνλ πνιίηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 
Πιεξνθνξηψλ θαζψο επίζεο θαη 
ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε: α) εζσηεξηθή, 
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαη β) 
εμσηεξηθή, κεηαμχ ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. 

 

Έιιεηςε ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο 
αξρείσλ ησλ ηκεκάησλ Αδεηψλ Γφκεζεο,    
Πνιενδνκηθνχ Διέγρνπ θαη Πνιενδνκηθνχ 
ρεδηαζκνχ. 

 

Αλάγθε νξγάλσζεο θαη επέθηαζεο ησλ 
αλαγθαίσλ ρψξσλ αξρεηνζέηεζεο ηεο 
Γ/λζεο Γφκεζεο θαζψο θαη κεηαθνξά ηνπ 
πθηζηάκελνπ αξρείνπ απφ ην ρψξν ηεο 
πξψελ Ννκαξρηαθήο Απη/ζεο. 

 

Αλάγθεο ζπληήξεζεο ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ θαη πξνκήζεηαο λένπ 
εμνπιηζκνχ ζηε Γ/λζε Γφκεζεο. 

 

Έιιεηςε ππαιιήισλ δηαθφξσλ 
εηδηθνηήησλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν 
ηεο Γ/λζεο Γφκεζεο.  

 

Ύπαξμε πνιιψλ θαηαγγειηψλ πνπ 
αθνξνχλ ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαζψο 
θαη θαηαρξεζηηθψο επαλαιακβαλφκελσλ 
θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε λνκηκφηεηα 
έθδνζεο παιαηψλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη 
δεκηνπξγνχλ πξφζζεην θφξην εξγαζίαο. 

 

Μεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ ελεκέξσζε ηεο 
βάζεο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο ησλ 
απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ παξειζφλησλ 
εηψλ (απφ 20 εηίαο θαη πιένλ) θαη ζηε 
ζχληαμε θαη απνζηνιή ησλ ρξεκαηηθψλ 
θαηαιφγσλ είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ ησλ 
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απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ζηηο αξκφδηεο 
Γ.Ο.Τ., κε ζπλέπεηα ηελ πεξηνξηζκέλε 
εηζξνή εζφδσλ ζην δήκν απφ ηελ επηβνιή 
πξνζηίκσλ απζαηξέησλ  

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Ύπαξμε απζαηξεζηψλ δφκεζεο. Έγθξηζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ.  

Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο απφ ην Τ.Π.Δ.Κ.Α. 
ζηε ζχληαμε/έγθξηζε κειεηψλ. 

Ύπαξμε ζχγρξνλσλ πνιενδνκηθψλ εξγαιείσλ 
φπσο ηα G.I.S. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζηηθήο 
δηάρπζεο. 

Ζ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ 
κειεηψλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζπρλά ηηο 
θαζηζηά μεπεξαζκέλεο φηαλ ηειηθά 
αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη. 

Ύπαξμε πςειήο ηερλνγλσζίαο ζην 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

  

Σάζε γξακκηθήο πξνέθηαζεο θεληξηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ επί νδηθψλ αμφλσλ έμσ απφ 
ηελ πφιε πνπ ζπληειεί ζηελ άλαξρε εηθφλα 
ηεο πφιεο νπηηθά θαη ιεηηνπξγηθά.  

Master Plan Ληκέλνο Βφινπ. 

Σάζε δηάρπζεο κεηαπνηεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν θαη 
εθηφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ βηνηερληθψλ– 
βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, πνπ ζπληειεί 
ζηελ πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή θαη 
ιεηηνπξγηθή ππνβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ. 

Ύπαξμε νξγαλσκέλσλ βηνκεραληθψλ-
βηνηερληθψλ ππνδνρέσλ (ΒΗ.ΠΔ.). 

Σάζε δηάρπζεο ρξήζεσλ αλαςπρήο θαη 
ηνπξηζκνχ ζην παξαιηαθφ κέησπν πνπ 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ 
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θπθινθνξίαο θαη 
πεξηνξηζκνχ ρσξνζέηεζεο λέσλ 
ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. 

Αμηνπνίεζε επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 
(Δ..Π.Α., Πξάζηλν Σακείν) ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα εθπφλεζε 
κειεηψλ – νινθιήξσζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
(Γ.Π../Υ.Ο.Ο.Α.Π., πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη 
κειέηεο πξάμεσλ εθαξκνγήο). 

Έιιεηκκα θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηε 
ρσξνζέηεζε λέσλ παξαγσγηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ/πφξσλ απφ ην 
Πξάζηλν Σακείν, Δ..Π.Α. θ.ι.π. γηα δαπάλεο 
απαιινηξηψζεσλ. 

Γπζθνιία δηάθξηζεο πεξηνρψλ δεχηεξεο 
θαηνηθίαο θαη πεξηνρψλ κε ηνπξηζηηθή 
εμεηδίθεπζε. 

Σαθηνπνίεζε απζαηξεζηψλ δφκεζεο βάζεη ησλ 
λέσλ λφκσλ. 

Πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθήο θαη αηζζεηηθήο 
αζπλέρεηαο ιφγσ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 
γξακκήο ηδίσο ζηε Ν. Ησλία. 

εκαληηθφ απφζεκα αξραηνινγηθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ. 

 

Έιιεηςε αληζφπεδσλ θφκβσλ θαηά κήθνο 
ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ. 

Οινθιήξσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ 
(απαξαίηεηε γηα ηελ νξζνινγηθή δηακφξθσζε 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ) κε επέθηαζε θαη ζχλδεζε κε 
ηελ ΠΑΘΔ. 

Έιιεηςε αληζφπεδσλ θφκβσλ θαηά κήθνο 
ηεο Δζληθήο νδνχ πξνο Αζήλα γηα ηελ 
αζθαιή κεηάβαζε ζηνλ νηθηζκφ Ν. 
Παγαζψλ θαη Αγ. ηεθάλνπ. 

Ύπαξμε πξνγξακκάησλ βάζεο δεδνκέλσλ γηα 
ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αξρείσλ 
ησλ ηκεκάησλ ηεο Γ/λζεο Αδεηψλ Γφκεζεο θαη  
Πνιενδνκηθνχ ειέγρνπ 
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Γηάζπαξηε αζηηθνπνίεζε θαη δφκεζε 
νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζηελ εθηφο 
ζρεδίνπ πεξηνρή. 

Αμηνπνίεζε πφξσλ πξνγξακκάησλ ηεο 
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ρξεκαηνδφηεζε 
θαη εηζαγσγή ζπζηεκάησλ λέαο ηερλνινγίαο. 

Αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ Π.Γ. (Φ.Δ.Κ. 
374Γ/4-7-1980 θαη ηξνπνπνίεζε απηνχ 
Φ.Δ.Κ. 383Γ/16-5-1997) παξαδνζηαθψλ 
νηθηζκψλ Πειίνπ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηα λέα ρσξνηαμηθά θαη νηθηζηηθά 
δεδνκέλα. 

Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο 
θαηαρψξεζεο ζην αξρείν νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 
θαη ζην πξφγξακκα ησλ πξνζηίκσλ απζαηξέησλ 
θαηαζθεπψλ. 

ΣΟΜΔΑ: ΒΗΩΗΜΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο Β.  
Κηλεηηθφηεηαο.  

Ύπαξμε δηθηχνπ πεδνδξφκσλ. 

Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζην θέληξν ηεο 
πφιεο κε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηελ 
επηβάξπλζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Ύπαξμε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ θαη 
πξνψζεζε πνδειάηνπ.  

Έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ αιιά θαη 
ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο. 

Ύπαξμε δηθηχνπ ιεσθνξεηνδξφκσλ. 

Με επαξθήο αζηπλφκεπζε γηα ηελ ηήξεζε 
ηνπ Κ.Ο.Κ. 

Γηνξγάλσζε Δσρωπαϊκής  ημέρας τωρίς 
ασηοκίνηηο θαη Δσρωπαϊκής Δβδομάδας 
Κινηηικόηηηας. 

Απμεκέλε παξάλνκε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε 
ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηηο ππφινηπεο 
πεξηνρέο. 

Ζ δηάλνημε ηεο ζήξαγγαο Γνξίηζαο. 

Έιιεηςε πεδνδξνκίσλ ζε πνιινχο   
νηθηζκνχο. 

Ύπαξμε κειέηεο γηα δεκηνπξγία ηξακ ζηελ 
πφιε (επξσπατθφ πξφγξακκα TranSUrban). 

Καηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ 
νρήκαηα θαη ηξαπεδνθαζίζκαηα. 

 

Γπζιεηηνπξγία ζηα ειεθηξνληθά 
κεραλήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ 
ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. 

 

Παξαβίαζε θαη θαηαζηξνθή θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. 

 

Αλεπαξθήο θαη αθξηβή αζηηθή ζπγθνηλσλία 
ζηηο απνκαθξπζκέλεο απφ ην θέληξν 
πεξηνρέο. 

 

Καθή ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ 
πνδειαηνδξφκσλ. 

 

Διιηπήο ζπληήξεζε ηνπ Πάξθνπ 
Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. 

 

Γηακπεξήο θίλεζε ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Ν. 
Αγρηάινπ, Αγξηάο, Άλσ θαη Κάησ 
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Λερσλίσλ. 

Ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο.  

Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζε δξφκνπο 
ιφγσ κηθξνχ πιάηνπο. 

 

Έιιεηςε νλνκαηνζεζίαο νδψλ ζε 
νξηζκέλνπο νηθηζκνχο πιελ Βφινπ θαη Ν. 
Ησλίαο. 

 

Μεησκέλε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα ΑκεΑ.  

Έιιεηςε ελεκέξσζεο πνιηηψλ ζε ζέκαηα 
νδηθήο αζθάιεηαο θαη θπθινθνξηαθήο 
αγσγήο. 

 

Αλεπαξθήο πξνψζεζε βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα θπθινθνξηαθά έξγα 
θαη κειέηεο. 

Ζ αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο βελδίλεο ζπληειεί ζηε 
κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζηε 
ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθφηεξνπο ηξφπνπο 
κεηαθίλεζεο. 

Καηάξγεζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Οινθιήξσζε πεξηθεξεηαθήο νδνχ έσο ην 
Μαιάθη κέζσ Δ..Π.Α. 

Έιιεηςε πφξσλ γηα ζπληήξεζε ζήκαλζεο 
Κ.Ο.Κ. 

Υξεκαηνδφηεζε κέζσ Δ..Π.Α. γηα κειέηεο θαη 
θπθινθνξηαθά έξγα. 

Έιιεηςε πφξσλ γηα επίιπζε 
πξνβιεκάησλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο 
ππεξεζίαο Β. Κηλεηηθφηεηαο. 

 

ΣΟΜΔΑ: ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Με επαξθέο εμεηδηθεπκέλν κφληκν 
πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ θαη 
ησλ Πνιπδχλακσλ ηκεκάησλ ησλ Γ.Δ.. 

Πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Αλεπαξθήο θαη παιαηάο ηερλνινγίαο 
πιηθνηερληθφο θαη κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο. 

 

ηέγαζε ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ ζε 
πνιιά ζεκεία.  

 

Υακειφ πνζνζηφ πξαζίλνπ αλά θάηνηθν 
ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Καηαθεξκαηηζκφο ρψξσλ πξαζίλνπ.  

Γήξαλζε πνιιψλ δέλδξσλ.  

Έμαξζε θπηηθψλ αζζελεηψλ ιφγσ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ. 

 

Φζνξέο θπηηθνχ πιηθνχ.  
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Αλεπαξθέο αξδεπηηθφ δίθηπν γηα ηε  
ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ. 

 

Με ελνπνηεκέλν αξδεπηηθφ δίθηπν.  

Παιαηάο ηερλνινγίαο αληιεηηθά 
ζπγθξνηήκαηα ησλ γεσηξήζεσλ. 

 

Έιιεηςε ελεκέξσζεο πνιηηψλ ζε ζέκαηα 
θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζσλ 
πξνζιήςεσλ κφληκνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ.  

Πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ κέζσ πξνγξάκκαηνο Δ..Π.Α. 
2014-2020. 

Έιιεηςε πφξσλ γηα ηνλ πιήξε 
πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ηεο ππεξεζίαο 
Πξαζίλνπ. 

 

Υξνλνβφξα δηαδηθαζία γηα εθαξκνγή ηνπ 
Γ.Π.. 

 

Έιιεηςε λεξνχ πξνο άξδεπζε.  

ΣΟΜΔΑ: ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ      

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Αλεπαξθήο θχιαμε ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε 
ζέζε «Κνχθνο». 

Οινθιήξσζε έξγσλ βειηίσζεο ζηα 
πεξηθεξεηαθά θνηκεηήξηα. 

Έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ζηε Γ/λζε Κνηκεηεξίσλ. 

 

Διιείςεηο ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο θπξίσο 
ζηα πεξηθεξεηαθά θνηκεηήξηα. 

 

Πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα θνηκεηεξίνπ 
ζηε ζέζε «Κνχθνο». 

 

Αλάγθε ρσξνζέηεζεο Κέληξνπ 
Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν.) ζην ρψξν 
ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε ζέζε «Κνχθνο». 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζσλ  
πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

ΣΟΜΔΑ: ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

Έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη  εθπαίδεπζεο ηνπ 
εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν γηα 
αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη ρηνλνπηψζεσλ 
θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ππξθαγηψλ. 

Έιιεηςε απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη πλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο γηα άκεζε 



41 

 

θαηάιιειεο ππνδνκήο. αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ.   

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ 
θηλδχλσλ. 

 

Με νξηνζεηεκέλα ξέκαηα.  

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζσλ 
πξνζιήςεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

Αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζεσλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ θαη εζεινληψλ 
απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο 
Δλειίθσλ.            

Ύπαξμε πνιιψλ αλεμέιεγθησλ 
ρσκαηεξψλ θαη αθαζάξηζησλ νηθνπέδσλ 
κε θίλδπλν δεκηνπξγίαο ππξθαγηάο. 

Πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κέζσ 
πξνγξάκκαηνο Δ..Π.Α. 2014-2020. 

Ζ πεξηνρή ηνπ δήκνπ είλαη πςειήο 
ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. 

 

Κίλδπλνο ππξθαγηψλ ζηα πεξηαζηηθά δάζε.  

Κίλδπλνο έληνλσλ πιεκκπξηθψλ 
θαηλνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 
ηνπ δήκνπ. 

 

Αχμεζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ 
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

 

 

2.6 πλζεηηθή δηάγλωζε ηνπ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εωήο» 
 

Φπζηθνί πόξνη 

πκπεξαζκαηηθά, έλα βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ είλαη ην 
ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα 
πνηφηεηα δσήο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. Βέβαηα, νη θπζηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο 
αληηκεησπίδνπλ πνιινχο θηλδχλνπο θαη απεηιέο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Ζ ειιηπήο 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή 
ππνβάζκηζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ, ε κε χπαξμε Φνξέα Γηαρείξηζεο πεξηνρψλ Natura (εθηφο 
ηεο ιίκλεο Κάξιαο) θαζψο θαη ε ππνβάζκηζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ 
απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ. 

Ρύπαλζε 

Ζ αιφγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε πγξψλ θαη 
ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηδηψηεο, ε χπαξμε βφζξσλ αθφκα ζε θάπνηεο πεξηνρέο, είλαη 
κεξηθέο κφλν απφ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ππεδάθνπο, ηνπ 
πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ. Ο Γ. Βφινπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη 
ελεξγφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ εθείλσλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηε ξχπαλζε ηεο παξαπάλσ κνξθήο. Όπνπ επίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα, είλαη 
ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ παξάιιεια 
πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζηηο δξάζεηο εθείλεο 
πνπ ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ λεξψλ. 
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Ωο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, εηδηθά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρεη αλαδεηρζεί ην θαηλφκελν ηεο αέξηαο ξχπαλζεο. Ζ αηζαινκίριε πνπ 
δεκηνπξγείηαη φηαλ νη ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη θαηεχζπλζεο αλέκσλ επλννχλ ην θαηλφκελν, 
δξα απαγνξεπηηθά ζηελ έθζεζε ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ (παηδηά, βξέθε, ειηθησκέλνη, 
άλζξσπνη κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θ.ι.π.). Δπηπρψο ε λνκνζεζία επηηξέπεη ηε ιήςε 
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ελψ ν δήκνο πξέπεη λα αμηνπνηήζεη θαη 
λα αλαβαζκίζεη ηελ ππνδνκή πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. γηα λα ιακβάλεη ηηο 
κεηξήζεηο ξχπσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ νξζή άζθεζε πνιηηηθήο θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Οη θαηάιιειεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο εμάιινπ δελ ζα βειηηψζνπλ κφλν ηελ πνηφηεηα δσήο 
ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, αιιά ζα βειηηψζνπλ ελ κέξεη θαη ηελ 
πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο, ελψ ζα νδεγήζνπλ θαη ζηε κείσζε ηεο ερνξχπαλζεο θπξίσο ζην 
θέληξν ηεο πφιεο θαη ζηνπο δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο. 

Ζ έθζεζε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, ηφζν ιφγν ηεο εηζβνιήο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη ιφγν ηεο 
πιήξνπο άγλνηαο πνπ ππάξρεη γηα ηηο βιαβεξέο ηεο ζπλέπεηεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
πνιίηεο, έρεη κεγηζηνπνηεζεί ηφζν ζηνπο εμσηεξηθνχο, φζν θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ζ 
ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ν ζπλερήο έιεγρνο γηα εληνπηζκφ ησλ παξάλνκα 
ηνπνζεηεκέλσλ θεξαηψλ απφ πιεπξάο ηνπ δήκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο 
κεηξήζεηο απφ πιεπξάο Δ.Δ.Α.Δ., ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ύδξεπζε - Άξδεπζε 

ηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο, θπξηφηεξν πξφβιεκα απνηειεί ε ππεξάληιεζε ηνπ πδάηηλνπ 
δπλακηθνχ θαη ε ζπλεπαρζείζα αιαηφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πφζηκν λεξφ. Δπηπιένλ, ε 
πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο κεγαιχηεξεο 
ρξήζεο ησλ γεσηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη 
ηηο πνιιέο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ ιφγσ δηαξξνψλ. εκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία 
δεκηνπξγεί ε χπαξμε αθφκα, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ησλ ακηαληνζσιήλσλ ζην δίθηπν χδξεπζεο 
ηφζν ηνπ θέληξνπ, φζν θαη ησλ ππνινίπσλ, πεξηθεξεηαθψλ Γ.Δ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο επίζεο 
είλαη ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απνιχκαλζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 
δεμακελψλ φισλ ησλ νηθηζκψλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο άξδεπζεο πξφβιεκα δεκηνπξγεί ε αλεμέιεγθηε πδξνιεςία ηφζν ηνπ πφζηκνπ 
λεξνχ (αθνχ δελ ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα πδξφκεηξα παληνχ) φζν θαη απφ ηηο πάκπνιιεο 
θαη κε θαηαγεγξακκέλεο γεσηξήζεηο ζηηο λέεο Γ.Δ. πνπ εληάρζεθαλ ζην δήκν κε ην  
πξφγξακκα “Καιιηθξάηεο”.  

Απνηειεί ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε ε απνγξαθή ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ν έιεγρνο ρξήζεο 
ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε δεκηνπξγία θάπνησλ ππνδνκψλ φπσο νη γεσηξήζεηο πνπ 
ζπλνδεχνπλ ην κεγάιν έξγν επαλαζχζηαζεο ηεο ιίκλεο Κάξιαο.  

Απνρέηεπζε πγξώλ απνβιήηωλ 

Παξάιιεια θαη αλαθνξηθά κε ηελ απνρέηεπζε ησλ αθάζαξησλ λεξψλ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 
φηη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ Γ.Δ. ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ (Αγξηά, Λερψληα, Ν. Αγρίαινο), πνπ 
εμππεξεηνχληαη κε βφζξνπο κέρξη ζήκεξα, ζην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη ε επέθηαζε ηεο 
Δ.Δ.Λ. Βφινπ. 

Σέινο, ε χπαξμε ζθφξπησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ λεξψλ ζε θάπνηεο Γ.Δ. ρσξίο ηελ 
χπαξμε ζρεηηθήο κειέηεο, δεκηνπξγεί θαηά θαηξνχο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε ηνπηθφ 
επίπεδν.  

Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήηωλ 
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Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ν κε επαξθήο θαη παιαηάο ηερλνινγίαο 
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη ε έιιεηςε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ δπζρεξαίλνπλ 
ην έξγν ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ε νπνία πξνζπαζεί θαζεκεξηλά λα 
πξνζθέξεη έλα αμηνπξεπέο θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ. Ζ πξφζιεςε 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 
ππφγεησλ θάδσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο 
(ζπζθεπαζηψλ, Α.Ζ.Ζ.Δ. θαη Ο.Σ.Κ.Ε.), θαζψο θαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ απνηεινχλ βήκαηα πξνο κηα ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο.  

ην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο, ε θαηάζηαζε είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, αλ θαη έρνπκε εληαία 
ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε έλα θάδν. O Γ. Βφινπ βξαβεχηεθε καδί κε άιινπο πέληε 
δήκνπο, απφ ην Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη ηνλ Δ.Ο.ΑΝ., γηα ηελ πςειφηεξε θαηά θεθαιή επίδνζή ηνπ ζε 
αλαθπθιψζηκα πιηθά. Σν ζχζηεκα δηαινγήο ζηελ πεγή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ, ζα έθεξλε αθφκε θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα.  

Όζνλ αθνξά ζηελ θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ πιηθψλ ζηελ πηινηηθή κνλάδα πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE, δελ έρεη αθφκε αλαηεζεί ε επζχλε 
ιεηηνπξγίαο ηεο ζε θάπνηα δηεχζπλζε θαη έηζη δελ ιεηηνπξγεί. 

Ζ αλαλέσζε κεραλεκάησλ (απνξξηκκαηνθφξσλ θπξίσο) κε λέα αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο (Euro 6) θαη απμεκέλεο επειημίαο, ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 
θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ θαη ε δεκηνπξγία κηθξφηεξσλ κνλάδσλ ζηηο δεκνηηθέο 
ελφηεηεο, ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφγεησλ θάδσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, ε 
επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ, ε δεκηνπξγία 
ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή είλαη θάπνηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ ζα κεηψζνπλ 
ζεκαληηθά ηα πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Γηάζεζε απνξξηκκάησλ 

Ζ έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην Γ. Βφινπ έρεη 
νδεγήζεη γηα πνιινζηή θνξά ζηνλ θνξεζκφ ηνπ ππάξρνληνο Υ.Τ.Σ.Α. Ζ ελαπνκείλαζα 
δηάξθεηα δσήο ηνπ πθηζηάκελνπ Υ.Τ.Σ.Α. δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. Δίλαη ηδηαίηεξεο 
ζεκαζίαο, παξάιιεια κε ην έξγν επέθηαζεο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ έρεη 
αλαηεζεί ε εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο γηα ηελ θαζ’ χςνο επέθηαζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
εληαρζεί ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία Υ.Τ.Σ.Τ., θαζψο θαη 
Υ.Τ.Σ.Α. αδξαλψλ πιηθψλ. Γηα ηε ζσζηή ηεθκεξίσζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο 
ζπζηήκαηνο ΓζΠ παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θαθέ θάδνπ ησλ νξγαληθψλ 
απνξξηκκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη θαη κειέηε πνηνηηθήο ζχλζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, απ΄ φπνπ εμάιινπ ζα 
πξνθχςνπλ θαη ηπρφλ άιιεο αλάγθεο (θαηαζθεπή επηπιένλ .Μ.Α. θ.ι.π.).  

Δλέξγεηα 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο Γ.Δ.Ζ., εληνπίζηεθαλ 

ηα εμήο πξνβιήκαηα ζην Π.. Βφινπ: 

 Ύπαξμε ππνζηαζκνχ θαη γξακκψλ πςειήο ηάζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Ν. Ησλίαο. 

 Yπέξγεηεο γξακκέο πςειήο ηάζεο δηαζρίδνπλ ηε βφξεηα θαη αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο  
πφιεο, σο ην εξγνζηάζην ηεο ΑΓΔΣ, πεξλψληαο απφ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

(Αναθεώρηζη - Δπέκηαζη Γ.Π.Σ. Π. Σ. Βόλοσ Β1 ΣΤΑΓΗΟ-2011). 

Ζ επέθηαζε ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, σο θαχζηκνπ πεξηζζφηεξν θηιηθνχ πξνο ην 
πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην, αιιά θαη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε Α.Π.Δ. ηφζν 
απφ ηδηψηεο φζν θαη απφ ην δήκν, θξίλνληαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.  
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Παξάιιεια, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα κείσζεο ησλ ελεξγνβφξσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. πνπ αθνξνχλ ζηελ άληιεζε, επεμεξγαζία λεξνχ θαη 
ιεηηνπξγία Δ.Δ.Λ. θαη αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ θαη ζηε δηάζεζε επεμεξγαζκέλνπ ιχκαηνο 
ζην αθξσηήξην Αγθίζηξη. Παξάιιεια θξίλεηαη ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ 
αεξίνπ (βηναέξην) απφ ηε ρψλεπζε ιάζπεο ζην Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ γηα παξαγσγή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. εκαληηθή είλαη επίζεο ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ελεξγεηαθνχ 
ππεπζχλνπ ηνπ δήκνπ, αιιά θαη ε θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, 
Α.Π.Δ. θ.ι.π., ψζηε λα εκπιαθνχλ ελεξγά φιεο εθείλεο νη δηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
δηεθδηθήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα πξνο ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε θαη λα 
αμηνπνηεζεί ην .Γ.Α.Δ. ηνπ δήκνπ.  Άιισζηε ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε Α.Π.Δ. 
δελ ζα ζπκβάιιεη κφλν ζηε βειηίσζε ηεο αηκφζθαηξαο ηεο πφιεο αιιά ζα επηθέξεη θαη 
ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε.  

Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

Οη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γ. Βφινπ πεξηιακβάλνπλ ππνδνκέο νδηθνχ 
δηθηχνπ, ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ιηκεληθέο θαη αεξνπνξηθέο ππνδνκέο. Τπάξρεη, επνκέλσο, 
δηαζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ θαιή 
ρσξνηαμηθή ηεο έληαμε ζηνλ ππφινηπν εζληθφ ρψξν θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 
ηεο νηθνλνκίαο. Βέβαηα, φιεο νη ππνδνκέο απηέο ρξεηάδνληαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 
ηεο επάξθεηάο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην νδηθφ δίθηπν, απηφ είλαη ππθλφ θαη θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά 
φιε ηε ρσξηθή ελφηεηα ηνπ δήκνπ. Οη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ πφιε ηνπ 
Βφινπ φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Γπζπξφζηηνη νηθηζκνί δε ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ, 
σζηφζν θξίλνληαη ρξήζηκεο νη βειηηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
Τπάξρνπλ νδνί πνπ είλαη πνιχ ζηελέο, κε έληνλεο θιίζεηο θαη ρσξίο δπλαηφηεηα ειηγκψλ, ελψ 
ε ζήκαλζε ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Γηα ην Π.. κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ν νδηθφο άμνλαο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο νδνχ, παξφιν πνπ αθφκε δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ (εθθξεκνχλ 
ηα ηκήκαηα ζηε Μπνπξκπνπιήζξα θαη ηεο παξάθακςεο ηεο Αγξηάο θαη ησλ Λερσλίσλ). 
Βέβαηα, ε πξφζθαηε παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηεο ζήξαγγαο κέρξη ηα Αζηέξηα Αγξηάο, ήδε 
έρεη αλαθνπθίζεη ηελ θπθινθνξία απφ ην χςνο ηεο Γνξίηζαο κέρξη ηελ Αγξηά. Σα θπξηφηεξα 
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νδηθφ δίθηπν είλαη: 

- Ζ έιιεηςε θαηάιιεισλ ηχπσλ ζχλδεζεο κεηαμχ νδψλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο, 
φπσο έιιεηςε αληζφπεδσλ θφκβσλ θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ πξνο Αζήλα γηα ηελ 
αζθαιή κεηάβαζε ζηνπο νηθηζκνχο Ν. Παγαζψλ θαη  Αγ. ηεθάλνπ, θαζψο θαη θαηά κήθνο 
ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ γηα ηελ αζθαιή δηάβαζε ησλ πεδψλ. 

- Ζ δηέιεπζε ηνπ εζληθνχ αιιά θαη ηνπ πξσηεχνληνο επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ απφ 
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ηδηαίηεξν είλαη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Ν. 
Αγρηάινπ, ηεο Αγξηάο θαη ησλ Άλσ θαη Κάησ Λερσλίσλ. 

- Tα ειιηπή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηα 
ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

- Ζ απμεκέλε ερνξχπαλζε θαη αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο απφ ηηο 
νπνίεο δηέξρεηαη ην επαξρηαθφ δίθηπν θαη ε πεξηθεξεηαθή νδφο. 

ηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ, ε πεξηνρή ηνπ δήκνπ εμππεξεηείηαη ηφζν σο 
πξνο ηελ επηβαηηθή φζν θαη σο πξνο ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε απφ ηνλ ηδεξνδξνκηθφ 
ηαζκφ Βφινπ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην ιηκάλη θαη ηελ Α’ ΒΗ.ΠΔ.. Ζ εμαγγειζείζα κεηαηξνπή 
ηεο γξακκήο ζχλδεζεο κε ηε Λάξηζα ζε ειεθηξνθίλεηε πξναζηηαθνχ ηχπνπ θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ, ελψ ζα ζπκβάιιεη θαη ζηνλ 
ζηφρν ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξί δεκηνπξγίαο δηπφινπ αλάπηπμεο Βφινπ – Λάξηζαο. 
Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη κε ηε δηέιεπζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο απφ ηε Ν. Ησλία, 
θαζψο δηαθφπηεηαη ν νηθηζηηθφο ηζηφο.  
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Έλα άιιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δήκνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνδξνκίνπ 
Ν. Αγρηάινπ, ην νπνίν αλ θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη δηεζλέο θαη ιεηηνπξγεί κφλν επνρηαθά, 
ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Σέινο, σο πξνο ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο εμππεξεηείηαη 
απφ ην ιηκέλα Βφινπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε θεληξνβαξηθή ζέζε ζπγθξηηηθά κε ην ζαιάζζην 
ρψξν ηνπ Αηγαίνπ αιιά θαη ηνλ επεηξσηηθφ. Ζ ζχλδεζε κε ηηο Β. πνξάδεο είλαη κφληκε, ελψ 
ηε ζεξηλή πεξίνδν ππάξρνπλ δξνκνιφγηα θαη γηα άιια λεζηά. Ζ χπαξμε Γεληθνχ 
Πξνγξακκαηηθνχ Πιαηζίνπ (Master Plan) ζα βνεζήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ιηκεληθήο δψλεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Ο.Λ.Β.. Ζ ηειεπηαία 
θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ ηνπ Π.. Βφινπ θαη είλαη αλαγθαία ε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ δήκνπ θαη Ο.Λ.Β. γηα έλαλ εληαίν θαη ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ 
απηνχ. Δθηφο ηνπ θεληξηθνχ ιηκέλα ππάξρνπλ δχν αιηεπηηθά θαηαθχγηα (Βφινπ θαη Ν. 
Αγρηάινπ). Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ θαη ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ 
γεληθφηεξα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο κηθξψλ απνζηάζεσλ. 

Οηθηζηηθή αλάπηπμε θαη πνιενδνκηθή νξγάλωζε  

Ο ηνκέαο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο ζην Γ.Βφινπ εμαξηάηαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ είηε ππάξρνπλ είηε 
βξίζθνληαη ππφ εθπφλεζε απηή ηελ πεξίνδν (Γ.Π.., Υ.Ο.Ο.Α.Π., ζρέδηα πφιεο) θαζψο θαη 
ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ, θαζψο δίλεηαη ε επθαηξία γηα κηα πην ζσζηή 
ξχζκηζε ηφζν ηνπ αζηηθνχ φζν θαη ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε 
πξφβιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο 
ππθλφηεηεο θαηνίθεζεο, αχμεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο ηεο 
πεξηνηθηζηηθήο δφκεζεο, νξγαλσκέλε αλάπηπμε ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη ηέινο λα ππάξμεη 
κεγαιχηεξε πξφλνηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
Με βάζε ηα ζρέδηα απηά, ν δήκνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αλαπιάζεηο πεξηνρψλ κε ζηφρν 
ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε. Ζ ππεξεζία Γφκεζεο ηνπ 
δήκνπ δηαζέηεη πείξα θαη εκπεηξία ζε ηέηνηα ζέκαηα θαη ε χπαξμε ςεθηαθήο ρσξηθήο 
πιεξνθνξίαο θαη θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο (G.I.S.) απμάλεη ηηο 
δπλαηφηεηέο ηεο. Δπηπιένλ, κνλαδηθφ πιενλέθηεκα γηα ην δήκν απνηειεί ε χπαξμε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πνπ δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα ρσξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. Βέβαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
πνπ δπζηπρψο ζπρλά θαζπζηεξεί, ελψ νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο είλαη 
ζπρλά πνιχ ρξνλνβφξεο (Τ.Π.Δ.Κ.Α., Πεξηθέξεηα). Αθφκε, αλαγθαία θξίλεηαη ε αλαζεψξεζε 
ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο δφκεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηνπ Πειίνπ. 
Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη ε έιιεηςε ηδίσλ πφξσλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα εμεχξεζεο πφξσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ..Π.Α. ή άιισλ επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ θαη έξγσλ αζηηθήο αλάπηπμεο. Σέινο, 
ζεκεηψλεηαη φηη απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο 
Γφκεζεο θαη θαιχηεξε εζσηεξηθή νξγάλσζε ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
απνδνηηθφηεηά ηεο. 

Βηώζηκε θηλεηηθόηεηα 

Σν θέληξν ηνπ Βφινπ θαζψο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή απηνχ παξνπζηάδεη θπθινθνξηαθή 
ζπκθφξεζε κε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο 
δεκφζηαο πγείαο. Απηή νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ζηελ παξάλνκε ζηάζε- 
ζηάζκεπζε θαη ζηελ ειιηπή αζηπλφκεπζε. Άιια ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη ε δπζιεηηνπξγία 
ησλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, ε θαηάιεςε 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ε κεησκέλε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα ΑκεΑ αιιά θαη ε ειιηπήο 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Γηα ηνπο 
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ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηα πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζπλνςίδνληαη 
ζηελ έιιεηςε πεδνδξνκίσλ, ζηελφηεηαο δξφκσλ θαη έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο.  

Ζ χπαξμε ελφο αξθεηά δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ πεδνδξφκσλ, πνδειαηνδξφκσλ θαη 
ιεσθνξεηνδξφκσλ ζην Βφιν θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ έσο ηελ Αγξηά 
έρνπλ βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ ζηελ πφιε ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο, αλ θαη 
αληηκεησπίδεη ζέκαηα ζπληήξεζεο, ζπληειεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θπξίσο, ζε 
θπθινθνξηαθά δεηήκαηα. 

Απφ ηελ άιιε, ε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ε θαιχηεξε αζηπλφκεπζε, ε ζπληήξεζε 
πθηζηάκελεο ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ., ε αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο θαη 
ε νινθιήξσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ (ζε ζπλνηθίεο θαη δεκνηηθέο ελφηεηεο) ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη ηελ νινθιήξσζε πεξηθεξεηαθήο 
νδνχ έσο ην Μαιάθη ζα επηθέξνπλ ιχζεηο γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηνπ Π.. Βφινπ θαη 
ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Αζηηθό – πεξηαζηηθό πξάζηλν 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ, ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν, ηα 
πξνβιήκαηα επηθεληξψλνληαη ζ΄απηά πνπ αληηκεησπίδεη ε αξκφδηα ππεξεζία (έιιεηςε 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αλεπαξθή θαη παιαηάο ηερλνινγίαο κεραλήκαηα ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ θαη ζηέγαζε ζε πνιιά ζεκεία) θαη ζε απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ 
[θαηαθεξκαηηζκφο απηψλ πνπ δπζρεξαίλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, γήξαλζε πνιιψλ 
δέλδξσλ, έμαξζε θπηηθψλ αζζελεηψλ (θφθθηλν ζθαζάξη ησλ Φνηληθνεηδψλ θαη  ππηηνθάκπε 
ησλ Πεχθσλ κε πιήξε θαηαζηξνθή ησλ δέλδξσλ), θζνξέο θπηηθνχ πιηθνχ θαη έιιεηςε 
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ]. Ζ έιιεηςε λεξνχ, νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.. γηα 
δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ε κε εμεχξεζε πφξσλ γηα αλαλέσζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απνηεινχλ βαζηθά 
εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. Ζ θαηάζηαζε βειηηψλεηαη κε ηελ πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ αιιά νη απμεκέλεο αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ ιφγσ κεγάιεο έθηαζεο ηνπ δήκνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο.  

Ζ ζπγθέληξσζε ηεο ππεξεζίαο ζε εληαίν ρψξν, ε ζηειέρσζε ησλ Πνιπδχλακσλ ηκεκάησλ 
ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηψλ ζα ιχζεη βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ππεξεζία Πξαζίλνπ. Δπίζεο ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ζα 
απμήζεη ην πνζνζηφ πξαζίλνπ αλά θάηνηθν κε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαλέσζε ηνπ θπηηθνχ 
πιηθνχ θαη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε θπηηθψλ αζζελεηψλ. 

ε φηη αθνξά ζηελ άξδεπζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ρξεηάδεηαη άκεζα επηζθεπή ή θαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ ελψ ε θαηαγξαθή θαη 
ςεθηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ε κειέηε θαη εθαξκνγή ελνπνίεζεο φισλ 
ησλ ηνπηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη ε έξεπλα δπλαηφηεηαο αξδεπηηθήο ρξήζεο ηνπ 
λεξνχ ηεο Δ.Δ.Λ. απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο λεξνχ ζηνπο ρψξνπο 
πξαζίλνπ. 

Γηα ηα δεκνηηθά άιζε είλαη απαξαίηεηε ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απηψλ κε ηε ζχληαμε θαη 
εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ πινηφκεζεο. Βαζηθφηεξε φκσο αλάγθε απνηειεί ε 
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

Κνηκεηήξηα 

ην Γήκν Βφινπ ιεηηνπξγεί έλα κεγάιν θνηκεηήξην ζηε ζέζε «Κνχθνο» (κε επαξθνχο 
ρσξεηηθφηεηαο) θαη πνιιά άιια πεξηθεξεηαθά, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ζπλερή ζπληήξεζε θαη 
επηπιένλ ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά (π.ρ. νζηενθπιάθηα, ρσλεπηήξηα 
θ.ι.π.). εκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε αλεπαξθήο θχιαμε ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε ζέζε «Κνχθνο» 
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θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ (θπξίσο εξγαηηθνχ). 

Πνιηηηθή πξνζηαζία 

Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ 
έιιεηςε θαηάξηηζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, ζηνλ ειιηπή κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
θαη ζηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. Ζ 
νηθνλνκηθή αδπλακία ζηειέρσζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ελίζρπζεο ηνπ ζηφινπ ηεο, ν πςειφο 
θίλδπλνο ζεηζκηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ηα έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο θαη ν θίλδπλνο ππξθαγηψλ απφ αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο θαη αθαζάξηζηα νηθφπεδα 
εκπνδίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Παξφια απηά, 
νη ππεχζπλνη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο, ηδηψηεο θαη 
εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πξνζπαζνχλ θάζε θνξά λα αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν ηνπο φζν ην 
δπλαηφλ άκεζα θαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

2.7 Κξίζηκα δεηήκαηα 

 

Πεξηβάιινλ 

Διιηπήο ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ. 

Τπνβάζκηζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ. 

Με χπαξμε Φνξέα Γηαρείξηζεο πεξηνρψλ Natura (εθηφο ηεο ιίκλεο Κάξιαο). 

Διιηπήο εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αλεπαξθείο 
έιεγρνη. 

Ρχπαλζε εδάθνπο, ππφγεησλ λεξψλ θαη Παγαζεηηθνχ θφιπνπ.  

Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ηδηαίηεξα ιφγσ αηζαινκίριεο ην ρεηκψλα. 

Ύδξεπζε - Άξδεπζε 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

Ύπαξμε ακηαληνζσιήλσλ ζην δίθηπν χδξεπζεο. 

Καθή πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ θπξίσο ην θαινθαίξη. 

Αλεμέιεγθηεο ηδησηηθέο γεσηξήζεηο θαη πδξνιεςίεο γηα άξδεπζε. 

Απνρέηεπζε πγξώλ απνβιήηωλ 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο Γ.Δ. 

Έιιεηςε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ. 

Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήηωλ 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
χπαξμε Υ.Τ.Σ.Τ. 

Με ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθψλ πιηθψλ. 

Κνξεζκφο ππάξρνληνο Υ.Τ.Σ.Α. 

Αλεπάξθεηα εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο 
Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο.  
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Παιαηφηεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δλέξγεηα 

Ύπαξμε ππνζηαζκψλ Γ.Δ.Ζ. ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

Ηδηαίηεξα ελεξγνβφξα δεκνηηθά θηίξηα. 

Δλεξγνβφξνο ειεθηξνθσηηζκφο ππαηζξίσλ ρψξσλ. 

Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε Α.Π.Δ. 

Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

Με νινθιήξσζε πεξηθεξεηαθνχ νδηθνχ άμνλα. 

Έιιεηςε θαηάιιεισλ ηχπσλ ζχλδεζεο (θφκβνη) κεηαμχ νδψλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο 
βαζκίδαο. 

Διιηπή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ζρέζε κε ηα 
ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

Πξνβιήκαηα απφ δηακπεξείο θηλήζεηο ζε πνιινχο νηθηζκνχο. 

Αλάγθε ζπλερνχο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

Ύπαξμε ερνξχπαλζεο θαη αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο απφ ηηο 
νπνίεο δηέξρεηαη ην επαξρηαθφ δίθηπν θαη ε πεξηθεξεηαθή νδφο. 

Με ηθαλνπνηεηηθή ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ηε Λάξηζα (ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ, κνλή 
γξακκή), αιιά θαη κε ηελ ππφινηπε πεξηθέξεηα. 

Οηθηζηηθέο αζπλέρεηεο ιφγσ ηεο δηέιεπζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο απφ ηε Ν. Ησλία. 

Με ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε Αεξνδξνκίνπ Ν. Αγρηάινπ κε ην θχξην νδηθφ δίθηπν. 

Με ηθαλνπνηεηηθή αμηνπνίεζε ηεο παξάθηηαο ιηκεληθήο δψλεο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηνλ 
αζηηθφ ηζηφ. 

Απνπζία ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο κηθξψλ απνζηάζεσλ. 

Οηθηζηηθή αλάπηπμε θαη πνιενδνκηθή νξγάλωζε  

Αλάγθε άκεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Καζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεο (π.ρ. Νέα Αγρίαινο). 

Έιιεηςε ίδησλ πφξσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ εθαξκνγήο ησλ ρσξηθψλ 
ζρεδίσλ. 

Αλεπάξθεηα πφξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο απαιινηξηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 
πφιεο.  

Έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. 

Τπνβαζκηζκέλνη θνηλφρξεζηνη θαη δεκφζηνη ρψξνη. 

Λεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε απφ ηε δηάρπζε ηεο δφκεζεο ζηνλ εμσαζηηθφ 
ρψξν.  

Απζαίξεηε δφκεζε. 

Διιείςεηο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηε Γ/λζε Γφκεζεο. 

Αλάγθε θαιχηεξεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ/λζεο Γφκεζεο. 
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Αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο λνκνζεζίαο δφκεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηνπ Πειίνπ. 

Βηώζηκε θηλεηηθόηεηα 

Έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

Αλεπαξθήο έιεγρνο παξάλνκεο ζηάζεο-ζηάζκεπζεο. 

Αλάγθε ελίζρπζεο βηψζηκσλ κεηαθνξψλ. 

Γπζιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ ειεγρφκελεο 
ζηάζκεπζεο. 

Μεησκέλε πξνζπειαζηκφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

Ύπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε δηαρείξεζε ηεο θπθινθνξίαο. 

Μεησκέλε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα ΑκεΑ. 

Έιιεηςε νλνκαηνζεζίαο νδψλ ζε νξηζκέλνπο νηθηζκνχο. 

Αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

Αζηηθό – πεξηαζηηθό πξάζηλν 

Υακειφ πνζνζηφ πξαζίλνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αλά θάηνηθν ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

Γήξαλζε πνιιψλ δέληξσλ.  

Έμαξζε θπηηθψλ αζζελεηψλ. 

Αλεπάξθεηα αξδεπηηθνχ δηθηχνπ. 

Αλάγθε άκεζεο ζπληήξεζεο αληιεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Καηαθεξκαηηζκφο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ. 

Αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη απαηηνχκελσλ εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ. 

Παιαηφηεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.   

Κνηκεηήξηα 

Πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα θνηκεηεξίνπ ζηε ζέζε «Κνχθνο». 

Αλεπαξθήο θχιαμε θνηκεηεξίνπ ζηε ζέζε «Κνχθνο». 

Αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνηκεηεξίσλ. 

Αλάγθε ρσξνζέηεζεο Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ (Κ.Α.Ν.) ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ 
ζηε ζέζε «Κνχθνο». 

Αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ. 

Πνιηηηθή πξνζηαζία 

Διιηπήο θαζαξηζκφο ρεηκάξξσλ - ξεκάησλ θαζψο θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθνπέδσλ. 

Με νξηνζεηεκέλα ξέκαηα. 

Αχμεζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Έιιεηςε θαηάξηηζεο εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ. 
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ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

9 περιφερειακα 

ιατρεία 1 1 3 1 0 1 1 1

Αριθμος ατόμων που έκαναν χρήση των υπηρεσιών

Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Φυλακές)  1 1

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 1 1

Δημόσια Υγεία - Αγωγή Υγείας

Επωφελούμενοι

Ιδιωτικές κλινικές 13 1 12

Κοινωνικά Ιατρεία 2 1 1

Κοινωνικά Φαρμακεία 1 1

Πρωτοβαθμια Φροντίδα Υγείας - Αγωγή Υγείας 

(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 1 1

ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) 8 1 0 0 3 0 0 0 4 0

Αιτήσεις 4.626 0 0 3.700 0 0 0 926 0

Εντάξεις 4.626 0 0 3.700 0 0 0 926 0

Ξενώνας Αστέγων 2 1 1

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών 1 1

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Υγεία - Πρόνοια

Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δημοτικές Ενότητες

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής ΥποστήριξηςΣτέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 1 1

Κοινωνικό Παντοπωλείο (πλήθος) 1

Επωφελούμενοι (οικογ.ανα μήνα) 500

Πρόγραμμα Σίτισης (πλήθος) 1

Επωφελούμενοι (ημερησίως χ 6 ημέρες ) 131

Πρόγραμμα  κοινωνικής προστασίας(πλήθος) 1

Επωφελούμενοι( ετησίως) 6.135

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 6 0 0 1 1 0 0 0 3 1

Αιτήσεις 1.319 0 0 168 400 0 0 0 601 42

Εντάξεις 772 0 0 110 180 0 0 0 444 38

 ΚΔΑΠ - ΜΕΑ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Αιτήσεις 98 0 0 0 53 0 0 0 45 0

Εντάξεις 98 0 0 0 53 0 0 0 45 0

Στέκια Παιδιού 2 2

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί 15 1 0 1 8 0 0 1 2 2

Αιτήσεις 1.055 45 0 32 801 0 0 36 83 58

Εντάξεις 686 32 0 15 506 0 0 34 63 36

Ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί 9 9

ΚΗΦΗ 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Αιτήσεις 57 15 0 0 17 0 0 25 0 0

Εντάξεις 57 15 0 0 17 0 0 25 0 0

Δομές Ανοιχτής Φροντίδας

Αιτήσεις

Εντάξεις

Δομές Ψυχικής Υγείας *(ανήκουν στο Υπουργείο 

Υγείας) 2 2

Αιτήσεις

Εντάξεις

Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Αιτήσεις 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Εντάξεις 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Κινητές Μονάδες



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής ΥποστήριξηςΛοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας

Βοήθεια στο Σπίτι 11 1 1 1 4 1 0 1 1 1

Αιτήσεις 1.200 145 62 93 398 64 0 88 280 70

Εντάξεις 742 85 56 71 230 51 0 75 105 63

Ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου 1 1

Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας 1 1

Κοινωνικά Κέντρα Συνοικιών 5 5

Γραφείο Στήριξης ΡΟΜΑ 2 1 1

Κέντρο στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας 1 1 1

Παραγωγικός Συνεταιρισμός ΑμΕΑ

"Αλληλεγγύη για όλους" υποστηρίζει άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και έχουν ανάγκη βοηθείας. Καλύπτει ανάγκες σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, παιχνίδια κλπ.

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας

ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων

Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Οργανισμού Εργατικής Εστίας

"ΦΙΛΥΡΑ" - Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης 

Ελληνική Μέριμνα Βόλου: φιλανθρωπικό σωματείο αναγνωρισμένο και ελεγχόμενο από το κράτος. 1)Τμήμα πρόνοιας και περίθαλψης απόρων ατόμων 2) Τμήμα παιδικών εξοχών σε 

ΔΙΚΤΥΟ Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστων 

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Βόλου

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ) Βόλου

Άσπρες Πεταλούδες: φιλανθρωπικό σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο "Βοήθεια Ζωής προς το Ειδικό Παιδί - Άτομο / Ίδρυμα Ειδικών Παίδων Ατόμων Ν. Μαγνησίας "Άσπρες Πεταλούδες"

ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, που κινδυνεύουν - λόγο ειδικών συνθηκών - να βρεθούν στο περιθώριο

ΦΛΟΓΑ, πραγματοποιεί κυρίως ενημερωτικές ημερίδες, αιμοδοσία.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου - Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων (ΝΠΔΔ)

Ορφανοτροφείο Βόλου

Κέντρο θερταπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) - Θεραπευτικό Πρόγραμμα "ΕΞΟΔΟΣ", Συμβουλευτικός Σταθμός Βόλου

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

"Συνέλευση Αγ. Νεκταρίου" - στους κόλπους της συνέλευσης λειτουργεί ιατρείο αλληλεγγύης καθώς και ομάδες που αφορούν τη διανομή τροφίμων και ρουχισμού.

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων - ανοιχτό θεραπευτικό πρόγραμμα εφήβων  νέων Βόλου- Συμβουλευτική Μονάδα Βόλου

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.Μαγνησίας "Πρόταση Ζωής" που λειτουργεί  σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Καταγράφονται οι μη - κερδοσκοπικοί φορείς - ιδρύματα- σωματεία - ομάδες που δραστηριοποιούνται σε εθελοντική βάση για την υποστήριξη διάφορων ευπαθών κοινωνικών ομάδων: 



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης

Πλήθος Σύνολο

Δ.Ε.1 

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6ΜΑΚΡΥ

ΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7 Ν. 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8 Ν. 

ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Νηπιαγωγεία 60 3 3 3 35 2 1 3 17 2

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 62 3 3 4 33 1 1 3 12 2

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 19 1 1 12 1 1 3

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 1

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

5 (1 κεντρικό με 

4 

παραρτήματα) 1 2 1 1

Σχολές Γονέων 1 1

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 1 1

Μουσικές Σχολές 1 1

Κέντρα Εικαστικών Τεχνών 1

Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης

Ειδικά Νηπιαγωγεία 6 1 5

Ειδικά Δημοτικά 6 1 4 1

Ειδικά Γυμνάσια/ΕΕΕΚ 2 1 1

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνη 1 1

ΙΕΚ Δημόσια 2 1 2

ΙΕΚ Δημοτικά 1 1

ΙΕΚ Ιδιωτικά 5

Ημερίσια Απογευματινή απασχόληση Δημοτικης 

Εκπαίδευσης 1

* Όλα τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ ΚΗΦΗ και οι δομές υποστήριξης ΑμΕΑ χρηματοδοτούνται κατά ένα ποσοστό από δράσεις του ΕΣΠΑ. * Τα Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων 

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ.  *  Η μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας και τα κοινωνικά κέντρα χρηματοδοτούνται με 1ετή σχέδια δράσεις του Δήμου με την 

επιχείρηση.  

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης

* 11 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  του ΔΟΕΠΑΠ (7 ΒΟΛΟΥ, 1 ΑΓΡΙΑ, 1 ΑΓΧΙΑΛΟ, 2 Ν.ΙΩΝΙΑ) χρηματοδοτούνται και από πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, όπως επίσης και οι 4 παιδικοί σταθμοί 

που ανήκουν στη Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) εκ των οποίων ο 1 είναι ένας εκ των 3 που λειτουργούν στην Ελλάδα, που διαθέτει τμήμα ένταξης νηπίων ΑμεΑ. Το 2015 θα 

λειτουργήσει και νέος παιδικός σταθμός στη Ν. Ιωνία από το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής ΥποστήριξηςΠάρκο κυκλοφοριακης αγωγής 1

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Βόλου 1

ΑμεΑ 1515

Άστεγοι 73 73

ΡΟΜΑ 2555 830 1725

Μετανάστες 6401 327 129 469 3514 32 30 841 1059 104

Οροθετικοί 58

Ανήλικοι παραβάτες 253

Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα 272

Αρχαιολογικοί Χώροι 14 3 1 7 1 2

Μουσεία 26 1 1 1 12 3 1 2 3 3

Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού 40 1 7 8 4 13 7

Πολιτιστκά Κέντρα 4 1 1 1 1

Δημοτικές Βιβλιοθήκες 9 1 6 1 1

Φιλαρμονική 1 1

ΔΗΠΕΘΕ 1 1

Δημοτικοί Κινηματογράφων 2 2

Σχολές Χορού 13 12 1

Εργαστήρι Τέχνης 2 1 1

Ωδεία 2 1 1

Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές

Χώροι Πολιτισμού 9 1 3 2 1 1 1

Θεατρα 8 1 4 1 1 1

Κέντρα Νεότητας 5 5 1

Χορωδίες 8 1 5 1 1

Συμφωνικη Ορχήστρα 1 1

Πλήθος

Πληθυσμός

Υποδομές - Χώροι - Δομές

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες 



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής ΥποστήριξηςΕρασιτεχνικά Θεατρικά Εργαστήρια/Θεατρικές 

ομάδες 10 7 1 1 1

Κινηματογραφική Κοινότητα 1 1

27 2 2 1 3 3 4 4 3 5

Σύλλογοι: 67 7 5 6 29 1 3 12 4

1.

2.

3.

4.

5. Σμαντέρεβο - Σερβία

6.

7. Μπατούμι -1983 (Βόλος)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Δίκτυο Q- Cities

Πλήθος  και Έκταση (τ.μ)

Γήπεδα (ποδοασφαίρου) 18: 113.476,00 1 4 1 2 3 5 2

Κλειστά Γυμναστήρια 6:     11.397,66 5 1 1

Κολυμβητήρια 2:     13.989 1 1

Αθλητικοί Χώροι

Ροστοφ - Ρωσία 1955 (Βόλος)

Πλέβον - Βουλγαρία 1983 (Βόλος)

Πομόριε -  Βουλγαρία 1985 (Ν. Αγχίαλος) 

Μπρέζνο Σλοβακίας  2006 (Αγριά)

Βαρένη Γαλλίας 1992 (Μακρινίτσα)

Τουρτούρ - Γαλλία 1987 (Πορταριά)

Σότσι - Ρωσία 2008 (Βόλος)

Πότι της Γεωργίας -1983 (Βόλος)

Βέρνικα Σλοβενίας -2008 (απόφ. κατ’ αρχήν Δημ. Συμβουλίου) Ιωλκός

Λε Μαν - Γαλλία 1983 

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων

Στρακόνιτσε Τσεχοσλοβακίας  1983 (Ν. Ιωνία)

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Σινάν Κίνας   -2009 (απόφ. κατ’ αρχήν Δημ. Συμβουλίου Ένσταση ΥΠΕΞ) Αρτέμιδα

Ναβέλλι Ιταλίας (ορεινή περιοχή Πεσκάρας)      -2007 (απόφ. κατ’ αρχήν Δημ. Συμβουλίου) Ιωλκός

Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης Εθνικά Στάδια 1:       6.457,5 1

Αθλητικά Κέντρα 4:      27.804,97 2 1 1

Λοιποί αθλητικοί Χώροι

Δημοτικά Στάδια 1:        28.769 1

Γήπεδα (5x5) 8:          6.808 1 1 3 2 1

Γήπεδα Τένις 13:        4.865

Διάφορα μικρά γήπεδα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 

βόλεϊ) 24:       24.860 2 2 9 2 2 3 4

Πανθεσσαλικό Στάδιο 1 1

Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία 119 5 6 3 75 3 1 6 16 4

Πάγιες Εκδηλώσεις 40 12 0 1 13 4 1 3 6

Αθλητικά Προγράμματα 48 5 4 2 12 4 0 6 10 5

Συγχρηματοδοτούμενα με ΕΓΑΑ (πρώην ΓΓΑ) 45 5 4 2 9 4 6 10 5

Αυτοχρηματοδοτούμενα 3 0 0 0 3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμός και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των Δημοτών (Πρόνοια).

Ξενώνας Αθλητών Πανθεσσαλικού Σταδίου ανήκει στο Δήμο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διοργάνωση μεγάλων και μεσαίων αθλητικών γεγονότων: Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που κάλυπτων σημαντικά τον προϋπολογισμό του ΑΟΔΒ & ΕΑΚ, 

χωρίς όμως να υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη «συγκεκριμένων» διοργανώσεων για τα επόμενα έτη. Συνήθως κατά περιόδους πραγματοποιούνται διεθνείς διοργανώσεις και πανελληνίου 

ενδιαφέροντος σε μεγάλο αριθμό αθλημάτων όπως: Κολύμβηση, κωπηλασία, beach volley, μπάσκετ, καταδύσεις, συγχρονισμένη κολύμβηση, σκοποβολή – τοξοβολία, τζούντο, καράτε, 

μοντέρνος χορός, υδατοσφαίριση, ποδόσφαιρο, αναρρίχηση κλπ), συνέδρια, ημερίδες

Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο - Ακαδημία Πολιτών Βόλου: με οργάνωση και δράση προγραμμάτων με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε ζητήματα κοινωνικού, 

ψυχολογικού, παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, την κοινωνική πρόνοια, την ποιότητα ζωής, τις ευάλωτες ομάδες, την ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό, τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση και 

την ψυχολογία, Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάχυση προγραμμάτων αφορούντων την πολυπολιτισμικότητα, τον πολιτισμό δια των τεχνών, των γραμμάτων και της μουσικής, με κύριο 

στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες

Στον τομέα της εκπαίδευσης λειτουργούν επίσης 5 Τμήματα Ένταξης σε δημοτικά και 21 σε γυμνάσια για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης

Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρισης

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν Κοινωνική Πρόνοια (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, ΚΗΦΗ,Κέντρο Διημέρευσης και 

Φροντίδας ΑμΕΑ, Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων, 4 Βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί)

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗΠΕΘΕ Βόλου

Φιλοξενία Αθλητικών Συλλόγων.

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 

Κατάρτιση παιδιών και νέων στον τομέα της Μουσικής - Δημοτικά Ωδεία.

Οργάνωση, στήριξη και παραγωγή κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης και Υποκριτικής και Θεατρικού Ερασιτεχνικού Εργαστηρίου.

Λειτουργία Συμφωνικής Ορχήστρας - Φιλαρμονικής - Χορωδιών.

Διεξαγωγή Διεθνούς Φεστιβάλ.

Φύλαξη, Συντηρηση και καθαριότητα αθλητικων εγκαταστάσεων.

Οργάνωση και λειτουργία Μουσείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης

Διοργάνωση Συνεδρίων ημερίδων κλπ.

Λειτουργία τμήματος Ημερήσιας Απογευματινής απασχόλησης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Οργάνωση και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων αυτοτελώς ή με τη συνεργασία αθλητικών συλλόγων/εθνικών ομοσπονδίων, Πανεπιστήμιο, κλπ.

Εποπτεύει το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Έχει την πλήρη ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ, του προγράμματος σίτισης καθώς και την ευθύνη για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου.

Λειτουργία κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης,αισθητικής αγωγής και τεχνών για παιδιά, νέους και ενήλικες.

Λειτουργία 12 Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Δημιουργική απασχόληση, τέχνες και εικαστικά για παιδιά και ενήλικες.

Δημοτική Σχολή Χορού Βόλου και συναφή δραστηριότητες.

Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου.

Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Αρμοδιότητες παιδείας: υλικοτεχνική υποδομή, στέγαση, δράσεις γενικής παιδείας κατοίκων, μεταφορά μαθητών, διοργάνωση 

Αυτοτελές τμήμα παιδείας και δια βίου μάθησης, 

απασχόλησης και πολιτισμού

Αρμοδιότητες δια βίου μάθησης.

Αρμοδιότητες Πολιτισμού: χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, την επιχορήγηση φορέων που 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 

Δημόσιας Υγείας

Κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Ανάπτυξη πολιτικών για την ποιότητα ζωής του πολίτη, την πρόληψη, την αγωγή και προαγωγή υγείας



ΟΤΑ Δ.Ε.1 ΑΓΡΙΑ Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης

Α/Α

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Εθνικές Ομοσπονδίες

Ενώσεις - Σύνδεσμοι (ΕΠΣΘ, ΕΣΚΑΘ, ΣΕΓΑΣ ΑΝ, Θεσσαλίας κλπ)

Αθλητικοί Σύλλογοι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπουργείο Υγείας (Ειδική Γραμματεία Άθλησης & Διατροφής)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας: το κέντρο έχει 6 νομούς ευθύνης (Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Φθιώτιδας και Εύβοιας).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παραγωγικός Συνεταιρισμός  ΑμΕΑ (ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ)

Γραφείο Φυσικής Αγωγής: άλλες δραστηριότητες - αγώνες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου διοργανώνει κάθε χρόνο το Ράλλυ Κένταυρος Πηλίου

9.

Ίδρυμα "Νικόλαος και Ελένη Πορφυρογένη": διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Εκθέσεις, μουσικές και λογοτεχνικές βραδιές, ημερίδες, συνέδρια και εκδόσεις.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αθλητικές Δράσεις Φοιτητών).

Συνέδρια -  ημερίδες Ενώσεων/Συνδέσμων Ν. Μαγνησίας.

Δραστηριότητες Αθλητικών Συλλόγων (Προπονήσεις , Αγώνες).

Όμιλος Ερευνών Πηλίου: είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αγριά. Σκοπός του είναι η έρευνα και ο προβληματισμός πάνω σε πολιτισμικά θέματα, η διατήρηση και η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα χορού, μουσικής, εργόχειρου κλπ. Διατηρεί χορευτική ομάδα 40 ατόμων η οποία έχει εκπροσωπήσει την χώρα μας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και φεστιβάλ.

Λειτουργία 2 Ξενώνων Αστέγων

10.

Πανθεσσαλικό Στάδιο: έχει χωρητικότητα 22.700 θεατών και συνολική επιφάνεια 125.535 τ.μ. Το γήπεδο διαθέτει διαστάσεις που του 

δίνουν τη δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών ποδοσφαιρικών και αθλητικών συναντήσεων, ενώ περιμετρικά του γηπέδου υπάρχει στίβος 

400 μ. οκτώ διαδρομών. Ανήκει στα "Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ".

Διεθνές Συμπόσιο Κεραμικής "Σύγχρονοι Κεραμιστές": με πάνω από 280 ελληνικές συμμετοχές και 30 διεθνείς πραγματοποιείται από το 2001 το συμπόσιο αυτό με εκθέσεις, σεμινάρια κ.α. εκδηλώσεις.

Πολυχώρος Τσαλαπάτα: Πολυχώρος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας. Περιλαμβάνει Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας και πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς και εμπορικούς χώρους.

Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος: διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις, διαλέξεις, αστροβραδιές καθώς επίσης και τον Πανελλήνιο 

Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής όπου οι 2 πρώτοι επιτυχόντες του διαγωνισμού ως έπαθλο εκπαιδεύονται ως 

αστροναύτες για 10 μέρες στη ΝΑΣΑ, ενώ οι 5 εκπροσωπούν την Ελλάδα στις ετήσιες Διεθνείς Μαθητικές Ολυμπιάδες Αστρονομίας και 

Αστροφυσικής.

3.

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μουσικών Παρεμβάσεων arTree: είναι και τα ιδρυτικά στελέχη του Μουσικού Χωριού.

Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών: αναπτύσσει δραστηριοτήτες για τη διασφάλιση του μνημειακού και λαογραφικού πλούτου της 

περιοχής (εκδηλώσεις, επιμορφωτικά μαθήματα, συνέδρια, εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις κλπ).
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

3.1 Κοινωνική Πολιτική και Υγεία 

Η ανεπάρκεια ολοκλήρωσης πολιτικών σε  εθνικό επίπεδο που στοιχειοθετείται µε την 
απουσία Νόµου-Πλαισίου για την παροχή Κοινωνικής Φροντίδας στη χώρα οδηγεί σε 
αποσπασµατική αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων και αναγκών και σε ανεπαρκείς 
διαδικασίες συντονισµού πολιτικών και µέτρων σε εθνικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε 
τοπικό. Η οικονοµική ύφεση, δε, οδήγησε στην αποδόµηση του – ούτως ή άλλως – ασθενούς 
κοινωνικού κράτους, µε αποτέλεσµα να αµφισβητηθούν θεµελιώδεις παραδοχές και  
κοινωνικά δικαιώµατα. Το κράτος αποδεικνύεται ανεπαρκές για να αντιµετωπίσει τα νέα  
κοινωνικά προβλήµατα και τις νέες ανάγκες που αναφύονται. Οι νέοι κίνδυνοι δε θίγουν µόνο 
συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, που εµφανίζονται ευάλωτες ή ανέτοιµες να τις 
αντιµετωπίσουν, αλλά και άλλες που µέχρι πρότινος δε διαφαίνονταν ότι θα αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα.  

Σε αυτό το ευµετάβλητο οικονοµικό και κοινωνικό τοπικό και εθνικό περιβάλλον όπως ήταν 
φυσικό αυξήθηκαν τα άτοµα που βρίσκονται σε δυσµένεια και χρήζουν βοήθειας και 
φροντίδας και οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Βόλου καλούνται να αντιµετωπίσουν τις 
επιπτώσεις της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης µε ελάχιστα εργαλεία και χρηµατοδότηση. 
Καλύπτουν ένα σύνολο αναγκών που αφορούν τη χορήγηση µη ανταποδοτικών παροχών, 
παροχών σε είδος και κοινωνικών υπηρεσιών, σε άτοµα που τελούν σε κατάσταση ανάγκης 
και δεν µπορούν να την αντιµετωπίσουν µε δικά τους µέσα, ενώ στον τοµέα της υγείας 
καλύπτουν το πεδίο της πρόληψης και προαγωγής  υγείας. 

Οι προνοιακές υπηρεσίες του δήµου δραστηριοποιούνται κυρίως: στην παιδική µέριµνα, την 
προστασία της τρίτης ηλικίας, την ενίσχυση της οικογένειας, την υποστήριξη ατόµων µε 
αναπηρίες και οικονοµικά αδύναµων και ασκούνται µέσω δοµών ή προγραµµάτων: 

I. Ανοικτής προστασίας ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η. και Βοήθεια στο Σπίτι), στο 
πλαίσιο των οποίων παρέχονται σε ηλικιωµένα άτοµα υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 
υγείας, κατ’ οίκον εξυπηρέτησης και αναψυχής. 

II. Προγράµµατα, τα οποία απευθύνονται σε: α) Α.µε.Α. µε στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, τη δηµιουργική τους απασχόληση και τη συµβολή στην κοινωνική τους 
ένταξη,  αλλά και διαµονής σε προστατευόµενους χώρους, β) απόρους, γ) ειδικές 
ευπαθείς κατηγορίες πληθυσµού, δ) γυναίκες, θύµατα ενδο-οικογενειακής βίας και ε) 
άστεγους. 

III. Προγράµµατα υποστήριξης της οικογένειας και των νέων κυρίως µέσω της 
λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, κέντρων δηµιουργικής 
απασχόλησης, συµβουλευτικών σταθµών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων για 
νέους κλπ. 

IV. Προγράµµατα πρόληψης και προαγωγής υγείας που παρέχονται µέσω των 
κοινωνικών κέντρων και εστιάζονται κυρίως, την πρόληψη και συµβουλευτική υγείας, 
την κοινωνική µέριµνα, την διαχείριση ελεύθερου χρόνου. 

Τα νέα δεδοµένα οδηγούν στην αδυναµία τυποποίησης των κινδύνων και στη µη 
επικέντρωση σε συγκεκριµένες οµάδες-στόχους ή προστατευόµενες κατηγορίες, οπότε 
προϋποθέτουν πιο σύνθετες µορφές παρέµβασης που ξεπερνούν το παραδοσιακό µοντέλο 
λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών.  

Ο σχεδιασµός νέων πεδίων παρέµβασης, η επεξεργασία σύνθετων µηχανισµών και η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση απαιτούν τον επαναπροσδιορισµό του σχεδιασµού των 
κοινωνικών υπηρεσιών και δοµών του ∆ήµου Βόλου. 

Η σύγχυση δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων µεταξύ των δοµών  κοινωνικής  φροντίδας  
που δραστηριοποιούνται στο δήµο δηµιουργούν προβλήµατα στο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων δράσης καθώς υπάρχει πανσπερµία αυτών µεταξύ 
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Κοινωφελούς Επιχείρησης, Νοµικού Προσώπου και ∆ήµου µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
έλλειψη στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης, και να καθιστούν την ουσιαστική αξιολόγηση 
προγραµµάτων και δράσεων πρακτικά αδύνατη µε άµεση συνέπεια να µην µπορεί να 
υπάρξει σχεδιασµός. Την κατάσταση δυσχεραίνει και η περιορισµένη συνεργασία µε άλλους 
φορείς, εκτός δήµου που ασκούν κοινωνική δράση και που µπορεί να είναι κρατικοί φορείς ή 
εθελοντικές οργανώσεις. 

Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέµα που προκύπτει είναι ο µακρόχρονος περιορισµός των 
προσλήψεων αλλά και η προγραµµατική µορφή των περισσότερων κοινωνικών δράσεων 
που συνδέει την πρόσληψη προσωπικού µε το πεπερασµένο χρονικό όριο των 
χρηµατοδοτήσεων και έτσι ακυρώνει κάθε δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής πολιτικής 
προσωπικού. 

Τέλος, η χρηµατοδότηση των κοινωνικών δοµών και προγραµµάτων δε βασίζεται σε ένα 
διαρκές και βιώσιµο σύστηµα χρηµατοδότησης, αλλά στην ευκαιριακή αξιοποίηση πόρων 
από ευρωπαϊκά προγράµµατα ή προγραµµάτων διάφορων υπουργείων. 

 

3.2 Πολιτισµός 

Η οικονοµική κρίση έχει ως επακόλουθο και την κρίση των πολιτιστικών θεσµών. Οι 
ανατροπές που συντελούνται καθιστούν προφανή την ανάγκη για αλλαγή των δοµών των 
ρόλων και των σχεδιασµών στο πολιτισµικό πεδίο. Ο ∆ήµος Βόλου από άποψη πολιτιστικής 
υποδοµής έχει αξιοζήλευτη θέση, µε πλούσια ιστορία, µύθους, µνηµεία, µουσεία, 
πινακοθήκες, θέατρα, κινηµατογράφους, βιβλιοθήκες, ωδεία, φεστιβάλ, στοιχεία που 
αποτελούν την πολιτιστική κληρονοµιά και τους πολιτιστικού του πόρους.  

Για την άσκηση µιας «πολιτικής πολιτισµού» από το δήµο οι κύριοι άξονες δράσεις του είναι: 
α) η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας, β) η ενίσχυση της 
καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας, γ) η ανάπτυξη όρων λαϊκής συµµετοχής τόσο 
όσον αφορά την απόλαυση, όσο και τη δηµιουργία των πολιτιστικών αγαθών και δ) η 
προώθηση της πολιτιστικής επικοινωνίας και ανταλλαγής. 

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτιστικής πολιτικής εξαρτάται από τα µέσα που 
αξιοποιούνται, αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό που την υπηρετεί, τα οποία διασφαλίζουν 
και την ποιότητα των δραστηριοτήτων µε τις οποίες αυτή εκφράζεται. ∆εδοµένου ότι οι 
µορφές πολιτιστικής δράσης του δήµο υφίστανται και ως οµάδες κοινωνικής παρέµβασης 
δηµιουργείται η ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες µε διαδικασίες πιο συµµετοχικές και 
δηµοκρατικές. ∆ιαδικασίες που θα οδηγήσουν σε ένα πολιτισµικό σχέδιο µέσα από µια 
στρατηγική συνεργασίας όλων των δρώντων σε µια νέα καταστατική συνθήκη που θα 
συνδυάζει  την κοινωνική και  την οικονοµική-αναπτυξιακή διάσταση. Σε αυτή τη διάσταση 
εντάσσεται και η αναγκαιότητα σύνδεσης του πολιτισµού µε τον τουρισµό και τον αθλητισµό. 

Με την εφαρµογή της κατάλληλης τεχνογνωσίας η πολιτιστική κληρονοµιά και τα ιδιαίτερα 
πολιτιστικά στοιχεία µπορούν να γίνουν εργαλείο κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Η 
νέα περίοδος απαιτεί την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης και ενίσχυσης 
των πολιτιστικών δράσεων. Η Αυτοδιοίκηση στη Νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 
έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα για τον πολιτισµό και τη 
νεολαία. Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» προωθεί την πολιτιστική 
πολυµορφία και µία έξυπνη, αειφόρο και περιεκτική ανάπτυξη µε βασικά εργαλεία τις 
συνεργασίες, τα δίκτυα και τις πλατφόρµες. Στα πλαίσια της ενίσχυσης και των νέων µορφών 
χρηµατοδότησης  εντάσσεται η υιοθέτηση πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
συντελούν µε καινοτόµο τρόπο στην κάλυψη διαφόρων αναγκών των τοπικών κοινωνιών. 

Τροχοπέδη αποτελεί για το ∆ήµο Βόλου η µη ύπαρξη πιστοποίησης διαχειριστικής 
επάρκειας – απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων – του Νοµικού 
Προσώπου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.), αν και από την αρµόδια διεύθυνση έχουν γίνει όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες δεν υπάρχει η βούληση να εφαρµοσθεί, τέλος την κατάσταση 
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δυσχεραίνει η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, αλλά και η έλλειψη µελετών 
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας δράσεων.  

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη µιας νέας και σύνθετης πραγµατικότητας όπου πρέπει να 
ορίζονται συναρµοδιότητες, να ενθαρρύνονται δυνάµεις και να συντίθενται πόροι. Μία 
καινούργια µορφή διεύθυνσης στον πολιτιστικό τοµέα που θα συντελείται µε πολλαπλά 
υποκείµενα όπου θα χαρακτηρίζονται από συναντίληψη στους στόχους, ισότητα στη 
συµµετοχή και συναυτουργία στις δράσεις. Να δηµιουργηθούν δηλαδή ισχυρές τοπικές 
συνθέσεις για κοινές πρωτοβουλίες µε σκοπό τη βιωσιµότητα πολιτιστικών δράσεων και 
θεσµών. Αυτές οι νέες θεωρήσεις, θα  είναι εκείνες που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της 
κοινωνίας να ξεπεράσει την κρίση και να αναλάβει τη διαχείριση του µέλλοντός της.   

 

3.3 Αθλητισµός 

Ο αθλητισµός, όπως και οι τοµείς της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, ήταν 
από τα πρώτα κοινωνικά αγαθά που υπέστησαν τις µεγαλύτερες περικοπές λόγω 
οικονοµικής κρίσης. Συνεπώς οι δυσλειτουργίες που αφορούν την κεντρική αθλητική πολιτική 
εξηγούν κατά ένα µέρος και την τοπική πραγµατικότητα.  

Για να µπορέσει ο δήµος να ανταπεξέλθει στο κόστος λειτουργίας των αθλητικών του 
εγκαταστάσεων-που είναι πάρα πολλές - πρέπει να αναζητήσει τρόπους πέραν της κρατικής 
χρηµατοδότησης αλλά και άλλες µεθόδους για να οργανώσει και να διαχειριστεί τις αθλητικές 
δραστηριότητες. Μεταξύ των διαφόρων µεθόδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
καλύτερη διαχείριση είναι ο καθορισµός της ποιότητας ως στρατηγική της διοίκησης, η καλή 
συνεργασία µεταξύ δήµου και αθλητικών σωµατείων, η ανάπτυξη διαδηµοτικών 
συνεργασιών, αλλά και η ενίσχυση των χορηγιών γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση όµως, για 
την αθλητική πολιτική που θα ακολουθήσει θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη φιλοσοφία, 
διαδικασίες, κανόνες και στόχους. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσει να βρει τους κατάλληλους 
τρόπους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του, προς όφελος της κοινωνίας. Συχνά όµως, 
αυτό δε γίνεται, µε αποτέλεσµα η έλλειψη συνεργασίας να οδηγεί σε δύσκολες και άσχηµες 
καταστάσεις. Για παράδειγµα, παρατηρείται το φαινόµενο, οι βασικοί χρήστες των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, δηλαδή τα αθλητικά σωµατεία, να µην καταβάλλουν τα χρηµατικά ποσά που 
αντιστοιχούν στα έξοδα για τη λειτουργία ή ακόµα για τυχόν φθορές των εγκαταστάσεων που 
χρησιµοποιούν (π.χ. φθορές σε µπασκέτες, δίχτυα τένις ή φθορές λόγω βίαιης 
συµπεριφοράς). 

Επίσης η διαφορετική ενασχόληση του προσωπικού µε άλλα αντικείµενα, γενικότερου 
ενδιαφέροντος που προκύπτουν (π.χ. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ασκούν χρέη 
γραµµατειακής υποστήριξης, ενώ διοικητικοί ασχολούνται µε τις συντηρήσεις) δηµιουργεί 
µείζον θέµα για τη σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία της διεύθυνσης αθλητισµού. Γι’ 
αυτό θα πρέπει όσον αφορά στην συντήρηση και αναβάθµιση των εγκαταστάσεων να 
αναλάβει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήµου, (µε τη δηµιουργία τµήµατος 
αποκλειστικά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις) ή να συσταθεί στο νοµικό πρόσωπο τεχνικό 
τµήµα, όπου να στελεχωθεί κατάλληλα.  

Εν κατακλείδι ένα «Σχέδιο Τοπικής Αθλητικής Ανάπτυξης» µε ορίζοντα 4ετίας, για την 
παροχή υπηρεσιών µε στόχο την ποιότητα ζωής και την τοπική αθλητική ανάπτυξη που να 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πρόνοιας, που 
τέµνεται και συνδέεται µε τις επιµέρους πολιτικές στον χώρο της παιδείας, της υγείας του 
πολιτισµού αλλά και του τουρισµού θα  αποτελούσε σηµαντικό εργαλείο. 

 

3.4 Παιδεία 

Η παιδεία αποτελεί τοπική υπόθεση µε την έννοια ότι η τοπική κοινωνία συµπληρώνει, 
εξειδικεύει και αξιολογεί, µε βάση τις ιδιαιτερότητες, την παράδοση, κλπ. τους στόχους και τα 
προγράµµατα που χαράσσονται κεντρικά, αλλά και τα αποτελέσµατα, που παράγονται.  
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Με το νόµο για τον «Καλλικράτη», αλλά και µε το νέο νοµοσχέδιο για τη «Ανάπτυξη της ∆ιά 
βίου µάθησης» του Υπουργείου Παιδείας, επιλέχθηκε κατά βάση η στρατηγική της 
µεταφοράς από το Υπουργείο Παιδείας στις περιφέρειες και τους ∆ήµους µια σειρά 
αρµοδιοτήτων όπου ο δήµος συνολικά: α) διαθέτει πόρους για τη συντήρηση την 
υλικοτεχνική και κτιριακή υποδοµή, β) στηρίζει τις σχολικές µονάδες µε χρήµατα για τις 
λειτουργικές δαπάνες, γ) προτείνει αναβαθµίσεις, υποβαθµίσεις, κατασκευές σχολικών 
µονάδων και δ) αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και προγράµµατα. 

Στους ∆ήµους µεταβιβάζονται «οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών µονάδων µε την 
κοινωνία, οι δράσεις επιµόρφωσης ενηλίκων, και οι δράσεις προώθησης της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας µέσω της σύνδεσης µε την τοπική οικονοµία». 

Στις αρµοδιότητές του ∆ήµου περιλαµβάνονται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου 
Μάθησης, η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών, και η εφαρµογή προγραµµάτων της 
Γεν. Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων, ακόµα και η 
εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, µεταφέρονται και τα 
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας Ενηλίκων, που µέχρι σήµερα λειτουργούσαν στο πλαίσιο του 
Υπ. Παιδείας µε δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Η ουσία του ζητήµατος τώρα είναι πως όλα 
αυτά µπορεί να χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό και από το πρόγραµµα 
δηµόσιων επενδύσεων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας ή µέσω της αντίστοιχης 
Περιφέρειας, αλλά και από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του δήµου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χρηµατοδότηση των δήµων αντί να αυξάνεται µειώνεται αργά 
αλλά σταθερά κάθε χρόνο δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα κυρίως στις κτιριακές 
υποδοµές και στον τεχνολογικό εξοπλισµό. 

Επίσης παρουσιάζονται εσωτερικά προβλήµατα συντονισµού και οργάνωσης των 
υπηρεσιών που χρειάζεται να συνεργάζονται (π.χ., καθυστερούν οι διαγωνισµοί για τη σίτιση 
των µαθητών) αλλά παρατηρείται και αλληλοεπικάλυψη σε κάποιους τοµείς όπως η 
διαδικασία µίσθωσης κτιρίων για την εγκατάσταση σχολικών µονάδων, προµήθειας 
καυσίµων, ειδών καθαριότητας, πολιτιστικά θέµατα µε ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ, κλπ. 

Σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για το δήµο είναι η λειτουργία του δηµοτικού ινστιτούτου 
επαγγελµατικής κατάρτισης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.- ∆.Ι.Ε.Κ. που αποτελεί τη συνέχεια της «Σχολής  
Εφαρµοσµένων Τεχνών» που ιδρύθηκε το 1986 στο Βόλο και λειτουργεί µε εννέα 
ειδικότητες, µε σηµαντικές επαγγελµατικές επιτυχίες, διακρίσεις σπουδαστών και συµµετοχή 
σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της 
απασχόλησης µιας και αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και 
υποστήριξης της ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σε συνεργασία µε τη ∆ια 
Βίου Μάθηση. 

Η αναβάθµιση και η ενίσχυση του ρόλου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και ανάδειξης 
της ως φορέα σχεδιασµού της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο και αλλά και ως όργανο 
λαϊκής συµµετοχής θα µπορούσε να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση ουσιαστικής 
οργάνωσης και όχι µιας τυπικής λειτουργίας µε αποσπασµατικό και επιφανειακό τρόπο στη 
διαχείριση θεµάτων. 

Τέλος, όσον αφορά το προσωπικού του δήµου και την εκπαίδευση του τροχοπέδη αποτελεί 
ο µη ορισµός υπευθύνων Εκπαίδευσης από το δήµο (είχε ζητηθεί από το Ε.Κ.∆.Α.Α.) οι 
οποίοι θα αναλάµβαναν τον σχεδιασµό και την υποβολή προτάσεων για εκπαιδευτικά 
προγράµµατα.
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3.5 Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT) 
 

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

∆εν υπάρχει ενιαία κοινωνική πολιτική σε 
επίπεδο ∆ήµου & Νοµικών Προσώπων µε 
αποτέλεσµα αλληλοεπικαλύψεις και άνιση 
πρόσβαση σε παρεχόµενες κοινωνικές 
υπηρεσίες για τους πολίτες. 

Ο δήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διαθέτουν 
έµπειρο προσωπικό κοινωνικής φροντίδας λόγω 
µακροχρόνιας υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων του ΕΚΤ. 

Παρουσιάζεται απουσία  δοµών  κεντρικής 
υποδοχής,  διάγνωσης  και  αξιολόγησης  των  
αιτηµάτων  των  πολιτών. Η υποδοχή γίνεται σε 
επίπεδο ξεχωριστών δοµών (π.χ. Βοήθεια στο 
Σπίτι). 

Ο δήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα διαθέτουν 
ικανοποιητικά επαρκείς εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό για την οργάνωση προνοιακών 
υπηρεσιών. 

Αλληλοεπικάλυψη  δοµών  κοινωνικής  
φροντίδας  που  δραστηριοποιούνται  στο  
δήµο,  µε  αποτέλεσµα  την  άνιση  παροχή  
κοινωνικών  υπηρεσιών  στους  
αναξιοπαθούντες.  

Η Κοινωφελής του ∆ήµου Βόλου διαθέτει 25ετή 
εµπειρία υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής 
φροντίδας. 

Ανάγκη  επαναπροσδιορισµού και 
αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων του 
τµήµατος  Πρόνοιας που ανατέθηκαν µε τον 
Νόµο 3852/2010. 

Επαναπροσδιορισµός του τρόπου οργάνωσης του 
δήµου για καλύτερο συντονισµό και αναδιάρθρωση 
του προσωπικού µε εσωτερικές µετακινήσεις. 

Έλλειψη προσωπικού στα Κ.Α.Π.Η. 
(νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, οδηγού 
και βοηθητικού προσωπικού)  όπως επίσης 
στην Πρόνοια.  

∆ηµιουργία ενιαίου φορέα κοινωνικών υπηρεσιών µε 
πλήρη στελέχωση ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί 
επαρκώς στις αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες  που 
διαµορφώνονται από τις υπάρχουσες 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. 

Ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης του 
υπάρχοντος προσωπικού. 

Κάποιες από τις δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η. θα 
µπορούσαν να λειτουργήσουν µε προσωπικό άλλων 
δοµών (πχ γυµναστική, χορός, χορωδία, κεραµική 
κλπ.) . 

Αύξηση των δυνητικά δικαιούχων για παροχές 
κοινωνικής φροντίδας  λόγω  της  οικονοµικής  
κρίσης χωρίς παράλληλη αύξηση του 
προσωπικού ή των υποδοµών υποστήριξης. 

Η κοινωφελής επιχείρηση του ∆ήµου Βόλου διαθέτει 
διαχειριστική επάρκεια και πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 
για υλοποίηση έργων µε ίδια µέσα. 

Έλλειψη επαρκών πιστώσεων που αφορούν 
την οικονοµική στήριξη οικονοµικά αδύναµων 
πολιτών µέσω κοινωνικών παροχών και 
προγραµµάτων. 

Η αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών και η 
διασυνδεσιµότητα των παροχών κοινωνικής 
φροντίδας σε επίπεδο δήµου µπορεί να 
εξοικονοµήσει πόρους. 

Έλλειψη ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος για τη διεκπεραίωση κοινωνικών 
αιτηµάτων  και ανάγκη δηµιουργίας ενιαίας 
βάσης κοινωνικής δικτύωσης. 

Η υλοποίηση προνοιακών έργων µε τη µορφή 
συµπράξεων έχει διαµορφώσει άτυπα δίκτυα 
κοινωνικής υποστήριξης. 

 Συνεργασία µε εθελοντικές οργανώσεις και δίκτυα 
εθελοντών για κάλυψη αναγκών λειτουργίας 
κάποιων δοµών όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο.  
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Έλλειψη µόνιµων υποδοµών ταυτοποίησης 
δικαιούχων προνοιακής βοήθειας. 

Υπάρχουν οι υποδοµές φιλοξενίας αστέγων που 
αποτελεί νέα κατηγορία ευπαθούς οµάδας. 

Ελλιπής τεχνική υποστήριξη µε σύγχρονο 
µηχανολογικό εξοπλισµό. 

Γίνονται έρευνες πεδίου σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα για τις ευπαθείς οµάδες του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος. 

Τα οργανογράµµατα λειτουργίας των 
υπηρεσιών που παρέχουν Κοινωνική Φροντίδα 
στο δήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα δεν 
σχεδιάσθηκαν µε συµπληρωµατικότητα. 

Το µέγεθος της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. δίνει ευκαιρίες 
εκπ/σης προσωπικού µέσω ΛΑΕΚ. 

∆υσλειτουργία διαδικασιών για την προµήθεια 
υλικών (καθαριότητας, κυλικείου κλπ.) . 

 

∆εν υπάρχει πλαίσιο για χρηµατοδότηση της 
ίδιας συµµετοχής για συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα Κοινωνικού προσανατολισµού που 
απαιτούν κάτι τέτοιο. 

 

Υπάρχει έλλειψη επικαιροποιηµένων µελετών 
και στοιχείων για τις πληθυσµιακές οµάδες που 
χαρακτηρίζονται ως «νεόπτωχοι» (άτοµα 
οικογένειες και οµάδες των οποίων η 
κοινωνικοοικονοµική θέση έχει υποβαθµισθεί 
αισθητά λόγω της κρίσης).  

 

∆υσκολία προσβασιµότητας εξυπηρετούµενων 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο λόγω έλλειψης 
συγκοινωνίας και τροφίµων. 

 

Ο δήµος έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 
Κοινωνίες», αλλά ουσιαστικά δεν έχει 
προχωρήσει στην εφαρµογή των δεσµεύσεων 
που έχει αναλάβει.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Απουσία Νόµου-Πλαισίου για την παροχή 
Κοινωνικής Φροντίδας στη χώρα. 

Το Βοήθεια στο Σπίτι αποκτάει µόνιµο προνοιακό 
χαρακτήρα µε σταθερή χρηµατοδότηση από 
εθνικούς πόρους από το 2015. 

Νοµοθετικές ασάφειες και κενά που αφορούν 
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

Χρηµατοδοτούνται πλέον οι ενέργειες υποστήριξης 
αστέγων και απόρων από την Πολιτεία. 

Ανεπαρκής  χρηµατοδότηση  για  την  
οργάνωση  των  δοµών  που  θα  αναλάβουν  
την  υλοποίηση  προγραµµάτων  κοινωνικού  
χαρακτήρα,  π.χ.  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  
Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδροµής  
για  Απόρους  ΤΕΒΑ/FEAD. 

Η  δηµιουργία  Κοινωνικών  Συµπράξεων  σε  
επίπεδο  Περιφερειακής  Ενότητας,  συνεργασίες  
που  έχουν  ως  αντικείµενο  την  υλοποίηση  του  
Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  “Επισιτιστικής  και  
Βασικής  Υλικής  Συνδροµής  για  Απόρους  
ΤΕΒΑ/FEAD”. 

Οι καθυστερήσεις στην οµαλή χρηµατορροή 
εγκεκριµένων έργων από την Πολιτεία  οδηγεί 
συχνά σε αδυναµίες και προβλήµατα στην 
υλοποίησή τους. 

Η εφαρµογή και στο Βόλο του «Ελάχιστου 
Εγγυηµένου Εισοδήµατος» από το 2017 αποτελεί 
ευκαιρία αναδιοργάνωσης του τοπικού συστήµατος 
Κοινωνικής Φροντίδας.  

Περιορισµοί ως προς τις προσλήψεις, τις 
ανανεώσεις συµβάσεων και τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των µέτρων 
αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης 

Το Περιφερειακό ΣΕΣ 2015-2017 ενσωµατώνει 
χρηµατοδοτικές λύσεις για την παροχή κοινωνικής 
στήριξης σε ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες όπως οι 
Ροµά, οι άποροι, κλπ. (Θ.Σ. 9). 
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οδηγεί σε ανεπαρκή στελέχωση των 
κοινωνικών υπηρεσιών µε κατάλληλο 
προσωπικό σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες 
ανάγκες και σε δυσκολίες στην υλοποίηση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Παρατηρούνται ασάφειες, καθυστερήσεις και 
ασυνέχειες σε αρκετά έργα µε έντονο 
προνοιακό χαρακτήρα (ξενώνες 
κακοποιηµένων γυναικών, Κέντρα Στήριξης 
Ροµά, ∆οµές για την υποστήριξη των πολιτών 
µε αναπηρία, κλπ.). 

Τα νέα ολοκληρωµένα συγχρηµατοδοτούµενα έργα 
ενσωµατώνουν δράσεις µε κοινωνική διάσταση. 

∆εν λειτουργούν αρκετά από τα βοηθητικά 
εργαλεία που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία 
χρόνια για την υποστήριξη ευπαθών οµάδων 
(π.χ. ταµείο κοινωνικής οικονοµίας, 
µικροπιστώσεις, κλπ. 

Το Ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό πλαίσιο Erasmus+ 
και Horizon συγχρηµατοδοτεί και δράσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα. 

Υπάρχει έλλειψη κεντρικά οργανωµένων 
υπηρεσιών monitoring για την φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

Έλλειψη επαρκούς  κρατικής χρηµατοδότησης 
και σταθερής  κρατικής µέριµνας για την 
στήριξη των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 

 

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Η Τµήµα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, το 
οποίο αφορά την πρόληψη και την αγωγή 
υγείας, τη σχολική υγιεινή, οδοντιατρική 
φροντίδα, αλλά και η νοσηλευτική φροντίδα 
µέσα από το θεσµό της βοήθειας στο σπίτι 
όπου αντιµετωπίζονται όλα τα περιστατικά που 
δεν απαιτούν νοσοκοµειακή περίθαλψη και τα 
περιφερειακά ιατρεία, ουσιαστικά δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες.  

Η Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. διαθέτει πολυετή εµπειρία σε 
προγράµµατα αγωγής στο γενικό πληθυσµό αλλά 
και στα παιδιά και τα άτοµα µε αναπηρία, 
συµµετέχοντας παράλληλα σε δίκτυα προαγωγής 
υγείας. 

Το τµήµα Προαγωγής της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Βόλου είναι 
µη στελεχωµένο και ανενεργό. 

Το τµήµα Προαγωγής Υγείας της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. 
είναι στελεχωµένο µε κατάλληλο και έµπειρο 
προσωπικό και διαθέτει εµπειρία στην οργάνωση 
πρωτοβάθµιας υγείας σε επίπεδο δήµου. 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος ∆ηµ. Υγείας 
αλληλοκαλύπτονται από την αντίστοιχη 
υπηρεσία της Περιφέρειας. 

Το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κ.Η.Φ.Η., η Προαγωγή 
Υγείας και το Κέντρο ∆ιηµέρευσης ΑµεΑ της 
Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. διαθέτουν µακροχρόνια εµπειρία 
στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας (πρόληψη-προαγωγή υγείας). 

Έλλειψη προσωπικού όπως παιδιάτρου, 
γενικού γιατρού, εποπτών δηµόσιας υγείας, 
επισκεπτών υγείας. 

Καταγραφή προβληµάτων υγείας διάφορων 
πληθυσµιακών οµάδων π.χ. Τσιγγάνοι, µετανάστες 
κλπ. και εµβολιασµός τους. 

Έλλειψη προσωπικού από το γραφείο 
αδέσποτων ζώων για τη διαχείριση του 
προγράµµατος, έλλειψη κτηνιάτρου και 
υλικοτεχνικής υποδοµής. 

∆ηµιουργία Κ.Ε.Π. Υγείας. 
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Ελλιπής χρηµατοδότηση.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Οι υπηρεσίες που αφορούν την περίθαλψη και 
την αγωγή της υγείας άπτεται στις 
αρµοδιότητες της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 

Εναλλακτικές κοινωνικο / αναπτυξιακές 
δραστηριότητες. 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ/ΣΕΣ. 

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Έλλειψη προσωπικού. Καλύτερος συντονισµός και αποτελεσµατικότητα 
από το δήµο για τις συντηρήσεις κτιρίων. 

Προβλήµατα συντονισµού για  τις συντηρήσεις 
των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Έγκαιρη διεξαγωγή των διαγωνισµών προµηθειών 
από το δήµο. 

Προβλήµατα ως προς τις προµήθειες και τη 
σίτιση των παιδιών λόγω καθυστέρησης των 
διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται από το 
δήµο. 

∆υνατότητες συνεργασίας µε διαφόρους φορείς,  
πανεπιστήµιο,  Α/θµια Εκπ/ση, Ι.Ε.Κ., σχολές 
Ο.Α.Ε.∆. κλπ. 

Το ∆.Ι.Ε.Κ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. δεν έχει 
εξασφαλίσει επαρκές µόνιµο διοικητικό 
προσωπικό και διευθυντή. 

Το ∆.Ι.Ε.Κ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. µπορεί να 
αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της 
απασχόλησης µιας και αφορά την επαγγελµατική 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

Το 10ο δηµοτικό σχολείο στο Αλιβέρι της Νέας 
Ιωνίας παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο 
κατανοµής Ροµά και µη Ροµά µαθητών καθώς 
και ελλιπείς υποδοµές. 

Το ∆.Ι.Ε.Κ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. θα µπορούσε να 
αξιοποιηθεί ως παράγοντας υποστήριξης της 
ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής (π.χ. 
εκπ/µένοι µάγειρες, κλπ.). 

Ελλιπής αριθµός υπαλλήλων που 
υποστηρίζουν την διοικητική και οικονοµική 
λειτουργία των Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας και Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Η αναβάθµιση και η ενίσχυση του ρόλου της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και ανάδειξης της ως 
φορέα σχεδιασµού της εκπαίδευσης σε τοπικό 
επίπεδο και αλλά και ως όργανο λαϊκής συµµετοχής. 

Υπάρχουν αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν 
στους δήµους µε το Πρόγραµµα 
«Καλλικράτης», οι οποίες είναι σχεδόν 
ανενεργές. 

 

Ελλιπείς κτιριακές υποδοµές για τη στέγαση 
διδακτηρίων τα οποία µισθώνουν κτίρια 
ιδιωτών. 

 

Κτιριακά προβλήµατα στις υπάρχουσες 
δηµοτικές σχολικές εγκαταστάσεις. 

 

Έλλειψη επαρκών δοµών µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (π.χ ειδική αγωγή). 

 

Προβλήµατα αλληλοεπικάλυψης των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργανικών µονάδων: 
π.χ διαδικασία µίσθωσης κτιρίων για την 
εγκατάσταση σχολικών µονάδων, διαδικασία 
προµήθειας καυσίµων, ειδών καθαριότητας 
κλπ.,  πολιτιστικά θέµατα µε ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
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∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Έλλειψη σύγχρονων υποδοµών σε τεχνολογικό 
εξοπλισµό (οι υπάρχοντες Η/Υ είναι πλέον της 
δεκαετίας µε αποτέλεσµα την προβληµατική 
λειτουργία τους και έλλειψη εποπτικών µέσων 
όπως βιντεοπροτζέκτορες). 

Ιδιόκτητο κτίριο για τις ανάγκες του κέντρου ∆ια Βίου 
Μάθησης.  

∆υσκολία επικοινωνίας µε τα άλλα τµήµατα του 
∆ήµου για την επίλυση προβληµάτων τεχνικής 
φύσεως (π.χ. επιδιόρθωση Η/Υ, αλλαγή 
δοµηµένης καλωδίωσης κλπ)  

Επαρκής εξοπλισµός. 

∆υσκολία επικοινωνίας µε τον ενδιάµεσο φορέα 
επικοινωνίας υλοποίησης προγραµµάτων 
(ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ). 

Μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση για τα 
προγράµµατα από τους πολίτες.  

Χαµηλός βαθµός ευελιξίας των προγραµµάτων 
∆ιά Βίου Μάθησης σε σχέση µε τις ανάγκες της 
τοπικής αγοράς εργασίας. 

Έµπειρο στελεχιακό δυναµικό που δίνει πολλές 
δυνατότητες ανάπτυξης. 

Ορισµός υπευθύνων Εκπαίδευσης οι οποίοι θα 
αναλάµβαναν τον σχεδιασµό και την υποβολή 
προτάσεων προς το ΕΚ∆ΑΑ για εκπαιδευτικά 
προγράµµατα του προσωπικού (είχε ζητηθεί 
και δεν ορίσθηκαν από το δήµο). 

 

Περιορισµένη  αυτοχρηµατοδότηση.  

Ανάγκη συστηµατικότερης και 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών σε ζητήµατα συντήρησης 
και επισκευής των σχολικών µονάδων.  

 

Ανάγκη συστηµατικότερης συνεργασίας µε τη 
Νοµική Υπηρεσία, λόγω της αυξηµένης 
συχνότητας δικαστικών εµπλοκών και 
αντιµετώπισης προβληµάτων που χρήζουν 
νοµικής υποστήριξης. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Το νοµικό πλαίσιο για την πρόσληψη 
προσωπικού που περιορίζει τον αριθµό των 
προσλήψεων. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ/ΣΕΣ. 

Ελλιπές θεσµικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Εγκατάσταση νηπιαγωγείων που χρησιµοποιούν 
µισθωµένα κτίρια σε δηµοτικά ακίνητα. 

 ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών ηµερίδων µε θέµατα 
αντιµετώπισης προβληµάτων που αφορούν τους 
νέους (ενδοσχολική βία, εξάρτηση από το internet 
κλπ.). 

 ∆ηµιουργία ∆/νσης Παιδείας ∆ια Βίου µάθησης 
απασχόλησης και πολιτισµού µε παράλληλη 
δηµιουργία των αντίστοιχων τµηµάτων. 

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στους Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. 
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τοµείς της τεχνικής υποστήριξης, προώθησης, 
οικονοµικής διαχείρισης, εξεύρεσης πόρων,  
διεκδίκησης και απορρόφησης 
χρηµατοδοτήσεων και καλών πρακτικών  για τη 
στήριξη των δράσεων  και δηµιουργία νέων. 

 

Αδυναµία προσαρµογής και εφαρµογής των 
κεκτηµένων σε επίπεδο τεχνογνωσίας και 
τεχνολογίας. 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 

Έλλειψη µελετών σκοπιµότητας και 
βιωσιµότητας δράσεων. 

Αξιοποίηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων για την 
εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού δηµοτών. 

Ελλιπής κατανόηση και αξιοποίηση της 
διεθνούς εµπειρίας. 

Συνεργασία µε άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και 
εθνικούς φορείς. 

Ακαταλληλότητα των χώρων λειτουργίας και 
φιλοξενίας των συλλογών (υπόγεια, ανεπάρκεια 
χώρων, κ.α.). 

Οι συνεργασίες µε συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονοµίας. 

Ανάγκη για ποιοτική αναβάθµιση των 
εκδηλώσεων (στους τοµείς της προώθησης, 
προβολής και τεχνικής υποστήριξης). 

Η προσέλκυση και ανάπτυξη δικτύου εθελοντών. 

Αναγκαιότητα εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναµικού καθώς όσο εξελίσσεται ο τοµέας του 
πολιτισµού είναι ορατή και πρέπει απαραίτητα 
να εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασµό της 
πολιτιστικής πολιτικής. 

Εκδηλώσεις για προβολή του έργου. 

Έλλειψη σύνδεσης του πολιτισµού µε την 
τουριστική προβολή. 

Ύπαρξη καλοκαιρινής-καλλιτεχνικής εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας στις γειτονιές και δηµοτικές 
ενότητες. 

Ανάγκη θεσµοθέτησης µεγάλων καλλιτεχνικών 
διοργανώσεων πανελλήνιας και διεθνούς 
εµβέλειας. 

Συµµετοχή σε δράσεις συλλογικής και εναλλακτικής 
δηµιουργίας στην πόλη και στο περιβάλλον. 

Ανάγκη δηµιουργίας περιφερειακού δικτύου 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. 

Οι δυνατότητες σύµπραξης πολιτιστικών δοµών, 
όπως τα µουσεία και οι βιβλιοθήκες, µε δηµιουργικές 
επιχειρήσεις (creative industries) για την παραγωγή 
και προώθηση πολιτιστικών προϊόντων. 

Επισκευή και συντήρηση των διατηρητέων 
κτιρίων που βρίσκονται στις ορεινές δηµοτικές 
ενότητες. 

Η δηµιουργία κινήτρων για προσέλκυση χορηγιών. 

Έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού για την 
ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών των 
µουσείων. 

 

Έλλειψη ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. για την διεκδίκηση 
χρηµάτων από ευρωπαϊκά προγράµµατα αν και 
οι διαδικασίες έχουν γίνει. 

 

Ελλιπής χρηµατοδότηση.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων (περιφερειακών ή τοµεακών) όπως 
το LEADER για την ανακαίνιση των δοµών στους 
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ορεινούς οικισµούς. 

 Η ανάδειξη των καθιερωµένων τοπικών πολιτιστικών 
δράσεων  σε περιφερειακές και κεντρικές  
εκδηλώσεις. 

 Η αξιοποίηση συλλογών έργων τέχνης. 

 Η προσέλκυση δωρεών καλλιτεχνών και συλλεκτών 

 Στα πλαίσια της ενίσχυσης και των νέων µορφών 
χρηµατοδότησης  εντάσσεται η υιοθέτηση πολιτικών 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) που 
συντελούν µε καινοτόµο τρόπο στην κάλυψη 
διαφόρων αναγκών των τοπικών κοινωνιών. 

 Εναλλακτικές δικτυώσεις και καινοτόµες πολιτικές. 

 Αξιοποίηση διάφορων πολιτιστικών θεσµών π.χ. 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Αδυναµία συντήρησης αθλητικών χώρων και 
εξασφάλισης καθηµερινής και ασφαλούς 
λειτουργίας τους. 

∆ιοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων. 

Τα αθλητικά σωµατεία δεν πληρώνουν για τα 
έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όπως και για 
πιθανές φθορές. 

 

Έλλειψη διαχείρισης προσωπικού.   

Έλλειψη οργανωµένου τεχνικού τµήµατος µε 
υπαλλήλους ειδικοτήτων (υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι, γενικών καθηκόντων κλπ.) για 
την άµεση επίλυση των προβληµάτων. 
 

 

Οι εγκαταστάσεις έχουν πάρα πολλές ελλείψεις  
στον τοµέα των συντηρήσεων, εξοπλισµού και 
λειτουργικότητας. 

 

Έλλειψη ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

 

Έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδοµής 
µε µηχανήµατα λιγότερο ενεργοβόρα. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ενισχύεται από το κεντρικό κράτος η 
εµπορευµατοποίηση και υποβαθµίζεται η αξία 
του ερασιτεχνικού και του µαζικού αθλητισµού. 

Χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά προγράµµατα για 
βελτίωση υποδοµών (εκµετάλλευση Α.Π.Ε.) ή 
δράσεων για την απασχόληση µε την πρόσληψη 
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (καθηγητές, 
φύλακες κλπ.). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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3.6  Κρίσιµα ζητήµατα  

 

• Μη ύπαρξη ενός ενιαίου σχεδιασµού των κοινωνικών υπηρεσιών και δοµών του 
δήµου που να οριοθετεί τις δραστηριότητες µεταξύ του ∆ήµου, της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-
∆.Ι.Ε.Κ. και του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ώστε να µην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, 
συγχύσεις  ή ελλείψεις, στα πλαίσια της εφαρµογής µιας ενιαίας κοινωνικής πολιτικής 
του ∆ήµου Βόλου. 

• Μη ισόρροπη κατανοµή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (οι περισσότερες 
υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας βρίσκονται στον αστικό ιστό). 

• Μη ολοκληρωµένος σχεδιασµός για την προστασία και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, την ανάδειξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, την αξιοποίηση των υλικών 
και άϋλων πολιτιστικών και ιστορικών αγαθών συνδέοντας τον πολιτισµό  µε τον 
τουρισµό και τον αθλητισµό. 

• Σχέδιο Τοπικής Αθλητικής Ανάπτυξης (που θα συνδέει την κοινωνική πολιτική, τον 
τουρισµό και την παιδεία). 

• Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

• Βελτίωση και ανανέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.  

• Η λειτουργία του δηµοτικού ∆.Ι.Ε.Κ. ως εργαλείο για την προώθηση της 
απασχόλησης και την επαγγελµατική εκπαίδευση. 

• Εσωτερικά προβλήµατα συντονισµού και οργάνωσης των υπηρεσιών που 
συνεργάζονται (για θέµατα π.χ. µίσθωσης κτιρίων, διαγωνισµών για σίτιση, 
προµήθειες καυσίµων κλπ.).  

• Ο ρόλος των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης στο νέο πλαίσιο χρηµατοδότησης 
εκπαιδευτικών δράσεων για όλους αλλά και ο σχεδιασµός για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τους υπαλλήλους του δήµου, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες των υπηρεσιών. 

• Αναζήτηση πόρων πέραν της κρατικής χρηµατοδότησης.  

• Ανεπαρκείς χώροι πολιτισµού – κτιριακά προβλήµατα λόγω παλαιότητας. 

• Ανεπαρκείς και µη οργανωµένοι αθλητικοί χώροι. 

• Ελλιπής συντήρηση αθλητικών χώρων. 

• Ανάγκη υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  



Σύνολο
Πρωτογενής Τομέας          

NACE A-B

Δευτερογενής Τομέας       

NACE C-F

Τριτογενής Τομέας        

NACE G-Q

Δε δήλωσαν κλάδο 

οικονομικής 

δραστηριότητας

Σύνολο               
Από αυτούς Νέοι 

Άνεργοι

57.685 46.119 2.167 9.700 34.252 11.566

Ημερομηνία 

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

126.102 1.125 12.087 4.430 9.293 46.683 32.658 1.033 7.860 10.933

Κηπευτικά 10429 437 276 138 97 3747 4412 350 107 865

Θερμοκήπια 358 30 15 23 11 62 170 47

Ανθοκομικά 185 50 4 24 61 46

Δενδρώδεις 22240 87 1645 1076 2136 5573 6735 22 385 4581

Ελιές 51200 400 2400 2406 7040 18683 7206 653 7028 5384

Αμπέλια 3312 11 22 88 4 3052 65 70

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
30369 110 6725 70 5 15566 7605 8 270 10

Αγραναπαυση
8009 1000 605 6404

104.141 17.583 27.500 10.000 6.720 4.000 13.938 17.130 7.270

162.858 370 37000 10000 8900 12600 61285 31533 1170

5/2/2015            

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία) 

*παρατηρηση: δεν 

περιλαμβάνονται οι 

κωδικοί 

1071,1072,1073, 

1085,1089
48 19 3 2 2 4 14 1 3

Κτηνοτροφική Δραστηριότητα

Ιπποι 201 8 35 11 36 23 9 35 44

1/1/2014 

(στοιχεία από το 

Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της 

Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης (ΔΤΟΑ)  

Δήμου Βόλου 

1/1/2015 

(στοιχεία από 

Δασαρχειο Βόλου)

1/1/2014 

(στοιχεία από το 

Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της 

ΔΤΟΑ

Ζωικός Πληθυσμός

Δασική Έκταση σε στρ.

Άνεργοι*

Οικονομικώς μη ενεργοί                       

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων*

86.764

Αγροτική Δραστηριότητα

 Έκταση Βοσκοτόπων- Λιβαδιών σε στρ.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Τα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011. Συμφωνα με τον ΟΑΕΔ οι εγγεγραμένοι άνεργοι στον Δήμο Βόλου τον Ιανουάριο του 2015 είναι 14.480 άτομα.

Μονάδες Μέτρησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Απασχολούμενοι    

Σύνολο        

Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.



Ημερομηνία 

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Υπήρχαν(2013) 11 36 23 9 35 44

γεννηθηκαν /αγοραστηκαν
5 9 13 8

Προστέθηκαν 5 9 13 8

Ημιόνοι 107 14 42 5 5 30 11

Υπήρχαν(2013) 14 44 5 2 30 11

μετακινήθηκαν 3 2 5 2

Προστέθηκαν 3 4 5 2

Ονοι 65 12 26 1 4 7 15

Υπήρχαν(2013) 12 23 2 7 15

μετακινήθηκαν 2 9 1 5

Προστέθηκαν 2 5 1 5

Βοοειδή 1803 387 21 107 168 1120

Υπήρχαν(2013) 387 21 109 168 980

Γεννήθηκαν /Αγορασθηκαν
350 58 55 113 1110 17

Σφάγηκαν ή Πωληθηκαν
350 58 57 28 1060 17

Χοίροι 460 460

Υπήρχαν(2013) 460 100

Γεννήθηκαν 4100 100

Εσφάγησαν 4100

Πρόβατα 20397 300 3332 275 522 5548 8350 120 1160 790

Υπήρχαν(2013) 300 3340 275 525 5848 8350 170 1160 790

Γεννήθηκαν 270 3132 300 370 6198 10320 170 700 750

Σφάγηκαν ή Πωληθηκαν
270 3140 300 373 6498 10320 700 750

Αίγες 15803 200 3660 700 858 4950 3854 105 1060 416

Υπήρχαν(2013) 200 3650 700 775 4950 3854 105 1060 416

Γεννήθηκαν 180 3410 802 596 3580 5970 120 650 355

Σφάγηκαν ή Πωληθηκαν

180 3400 802 545 3580 5970 120 650 355

Κουνέλια 4885 140 150 1095 800 1950 220 250 280

Υπήρχαν(2013) 120 150 810 800 1950 220 1000 280

Γεννήθηκαν 1400 2200 3780 2000 18700 1800 200 2550

Εσφάγησαν 1380 2200 3495 2000 18700 1800 500 2550

Ορνιθες 37635 2000 3500 3000 3055 2100 14200 2330 250 7200

Υπήρχαν(2013) 2000 3500 3000 2960 2100 14200 2330 1000 7200

Γεννήθηκαν /Αγορασθηκαν
2500 500 1100 1835 1600 9300 1850 700 4700

Εσφάγησαν /πωλήθηκαν
2500 500 1100 1740 2100 9300 1850 250 4700

Μελισια 7545 3000 550 200 1395 1600 450 120 230

Υπήρχαν(2013) 3000 550 200 870 1600 350 120 230

Προστέθηκαν 30 570 100 10

1/1/2014 

(στοιχεία από το 

Τμήμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της 

Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου)



Ημερομηνία 

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Αφαιρέθηκαν 30 45 10

15 11 3 1

7 1 2 1 3

248

1

0

3*

80

1

889 663 93 9 29 29 52 2 5 7

0

1

331 137 68 99 27

1391 332 566 208 48 11 154 72

1152 607 254 90 24 140 37

1027 325 329 97 184 46 46

381 292 24 41 24

0

Μονάδες 

Αγροτουρισμού0

Εμπορικές Επιχειρήσεις

3296

3137

19/12/2014 

(στοιχεία από το 

Τμήμα Τουρισμού 

της Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου)                                                                                                                                                               

5/2/2015      

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία)

Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών)

Δραστηριότητες 

Μεταποίησης/Παραγωγής

5/2/2015               

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία)

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Ναυπηγεία Μικρών Αλιευτικών Σκαφών

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)

Επιχειρήσεις Πώλησης Αλιευμάτων

Επιχειρήσεις

Ναυπηγεία Πλοίων

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ)

Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών

Τουριστικά κάμπινγκ

Αλιευτικά Σκάφη  (19 HP ) ΚΑΙ ΚΑΤΩ 

Ιχθυόσκαλες

Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια

* οι 2  από τις 3  επιχειρήσεις επεξεργασίαςαλιευμάτων βρίσκονται  στη Β΄ΒΙΠΕ Βελεστίνου αλλά συνδέονται με το λιμάνι του Βόλου

Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)*

Δραστηριότητες 

Τουρισμού/Υπηρεσίες

Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας
1/1/2015 

(στοιχεία από το 

Τμήμα Αλιείας της 

Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου)

5/2/2015        

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία)



Ημερομηνία 

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

12055 (7 πίστες)

Εγκαταστάσεις 

Θερμαλιστικού 

(Σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνι, ειδικο δίκτυο-τελεφερικ, κρατικος αερολιμέναςΝέας Αγχιαλου, τρενάκι Πηλίου, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι πολιτισμού)  

1 Λιμενική εγκατάσταση (Βόλος)

2. Αλιευτικό καταφύγιο Αγριάς

3. Αλιευτικό καταφύγιο Νέας Αγχιάλου

Εμπόριο

Επιχειρήσεις Αναψυχής 152 111

Επιχειρήσεις Εστίασης 123 84

Κομμωτήρια/Κουρεία 18 14

Αποθήκες Τροφίμων Χ.Ε 12 4

Μανικιούρ/Πεντικιουρ 2 2

Κολυμβητικές Δεξαμενές 2

Δερματοστιξία 2 2

Ιντερνετ/Καφέ 8 5

Κέντρα Διασκέδασης 7 7

ΡΕΤ Shop 1 1

Γραφεία Τελετών 5 4

Λ.Ε. Τροφίμων/Ποτών 129 91

1

1 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΑΡΑΚΗΝΟ (ΔΕΥΑΜΒ) 

(ΙΣΧΥΣ:0,75)

1

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

8

2

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Μαρίνες

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

Επιχειρήσεις*

Υδροηλεκτρική 

1

38

Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)

Θερμική Παραγωγή 

41

39

3

Αιολική 

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)

15/1/2015 

*(στοιχεία από το 

Τμήμα Εμπορίου 

της Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου)

4



Ημερομηνία 

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

45 3 12 0 0 8 21 0 0 1

3 0 0 0 0 0 3 0 0 0

48 3 12 0 0 8 24 0 0 1

1

1 ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΙΣ   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  

ΔΕΥΑΜΒ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ)

(ΙΣΧΥΣ: 0,353) 

1

1 ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ 

ΧΥΤΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΚΚΑΒΟΣ-

ΔΙΜΗΝΙ)(ΙΣΧΥΣ: 1,72) 

2

1 1

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Παραγωγή Ενέργειας 

Οκτώβριος 2014 

*(Στοιχεία από τη 

ΔΕΔΔΗΕ-δεν 

περιλαμβάνεται     

το Ειδικό 

Πρόγραμμα 

Στεγών)

Ηλιακή (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ)*

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Άλλη ΑΠΕ

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)
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9 4 1 3

9

2 Μεταλεία στην Αγία 

Παρασκευή (Βόλος) 

και 1 λατομείο στον 

Σωρό

Λατομείο βιομηχανικών 

ορυκτών 

Λατομείο θέση 

Σπαστήρας 

(Αγριά)

1.Λατομείο 

Μαρμάρου(Νέα 

Αγχίαλος)                               

2.Λατομείο Οφίτη 

(Μικροθήβες)

Λατομείο 

Βιομηχανικών 

ορυκτών (Σέσκλο)

Λατομείο θέση 

(Μαντάνι  - Μαδαρί)

1

AΝΩΝΥΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Λατομεία

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

 Αυτοτελές Τμήμα παιδείας και 

διαβίου μάθηση, Απασχόλησης 

και Πολιτισμού 

Βιομηχανικές Μονάδες

Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)

1.Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες ,για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου

2.Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα 

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης  και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για 

θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.

3.Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας (Συμβουλευτική ανέργων )

4. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

5.Δράσεις επαγγελματικού  προσανατολισμου 

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής 

παραγωγής και ζωϊκής παραγωγής και της αλιείας και την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Βόλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                  

Τμήμα Τουρισμού

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Η ένωση ξενοδόχων είναι ο συνδικαλιστικός φορέας των ξενοδόχων της περιοχής.  Εκπροσωπεί τις τοπικές επιχειρήσεις και παράλληλα υποστηρίζει την τοπική τουριστική προβολή.)

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                  

Τμήμα Εμπορίου

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                  

Τμήμα Αλιείας

Α/Α

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με το εμπόριο, την μεταποίηση και το τομέα των υπηρεσιών. Οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια))

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ασκεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενοτητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και 

τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΚΕ ) Αρμοδιότητα του η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η καλλιέργεια,  πνεύματος αλληλεγγύης μεταξυ των 

επιχειρήσεων, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και τις οργανώσεις των εργαζομένων για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου,η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια,συνδιασκέψεις εκθέσεις και εκδηλώσεις μέσω των οποίων 

διεκπεραιώνονται οικονομικοί στοχοί καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αοσκοπούν και συμβάλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Μεριμνά για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή των περιφερειακών ενοτήτων, τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των 

ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε κάθε περιφερειακή ενότητα)

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΒΟΛΟΥ (Ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας)

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΠΗΛΙΟΥ-Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας)

1.Οι αρμοδιότητες του, αφορούν στην φυτική παραγωγή  την ζωική παραγωγή και την γεωργική ανάπτυξη.Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλειίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού , κτηνοτροφικού 

και αλειευτικού πλυθησμού στις εστίες τους.Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών,παρακολουθεί τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή  διεκπαιρεώνει θέματα αγροτογεωργικών αντικειμένων.

2. Μεριμνά για την ανάπτυξη , προστασία , εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής. Μεριμνά για την διαχείρηση των βοσκοτόπων. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών  λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων, για την εκμίσθωση 

δημοτικών εκτάσεων γής,  γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων. Διεκεραιώνει θέματα κτηνοτροφικού αντικειμενου.

3.Συνεργάζεται με τους αγροότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, διενεργεί επιτόποιους  ελέγχους, διεκπεραιώνει θέματα αγροτογεωργικών  αντικειμένων.

1.Συνεργάζεται με το τμήμα αγροτικής παραγωγής, μελετά και μεριμνά  για την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν την αλιεία εισηγείται για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για μονάδες στον τομέα της αλείας,τηρεί στοιχεία των 

υδατοκαλλιεργειών και της αλειίας, καταρτίζει μελέτες,εισηγήται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλειίας στον Δήμο.

2.Εισηγήται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλειίας,αντιμετωπίζει θέματα και εισηγήται μέτρα σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

3.Διεκπεραιώνει θέματα αντικειμένων αλειίας ή ιχθυοκαλλιέργειας που ανατίθενται στον Δήμο.

– Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσεων και παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών. 

– Σχεδιασμός και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου 

– Εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης /πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής (INFO).

– Μέριμνα για την οργάνωση, εξοπλισμό, συντήρηση, καθαριότητα και εκμετάλλευση των ακτών κολύμβησης και την τήρηση όλων των διαδικασιών και ενεργειών για την απονομή των γαλάζιων σημαιών κ.α.

Καθορισμός των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων, θέατρα-κινηματογράφοι, ψυχαγωγικές παιδειές, παιδότοποι, κολυμβητικές δεξαμενές, υπηρεσίες διαδικτύου, ψυχαγωγικά παίγνια, ζωήλατα 

οχήματα, καταστήματα εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, κουρεία , κομμωτήρια, καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανακλήσεις και αφαιρέσεις αδειών, σφραγίσεις καταστημάτων,  καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας 

καταστημάτων και επιχειρήσεων, γραφεία τελετών, εργαστήρια δερματοστιξίας, λαϊκές αγορές, υπαίθριο εμπόριο, διαφημίσεις, οικήματα εκδιδομένων προσώπων, περίπτερα, κυλικεία σε δημόσια κτίρια,   προστασία  του Καταναλωτή- δια της 

Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού-, Κυριακάτικες Αγορές,  λειτουργία εκθέσεων βιβλίου, οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών) κ.α

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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9.

10.

11

12.

13.

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A/A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΟΑΕΔ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα Επιχορήγησς Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργωνηλιακίας 25-66 ετών (ΟΑΕΔ)

Πρόγραμμα Επιχορήγησς Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ (ΟΑΕΔ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτησης για ανέργους , εργαζόμενους και ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ

ΈΝΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Όμοια για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια)

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  Δ.ΒΟΛΟΥ, Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, Δ.ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (Διοργανώνουν ημερίδες, εκδηλώσεις κτλ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Είναι η Ομάδα Τοπικής δράσης για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER μέσω του οποίου ο Δήμος Βόλους υλοποιεί το "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή 

πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες")

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ (Ο ΟΛΒ είναι ο κατεξοχήν φορέας που εμπλέκετα στην υποδοχή κρουαζιεροπλοίων και στην προετοιμασία του λιμένα, ώστε να παίξει σημαντικό ρόλο στον τουρισμό κρουαζιέρας).

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επιταγή  διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ΟΑΕΔ)

Πρόγραμμα Επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015 (ΟΑΕΔ)

Υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο  εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, υλοποίηση προγραμμάτων δια 

βίου μάθησης, κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας. 

(Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου κ Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας)

Υλοποίηση προγράμματος "ΣΤΈΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" με τελικό Δικαιούχο τον Δήμο Βόλου που περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό των ωφελούμενων μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής 

επανένταξης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΕΚ

ΕΑΣ ( ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας ανέργων  σε Δημόσιους φορείς από τον ΟΑΕΔ(δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υλοποίηση)

ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων που λειτουργεί στο Εργατικό Κέντρο Βόλου και παρεμβάσεις για διασύνδεση με αγορά εργασίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ )



Ημερομηνία 

Καταγραφής Σύνολο Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΧ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΛΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) του ΕΚΕΤΑ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΛΜΑΤΙΩΝ (ΠΧ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΛΠ)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΧ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΝΕΡΙΜΙΩΝ ΚΛΠ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΤΡΧΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΟΤ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
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4. ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Σν 4ν θεθαιαίν ηεο Ά Φάζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Βφινπ 
αζρνιείηαη ηφζν κε ηελ παξαγσγηθή δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηνπ δήκνπ, φζν θαη 
κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνπο 
παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δήκνπ θαη ζηνπο βαζηθνχο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο 
(ηνπξηζκφο, εκπφξην, γεσξγία, θηελνηξνθία), θαζψο θαη ην πφζν ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ εμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 
απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο ζηνλ Γήκν Βφινπ, αιιά θαη ε θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ζε ηνπηθφ 
επίπεδν. Κάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε 
ηα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία, αιιά θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
αληηκεησπίδεη ν Γήκνο, γηα λα θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ηνκέα ζηε ρσξηθή ελφηεηα πνπ εμεηάδνπκε. 

 

4.1 Παξαγωγηθνί Σνκείο θαη ε πκβνιή ηνπο ζηελ Σνπηθή Οηθνλνκία 

Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο, ηνλ πξσηνγελή, ηνλ 
δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή: ν πξσηνγελήο πεξηιακβάλεη ηελ παξαιαβή αγαζψλ 
απεπζείαο απφ ηε θχζε, ν δεπηεξνγελήο πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή αγαζψλ ηα νπνία 
έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ επεμεξγαζία αθαηέξγαζησλ ή κέηξηα επεμεξγαζκέλσλ πιηθψλ θαη ν 
ηξηηνγελήο ηνκέαο αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ εμππεξέηεζε, ρσξίο λα παξάγεηαη 
θάπνην πιηθφ πξντφλ, ελψ εθθξάδεη θαη ηελ θξαηηθή πξσηνβνπιία γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην 
θνηλσληθφ ζχλνιν.  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο απνηππψλεηαη ε Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ζε εθαηνκκχξηα 
επξψ) αλά ηνκέα παξαγσγήο (πίλαθαο 4.1) θαη αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο (πίλαθαο 4.2) 
δηαρξνληθά απφ ην 2005 έσο θαη ην 2011 γηα ηελ Μαγλεζία, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία 
ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Παξαηεξείηαη φηη ε ζπλνιηθή Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε 
Αμία απμάλεηαη δηαρξνληθά κέρξη θαη ην 2008, νπφηε θαη αξρίδεη ε κείσζε ε νπνία ζπλερίδεηαη 
κέρξη θαη ην 2011, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. Η πνζνζηηαία κεηαβνιή απφ ην 2005 έσο ην 
2011 είλαη αξλεηηθή (πεξίπνπ 4%), ελψ απφ ην 2008 έσο ην 2011 είλαη κεγαιχηεξε θαη 
θπκαίλεηαη ζην 18%. 

 

Πίλαθαο 4.1: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά ηνκέα παξαγσγήο(ζε εθαηνκκχξηα επξψ, 
ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) γηα ηελ Μαγλεζία 

Σνκέαο Παξαγωγήο  2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

Πξσηνγελήο  159 141 113 126 127 124 120 

Γεπηεξνγελήο 908 1.230 1.143 1.065 1.063 891 686 

Σξηηνγελήο  1.877 2.026 2.123 2.283 2.203 2.083 2.021 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 
πξνζηηζέκελε αμία 2.943 3.397 3.378 3.473 3.393 3.098 2.827 

Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ.-Ιδία επεμεξγαζία, (* πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

 
Αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ) πνπ παξάγεηαη ζην 
λνκφ, θαίλεηαη φηη θαηά ην 2011 ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξάρζεθε ην 4,2%, ζην 
δεπηεξνγελή ην 24,3% θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ην 71,5% (Γηάγξακκα 4.1). πλνιηθά 
παξαηεξνχκε φηη, ζηελ εμεηαδφκελε επηαεηία (2005 έσο 2011), ζεκεηψζεθε  κείσζε ηεο 
ζπλεηζθνξάο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο 
ζπλεηζθνξάο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζην παξαγφκελν πξντφλ ηνπ λνκνχ, γεγνλφο πνπ 
ππνδεηθλχεη ηε δηαρξνληθή ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λνκνχ πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.  
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Γηάγξακκα 4.1 Πνζνζηηαία (%) θαηαλνκή ηεο ΑΠΑ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ζην λνκφ Μαγλεζίαο (2005-2011) 
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Δμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.2 γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζηνλ λνκφ δηαρξνληθά ν 
θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ ππέζηε ηελ κεγαιχηεξε κείσζε (πεξίπνπ 81%) θαη αθνινπζεί απηφο 
ηεο γεσξγίαο, δαζνθνκίαο θαη αιηείαο (πεξίπνπ 24%). Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα έρνπλ ζεηηθή κεηαβνιή. Η κεγαιχηεξε αχμεζε θαηαγξάθεηαη 
ζηνλ θιάδν ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ελψ αξλεηηθή κεηαβνιή, πεξίπνπ 6% απφ 
ην 2005 ζην 2011, παξαηεξείηαη ζηνπο θιάδνπο πνπ αθνξνχλ ζην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 
εκπφξην θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο, 
Παξαηεξψληαο βέβαηα ηα ηειεπηαία ηέζζεξα έηε (απφ ην 2008 θαη κεηά) ε πηψζε ζηνλ θιάδν  
είλαη πνιχ κεγαιχηεξε( πεξίπνπ 26%).  

 
Πίλαθαο 4.2 : Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο (ζε εθαηνκκχξηα 
επξψ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) γηα ηελ Μαγλεζία 

 
Κιάδνο δξαζηεξηόηεηαο  
(NACE REV.2) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεηαβνιή 
2005-2011 

Γεσξγία, δαζνθνκία  
θαη αιηεία (A) 159 141 113 126 127 124 120 

-24,24 

Οξπρεία, ιαηνκεία, 
βηνκεραλία,  
παξνρή ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, 
 θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ, 
θιηκαηηζκνχ  
θαη λεξνχ, επεμεξγαζία 677 875 874 859 865 779 643 

-5,02 
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ιπκάησλ, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη 
δξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο 
(B,C,D,E) 

Καηαζθεπέο (F) 231 355 269 206 198 112 43 -81,22 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 
εκπφξην,  
επηζθεπή κεραλνθίλεησλ  
νρεκάησλ θαη 
κνηνζπθιεηψλ, κεηαθνξέο 
θαη απνζήθεπζε, 
δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ  
παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη 
ππεξεζηψλ εζηίαζεο 
(G,H,I) 844 942 971 1.074 916 840 793 

-6,00 

Δλεκέξσζε θαη 
επηθνηλσλία (J) 4 4 4 4 3 10 6 

56,61 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 
αζθαιηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (K) 70 75 71 69 72 73 68 

-2,20 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο (L) 179 176 217 246 264 251 265 

47,95 

Δπαγγειακηηθέο, 
επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δηνηθεηηθέο  
θαη ππνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (M,N) 75 100 96 93 93 102 96 

28,04 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη 
άκπλα, ππνρξεσηηθή 
θνηλσληθή αζθάιηζε, 
εθπαίδεπζε, 
δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε 
ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη 
ηελ θνηλσληθή κέξηκλα 
(O,P,Q) 576 586 632 657 711 679 661 

14,64 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, 
ςπραγσγία, άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ, δξαζηεξηφηεεο 
λνηθνθπξηψλ σο 
εξγνδνηψλ, κε 
δηαθνξνπνηεκέλεο 
δξαζηεξηφηεεο λνηθνθπξηψλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ 
παξαγσγή αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε, 
δξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ 
νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 
(R, S, T, U) 129 141 132 140 143 128 132 

2,14 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 
πξνζηηζέκελε αμία 2.943 3.397 3.378 3.473 3.393 3.098 2.827 

-3,95 

 

4.1.1 Πξωηνγελήο Σνκέαο : Γεωξγία – Κηελνηξνθία-Αιηεία 
 
Ο πξωηνγελήο ηνκέαο θαη θπξίσο νη θιάδνη ηεο γεωξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη έπεηηα 
απηφο ηεο αιηείαο, θαηέρνπλ κία ζρεηηθά ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
Γήκνπ Βφινπ. Ιδηαίηεξα κάιηζηα κεηά ηελ ελζσκάησζε ακηγψο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φπσο ε 
Νέα Αγρίαινο, ε Αξηέκηδα αιιά θαη ε Αηζσλία κε ηνλ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο), ν Γήκνο 
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Βφινπ θαηέρεη πιένλ κηα ζεκαληηθή θαιιηεξγεηηθή δψλε θαζψο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ππάξρεη 
γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. ηνλ ηνκέα απηφ απαζρνινχληαη 2.167 άηνκα ζχκθσλα κε ηελ 
ηειεπηαία απνγξαθή ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. (2011). 

Η ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε γε (αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, θεπεπηηθή γε, κφληκεο θαιιηέξγεηεο 

θαη αγξαλάπαπζε) ηνπ Γήκνπ Βφινπ είλαη 126.102 ζηξέκκαηα γηα ην 2014 . Απφ απηά ηα 
8.009 ζηξέκκαηα είλαη ε αγξαλάπαπζε, ελψ ε έθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ είλαη 
πεξίπνπ ζην 41% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ (πεξίπνπ 
51.744ζηξ). ηνλ παξαθάησ πηλάθα θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ βαζηθψλ νκάδσλ θαιιηεξγεηψλ 
γηα ην έηνο 2014. 

 

Πίλαθαο 4.3: Καηαλνκή θαιιηεξγήζηκεο γεο ζηνλ Γήκν Βφινπ αλά είδνο θαιιηέξγεηαο (έηνο 
2014) 

Δίδνο θαιιηέξγεηαο 
Έθηαζε 

ζε ζηξέκκαηα 
Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο 
θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο 

Αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο  

30.369 

24% 

Κεπεπηηθή γε  

10.972 

9% 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο  

76.752 

61% 

Αγξαλάπαπζε  

8.009 

6% 

πλνιηθά 
θαιιηεξγνχκελε 
γεσξγηθή γε  

 

126.102 

 

100% 

Πεγή: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο-Ιδία Δπεμεξγαζία 

 
 
Γηάγξακκα 4.2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή (%) ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεσξγηθήο γεο (έηνο 2014) 

 

      
 

                                                 
 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ 

Αξνηξαίεο  
θαιιηέξγεηεο 

24% 

Κεπεπηηθή γε 
9% 

Μφληκεο  
θαιιηέξγεηεο 

61% 

Αγξαλάπαπζε 
6% 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεσξγηθήο 
έθηαζεο αθνξά ζε κφληκεο θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δελδξψδεηο 
θαιιηέξγεηεο, ηα ακπέιηα θαη νη ειηέο. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα, σο πξνο ηελ έθηαζε, είδε πνπ θαιιηεξγνχληαη είλαη ηα εμήο : 

 Μφληκεο θαιιηέξγεηεο: ειηέο, ακπγδαιηέο, ακπέιηα 

 Κεπεπηηθά : κατληαλφο, άλεζνο, καξνχιηα, θαζνιάθηα, ληνκάηα 

 Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο: ζηηάξη, θξηζάξη γηα βνζθή, βακβάθη, πεπφληα  

 

Δλψ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε, σο πξνο ηνλ φγθν παξαγσγήο ηνπο γηα ην 2014 είλαη ηα εμήο: 

 Μφληκεο θαιιηέξγεηεο: ακπέιηα, κειηέο, αριαδηέο, ειηέο, ακπγδαιηέο,  

 Κεπεπηηθά: καξνχιηα, ηνκάηεο, πηπεξηέο, κατληαλφο, άλεζνο, θξεκκχδηα 

 Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο: πεπφληα, ζηηάξη, παηάηεο 

 

 

 Γηάγξακκα 4.3: Καιιηεξγήζηκε έθηαζε δήκνπ Βφινπ , έηνο 2014 

 

 

  

 

 

 
Πην αλαιπηηθά, κόληκεο θαιιηέξγεηεο ζπλαληψληαη θπξίσο ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Δ.) 
Νέαο Αγρηάινπ θαη Αηζσλίαο. πγθεθξηκέλα, ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ παξαηεξείηαη ε 
κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απφ ακπέιηα (3.052ζηξ.) θαη ειηέο (18.683 ζηξ), ελψ ζηελ Αηζσλία 
ζπλαληψληαη θαη ειηέο (7.206ζηξ) αιιά θαη νη πεξηζζφηεξεο ινηπέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 
(6.735 ζηξ.)φπσο ακπγδαιηέο θαη αριαδηέο. Γε κπνξνχκε βέβαηα λα παξαβιέςνπκε θαη ηελ 
κεγάιε θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ ζηηο Γ.Δ. Μαθξπλίηζαο θαη Αγξηάο. Γεληθά, παξαηεξείηαη 
κία κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (κειηέο, αριαδηέο, ακπγδαιηέο, 
θαζηαληέο, ξνδαθηληέο, θαξπδηέο) ηνπ Γήκνπ κε ηελ Γ.Δ. Αγξίαο λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε 
θαιιηέξγεηα (ζε έθηαζε) ζε  κειηέο θαη θαζηαληέο, ηελ Γ.Δ. Αξηέκηδαο ζε αριαδηέο. Δμίζνπ 
ζεκαληηθή θαιιηέξγεηα ζε κειηέο έρεη θαη ε Γ.Δ. Πνξηαξηάο. 

Καιιηεξγήζηκε Έθηαζε Γήκνπ Βόινπ ζε ζηξ.

8,27%

17,64%

40,60%

2,63%

24,08%

6,35% 0,28% 0,15%

Κεπεπηηθά

Θεξκνθήπηα

Αλζνθνκηθά

Γελδξψδεηο

Διηέο

Ακπέιηα

Φπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο

Αγξαλαπαπζε
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Κεπεπηηθά πξνϊόληα ζπλαληνχκε θπξίσο ζηελ Γ.Δ. Αηζσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Σνπηθή 
Κνηλφηεηα ηνπ Γηκελίνπ, θαζψο ην έζθιν πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζε αξνηξαίεο 
θαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ζηελ Νέα Αγρίαιν. Κάηη άιιν πνπ παξαηεξνχκε αλαθνξηθά κε ηα 
θεπεπηηθά είλαη ε κεγάιε πνηθηιία παξαγφκελσλ πξντφλησλ εληφο ηνπ δήκνπ, αιιά θαη ε 
πνιχ κηθξή παξαγσγή νζπξίσλ. Αλαθνξηθά κε ηα ζεξκνθήπηα ν ζπλνιηθφο ηνπο αξηζκφο 
ζηνλ Γήκν Βφινπ είλαη πεξίπνπ 350, ελψ παξαηεξνχκε πσο ηα πην πνιιά είλαη ζεξκνθήπηα 
θεπεπηηθψλ (ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζην Γηκήλη ), ελψ πνιχ ιηγφηεξα είλαη ηα 
ζεξκνθήπηα κε άλζε (αξθεηά απφ απηά ζηνλ Αγ. Λαπξέληην). 

Όζνλ αθνξά ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο) ε Γ.Δ. Νέαο 
Αγρηάινπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε (ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ελφηεηεο) 
αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ζηηαξηνχ θαη αθνινπζεί ε Αηζσλία θαη ε Νέα Ισλία. ηηο 
αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεπνλνεηδή φπνπ ε Γ.Δ. Αηζσλίαο έρεη ηελ 
κεγαιχηεξε θαιιηεξγεηηθή έθηαζε αιιά θαη παξαγσγή. 

Η δαζηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ππνινγίδεηαη ζε 104.141 ζηξέκκαηα κε ηα πεξηζζφηεξα 
ζηξέκκαηα λα εκθαλίδνληαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηαο Νέαο Ισλίαο(27.500 ζηξ) θαη ζηελ 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαθξπλίηζεο (17.130 ζηξ.), ελψ ε έθηαζε ηωλ βνζθόηνπωλ –ιηβαδηώλ 
ζε 162.858 κε ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο λα εκθαλίδνληαη ζηελ Αηζσλία (61.285ζηξ) θαη ζηε 
Νέα Ισλία (37.000ζηξ). 

Γεληθά, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή παξαγσγή δηάθνξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θπηηθήο θαη 
δσηθήο παξαγσγήο εληφο ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπηθά πξντφληα ηα νπνία 
παξάγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη νη ειηέο, ηα κήια, ε θέηα, ην θξαζί. Τπάξρνπλ επίζεο θαη 
πηζηνπνηεκέλα πνηνηηθά αγξνηηθά φπσο ην καλνχξη, θέηα, θαζέξη (Πξντφληα Ολνκαζίαο 
Πξνέιεπζεο), θαζψο θαη ην ΟΠΑΠ θξαζί Αγρηάινπ. Αλαθνξηθά κε ηηο ΠΟΠ ειηέο ηνπ Πειίνπ, 
κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη κελ νξγαλσκέλε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία, αιιά 
ππάξρνπλ πνιιά άιια νκνεηδή πξντφληα ζηελ επηθξάηεηα θαη γεληθά απνθέξνπλ κηθξφ 
θέξδνο. ηα αξλεηηθά ζπγθαηαιέγνληαη ηα ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληα απφ ειαηνηξηβεία θαη κεηαπνηεηήξηα. Θα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ 
ζχγρξνλνη κέζνδνη  θαιιηέξγεηαο (νινθιεξσκέλε, βηνινγηθή θηι) γηα λα απνθηήζνπλ θάπνηα 
ππεξνρή έλαληη άιισλ νκνεηδψλ πξντφλησλ. Σν Φηξίθη έγηλε ΠΟΠ πξντφλ αιιά έρεη κεδεληθή 
αλάπηπμε θαη ιφγσ έιιεηςεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ιφγσ έιιεηςεο νξγάλσζεο ησλ 
παξαγσγψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηα ακπειννηληθά πξντφληα, πνπ 
θαιιηεξγνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε Ν. Αγρίαιν, παξαηεξείηαη ε θαιή νξγάλσζε ησλ 
παξαγσγψλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο δηαζέηνπλ έλα δπλακηθφ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ ν νπνίνο 
παξάγεη ην ΟΠΑΠ θξαζί Αγρηάινπ θαη εθαξκφδεη ην χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο, 
πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί κε ηα πξφηππα AGRO- 2-1 θαη AGRO 2-2 ηνπ Ο.Π.Δ.Γ.Δ.Π – 
AGRΟCERTηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο. Σν ηζίπνπξν μεθηλά ζαλ δπλακηθφ ππνπξντφλ ηνπ 
ζηαθπιηνχ, αιιά ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα πνιιά άιια πξντφληα απφ ηα ζηαθχιηα (ρπκφο, 
πεθηέο, βηνελεξγέο νπζίεο, θνκπφζη). Σα θπδψληα αλ θαη ζεσξνχληαη κνλνπψιην ηνπ Γήκνπ 
Βφινπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο, θαζψο πνηέ 
δελ δεκηνπξγήζεθε γλψζε θαη δελ πξνσζήζεθαλ θαηλνηνκίεο ζηνπο παξαγσγνχο. Μνλαδηθά 
ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη θαη ηα ιεκνλάηα ξνδάθηλα. Η πνηθηιία απηή (ιεκνλάηα) παιαηφηεξα 
θαιιηεξγνχληαλ κφλν ζην Γπηηθφ Πήιην (θπξίσο ζηα Λερψληα), ελψ ηψξα κε ηηο 
δηαζηαπξψζεηο θαιιηεξγείηαη θαη αιινχ ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ ίδηα γεχζε. Γηα ην πξντφλ 
απηφ νη δπλαηφηεηεο θαη νη  πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη ηεξάζηηεο, αιιά δελ έρεη γίλεη θακία 
ηδηαίηεξε κειέηε, θαη ππάξρεη  κεδεληθή νξγάλσζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ εκπνξία. Θα 
κπνξνχζε λα θαηνρπξσζεί θαη σο πξντφλ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο. Σα 
πεπφληα αιιά θαη νη ηνκάηεο Γηκελίνπ έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο  εμαηξεηηθήο γεπζηηθήο 
πνηφηεηά ηνπο ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ. Γελ έρεη γίλεη θάπνηα 
ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ κε ζηφρν ηε δηαθήκηζε θαη ηελ 
πξνψζεζε ηνπο. εκαληηθή είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε ζεξκνθεπηαθή παξαγσγή 
«λάλαο» Πειίνπ θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Αγξηάο-Λερσλίσλ κε κεγάιε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 
θπξίσο ζηηο αγνξέο ηεο Οιιαλδίαο θαη Ιηαιίαο. 



 7 

ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ ηνκέα ψζηε ν Γήκνο Βφινπ λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ηελ 
πξσηνγελή αγξνηηθή παξαγσγή ζπγθαηαιέγεηαη ε ζχζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο 
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κε ηα ηέζζεξα  ηκήκαηα (Σκήκα Σνπξηζκνχ, Σκήκα Δκπνξίνπ, Σκήκα 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σκήκα Αιηείαο) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ λέν Ο.Δ.Τ. ηνπ 
Γήκνπ Βφινπ ην 2012.  

εκαληηθή, επίζεο, ζεσξείηαη θαη ε παξνπζία δχν ζπλεηαηξηζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ε  ΔΑ Βφινπ θαη ε ΔΑ Πειίνπ – Β. πνξάδσλ, νη 
νπνίεο κάιηζηα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν ησλ εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
δηθαηνχρσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ/ΠΓΔ (ε ΔΑ Βφινπ γηα ην ΠΟΠ ηπξί θέηα θαη ε ΔΑ 
Πειίνπ –Β. πνξάδσλ γηα ηελ ΠΟΠ θνλζεξβνειηά Πειίνπ). ην πιαίζην ηεο ΔΑ Βφινπ 
κάιηζηα ιεηηνπξγεί θαη ε επηηπρεκέλε ζπλεηαηξηζηηθή γαιαθηνβηνκεραλία ηεο ΔΒΟΛ, ε νπνία 
δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο θαη πέξαλ ηνπ λνκνχ καο, θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί πνιιά 
πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο.  

Μηθξή ζρεηηθά είλαη ε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο ζηνλ Γήκν Βφινπ. ηνλ ηνκέα ηεο 
θηελνηξνθίαο ηα βαζηθφηεξα είδε δψσλ πνπ εθηξέθνληαη είλαη αηγνπξφβαηα, βννεηδή, ρνίξνη, 
άινγα, θνπλέιηα, φξληζεο θαη κέιηζζεο. Η θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα  ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Γήκνπ Βφινπ αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο Γ.Δ. Νέαο Ισλίαο (Γιαθπξέο), Αηζσλίαο θαη Νέαο 
Αγρηάινπ, ζε κε εληαηηθή θαη κε εζηαπιηζκέλε κνξθή (θπξίσο ζεκαληηθή εθηξνθή 
αηγνπξνβάησλ θαη κηθξφηεξε βννεηδψλ). Σα θχξηα θηελνηξνθηθά πξντφληα ηνπ Γήκνπ Βφινπ 
είλαη ην ηπξί, ην βνχηπξν, ην κέιη θαη ηα απγά. Οη θηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο ηξνθνδνηνχλ ην 
εξγνζηάζην παζηεξίσζεο γάιαηνο θαη παξαγσγήο ηπξηνχ θαη βνπηχξνπ ησλ γεσξγηθψλ 
ζπλεηαηξηζκψλ Βφινπ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη Αηζσλίαο,  ε 
θηελνηξνθηθή καδί κε ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαη νη βαζηθνί ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο ηνπο, θαζψο εθεί ν πιεζπζκφο ηνπο απαζρνιείηαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ  4 παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα 
κειίζζηα ππάξρνπλ ζηελ Γ.Δ. Βφινπ θαη αθνινπζεί ε Αγρίαινο θαη ε Αγξηά.  

Ο Βφινο ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αιηεπηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο. Ο ηνκέαο ηεο 
αιηείαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζαιάζζηα αιηεία, ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ κεηαπνίεζε 
θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά ζηνλ Ννκφ Μαγλεζίαο θαη 
απνηειεί βαζηθφ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Βφινπ νη 
πεξηνρέο πνπ έρνπλ εκπεηξία θαη παξάδνζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
είλαη ε Αγξηά θαη ε Νέα Αγρίαινο. 

ην Γήκν Βφινπ ππάξρεη έλα αιηεπηηθφ θαηαθχγην-ηρζπφζθαια, ζπλδπαζκέλν κε ηελ 
ηρζπαγνξά ζηελ πεξηνρή ησλ Παιαηψλ. Η θαηαζθεπή ηεο Ιρζπφζθαιαο Βφινπ νινθιεξψζεθε 
κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αιηεία 2007-2013» θαη πξφζθαηα, κάιηζηα, ε 
ηρζπφζθαια Βφινπ παξαρσξήζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ Κεληξηθψλ Αγνξψλ θαη Αιηείαο (Ο.Κ.Α.Α 
– Α.Δ), φπνπ αλήθνπλ 11 Ιρζπφζθαιεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε φιε ηελ Διιάδα. Μηθξφηεξα 
αιηεπηηθά θαηαθχγηα ππάξρνπλ ζηε Νέα Αγρίαιν θαη ζηελ Αγξηά. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμε 
ζηνλ δήκν αζθείηαη ε ζπιιεθηηθή αιηεία (πεξίπνπ 248 αιηεπηηθά ζθάθε), ελψ δελ ππάξρεη 
πδαηνθαιιηέξγεηα (2 επηρεηξήζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο ππάξρνπλ ζε φιε ηελ Μαγλεζία –εθηφο 

Γήκνπ Βφινπ-κε ηζηπνχξα θαη ιαβξάθη) . ηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν κία επηρείξεζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ , ελψ δχν 
αθφκε επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο αιηεπκάησλ βξίζθνληαη κελ ζηε Β΄ΒΙΠΔ Βειεζηίλνπ αιιά 
ζπλδένληαη κε ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ. Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ 
ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηηο 80, ζχκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο. Όζνλ 
αθνξά ζηελ απαζρφιεζε δηαπηζηψλεηαη ζηαδηαθή κείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιηεία. 

Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ε κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα θαη πνηθηινκνξθία 
ησλ αιηεπκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. Σα θπξηφηεξα αιηεχκαηα πνπ 

                                                 
 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηήξηνπ θαηαγξάθεηαη κία (1) επηρείξεζε εληφο Γήκνπ Βφινπ 

 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηήξηνπ θαηαγξάθνληαη ηξεηο (3) επηρεηξήζεηο εληφο Γήκνπ Βφινπ 
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ζπλαληψληαη είλαη γαχξνη, ζαξδέιεο, βαθαιάνη, ζαπξίδηα, θνιηνί, γφπεο, θνπηζνκνχξεο, 
θέθαινη, καξίδεο, ιηζξίληα κε πην νλνκαζηά ηηο θαξαβίδεο θαη ηηο κπξάζθεο (πεζθαλδξίηζεο). 
Γπζηπρψο, φκσο, ε ξχπαλζε ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ απνηειεί ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα 
ηνπ ηνκέα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ηρζπναπνζέκαηνο.  

 
 
4.1.2 Γεπηεξνγελήο Σνκέαο  
 
 
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο αθνξά ηελ παξαγσγή αγαζψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ 
επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 
κεγάιεο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ: 

α) ηα νξπρεία, ηα κεηαιιεία, ηα ιαηνκεία, ηηο αιπθέο (δει. ηελ εμφξπμε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ), 

β) ηε κεηαπνίεζε, 

γ) ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε δηαλνκή λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ θ.ιπ. 

δ) ηηο θαηαζθεπέο (θαηνηθίεο, ηερληθά έξγα θ.ά.) 

ε φηη αθνξά ην δεπηεξνγελή ηνκέα, γεληθά ν Ννκφο Μαγλεζίαο απνηειεί έλα παξαδνζηαθφ 
θέληξν βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο, πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη επξείαο νινθιήξσζεο, κε 
ζηνηρεία εηδίθεπζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο θαη έληνλε ηελ παξνπζία ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ 
θιάδσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά, ε έθηαζε θαη ε ζπκβνιή ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία, δηακνξθψλνπλ έλα ζχγρξνλν παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ε δπλακηθή ηνπ νπνίνπ είλαη 
εκθαλήο θαη απνθαζηζηηθή ζηελ δηακφξθσζε ηεο παξαγσγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Σν 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ, είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε θιάδνπο 
θεθαιαηνπρηθψλ θαη ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη ιηγφηεξν ζε θαηαλαισηηθνχο. Σν γεγνλφο 
απηφ πξνζδίδεη ζηνλ Ννκφ δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθήο 
πεξηνρήο, πνπ πιεζηάδεη ην δπηηθν-επξσπατθφ κνληέιν, παξά ην εγρψξην κνληέιν, ζην νπνίν 

ε βαξηά βηνκεραλία έρεη πεξηνξηζκέλν ξφιν . ηε Μαγλεζία ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο 
παξνπζηάδεη εμεηδίθεπζε ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ζηε κεηαιινπξγηθή επεμεξγαζία θαη ζηελ 
παξαγσγή κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Η Μαγλεζία δηαζέηεη δχν ρσξνζεηεκέλεο ΒΙΠΔ θαη 
ε επέθηαζε ηεο βηνκεραλίαο ζηνλ άμνλα ηνπ δηπφινπ Λάξηζαο – Βφινπ απνηειεί ζηξαηεγηθή 
επηινγή ζε ηζνξξνπία πάληα κε ηηο παξαθείκελεο ρξήζεηο γεσξγηθήο γεο πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο βηνκεραλίαο ζην λνκφ Μαγλεζίαο είλαη 
έληνλεο θαη απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ αληηξξχπαλζεο θπξίσο ηεο αηκφζθαηξαο.  

Η ζχγθξηζε ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ Ννκφ Μαγλεζίαο είηε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξηθεξεηαθή είηε κε απηή ηεο ρψξαο επλνεί ζαθψο ηνλ Ννκφ ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ  
πίλαθεο (4.4, 4.5, 4.6). Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ θιάδνπ ζηνλ δεπηεξνγελή 
ηνκέα ζηελ Μαγλεζία είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηεο 
Μαγλεζίαο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα. Μάιηζηα, δηαρξνληθά απμήζεθε απφ 71,5% ζε 88,7%, αλ 
θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο ζηε Μαγλεζία κεηψζεθε απφ 649 εθ. 
επξψ πνπ ήηαλ ην 2005, ζε 609 εθ. επξψ ην 2011, δει. ππέζηε κία κείσζε πεξίπνπ 6,2%. 

 

Πίλαθαο 4.4: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ηνπ Γεπηεξνγελή ηνκέα (ζε εθαηνκκχξηα επξψ, 
ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 
 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

Διιάδα 34.007 40.041 40.126 39.292 35.680 33.143 28.963 

Θεζζαιία 1.959 2.525 2.421 2.383 2.102 1.940 1.549 

Μαγλεζία 908 1.230 1.143 1.065 1.063 891 686 
Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ.-Ιδία επεμεξγαζία, (* πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

 

                                                 
 ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο Ννκνχ Μαγλεζίαο, 2006 
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Πίλαθαο 4.5: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ηνπ ηνκέα «Μεηαπνίεζε» (ζε εθαηνκκχξηα 
επξψ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

Διιάδα 16.428 17.612 18.282 18.246 18.242 19.412 16.804 

Θεζζαιία 1.114 1.385 1.309 1.296 1.298 1.401 1.181 

Μαγλεζία 649 842 832 821 822 738 609 
Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ.-Ιδία επεμεξγαζία, (* πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

Πίλαθαο 4.6: Πνζνζηφ πκκεηνρήο ηνπ ηνκέα «Μεηαπνίεζε» ζηνλ Γεπηεξνγελή ηνκέα ζε θάζε 
ρσξηθφ επίπεδν 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Διιάδα 48,3 44,0 45,6 46,4 51,1 58,6 58,0 

Θεζζαιία 56,9 54,9 54,1 54,4 61,7 72,2 76,2 

Μαγλεζία 71,5 68,5 72,8 77,2 77,3 82,9 88,7 

 

Ο Γήκνο Βφινπ ζεσξείηαη  απφ ηνπο ζρεηηθά αλαπηπγκέλνπο βηνκεραληθά δήκνπο θαη κε 
παξάδνζε ζηε βηνκεραλία. Πνιιέο βηνκεραληθέο κνλάδεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί γχξσ απφ ην 
Βφιν, πνπ απνηειεί βαζηθφ βηνκεραληθφ θέληξν ηεο ρψξαο κε βηνκεραλίεο ζηδήξνπ, 
ηζηκέληνπ, κεραλνθαηαζθεπψλ, θισζηνυθαληνπξγίαο, αιεπξνβηνκεραλίαο, ειαηνπξγίαο θ.ά. 

Η κεηαπνίεζε απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δήκνπ θαη αζθείηαη κέζα ζηελ πφιε ηνπ 
Βφινπ (Βφιν θαη Νέα Ισλία) θαη δπηηθά ηεο, ζηελ Α’ ΒΙΠΔ Βφινπ, κε ηνλ θχξην φγθν ησλ 
βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ κνλάδσλ λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα 
Βφινπ-Βειεζηίλνπ (Λάξηζαο), φπνπ βξίζθνληαη νη δχν ΒΙΠΔ, θαζψο θαη νη 
βηνκεραληθέο/βηνηερληθέο δψλεο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ην ΓΠ. εκαληηθή βηνκεραληθή 
δξαζηεξηφηεηα, ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή, εληνπίδεηαη επίζεο ζηνλ παξαιηαθφ δξφκν πξνο 
Αγξηά θαη Αλαηνιηθφ Πήιην, ιφγσ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΓΔΣ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ΒΡ. 
Πνιχ κηθξφηεξε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη θαη ζηνλ νδηθφ άμνλα Νέα Αγρίαινο-
Μηθξνζήβεο-Αικπξφο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην εξγνζηάζην ηνπ Αγξνηηθνχ Παξαγσγηθνχ 

πλεηαηξηζκνχ ηεο Νέαο Αγρηάινπ «Η Γήκεηξα» . 

ηε δεπηεξνγελή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδνπκε πεξηιακβάλνληαη βηνκεραλίεο 
κεηάιινπ, πνηψλ θαη ηξνθίκσλ, μχινπ, ρεκηθψλ, πιαζηηθψλ, δνκηθψλ πιηθψλ, ειεθηξηθψλ 
εηδψλ, εηδψλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη θισζηνυθαληνπξγίαο. Η βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ ζηνλ Γήκν Βφινπ ζεσξείηαη απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ δεπηεξνγελνχο 
ηνκέα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πεξίπνπ 
270 επηρεηξήζεηο. Απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε  ησλ 
πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηελ εκθηάισζε πνηψλ. Λεηηνπξγνχλ επίζεο 
επηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή ειαίσλ θαη ειαηνιάδνπ, αιεχξνπ θαη εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο, κε ηελ παξαγσγή, δηαρσξηζκφ θαη ζπζθεπαζία θξνχησλ-ιαραληθψλ, 
αιίπαζησλ εηδψλ, γαιαθηνθνκηθψλ εηδψλ, αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ, νίλνπ θαη 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη εκθηάισζε λεξνχ. Η βηνκεραλία κεηάιινπ (παξαγσγή 
βαζηθψλ κεηάιισλ, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ 
εμνπιηζκνχ) απνηειεί θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηνκείο ηεο 
βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο πεξηιακβάλεη κεγάιεο βηνκεραλίεο φπσο ε 
ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., ε ΜΔΣΚΑ Α.Δ., ε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ 
ΥΑΛΤΒΟ (SERVISTEEL). ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα απηνχ πεξηιακβάλνληαη γεληθά ηα 
ρπηήξηα, ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαισδίσλ, θξακάησλ θαη κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ 
κεραλψλ, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη θαη κε ηελ εκπνξία κεραλψλ θαη 
κεραληθψλ εμαξηεκάησλ. Η βηνκεραλία μχινπ κε ηελ θαηεξγαζία μχινπ γηα θαηαζθεπή εηδψλ 
επίπισζεο απνηειεί θαη απηή βαζηθφ ηνκέα βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο.  

                                                 
 Αλαζεψξεζε-Δπέθηαζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Π Βφινπ 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο πεξίπνπ 45 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ (θπξίσο θσηνβνιηατθά) ζηνλ Γήκν Βφινπ. 
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΔΓΗΔ (Οθηψβξηνο 2014) ζηνλ Γήκν Βφινπ ππάξρνπλ 
48 ηαζκνί Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη 
ηαζκνί πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο & θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 
(ΗΘΤΑ). Απφ απηνχο νη 43 αθνξνχλ ζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά 
θαη κάιηζηα νη 3 αθνξνχλ ζε ζηαζκνχο κε ηζρχ άλσ ησλ 1000 Kw. Γχν ζηαζκνχο 
παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ιεηηνπξγεί θαη ε ΓΔΤΑΜΒ:  

α) έλαλ (1) πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ (ΤΗ) παξαγσγήο ελέξγεηαο ζην αξαθελφ, ν νπνίνο 
εθκεηαιιεχεηαη ην δπλακηθφ ησλ πεγψλ Ξεξαθίσλ θαη Καιηαθνχδαο γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κε ηζρχ 0,75 MW) θαη  

β) έλαλ (1) ζηαζκφ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΜΒ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Μπνπξκπνπιήζξαο (κε ηζρχ 0,353 MW).  

Η ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βηνινγηθνχ 
Καζαξηζκνχ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ελφο παξαπξντφληνο ηεο δηαδηθαζίαο, θαιχπηεη ην 100% 
ησλ αλαγθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζεξκηθή θαη ην 50% ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, δίλνληαο 
έηζη έλα παξάδεηγκα θιίκαθαο γηα ηα νθέιε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηεο αμίαο ηεο 
αλαθχθισζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ελεξγνβφξσλ έξγσλ. Καη ηα δχν έξγα ηεο 
ΓΔΤΑΜΒ ρξεζηκνπνηνχλ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο κε κεδεληθνχο ξχπνπο γηα ηνλ ΤΗ 
θαη ειάρηζηνπο γηα ην Βηναέξην. Σέινο, ππάξρεη θαη έλαο (1) ζηαζκφο παξάγσγεο ελέξγεηαο 
απφ βηναέξην ζηνλ ΥΤΣΑ Βφινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κάθθαβνο ζην Γηκήλη κε ηζρχ  
1.720,00ΚW. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο χθεζεο ππήξμε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηνλ θιάδν ηωλ θαηαζθεπώλ. Μάιηζηα ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο 
θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππέζηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Σν γεγνλφο απηφ 
απνηππψλεηαη ζηελ πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ 
κεξηδίνπ ησλ θαηαζθεπψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ, ζηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο 
θαη ζηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ δηακεξηζκάησλ. Η κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 
2014 ήξζε λα πξνζηεζεί ζηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο 
αιιά θαη νη εξγαδφκελνη νηθνδφκνη θαη εξγαηνηερλίηεο ζε δεθάδεο ζπλαθή κε ηελ νηθνδνκή 
επαγγέικαηα. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ε κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζην 2014, ζπλνιηθά γηα ηε ρψξα, ήηαλ 23,6% ζε ζρέζε κε ην 2013. 

 

Πίλαθαο 4.7:  Νέεο Οηθνδνκέο ζην Γ. Βφινπ  

Έηνο 

Νέεο νηθνδνκέο  New  Built - properties 

Αξηζκφο  
Number       

Όξνθνη  
Storeys      

Όγθνο  
Volume       

Δπηθάλεηα  
Surface    

 Αμία 
  Value       

2011 83 207 108.198 34.356 1.859.745 

2012 36 101 53.026 15.255 1.074.245 

2013 30 61 49.050 12.242 378.308 

2014 16 28 16.404 4.666 285.542 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ   

 

 

Πίλαθαο 4.8:  Πξνζζήθεο νηθνδνκψλ ζην Γ. Βφινπ 
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Έηνο 

Πξνζζήθεο νηθνδνκώλ  Extensions of Built - properties                     

Αξηζκφο  
Number       

Όξνθνη 
Storeys      

Όγθνο 
Volume        

Δπηθάλεηα  
Surface    

Αμία    
Value      

2011 71 64 21.176 6.585 438.192 

2012 59 73 21.392 6.583 365.543 

2013 39 41 23.178 6.340 253.805 

2014 31 34 10.158 2.982 236.507 
Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο, δηαπηζηψλνπκε ηε κεγάιε πηψζε ηεο νηθνδνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, θαζψο ην 2014, ζηηο λέεο νηθνδνκέο θαη ζηηο 
πξνζζήθεο, παξαηεξνχκε, κείσζε θαηά 69% ζηνλ αξηζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θαηά 
81% ζηελ επηθάλεηα θαη 80% ζηνλ φγθν ζε ζρέζε κε ην 2011. 

ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξπρείωλ θαη 
ιαηνκείωλ. ε φηη αθνξά ινηπφλ ηνλ νξπθηφ πινχην  θαη ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα 
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γεληθά ζηε Μαγλεζία νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
εμφξπμε πιαθψλ ζρηζηφιηζνπ θαη θνηηαζκάησλ καξκάξσλ, ζπλαληψληαη θπξίσο ζην 
αλαηνιηθφ θαη λφηην Πήιην. ην Βφιν εμφξπμε βηνκεραληθψλ νξπθηψλ γίλεηαη ζηηο πεξηνρέο 
ηνπ έζθινπ, ηεο Νέαο Ισλίαο θαη ηνπ σξνχ (Αιπθέο). Δθηφο απφ ηα απηά ηα ιαηνκεία, 
ππάξρεη αθφκα έλα ιαηνκείν καξκάξνπ ζηε Νέα Αγρίαιν θαη έλα ιαηνκείν νθίηε ζηηο 
Μηθξνζήβεο. Δπηπιένλ, ν Γήκνο Βφινπ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ έρεη 2 κεηαιιεία ζηελ πεξηνρή 
ηεο Αγ. Παξαζθεπήο Βφινπ, έλα ιαηνκείν (ζέζε Μαληάλη – Μαδαξί) ζηε Μαθξηλίηζα, θαη έλα 
ιαηνκείν ζηελ Αγξηά (Θέζε παζηήξαο). ην Γήκν Βφινπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 7 εηαηξείεο 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο.  

 
4.1.3 Σξηηνγελήο Σνκέαο 
 
Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο ηξηηνγελνχο 
παξαγσγήο. Σέηνηεο ππεξεζίεο ελδεηθηηθά είλαη νη παξερφκελεο απφ ειεχζεξνπο 
επαγγεικαηίεο θαζψο θαη νη επηρεηξεζηαθά νξγαλσκέλεο π.ρ. δηαθεκηζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, 
νηθνδνκηθέο, ηξνθνδνζίαο θαη θαζαξηζκνχ, θηεκαηνκεζηηηθέο, κεηαθνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, 
ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, πγείαο θιπ., φπσο επίζεο θαη φιν ην εκπφξην δηαλνκήο αγαζψλ 
ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γεληθά, ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία 
απμεηηθή ηάζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ε νπνία νθείιεηαη, θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 
ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

ηνλ Ννκφ Μαγλεζίαο κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη ζηηο εμήο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο (2014) θαη κεηά απφ 
ηδία επεμεξγαζία : 

 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ  

 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 

 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ  

 Καηαιχκαηα 

 Υνλδξηθφ εκπφξην θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο παίδεη πξσηεχνληα ξφιν θαη ζηελ παξαγσγηθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ 
Βφινπ. ηελ πεξηνρή καο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ν 
θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ. ηνλ Γήκν Βφινπ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ 
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παξαηεξείηαη ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο 
(2014) θαη κεηά απφ ηδία επεμεξγαζία: 

 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 

 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 

 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ  

 Υνλδξηθφ εκπφξην θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ 

 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 

 Δθπαίδεπζε 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ· ηερληθέο δνθηκέο θαη 
αλαιχζεηο 

 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

χκθσλα κε ηα εγγεγξακκέλα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο 
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
δήκνπ, αθνξνχλ ζε επηρεηξήζεηο αλαςπρήο, εζηίαζεο θαη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (γηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία βι. Έληππν 4). 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη ελάξμεηο θαη νη δηαθνπέο ηωλ επηρεηξήζεωλ φισλ 
ησλ θιάδσλ ζηνλ Γήκν Βφινπ απφ ην 2008 έσο ην 2014, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο. 

Γηάγξακκα 4.4 : Δλάξμεηο θαη δηαθνπέο επηρεηξήζεσλ απφ ην 2008-2014 ζην Γήκν Βφινπ  
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Πεγή: Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο –Ιδία επεμεξγαζία 

Παξαηεξνχκε φηη ελψ ην 2008 θαη 2009 νη ελάξμεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθνπέο, ην 
2010, 2011 θαη 2012 (πεξίνδνο κεγάιεο χθεζεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία) ππάξρεη κία 
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ηεξάζηηα αχμεζε ζηηο δηαθνπέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ εθεί θαη πέξα ε θαηάζηαζε 
εμηζνξξνπείηαη ην 2013 θαη 2014 φπνπ νη ελάξμεηο είλαη ζρεδφλ φζεο θαη νη δηαθνπέο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ εμαγωγώλ ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ν λνκφο Μαγλεζίαο 
ζεσξείηαη απφ ηνπο θχξηνπο εμαγσγηθνχο λνκνχο καδί κε ηνλ λνκφ Λάξηζαο. χκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2010 νη εμαγσγέο ηνπ Ννκνχ 
Μαγλεζίαο αλέξρνληαη ζην 40,75% ησλ εμαγσγψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Οη θπξηφηεξνη 
θιάδνη εμαγσγηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο γεληθά είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα 
παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ, θαξπψλ θαη θξνχησλ, ηα κέηαιια, ηα πξντφληα απφ κέηαιια. 
Μάιηζηα ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο 
(.Β.Θ.Κ.Δ.) ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2010, ζην Ννκφ Μαγλεζίαο ε 1ε θαηεγνξία 
εμαγσγηθψλ πξντφλησλ θαη γηα ηα ηξία έηε είλαη ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ρπηνζίδεξνο, 
ζίδεξνο θαη ράιπβαο, θαη αθνινπζεί ην θανπηζνχθ, ηα ηερλνπξγήκαηα απφ ρπηνζίδεξν, 
ζίδεξν θαη ράιπβα, ην βακβάθη, ην αξγίιην, ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα δεκεηξηαθά. Γηα ηα 
πεξηζζφηεξα απφ ηα εμαγσγηθά πξντφληα ηνπ λνκνχ ν θχξηνο φγθνο ησλ εμαγσγψλ 
θαηεπζχλεηαη ζε ηξίηεο ρψξεο. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαλ ζην Δπηκειεηήξην 
Μαγλεζίαο θαηά ην έηνο 2012, πεξίπνπ 85 επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ηελ έδξα ηνπο ζηνλ Γήκν 
Βφινπ εμήγαλ ηα πξντφληα ηνπο. Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 4.9 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θιάδν 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εμάγνπλ, 
ζπκπεξαίλνπκε φηη θπξίσο νη εμαγσγέο αθνξνχλ ζε αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα (θξνχηα, 
ιαραληθά, θπηά, βφηαλα, ειηέο, ειαηφιαδν, ηπξνθνκηθά), ζε κεηαιιηθά πξντφληα, κεραλήκαηα 
θαη είδε εμνπιηζκνχ, θαη  ζε πξντφληα απφ ειαζηηθφ θαη θανπηζνχθ. 

 
 

4.1.3.1.Σνπξηζκόο  

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ηνπ Ννκνχ 
Μαγλεζίαο. Καη απηφ γηαηί σο θιάδνο έληαζεο εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηηο επελδχζεηο, ζηελ άκεζε δεκηνπξγία ηνπηθνχ πξντφληνο αιιά θαη ζηελ 
έκκεζε π.ρ. θαηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη κηαο ζεηξάο ππεξεζηψλ.  

Η πφιε ηνπ Βφινπ θαη ε επξχηεξε πεξηνρή δηαζέηεη πινχζηα ηνπηθή ηζηνξία, ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή, ηδηαίηεξε γαζηξνλνκία, πνιηηηζηηθή παξάδνζε, αξραηνινγηθά ή ζεκαηηθά 
κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη πιήζνο εθδειψζεσλ. Ο Βφινο είλαη κηα λέα 
ζχγρξνλε πφιε ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα απέθηεζε αζηηθή θαη ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη 
είλαη ζήκεξα κηα δπλακηθή πφιε πνπ θηινμελεί ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, εθζέζεηο θαη 
ζπλέδξηα, θαη θπξίσο είλαη έλαο αλαγλσξίζηκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ηδηαίηεξν ζην 
εζσηεξηθφ. Ο Βφινο θαη ε πεξηνρή ηνπ Πειίνπ δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνλ 
αλαδεηθλχνπλ ζε βαζηθή επηινγή ηνπξηζηψλ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Οη θπζηθέο νκνξθηέο ηεο 
πεξηνρήο θαη ε πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο, αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο βνπλνχ –
ζάιαζζαο απνηεινχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. ε επίπεδν Θεζζαιίαο, ε 
Μαγλεζία απνηειεί θχξην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Βαζηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 
παξακέλνπλ ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Ιζξαήι θαη ε Ιηαιία. 
Αθνινπζνχλ ε Αγγιία θαη ην Βέιγην θαη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. Σν πξνθίι ηνπ επηζθέπηε 
αθνξά κέζεο ειηθηαθέο νκάδεο κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, πνπ ηαμηδεχνπλ σο δεπγάξηα 
ή σο νηθνγέλεηεο. 

 

 

 

 

Σνπξηζηηθνί πόξνη 
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πλνπηηθά, ην ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, φπσο:  

 εκαληηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ - ηδηαίηεξα ν ζπλδπαζκφο παξάθηηνπ θαη νξεηλνχ φγθνπ 

θαη παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ (Μαθξηλίηζα, Πνξηαξηά) κε πινχζηα πνιηηηζηηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά σο αλαγλσξηζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ (π.ρ. νξεηλφ, πεξηπαηεηηθφ, νηθνινγηθφ, 

αγξνηνηνπξηζκφ). 

 Oξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζηα Υάληα Πειίνπ 

 Ύπαξμε Παλεπηζηεκίνπ πνπ εληζρχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη ζπλεδξηαθφ 

ηνπξηζκφ (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) 

 Πινχζηα ζξεζθεπηηθή παξάδνζε θαη θιεξνλνκηά πνπ εληζρχεη ην ζξεζθεπηηθφ 

ηνπξηζκφ. 

 Δπξχ παξαιηαθφ κέησπν (κε αλεπηπγκέλε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ζεζκφ ησλ γαιάδησλ 

ζεκαηψλ) πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζαιάζζην θαη αιηεπηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζαιάζζηα 

αζιήκαηα. 

 Πινχζηα ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θαιχπηεη φιεο ηηο ηζηνξηθέο επνρέο θαη πξνζθέξεηαη γηα πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ θαη γηα 

πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο. 

 Αλαπηπγκέλε παξαγσγηθή δνκή ζηε κεηαπνίεζε, ζηε γεσξγία θαη ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ δχλαηαη λα ζηεξίμεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

 Μνλαδηθφ κνπζεηαθφ ζηδεξφδξνκν (Σξελάθη Πειίνπ) θαη ζηδεξνδξνκηθή θιεξνλνκηά  

 Ύπαξμε θπζηθψλ δηαδξνκψλ (θπζηθψλ κνλνπαηηψλ θαη θαιληεξηκηψλ) θαη εζεινληηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αλάδεημε θαη ρξήζε ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ 

 Πιήζνο αζιεηηθψλ ππνδνκψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάιεςε δηνξγάλσζεο 

ππεξηνπηθψλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ 

 Ύπαξμε επηβαηηθνχ αεξνδξνκίνπ ζηε Νέα Αγρίαιν θαη ιηκεληθή εγθαηάζηαζε ζηνλ 

θεληξηθφ ηζηφ ηεο πφιεο  

 

Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή 

Αλαθνξηθά κε ηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή, ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ μελνδνρεία 

/θαηαιχκαηα θάζε θαηεγνξίαο κε 4.282 θιίλεο , ελψ κφλν ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κε 1.693 θιίλεο ηθαλέο λα θαιχςνπλ, κε 

                                                 
ηνηρεία απφ ην Σκήκα Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο γηα ην έηνο 2014   
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επάξθεηα θαη πνηφηεηα, ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη πςεινχ επηπέδνπ ηνπξηζηηθά 
γεγνλφηα. ηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη θακία νξγαλσκέλε κνλάδα θάκπηλγθ. Όζνλ αθνξά ην 
ππφινηπν μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηνπ δήκνπ, ππάξρνπλ 75 κνλάδεο ελνηθηαδφκελσλ 
δσκαηίσλ (εγγεγξακκέλα ζην Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο). Δπηπξφζζεηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη 
φιεο εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ κηα νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή παξνρή, φπσο 
ηνπηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία (πεξίπνπ 40), γξαθεία ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ, 
πνδειάησλ, ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ (πεξίπνπ 15), ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, θαηαζηήκαηα 
εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο, θαη ζπλεδξηαθνί ρψξνη. Με απηφ ην πξνθίι ε πεξηνρή ηθαλνπνηεί 
έλα εχξνο ηχπσλ ηνπξηζκνχ φπσο ν ζαιάζζηνο, ν αζηηθφο, ν ζπλεδξηαθφο, αζιεηηθφο, ν 
ρεηκεξηλφο, ν γαζηξνλνκηθφο, ν καζεηηθφο, ν πεξηπαηεηηθφο, ν πνιηηηζηηθφο – ζξεζθεπηηθφο 
θαη αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δληχπνπ 4, ζε επίπεδν δεκνηηθψλ ελνηήησλ, παξαηεξνχκε φηη 
εθηφο απφ ηνλ Βφιν κεγάιε δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο ζπγθεληξψλεη  ε Πνξηαξηά, ε Αγξηά θαη  
αθνινπζεί ε Μαθξηλίηζα. 

 

 

Πίλαθαο 4.9: Κιίλεο αλά θαηεγνξία (ζχγθξηζε έηνπο 2001θαη έηνπο 2014) 

 

 

Πεγή: Σκήκα Σνπξηζκνχ Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Σν έηνο 2014 νη ζπλνιηθέο θιίλεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλέξρνληαη ζε 4.282, δειαδή 
κεηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2011 θαηά 183 θιίλεο. Η κεγαιχηεξε πηψζε φκσο παξαηεξείηαη 
ζηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, θαζψο νη επαγγεικαηίεο, πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο 
ησλ θαηαιπκάησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο, επηιέγνπλ λα 
αιιάμνπλ θαηεγνξία ζηελ μελνδνρεηαθή ηνπο κνλάδα π.ρ. απφ 5 αζηέξσλ λα κεηαηξαπεί ζε 4 
αζηέξσλ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ,  κηα ππεξνρή ησλ κεζαίσλ θαηεγνξηψλ μελνδνρείσλ θαη 
θαηαιπκάησλ (2, 3 θαη 4 αζηέξσλ), ελψ ρακειφο παξακέλεη φκσο ν αξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ 
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Έηζη, ζε ζχλνιν 4.282 θιηλψλ κφλνλ νη 331 αθνξνχλ ζε 
μελνδνρεία 5 αζηέξσλ.  

 

Σνπξηζηηθή θίλεζε 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζην Γήκν Βφινπ θάπνηα αξηζκεηηθά θαη ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη αθνξνχλ ζε αθίμεηο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζην ιηκάλη 
ηνπ Βφινπ θαη ζε θάπνηα ζηνηρεία αεξνιηκεληθψλ ειέγρσλ ζην Κξαηηθφ Αεξνδξφκην Νέαο 
Αγρηάινπ (ΚΑΝΑ). 
 

 

Καηεγνξία 
μελνδνρείνπ/θαηαιύκαηνο 

Κιίλεο 

2011 2014 

5***** 791 331 

4**** 1058 1391 

3*** 834 1152 

2** 1373 1027 

1* 409 381 

ύλνιν θιηλώλ 4465 4282 
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Πίλαθαο 4.10: Αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ  

Έηνο 
Πιήζνο 

θξνπαδηεξφπινησλ 

Μέζνο αξηζκφο 
επηβαηψλ αλά 

θξνπαδηεξφπινην 

χλνιν 
επηβαηψλ 

παξαηεξήζεηο 

2014 49 1011 49543  

2015 45 1000* 45000* 

Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη 
ρεηκεξηλή θξνπαδηέξα ζηελ 

πεξηνρή κε αθίμεηο λα μεθηλνχλ 
ηνλ Ιαλνπάξην 

* αλακελφκελν 

 
 
Πίλαθαο 4.11: Κηλήζεηο αεξνζθαθψλ – επηβαηψλ ζην ΚΑΝΑ 

Έηνο 
Αεξνζθαθψλ 

Αθίμεηο θαη 
αλαρσξήζεηο  

Αθίμεηο επηβαηψλ 
Αλαρσξήζεηο 

επηβαηψλ  
Γηεξρφκελνη 

επηβάηεο  

2012 1.005 38.323 39.414 11.304 

2013 956 35.084 35.204 13.569 

2014 824 33.144 32.781 9.892 

2014-RAYAIR 213 12.159   

 
 
Πίλαθαο 4.12: Πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηηο θηλήζεηο επηβαηψλ  

Έηνο 
Αθημναλαρ/ζεηο 

επηβαηψλ 
Πνζνζηηαία 
Μεηαβνιή 

2012 77.737  

2013 70.288 -10% 

2014 65.925 -6% 
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Πίλαθαο 4.13: Κηλήζεηο αλά εηαηξία γηα ηα έηε 2012-2013-2014 ζην ΚΑΝΑ 

Δηαηξία 

Πηήζεηο 
Αεξνζθαθώλ 

Αθίμεηο επηβαηώλ Αλαρωξήζεηο επηβαηώλ 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

RYANAIR 191 152 149 22.881 21.156 21.225 23.729 20.804 20.733 

AYSTRIAN 20 20 19 1.850 1.605 1.300 1.831 1.528 1.395 

ALITALIA 9   729   612   

AIR BERLIN 44   4.609   4.879   

EUROPE 3   258   285   

SMALL 
PLANET 

18 21  311 309  321 319  

MONARCH 44 44 45 2.135 2.203 2.079 2.086 2.284 2.048 

REGIONAL 8 0  272   264   

TRANSAVIA 24 25 25 1.030 1.087 1.223 1.019 1.106 1.232 

TRANSAVIA 
FR 

29 31 25 3.947 4.534 3.685 4.064 4.641 3.719 

TRAVEL 
SERVICE 

2 0 2 170  178 170  178 

SKY 
EXPRESS 

2 0 36 19  539 40  576 

ENTER AIR  2 2  221 181  199 183 

NIKI  47 24  3.418 2.038  3.689 1.975 

GERMANIA  19 26  468 627  503 659 

HOP  8 8  218 259  219 252 

MINOAN   1   50   50 

ΤΝΟΛΟ 394 369 362 38.211 35.219 33.384 39.300 35.292 33.000 

 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνπκε ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζην Ννκφ Μαγλεζίαο θαη ζηνλ Γήκν Βφινπ αλά ηνκέα παξαγσγήο θαη αλά θιάδν 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα

                                                 
 ηνλ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο, φπσο ηελ έρνπλ δειψζεη ζην 

Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο, θαζψο ελδέρεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη ζε άιινπο ΚΑΓ 

   ηνηρεία γηα επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ Βφινπ απφ ην Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο γηα ην έηνο 2012  
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Πίλαθαο 4.14: Πιήζνο επηρεηξήζεσλ αλά ηνκέα παξαγσγήο, αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα  

ΚΑΓ ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΘΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) 
ΠΛΖΘΟ (ΓΖΜΟ 

ΒΟΛΟΤ) 

ΠΛΖΘΟ                        
(ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ)               
ΜΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 ΠΠΡΡΧΧΣΣΟΟΓΓΔΔΝΝΖΖ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ     

 ΑΑ..  ΓΓΔΔΧΧΡΡΓΓΗΗΑΑ,,  ΓΓΑΑΟΟΚΚΟΟΜΜΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΑΑΛΛΗΗΔΔΗΗΑΑ  122 51  

01 Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Θήξα θαη ζπλαθείο βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 97 41 2 

02 Γαζνθνκία, πινηνκία θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 17 6  

03 Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα  
8 

 
4 

 

 ΒΒ..  ΟΟΡΡΤΤΥΥΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΛΛΑΑΣΣΟΟΜΜΔΔΗΗΑΑ  98 6  

08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία  
98 

6 
 

1 

 ΓΓΔΔΤΤΣΣΔΔΡΡΟΟΓΓΔΔΝΝΖΖ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ     

 CC..  ΜΜΔΔΣΣΑΑΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  1455 1033  

10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 
419 

 
260 

8 

11 Πνηνπνηία 
14 

 
11 

2 

13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 
26 

 
21 

1 

14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 
32 

 
32 

2 

15 Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 3 3  

16 
Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια 
– θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 

73 33 1 

17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 18 15 1 

18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 45 39 3 

19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα (θσθ) ΚΑΙ πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 2 1  

20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 
24 

17 
 

1 

22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 12 11 3 

23 Καηαζθεπή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 111 73  

24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 
15 

10 
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ΚΑΓ ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΘΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) 
ΠΛΖΘΟ (ΓΖΜΟ 

ΒΟΛΟΤ) 

ΠΛΖΘΟ                        
(ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ)               
ΜΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

25 
Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 
εμνπιηζκνχ 

305 216 7 

26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ , ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 3 3  

27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
16 

15 
 

 

28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 59 51 10 

29 
Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ 
νρεκάησλ 

9 
7 
 

1 

30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 
12 

9 
 

2 

31 Καηαζθεπή επίπισλ 
80 

64 
 

2 

32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
60 

51 
 

2 

33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ  117 91 1 

 
DD..  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΖΖ  ΖΖΛΛΔΔΚΚΣΣΡΡΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΡΡΔΔΤΤΜΜΑΑΣΣΟΟ,,  ΦΦΤΤΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΑΑΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤ  ΑΑΣΣΜΜΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΗΗ  

ΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΣΣΗΗΜΜΟΟΤΤ  
133 56  

35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 133 56  

 
ΔΔ..  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΖΖ  ΝΝΔΔΡΡΟΟΤΤ  ΔΔΠΠΔΔΞΞΔΔΡΡΓΓΑΑΗΗΑΑ  ΛΛΤΤΜΜΑΑΣΣΧΧΝΝ  ,,  ΓΓΗΗΑΑΥΥΔΔΗΗΡΡΗΗΖΖ  ΑΑΠΠΟΟΒΒΛΛΖΖΣΣΧΧΝΝ  ΚΚΑΑΗΗ  

ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  ΔΔΞΞΤΤΓΓΗΗΑΑΝΝΖΖ  
20 

 
14 

 

36 πιινγή , επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 
2 

 
1 
 

 

37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 
5 

4 
 

 

38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ· αλάθηεζε πιηθψλ 13 9 1 

 FF..  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΔΔΤΤΔΔ  1099 710  

41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ 
302 

212 
 

1 

42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 
68 

55 
 

 

43 
 
Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

729 443 1 
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ΚΑΓ ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΘΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) 
ΠΛΖΘΟ (ΓΖΜΟ 

ΒΟΛΟΤ) 

ΠΛΖΘΟ                        
(ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ)               
ΜΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 ΣΣΡΡΗΗΣΣΟΟΓΓΔΔΝΝΖΖ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ     

 
GG..  ΥΥΟΟΝΝΓΓΡΡΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΗΗ  ΛΛΗΗΑΑΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΗΗΟΟ,,  ΔΔΠΠΗΗΚΚΔΔΤΤΖΖ  MMHHXXAANNOOΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΧΧΝΝ  

ΟΟΥΥΖΖΜΜΑΑΣΣΧΧΝΝ  ΚΚΑΑΗΗ  ΜΜΟΟΣΣΟΟΗΗΚΚΛΛΔΔΣΣΧΧΝΝ  
5280 3584  

45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην επηζθεπή κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 539 415 1 

46 
Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ 

1229 876 24 

47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 3512 2293 3 

 HH..  ΜΜΔΔΣΣΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  KKAAII  ΑΑΠΠΟΟΘΘΖΖΚΚΔΔΤΤΖΖ  350 274  

49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 202 175  

50 Πισηέο κεηαθνξέο 
15 

1 
 

 

51 Αεξνπνξηθέο  κεηαθνξέο 
2 

2 
 

 

52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 96 78 1 

53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 35 18  

 
ΗΗ..  ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΧΧΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΖΖ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΛΛΤΤΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΚΚΑΑΗΗ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΧΧΝΝ  

ΔΔΣΣΗΗΑΑΖΖ  
33553311  11333311   

55 Καηαιχκαηα 
1063 80 

 
 

56 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 
2468 

 
1251 

 

 JJ..  ΔΔΝΝΖΖΜΜΔΔΡΡΧΧΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΔΔΠΠΗΗΚΚΟΟΗΗΝΝΧΧΝΝΗΗΑΑ  159 134  

58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
25 

21 
 

 

59 
Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ , βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ , 
ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 

19 17  

60 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 19 19  

61 Σειεπηθνηλσλίεο 
19 15 

 
 

62 
Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 
ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

57 48  

63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 20 14 1 
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ΚΑΓ ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΘΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) 
ΠΛΖΘΟ (ΓΖΜΟ 

ΒΟΛΟΤ) 

ΠΛΖΘΟ                        
(ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ)               
ΜΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 ΚΚ..  ΥΥΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΠΠΗΗΣΣΧΧΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΗΗΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  283 240  

64 
Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

10 10  

65 
Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή 
θνηλσληθή αζθάιηζε 

36 31 
 
 

66 
Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

237 199  

 LL..  ΓΓΗΗΑΑΥΥΔΔΗΗΡΡΗΗΖΖ  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤΗΗΑΑ  101 68  

68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
101 68 

 
 

 MM..  ΔΔΠΠΑΑΓΓΓΓΔΔΛΛΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΔΔ,,  ΔΔΠΠΗΗΣΣΖΖΜΜΟΟΝΝΗΗΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  548 446  

69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
156 

 
122 

 

70 
Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 
δηαρείξηζεο 

97 77  

71 
Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ· ηερληθέο δνθηκέο θαη 
αλαιχζεηο 

146 125 1 

72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 
13 

 
11 

 

73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 
57 

 
51 

 

74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 73 56  

75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
6 

 
4 

 

 ΝΝ..  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΣΣΖΖΡΡΗΗΚΚΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  380 235  

77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 112 41  

78 Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο 
3 

 
3 

 

79 
Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη 
ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

74 43  

80 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο 21 18  
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ΚΑΓ ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΘΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) 
ΠΛΖΘΟ (ΓΖΜΟ 

ΒΟΛΟΤ) 

ΠΛΖΘΟ                        
(ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ)               
ΜΔ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

81 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 92 70  

82 
Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

78 60  

 ΟΟ..  ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΑΑ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΑΑΜΜΤΤΝΝΑΑ  ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΚΚΟΟΗΗΝΝΧΧΝΝΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΗΗΖΖ  12 9  

84 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε  12 9  

 PP..  ΔΔΚΚΠΠΑΑΗΗΓΓΔΔΤΤΖΖ  335 260  

85 Δθπαίδεπζε 
335 

260 
 

 

 
QQ..ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  ΥΥΔΔΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΜΜΔΔ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΧΧΠΠΗΗΝΝΖΖ  ΤΤΓΓΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΖΖΝΝ  

ΚΚΟΟΗΗΝΝΧΧΝΝΗΗΚΚΖΖ  ΜΜΔΔΡΡΗΗΜΜΝΝΑΑ  
105 99  

86 Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 
89 

 
83 

 

87 Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη' νίθνλ 
1 

 
1 

 

88 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 15 15  

 RR..  ΣΣΔΔΥΥΝΝΔΔ,,  ΓΓΗΗΑΑΚΚΔΔΓΓΑΑΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  ΦΦΤΤΥΥΑΑΓΓΧΧΓΓΗΗΑΑ  119999  113333    

90 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο  θαη δηαζθέδαζε 38 29  

91 
Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

5 3  

92 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 58 50  

93 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 98 51  

 SS..  ΑΑΛΛΛΛΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΖΖ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΧΧΝΝ 545 422  

94 
Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ 
 

7 2  

95 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 139 114  

96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 399 306  

 ΤΝΟΛΟ 14755 9138 84 
 

Πεγή: Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο –Ιδία Δπεμεξγαζία  
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4.2 Δξγαηηθό Γπλακηθό, Απαζρόιεζε θαη Αλεξγία 

Κάζε νηθνλνκία έρεη έλα νξηζκέλν κέγεζνο πιεζπζκνχ. Γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ν 
πιεζπζκφο δηαθξίλεηαη ζε νηθνλνκηθά ελεξγφ θαη ζε νηθνλνκηθά κε ελεξγφ. Ο νηθνλνκηθά 
ελεξγόο πιεζπζκόο απνηειεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο νηθνλνκίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα 
άηνκα εθείλα ηα νπνία είλαη ηθαλά πξνο εξγαζία θαη ηαπηφρξνλα ζέινπλ λα εξγαζηνχλ. Σα 
άηνκα εθείλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ, γηα παξάδεηγκα, καζεηέο-ζπνπδαζηέο, 
ζπληαμηνχρνη, εηζνδεκαηίεο, νηθηαθά, ινηπά (κηθξά παηδηά, αζζελείο, ζηξαηηψηεο θ.ά.,) δελ 
αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ (νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο) ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε 
εθείλνπο νη νπνίνη εξγάδνληαη θαη νλνκάδνληαη απαζρνινύκελνη θαη ζε εθείλνπο νη νπνίνη 
δελ εξγάδνληαη θαη είλαη άλεξγνη. Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο κπνξνχκε λα δψζνπκε 
ηνπο εμήο νξηζκνχο : 

- Δξγαηηθό δπλακηθό (ή Οηθνλνκηθά Δλεξγφο Πιεζπζκφο) είλαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηα 
νπνία κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα εξγαζηνχλ. 

- Απαζρνινύκελνη είλαη ηα άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη. 

- Άλεξγνη είλαη ηα άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα εξγαζηνχλ, αιιά δελ κπνξνχλ 
λα βξνπλ απαζρφιεζε. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ην άζξνηζκα ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ ηζνχηαη κε ην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ (νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ). 

 

4.2.1  Δμέιημε Οηθνλνκηθά Δλεξγνύ Πιεζπζκνύ (Δξγαηηθνύ δπλακηθνύ) 

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο (ΟΔΠ) αληαλαθιά ηελ «έληαζε ηεο ζπκκεηνρήο» ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 
απνγξαθήο ηνπ 2011 ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Βφινπ αλέξρεηαη ζε 
57.685 άηνκα θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 40%  ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. Ο 
αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αλήιζε ζε 46.119 άηνκα, ησλ αλέξγσλ ζε 11.566 θαη ησλ 
νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ ζε 86.764.  

Πίλαθαο 4.15 : Καηαλνκή Οηθνλνκηθά Δλεξγνχ Πιεζπζκνχ θαη Οηθνλνκηθά Με Δλεξγνχ 
Πιεζπζκνχ (2001-2011) ζε  επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο, δήκνπ 

 

  

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2001 ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 2011 
Πνζνζηη

αία 
κεηαβνιή 
(%) Οηθ. 
Δλεξγψλ 

Πνζν- 
ζηηαία 

κεηαβνιή 
(%) 

Απαζρν-
ινχκελσλ 

Πνζνζηηα
ία 

κεηαβνιή 
(%) 

Αλέξγσλ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΝΔΡΓΟΗ Οηθνλν-
κηθά κε 
ελεξγνί 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΝΔΡΓΟΗ Οηθνλν-
κηθά κε 
ελεξγνί χλνιν 

Απαζρν-
ινχκελνη Άλεξγνη χλνιν 

Απαζρν-
ινχκελνη Άλεξγνη 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΑ 4.621.848 4.108.083 513.765 5.265.889 4.586.636 3.727.633 859.003 6.229.450 -0,8 -9,3 67,2 

ΠΔΡΗΦΔΡ
ΔΗΑ 

ΘΔΑΛΗ
Α 305.807 273.130 32.677 373.231 283.427 230.405 53.022 449.335 -7,3 -15,6 62,3 

ΓΖΜΟ        
ΒΟΛΟΤ 55.974 49.158 6.816 71.541 57.685 46.119 11.566 86.764 3,1 -6,2 69,7 

            Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. (απνγξαθέο 2001-2011) -Ιδία επεμεξγαζία 

 
 ε ζρέζε κε ην 2001, ν Γήκνο Βφινπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ (νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο) θαη ηε κηθξφηεξε κεηαβνιή  
ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηθέξεηα θαη ηε ρψξα 

 ε ζχγθξηζε κε ηελ ρψξα θαη ηελ πεξηθέξεηα, ν Γήκνο Βφινπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 
πνζνζηηαία κεηαβνιή  αλαθνξηθά κε ηνπο αλέξγνπο φπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα 
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Γηάγξακκα 4.5: Απαζρνινχκελνη θαη άλεξγνη ζηνλ Γήκν Βφινπ 
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 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε πσο ην 2001 έρνπκε ηνπο πεξηζζόηεξνπο 
απαζρνινύκελνπο, δηαρξνληθά απφ ην 1991, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη αύμεζε ηωλ 
άλεξγωλ (ζε απφιπηνπο αξηζκνχο). Απηφ γίλεηαη θαζψο έρνπκε αχμεζε ζπλνιηθά ζην 
εξγαηηθφ δπλακηθφ ην 2001 ζε ζρέζε κε ην 1991 (θαη φπσο γλσξίδνπκε ην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ). Μπνξεί βέβαηα λα 
έρνπκε αχμεζε θαη ζηα δχν κεγέζε, φκσο ην πνζνζηφ αχμεζεο ζηνπο αλέξγνπο απφ ην 
1991 ζην 2001 είλαη πνιχ κεγαιχηεξν (56,5%) ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ αχμεζεο ζηνπο 
απαζρνινχκελνπο(12,4%) 

 Ο αξηζκόο ηωλ απαζρνινύκελωλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ κεηώζεθε θαηά 6,2 % ζε ζρέζε κε 
ην 2001, ελψ ησλ αλέξγωλ απμήζεθε θαηά 69,7% 

 Απφ ην 2001 έσο ην 2011 ππάξρεη κείωζε ηωλ απαζρνινύκελωλ θαη αύμεζε ηωλ 
αλέξγωλ ζε θάζε ρωξηθή ελόηεηα πνπ εμεηάδνπκε (ρψξα, πεξηθέξεηα, δήκνο) 

 

Πίλαθαο 4.16 : Πνζνζηφ Οηθνλνκηθά Δλεξγνχ θαη Οηθνλνκηθά κε-Δλεξγνχ Πιεζπζκνχ επί 
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 
 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  
ΔΝΔΡΓΟΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΖ 
ΔΝΔΡΓΟΗ 

ΤΝΟΛΗΚΟ      
ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΠΟΟΣΟ (%) 
ΟΗΚ.ΔΝΔΡΓΧΝ 

ΔΠΗ 
ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

ΠΟΟΣΟ (%) 
ΟΗΚ.ΜΖ 

ΔΝΔΡΓΧΝ ΔΠΗ 
ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΑ 

4.621.848 4.586.636 5.265.889 6.229.450 10.964.020 10.816.286 42,2 42,4 48,0 57,6 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΘΔΑΛΗΑ 

305.807 283.427 373.231 449.335 753.888 732.762 40,6 38,6 49,5 61,3 

ΓΖΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 

55.974 57.685 71.541 86.764 141.675 144.449 39,5 39,9 50,5 60,1 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ(1991,2001)-Ιδία Δπεμεξγαζία 

  

 ε ζχγθξηζε κε ηελ ρψξα θαη ηελ πεξηθέξεηα, ν Γήκνο Βφινπ παξνπζηάδεη κία κηθξή 
αύμεζε ζην πνζνζηό ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ (εξγαηηθνύ δπλακηθνύ) 
ηνπ απφ ην 2001 έσο ην 2011 (απφ 39,5% αλήιζε ζε 39,9) 
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 Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ, παξαηεξνχκε όηη ν Γήκνο Βόινπ παξνπζηάδεη κηθξόηεξν πνζνζηό ζε 
ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα θαη  κεγαιύηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηελ ρώξα. 

Απηή ε δηαρξνληθή πζηέξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζε 
ζρέζε κε ηελ ρψξα, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο απμεκέλεο δπζθνιίεο πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ 
νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε ηεο πεξηνρήο θαη θαζηζηνχζαλ δπζθνιφηεξε ηελ απαζρφιεζε. 
Έηζη, είηε θαζπζηεξνχζαλ ηελ είζνδν λέσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είηε απνζάξξπλαλ θαη 

νδεγνχζαλ ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ εθηφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ .  

 
4.2.2 Δμέιημε Απαζρόιεζεο 

Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ Γήκν Βφινπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 
ηνπ 2011 αλέξρεηαη ζε 46.119 άηνκα, κεησκέλν πεξίπνπ θαηά 7,4% (3.658 ζε απφιπηνπο 
αξηζκνχο) ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ 2001. Όπσο παξαηεξνχκε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδφκελσλ ζηε ρσξηθή ελφηεηα ηνπ Γήκνπ Βφινπ απαζρνιείηαη ζηνλ 
ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο θαη έπεηηα ν πξσηνγελήο.  

  

Πίλαθαο 4.17 : Απαζρνινχκελνη αλά ηνκέα παξαγσγήο 

 
Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 
Απαζρνινύκελνη Πξωηνγελήο Γεπηεξνγελήο Σξηηνγελήο 

ΓΖΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 144.449 46.119 2.167 9.700 34.252 

ΘΔΑΛΗΑ 732.762 230.405 41.954 40.351 148.100 

ΔΛΛΑΓΑ 10.816.286 3.727.633 372.209 654.377 2.701.047 

Πεγή :ΔΛ.ΣΑΣ. 

 
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ απαζρνινχκελσλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ 
ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ απηά ηεο ρψξαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ 
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξακέλεη ζηαζεξά κηθξφηεξν. Δπίζεο, 
ζεκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, ην νπνίν είλαη 
κεγαιχηεξν απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηεο ρψξαο αιιά θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Πίλαθαο 4.18 : Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο απαζρνινχκελσλ ζε θάζε ηνκέα παξαγσγήο 

 

 
Πξωηνγελήο 

(%) 

 
Γεπηεξνγελήο 

(%) 

 
Σξηηνγελήο 

(%) 

 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

 
4,7 21 74,3 

 
ΘΔΑΛΗΑ 18,2 17,5 64,3 

ΔΛΛΑΓΑ 10 17,5 
 

72,5 

 
χκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Βφινπ, ε Μαγλεζία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε 
έλαληη ηεο Θεζζαιίαο ζηνπο ηνκείο νξπρείσλ-ιαηνκείσλ θαη κεηαθνξψλ. Αληίζεηα, πζηεξεί 
έλαληη ηεο Θεζζαιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Γελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζηνπο ηνκείο 
εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη παξνρήο ειεθηξηθνχ, ελψ έρεη κέηξηα εηδίθεπζε ζε φινπο ηνπο 
άιινπο ηνκείο. ε ζρέζε κε ηε ρψξα, ν λνκφο πζηεξεί είηε ζηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ κεγάιε 
ζπγθέληξσζε ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη, θπξίσο, ηεο Αζήλαο 
(ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο, πγεία), είηε ζηνπο ηνκείο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε 

                                                 
 Αλαζεψξεζε-Δπέθηαζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Π.. Βφινπ 
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νξηζκέλεο ρσξηθέο ελφηεηεο ιφγσ πξψησλ πιψλ (ειεθηξηζκφο). Τπεξηεξεί έλαληη ηεο ρψξαο 
ζηνλ ηνκέα ησλ νξπρείσλ-ιαηνκείσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ Γήκν Βφινπ δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο:  

 Οη  Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γ.Δ.) Αξηέκηδνο θαη Νέαο Αγρηάινπ, δηαηεξνχλ κεγάιε εμάξηεζε 
απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα.  

 Η  Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο παξνπζηάδεη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η Γ.Δ. Πνξηαξηάο έρεη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηηο κεηαθνξέο, απνζεθεχζεηο θαη 
επηθνηλσλίεο. 

 Η Γ.Δ. Ισιθνχ έρεη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά 
θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ Γήκνπ σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

 Η Γ.Δ. Βφινπ απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πξσηεχνπζαο λνκνχ δει. 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, δεκφζηαο δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη παξνρήο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ. 

 

4.2.3    Δμέιημε θαη ύλζεζε Αλεξγίαο  

ηνλ Γήκν Βφινπ παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο  δηαρξνληθά απμάλεηαη  (9,4% ην 
1991, 12,2% ην 2001 θαη 20,1% ην 2011 ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο απνγξαθέο ηεο 
ΔΛ.ΣΑΣ.) θαη παξάιιεια δηαπηζηψλνπκε φηη απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ηεο 
πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, αιιά θαη κε απηφ ηεο ρψξαο. ε απφιπηνπο αξηζκνχο ζηνλ Γήκν 
Βφινπ ην 2001 είραλ θαηαγξαθεί 6.816 άλεξγνη, ελψ ην 2011 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ έθηαζε 
ηνπο 11.566, δειαδή ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε θαηά 4.750 θαη σο πνζνζηφ πεξίπνπ 
65%. 

Πίλαθαο 4.19 : Πνζνζηά αλεξγίαο θαη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο (απνγξαθέο 1991,2001,2011 ) 

  

Πνζνζηό 
Αλεξγίαο 

(%) 

Πνζνζηό 
Αλεξγίαο 

(%) 

Πνζνζηό 
Αλεξγίαο 

(%) 
Πνζνζηηαία 
Μεηαβνιή  

Πνζνζηηαία 
Μεηαβνιή  

 
Απνγξαθή 

1991 
Απνγξαθή 

2001 
Απνγξαθή 

2011 1991-2001 

 
 

2001-2011 
ΤΝΟΛΟ 
ΥΧΡΑ 8,09 11,1 18,7 37,2 68,5 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΘΔΑΛΗΑ 7,69 10,7 18,7 39,1 74,8 

ΓΖΜΟ 
ΒΟΛΟΤ 9,42 12,2 20,1 29,5 64,8 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ-Ιδία Δπεμεξγαζία  

 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία ηνπ Γήκνπ Βφινπ αλά 
ειηθηαθή νκάδα, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ππεθνφηεηα ζχκθσλα, κε ηα επίζεκα 
ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ Ιαλνπάξην 2015. χκθσλα κε απηά νη άλεξγνη ζηνλ Γήκν Βφινπ 
θηάλνπλ ζηνπο 14.480 άηνκα. 

 

 

 

                                                 

 Πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη  ην πειίθν ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ 
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         Πίλαθαο 4.20 : Καηαλνκή εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ αλά ειηθηαθή νκάδα 

Ζιηθηαθή 
νκάδα 

Γήκνο Βόινπ 
 

Μαγλεζία 
 

>=12κήλεο <12 κήλεο >=12κήλεο <12 κήλεο 

15-19 27 135 29 167 

20-24 525 913 670 1084 

25-29 1072 1089 1274 1278 

30-44 3209 2730 3706 3195 

45-54 1925 1204 2157 1394 

55-64 1105 462 1240 529 

65 θαη άλσ 64 20 74 20 

ύλνιν 7927 6553 9150 7667 

Πεγή : ΟΑΔΓ (ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015) 

 
Η κεγάιε άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζπλνδεχηεθε θαη απφ δηαθνξνπνίεζε ηεο 
ζχλζεζεο ησλ αλέξγσλ σο πξνο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θχιιν, κφξθσζε θιπ.). 
Δμεηάδνληαο ηε ζχλζεζε ησλ ζπλνιηθά θαηαγεγξακκέλσλ αλέξγσλ κε βάζε ηελ ειηθία 
πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηνπο 14.480 άλεξγνπο πνζνζηφ 41% (5.939 
ρηι. πεξίπνπ) είλαη άηνκα ειηθίαο 30-44 εηψλ, ελψ ην 32%(4.696 ρηι. άηνκα) είλαη ειηθίαο 45-
64 εηψλ. 

Ιδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαιεί θαη ην γεγνλφο ηεο δηεχξπλζεο ηεο νκάδαο ησλ καθξνρξφληα 
αλέξγσλ (νη αλαδεηνχληεο εξγαζία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελψλ), γεγνλφο πνπ 
θαηαδεηθλχεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαζηζηά νινέλα δπζθνιφηεξε ηε κεηάβαζε απφ ηελ 
αλεξγία ζηελ αγνξά εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ην ζχλνιν 
ησλ αλέξγσλ ην 54,7% (7.927 ρηι.) είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη. 

 

Πίλαθαο 4.21: Καηαλνκή εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ θαηά θχιν 

  Άληξεο Πνζνζηό % Γπλαίθεο Πνζνζηό % ύλνιν 

Μαγλεζία 6335 37,7 10482 62,33 16817 

Γήκνο Βόινπ 5400 37,3 9080 62,71 14480 

Πεγή : ΟΑΔΓ (ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015) 

 

Άιιε δηαπίζησζε είλαη φηη νη γπλαίθεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία θαζψο ην 
πνζνζηφ ηνπο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αληξψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 
62,7% ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ είλαη γπλαίθεο, ελψ ην ππφινηπν 37.3% άληξεο. 
Παξφκνηα είλαη ηα πνζνζηά θαη ζε επίπεδν Ννκνχ. 

 

         Πίλαθαο 4.22: Καηαλνκή εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ θαηά θχιν  

 Βόινο  Μαγλεζία  

 >=12κήλεο <12 κήλεο ύλνιν >=12κήλεο <12 κήλεο ύλνιν 

Άληξεο  2521 2879 5400 2946 3389 6335 

Γπλαίθεο 5406 3674 9080 6204 4278 10482 

Πεγή : ΟΑΔΓ (ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015) 

 

Μάιηζηα, εμεηάδνληαο ηε ζχλζεζε ησλ ζπλνιηθά θαηαγεγξακκέλσλ αλέξγσλ κε βάζε ην 
θχιν αιιά θαη ηνπο κήλεο αλεξγίαο παξαηεξνχκε φηη απφ ηηο άλεξγεο γπλαίθεο ην 59,5% 
θαηαηάζζνληαη ζηνπο καθξνρξφληνπο άλεξγνπο, ελψ απφ ηνπο άληξεο ην 46,6%. 
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         Πίλαθαο 4.23: Καηαλνκή εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ θαηά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

Δθπαηδεπηηθό 
επίπεδν >=12κήλεο <12 κήλεο 

% επί ηνπ ζπλόινπ 
ηωλ αλέξγωλ 

Υσξίο 
Δθπαίδεπζε 176 260 3 % 

Α΄βάζκηα εθπ/ζε 2512 1631 28,6% 

Β΄βάζκηα εθπ/ζε 3971 3223 49,6% 

Γ΄βάζκηα εθπ/ζε 1268 1439 18,6% 

ύλνιν 7927 6553 14.480 

Πεγή : ΟΑΔΓ (ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015) 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη 
φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ αθνξά ζε απνθνίηνπο  ηεο  
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έπεηηα αθνινπζνχλ φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

        Πίλαθαο 4.24 : Καηαλνκή εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ θαηά ππεθνφηεηα 

Τπήθννη >=12κήλεο <12 κήλεο ύλνιν 

Έιιελεο  7775 1386 9161 

Τπήθννη 64 116 180 

Δθηόο Δ.Δ. 88 434 522 

Πεγή : ΟΑΔΓ (ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015) 

πκπεξαζκαηηθά, ε επηδείλσζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ξαγδαία, ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο 
θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο κε ζπλέπεηα ν ράξηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο λα αιιάδεη, κε έληνλα 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε. 
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4.3 Αλάιπζε εζωηεξηθνύ – εμωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (SWOT) 

ΣΟΜΔΑ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

Έληνλα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ζηε γεσξγία 
(π.ρ. κηθξφο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο θιήξνο, 
πξνβιεκαηηθή άξδεπζε,  πνπ νθείιεηαη ζηελ 
θαθή δηαρείξηζε θαη ζηελ έιιεηςε ηακηεπηήξσλ, 
ε κε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ αγξνηηθψλ 
δξφκσλ (ηδηαίηεξα ε νξεηλή αγξνηηθή νδνπνηία), 
νη κε επλντθέο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο ζε νξηζκέλεο 
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ, ε ειιηπήο ζηήξημε ησλ 
αγξνηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο) 

Καηάιιειεο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη 
ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη 
παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ, φπσο ην πεπφλη 
θαη ε ηνκάηα Γηκελίνπ, ην ιεκνλάην ξνδάθηλν, ην 
θπδψλη, ε βξψζηκε ειηά Πειίνπ θαη ηα 
παξάγσγά ηεο, ην κήιν Πειίνπ, ην Φηξίθη 
Πειίνπ, ην θάζηαλν, ην ζηαθχιη θαη ην θξαζί, ην 
ιεκνλάην ξνδάθηλν, ε γαξδέληα θαη ηα νμχθπιια 
αλζνθνκηθά θπηά, ηα ππαίζξηα ιαραληθά θαη 
εθείλα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζε δηαθνξεηηθέο 
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Βφινπ  

Αλεπαξθήο ζηειέρσζε ησλ Σκεκάησλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

Ύπαξμε Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο κε ηα ηέζζεξα  ηκήκαηα (Σκήκα 
Σνπξηζκνχ, Σκήκα Δκπνξίνπ, Σκήκα Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σκήκα Αιηείαο), γηα ηελ 
πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο θαη θηελνηξνθίαο  
 

Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 
ιφγσ ρακειήο πνηφηεηαο αξδεπηηθνχ λεξνχ 
(αιαηφηεηα, επηβάξπλζε απφ θπηνθάξκαθα θαη 
ιηπάζκαηα) θαη εδάθνπο 

Σνπηθά πξντφληα πςειήο εκπνξηθήο αμίαο, 
κνλαδηθά ζηελ Διιάδα, κε ζεκαληηθέο 
πξννπηηθέο αλάπηπμεο  ιφγσ χπαξμεο νξεηλήο, 
εκηνξεηλήο θαη πεδηλήο γεσξγίαο ζε ζπλδπαζκφ 
κε κηα νινέλα απμαλφκελε ηάζε δήηεζήο ηνπο. 

Γπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ησλ αγξνηψλ ζηα λέα 
δεδνκέλα θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο,  φπσο ε παξαθνινχζεζε θαη 
αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή,  
ιφγσ ειηθίαο, ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 
θαη λννηξνπίαο. Υακειφ πνζνζηφ εθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ 

Μεγάιε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θπξίσο ζηηο 
αγνξέο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο 
ζεξκνθεπηαθήο παξαγσγήο «λάλαο»  Γαξδέληαο 
Πειίνπ θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Αγξηάο- Λερσλίσλ  

Γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (ηδηαίηεξα 
ζηηο αγξνηηθέο δεκνηηθέο ελφηεηεο πνπ έρνπλ 
εμάξηεζε απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα) ιφγσ 
εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ πξνο ηα 
αζηηθά θέληξα   

Παξάδνζε θαη πνηθηινκνξθία ζηελ αγξνηηθή 
παξαγσγή ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ 
δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ηεο 
γεσκνξθνινγίαο ηνπ 

Υακειφο βαζκφο ζχλδεζεο ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο θαη ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

Δθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε αξθεηέο 
επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγνχο κε απνηέιεζκα 
ηελ παξαγσγή πνηθίινπ εχξνπο πξντφλησλ 
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

Υακειφο βαζκφο δεκηνπξγίαο Οκάδσλ 
Παξαγσγψλ 

Αξθεηά Πξντφληα Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο ζηνλ 
δηεπξπκέλν Γήκν Βφινπ (καλνχξη, θέηα, θαζέξη, 
γξαβηέξα) θαη ΟΠΑΠ (νίλνο Αγρηάινπ) 

Όρη έληνλνο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 

Οη ζπλεηαηξηζκνί ΔΑ Βφινπ θαη ε ΔΑ Πειίνπ 
–Β.πνξάδσλ πνπ παξάγνπλ πξντφληα 
ΠΟΠ/ΠΓΔ 
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ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

Η νηθνλνκηθή θξίζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε 
βάζε ηα πξφηππα  Agro 2.1 θαη ην Agro 2.2 θαη 
γεληθά ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο 
θαη βηνινγηθήο παξαγσγήο θαιιηεξγεηψλ 

ηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ φπνπ ε Διιάδα δελ είλαη 
αληαγσληζηηθή. 

Η εθαξκνγή λέαο ΚΑΠ 2015-2020 γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

 Η χπαξμε ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηνπ ΙΣΔΓΑ  
ζηελ πεξηνρή. 

 Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
πηζηνπνίεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

 Απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 
πηζηνπνηεκέλα πνηνηηθά αγξνηηθά  πξντφληα, 

 Η αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη επθαηξηψλ πνπ 
παξέρνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε 
δηάζεζε κεγάιεο πνηθηιίαο κεραλεκάησλ ζηελ 
γεσξγία 

 Η αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

ΣΟΜΔΑ 
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

Φησρνί θαη μεξνζεξµηθνί βνζθφηνπνη κε ρακειή 
βνζθνηθαλφηεηα, ιφγσ εδαθνθιηµαηηθψλ 
ζπλζεθψλ, κε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
βειηίσζεο βνζθνηφπσλ, αδπλακία επαξθνχο 
παξαγσγήο  δσνηξνθψλ εμαηηίαο ηνπ µηθξνχ θαη 
πνιπηεµαρηζµέλνπ θιήξνπ θαη ηεο 
µνλνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή, κε ζπλέπεηα 
ηελ έιιεηςε ζχλδεζεο δσηθήο θαη θπηηθήο 
παξαγσγήο. 

Αλαπηπγκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη πνιπεηήο 
εκπεηξία ζηνλ ηνκέαο ηεο εθηξνθήο δψσλ ζηελ 
Γ.Δ. Αηζσλίαο (βννεηδή, πξφβαηα, αίγεο, 
θνπλέιηα, φξληζεο), ζηε ΓΔ. Αγρηάινπ ζηελ 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γιαθπξψλ θαη ζηελ Σνπηθή 
Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο. 

Γεξαζκέλνο πιεζπζκφο θηελνηξφθσλ Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή γηαηί θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο απμάλεηαη 
ε ηνπηθή δήηεζε. 

Έιιεηςε νξγαλσκέλσλ θαη ηζρπξψλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
νξγαλψζεσλ 

Η ζπλεηαηξηζηηθή βηνκεραλία ΔΒΟΛ πνπ 
βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 
δήκνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο 
θηελνηξφθνπο ηνπ δήκνπ λα πξνζηαηεπζνχλ 
απφ ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο αληαγσληζκνχ πνπ 
εμειίζζεηαη ηειεπηαία ζην ρψξν ηεο δσηθήο 
παξαγσγήο 

Πξνβιήκαηα κε ηε δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ 
απνβιήησλ 

Σν θιίκα θαη ε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο 

Σν θαηλφκελν ηεο ππεξβφζθεζεο Λεηηνπξγία ησλ θαγείσλ Βφινπ  
 

Αλεμέιεγθηε βφζθεζε ζε αθαηάιιειεο πεξηνρέο  



 31 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

Οη κεησκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 
θηελνηξνθίαο . ε φηη αθνξά ηελ θξενπαξαγσγφ 
βννηξνθία ελδερφµελα λα ππάξμνπλ θαη΄ αξράο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε λέα ΚΑΠ ιφγσ ηεο  
απνζχλδεζεο ησλ εληζρχζεσλ απφ ην δσηθφ 
θεθάιαην, κηαο θαη νη εληζρχζεηο ζηνλ ηνµέα 
απηφ πξηλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ήηαλ ηδηαίηεξα 
ζεµαληηθέο 

Η ηάζε γηα ζχζηαζε λέσλ νξγαλσηηθψλ 
ζρεκάησλ, φρη κφλν ησλ παξαγσγψλ, αιιά θαη 
φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, φπσο ησλ 
Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαη ησλ Γηεπαγγεικαηηθψλ 
Οξγαλψζεσλ.  

Η χπαξμε θαξηέι ζηελ αγνξά γάιαθηνο θαη 
θξέαηνο 

Η ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ  παξαγσγήο 
θαη θαηαλάισζεο κέζσ απνηειεζκαηηθφηεξεο 
αμηνπνίεζεο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη 
δηθηχσλ δηαλνκήο 

Η αχμεζε εηζαγσγψλ  γάιαηνο απφ ηξίηεο 
ρψξεο 

Η πξνηίκεζε ζε ειιεληθά πξντφληα 

Η αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ δσνηξνθψλ  πνπ 
ζπλεπάγεηαη κεγάιν θφζηνο δηαηξνθήο δψσλ θαη 
αχμεζε ζην θφζηνο παξαγσγήο 

Η δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο ησλ 
βννεηδψλ θαη θαλφλεο ζήκαλζεο πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ 
θξέαηνο απφ ην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο 
κέρξη ην αγξφθηεκα πξνέιεπζήο ηνπ 

Η νηθνλνκηθή θξίζε  Πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ κε θαλνληζκνχο 
ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ 
θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ 

Οη ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ηνπ γάιαηνο ζηηο 
βηνκεραλίεο 

Η πξφζθαηε έθδνζε νδεγνχ απφ ηνλ ΔΦΔΣ γηα 
ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 
αζθάιεηαο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 
βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ HACCP.  

Με έγθαηξε εθαξκνγή Κνηλνηηθήο 
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 
θηελνηξνθίαο 

Η νιηθή ή κεξηθή απνδέζκεπζε ησλ 
επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ε 
νπνία αλακέλεηαη φηη  ζηαδηαθά ζα επηηξέςεη ηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο πην 
αληαγσληζηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ 

Ύπαξμε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα 
ίδξπζε θαη αδεηνδφηεζε λέσλ  θηελνηξνθηθψλ 
κνλάδσλ. 

Η εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, 
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο θαη ε ρξήζε 
απηνκαηηζκψλ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 
απνηεινχλ ηε βάζε γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε 
ηνπ θιάδνπ ηεο θηελνηξνθίαο. 

Αληαγσληζκφο απφ ηελ εηζαγσγή δψσλ θαη 
πξντφλησλ θηελνηξνθίαο  απφ γεηηνληθέο 
βαιθαληθέο θπξίσο ρψξεο. 

Σνπηθή θάιπςε κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ 
ζηηεξεζίνπ ησλ δψσλ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ θαη ησλ θπηηθψλ 
ππνπξντφλησλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 
ακεηςηζπνξάο θαη ηεο ρισξήο ιίπαλζεο. 

Η αδπλακία εθαξκνγήο πηζηνπνηεκέλσλ 
κεζφδσλ ηρλειαζηκφηεηαο ζηε δσηθή παξαγσγή 
επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά 
πξντφλησλ ακθηβφινπ πξνέιεπζεο. 

Πξφβιεςε θηελνηξνθηθψλ δσλψλ απφ ηα 
.Υ.Ο.Ο.Α.Π. θαη Γ.Π.. 

Πξνβιήκαηα κε ην ζχζηεκα ησλ επηδνηήζεσλ 
ηεο θηελνηξνθίαο (Δληαία Δλίζρπζε, Δμηζσηηθή  
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Απνδεκίσζε) 

ΣΟΜΔΑ 
ΑΛΗΔΗΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

Υακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αιηέσλ. Απνπζία 
εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ 
πνπ απαζρνιείηαη ζηελ αιηεία (ζπλήζσο αιηείο 
κεγάιεο ειηθίαο κε αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο 
λέεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αιηεία) 

Δκπεηξία θαη παξάδνζε ζηελ αλάπηπμε 
αιηεπηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ πεξηνρψλ ηνπ 
δήκνπ φπσο ε  Αγξηά θαη ε Νέα Αγρηάινο πνπ 
έρνπλ ζεκαληηθή παξάδνζε ζηελ αιηεία  

Με θαηαγξαθή ησλ αιηεπκάησλ ηεο πεξηνρήο 
θαη ησλ πεξηνρψλ αλαπαξαγσγήο πνπ ρξήδνπλ 
πξνζηαζίαο 

Αμηνπνίεζε εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο 
ηνπηθψλ θνξέσλ φπσο Παλεπηζηήκην 
Θεζζαιίαο (Σκήκα Γεσπνλίαο Ιρζπνινγίαο θαη 
Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο) θηι 

Μηθξή έσο κεδακηλή ζπκκεηνρή ησλ αιηέσλ ζε 
νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θιάδνπ 

Μεγάιε βηνπνηθηιφηεηα θαη πνηθηινκνξθία  
αιηεπκάησλ ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν 

Παιαηφηεηα θαη κε αλαλέσζε ηνπ αιηεπηηθνχ  
ζηφινπ ιφγσ δχζθνιεο νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ησλ αιηέσλ   

Ιδηαίηεξα θαη νλνκαζηά αιηεχκαηα πνπ 
ππάξρνπλ ζηνλ  Παγαζεηηθφ φπσο νη θαξαβίδεο 
θαη ε πεζθαλδξίηζα. 

Ρχπαλζε ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ απφ κε 
επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα θαη βηνκεραληθά 
απφβιεηα ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ φζν θαη απφ 
γεσξγηθά θαηάινηπα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε 
ζάιαζζα  θαη απφ ηνπο νηθηζκνχο πνπ δελ 
έρνπλ Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ κε απνηέιεζκα ηελ 
κείσζε ηνπ ηρζπναπνζέκαηνο 

Γπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ 
θιάδνπ ηεο αιηείαο κέζσ ηεο πινπνίεζεο 
πξνγξακκάησλ ησλ δηάθνξσλ δνκψλ ζηήξημεο 
ηεο απαζρφιεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην δήκν ή 
θαη άιισλ θνξέσλ γηα απφθηεζε ηερλνγλσζίαο 
θαη εκπεηξίαο ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 
κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο 

Με ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο ηρζπφζθαιαο  Παξαρψξεζε ηεο Ιρζπφζθαιαο ζηνλ Οξγαληζκφ 
Κεληξηθψλ Αγνξψλ θαη Αιηείαο 

Αδπλακία ζηελ πξναγσγή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 
κεηαμχ επηζηεκφλσλ, επηρεηξήζεσλ αιηεπηηθνχ 
θιάδνπ, αιιά θαη ησλ ςαξάδσλ ηεο πεξηνρήο 

Ιζρπξή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε λσπφ 
εγρψξην πξντφλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε 
ηεο  ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή εηδηθά 
ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

Μείσζε αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ ηεο πεξηνρήο  

Πεξηνξηζκέλεο ππνδνκέο ζε αιηεπηηθά ιηκάληα 
θαη ηρζπφζθαια  

 

Μηθξά θαη κε αζθαιή αιηεπηηθά θαηαθχγηα  

Τςειά ελνίθηα απφ ηνλ ΟΛΒ  

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

Οηθνλνκηθή θξίζε θαη κείσζε βηνηηθνχ επηπέδνπ Υξεκαηνδνηήζεηο απφ Δ.Π. Αιηείαο θαη ΠΔΠ 
Θεζζαιίαο θαη .Δ.. θαη  κέζσ άιισλ 
θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ π.ρ. 
ΔΟΥ 

Με έληαμε ησλ αιηεπκάησλ ηνπ Παγαζεηηθνχ 
ζηελ δηαηξνθή ζε κεγάιν βαζκφ 

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Αιηείαο ηα νπνία ζα 
πινπνηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο  

Τπεξαιίεπζε θαη εηδηθφηεξα ρξήζε αιηεπηηθψλ 
κέζσλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ λνκνζεζία 

Βαζηθφο εμαγψγηκνο ηνκέαο ε αιηεία αιιά θαη ν 
θιάδνο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ηελ Διιάδα 
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Με ζπκκφξθσζε θαη κε ελαξκφληζε ηεο εζληθήο 
κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία 

Αλαπηπζζφκελε αγνξά ιφγσ κεγάιεο δήηεζεο 
νθεηιφκελε ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν ζίηηζεο θαη 
πγηεηλήο δηαηξνθήο 

Διιηπήο πξνζηαζία ελδηαηηεκάησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ  πνπ δηαβηνχλ ζηνλ 
Παγαζεηηθφ  

Ύπαξμε εηδηθνχ πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο 
πδαηνθαιιηέξγεηεο 

Πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αιηεία 

Διιηπέο πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο 
αιηείαο ζηελ Διιάδα πνπ νδεγεί ζηελ 
εθηεηακέλε ππνβάζκηζε ησλ αιηεπκάησλ θαζψο 
επηηξέπεη ηελ ππεξαιίεπζε, ηελ παξάλνκε θαη 
θαηαζηξνθηθή αιηεία  
 

Αλάπηπμε ηνπ αιηεπηηθνχ Σνπξηζκνχ 
(ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ε νπνία 
πεξηιακβάλεη δξάζεηο ςπραγσγίαο, 
ελεκέξσζεο, αλαςπρήο, αλάδεημεο ηνπ ηξφπνπ 
δσήο ησλ αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ, αλάδεημεο ηνπ 
αιηεπηηθνχ πινχηνπ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ 
πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα 
απνηειεί πξφζζεηε πεγή απφθηεζεο 
εηζνδήκαηνο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο).  

Παξάλνκε αιηεία ζε πεξηφδνπο απαγφξεπζεο κε 
απνηέιεζκα ηελ εμάληιεζε ή κείσζε ησλ 
ηρζπναπνζεκάησλ 

Θέζπηζε απφ ηελ Δ.Δ. πνιπεηψλ ζρεδίσλ γηα 
ηελ αλαζχζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ 
απνζεκάησλ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζεο 
πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Απμεκέλν ην ιεηηνπξγηθφ  θφζηνο ηεο αιηεπηηθήο 
παξαγσγήο θαζψο είλαη πςειέο νη ηηκέο 
θαπζίκσλ θαη ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο 
ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο  

Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ αιηείαο (δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ 
Παγαζεηηθφ Κφιπν)  

Μεγάινο αληαγσληζκφο ζε εζληθφ θαη 
επξσπατθφ  πεξηβάιινλ  

Καζπζηέξεζε ζηε δηαδηθαζία ζεζκνζέηεζεο 
ησλ Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο  
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΠΟΑΤ)  

ΣΟΜΔΑ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ-ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

Απνπζία ηνπηθήο πνιηηηθήο, κε ηε ζπκκεηνρή 
θαη ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ 
θνξέσλ, πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε θαη 
ελίζρπζε επελδχζεσλ έρνληαο σο αηρκή ηελ 
θαηλνηνκία θαη ηελ αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ 
Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Η χπαξμε ζεκαληηθψλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη δχν βηνκεραληθέο πεξηνρέο, ην 
Σερλνινγηθφ Πάξθν, Παλεπηζηεκηαθά 
εξγαζηήξηα, ε ΔΒΔΣΑΜ, ην Ιλζηηηνχην Έξεπλαο 
θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο (Ι.Δ.Σ.Δ.Θ.) –πξψελ 
ΚΔΣΔΑΘ, άιια εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, ΒΙΟΠΑ). 

Έιιεηςε κεραληζκψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 
ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελδπλάκσζεο 
ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Η ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ θαη ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ απνηεινχλ ζηνηρεία 
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
βηνκεραλίαο  

Έληνλα δηαξζξσηηθά θαη νηθνλνκηθά Βηνκεραληθή παξάδνζε θαη θιεξνλνκηά 
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πξνβιήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 
θαη εζσζηξέθεηα απηψλ νη νπνίεο εμαξηψληαη 
ππεξβνιηθά απφ ηελ ηνπηθή αγνξά 

(εξγαηηθφ δπλακηθφ κε βηνκεραληθή ζπλείδεζε, 
παξνπζία κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαζψο θαη πνιπεζληθψλ, εδψ θαη δεθαεηίεο) πνπ 
ζα απνηειέζεη παξάγνληαο έιμεο άιισλ 
βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζε έλα πην επλντθφ 
θιίκα 

Απνπζία εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ  
Η δηαρξνληθή ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ζηελ 
απαζρφιεζε 

Έιιεηςε δηαδεδνκέλεο επηρεηξεκαηηθήο 
θνπιηνχξαο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, πνπ λα 
ηνλ ζηξέθεη ζε αλαδήηεζε λέσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ 

Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο κε ηηο πνιπηερληθέο 
θαη νηθνλνκηθέο ζρνιέο πνπ δηαζέηεη θαη ε 
νινέλα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα 
ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη 
θνηλσλία 

Με αμηνπνίεζε ηεο γεηηλίαζεο κε ηνλ Ν. 
Λάξηζαο θαη ηνπ δίπνινπ πνπ κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζεί 

Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο θαη ην κέγεζνο 
ηεο ηνπηθήο αγνξάο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά 
θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

Πνιχ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ άκεζσλ 
δηεζλψλ ζπλδέζεσλ (π.ρ. αεξνδξφκην, ιηκάλη) 
θαη ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

Ιζρπξή παξνπζία δεπηεξνγελή ηνκέα κε ηάζεηο 
εμεηδίθεπζεο (απμεκέλε παξνπζία βηνκεραληθψλ 
θιάδσλ ελδηάκεζεο έληαζεο θαη κεησκέλε 
εμάξηεζε απφ βηνκεραληθνχο θιάδνπο έληαζεο 
εξγαζίαο) π.ρ ζηελ ρεκηθή βηνκεραλία ,ζηε 
κεηαιινπξγηθή επεμεξγαζία θαη ζηελ παξαγσγή 
κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Πεξηνξηζκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ζε έλα δηαξθψο 
απμαλφκελν θαη αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ 

Κεληξνβαξήο ζέζε σο πξνο ηνλ ειιεληθφ ρψξν 
θαη δηέιεπζε ηνπ βαζηθνχ αλαπηπμηαθνχ άμνλα 
ηεο ρψξαο (Αζήλα-Θεζζαινλίθε) θαη ηνπ θχξηνπ 
πεξηθεξεηαθνχ άμνλα αλάπηπμεο (Βφινο – 
Λάξηζα). 

Έιιεηςε θαη κε δηνρέηεπζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 
ζε κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ π.ρ. κάξθεη 
θαη απνπζία κεραληζκψλ πνπ λα πηέδνπλ πξνο 
απηή ηελ θαηεχζπλζε 

Παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε πξντφλησλ ζηελ 
πεξηνρή κε πςειφ δείθηε πξνζηηζέκελεο αμίαο 
φπσο θξνχηα , ιαραληθά, ςάξηα, γαιαθηνθνκηθά 
ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ 
ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

Υακειφο βαζκφο ζχλδεζεο ηεο κεγάιεο 
βηνκεραλίαο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

Ύπαξμε δπλαηνηήησλ γηα άκεζεο δηεζλείο 
ζπλδέζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  (π.ρ. 
αεξνδξφκηα Ν. Αγρηάινπ θαη θηάζνπ, Ληκάληα 
πεξηνρήο) θαη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 

Πεξηνξηζκέλε ζχλδεζε παξαγσγήο κε ηελ 
έξεπλα θαη ην Παλεπηζηήκην 

Ύπαξμε επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο 
ζην Μεηξψν Δγθεθξηκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο 
ΑGROCERT θαη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 
λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ελδείμεσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ 
γηα ηπξνθνκηθά πξντφληα θαη ειηέο 

Με αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ  ηνπηθνχο 
θνξείο γηα ζπλεξγαζία Γήκνπ, εξεπλεηηθψλ 
Ιλζηηηνχησλ, Παλεπηζηεκίνπ θαη κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ζπκκεηνρή ζε 
πξνγξάκκαηα φπσο  «Οξίδνληαο 2020» 
(ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηε Έξεπλα 
θαη ηε Καηλνηνκία) 

Ύπαξμε αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θπξίσο κέζσ 
θσηνβνιηατθψλ) 

Πεξηνξηζκέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ  Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (κε θαχζε 
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ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ     βηναεξίνπ θαη κέζσ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ) 
απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο ηνπ 
Γήκνπ Βφινπ  

Μείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ 
θαηαζθεπψλ θαη γεληθά ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα   

Γελ ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο  
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
ζπληήξεζεο θαη κεηαπνίεζεο ησλ αιηεπκάησλ 

 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

Πεξηζσξηαθή ζέζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο 
Μαγλεζίαο (Διιάδαο) ζηνλ πθηζηάκελν θαη ππφ 
δηακφξθσζε ρσξνηαμηθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο 
(έιιεηςε επαθήο κε θχξηνπο επξσπατθνχο 
άμνλεο θαη δψλεο αλάπηπμεο). 

Η απφ θνηλνχ αλάπηπμε ηνπ ‘δίπνινπ’ Βφινο-
Λάξηζα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο 
ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

Σν αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηεζλψο 
αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζην εζσηεξηθφ ηεο 
ρψξαο πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε  γηα ηε 
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ή επέθηαζε ήδε 
πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

Η δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ην άλνηγκα  
ησλ γεηηνληθψλ αγνξψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ 
Αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
κεηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ 
ζπληειεζηψλ  

Η ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο δχν πφινπο αλάπηπμεο 
ηεο ρψξαο(Αηηηθή, Θεζζαινλίθε ) 

Οη Κνηλνηηθνί θαη εζληθνί πφξνη (ΚΠ, 
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Κνηλνηηθέο 
Πξσηνβνπιίεο, Αλαπηπμηαθφο Νφκνο) πνπ 
παξέρνπλ θίλεηξα γηα λέεο επελδχζεηο ή 
εθζπγρξνληζκφ παιαηψλ 

Οη ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο φπσο Κίλα, Ιλδία, 
θφπηα, Σνπξθία. 

Η δεκηνπξγία κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 

Η αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ αιιά θαη 
δηεζλψο  

Αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο 
εηδηθφηεξα ζε βηνκεραληθέο-κεηαπνηεηηθέο 
επηρεηξήζεηο 

Η κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ ζα 
δνζεί ζηελ έξεπλα, θαηλνηνκία θαη 
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ 

ΣΟΜΔΑ  
ΤΠΖΡΔΗΔ-ΔΜΠΟΡΗΟ -ΣΟΤΡΗΜΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Μείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κεγάιεο 
επελδχζεηο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή  

Η αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κε 
εζηίαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ 
πιεξνθνξηθή αιιά θαη ζηελ έξεπλα θαη 
αλάπηπμε 

Αλεπαξθήο ιεηηνπξγία ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ 
Θεζζαιίαο σο ρψξνο θηινμελίαο θαη ππνδνρήο 
εηαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα έξεπλαο 
θαη ηερλνινγίαο 

Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο θαη ε εχθνιε 
πξνζβαζηκφηεηα ζε απηή φζν θαη ε χπαξμε 
ππνδνκψλ (π.ρ ΒΙΠΔ, ιηκάλη) κπνξνχλ λα 
επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη 
ηνπ ηνπξηζκνχ  
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ΔΜΠΟΡΗΟ 

Έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ 
ππαιιήισλ γηα ζηειέρσζε ησλ αληίζηνηρσλ 
γξαθείσλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ 
(π.ρ. λνκηθνί θαη κεραληθνί) 

Ο Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο θνξείο 
(επηκειεηήξηα , ζπιιφγνπο θιπ) ζα κπνξνχζαλ 
λα ζρεδηάζνπλ κηα πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη 
πξνψζεζεο ηνπ εκπνξίνπ, εθκεηαιιεπφκελνη ηα 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο 

Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (χγρξνλνη 
Η/Τ, εθηππσηέο, γξαθηθή χιε, κεηαθνξηθά κέζα 
θιπ) θαη ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ 

Γεκηνπξγία «ζεκάησλ», είηε κε πνιηηηζηηθή 
αλαθνξά (π.ρ. Αξγψ), είηε παξαγσγηθή (π.ρ. 
ηνπηθά πξντφληα), ή άιια (π.ρ. δίθαην εκπφξην) 

Υακειή ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα  

ρεηηθά θαιά νξγαλσκέλν ηκήκα κε έκπεηξν 
πξνζσπηθφ 

Μεηαθίλεζε έκπεηξσλ θαη θαιά θαηαξηηζκέλσλ 
ππαιιήισλ ζε άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ 
Γήκνπ 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Με αμηνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο αλαζχλζεζεο 
ηεο Αξγνχο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ κχζνπ ηεο 
Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο. Η Αξγψ παξακέλεη 
ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ρψξν θχιαμεο θαη δελ 
ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνδνρήο θνηλνχ θαη 
ζπζηεκαηηθήο αλάδεημεο 

Οινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο κειέηεο γηα 
ην κνπζείν ηεο Αξγνχο 

Ο αζηηθφο ηνπξηζκφο ππνζηεξίδεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ε νπνία 
έρεη κεησκέλε αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα 

ηαζεξνπνηεκέλε ε ζπκκεηνρή ησλ αγνξψλ 
Γεξκαλία, Γαιιία, Ιζξαήι θαη Ιηαιία. 
Αθνινπζνχλ ε Αγγιία θαη ην Βέιγην θαη ρψξεο 
ησλ Βαιθαλίσλ. 

Μείσζε πνζνζηψλ πιεξφηεηαο ζηηο κνλάδεο 
ηεο πεξηνρήο θαη ζπξξίθλσζε ηεο ζεξηλήο 
πεξηφδνπ 

Ύπαξμε ζεκαληηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο - 
ηδηαίηεξα ν ζπλδπαζκφο παξάθηηνπ θαη νξεηλνχ 
φγθνπ θαη νηθηζκψλ σο αλαγλσξηζκέλσλ 
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο 
δηθηχνπ κνλνπαηηψλ (ζεκάλζεηο -πξνβνιή- 
ζπληήξεζε) 

Ύπαξμε θπζηθψλ δηαδξνκψλ (θπζηθψλ 
κνλνπαηηψλ θαη θαιληεξηκηψλ) θαη εζεινληηθή 
δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αλάδεημε θαη ρξήζε ησλ 
κνλνπαηηψλ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ. Τπφ ζχληαμε 
κειέηε γηα ηα κνλνπάηηα σο νινθιεξσκέλν 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ απφ ην Σκήκα Σνπξηζκνχ 

Πξνβιεκαηηθφ νδηθφ θχθισκα Πειίνπ.  Η πεξηνρή εκθαλίδεη πςειέο ηηκέο ηθαλνπνίεζεο  
επηζθεπηψλ 

Μηθξφ, ζε ζρέζε κε ηνπο εκεδαπνχο ηνπξίζηεο, 
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αιινδαπψλ 
επηζθεπηψλ.  

 Η ζηξαηεγηθή απφθαζε λα πξνβάιιεηαη ν 
πξννξηζκφο εληαία θαη φρη ζηα δηνηθεηηθά φξηά 
ηνπ ΟΣΑ έρεη δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο ζπκκαρίεο 
ζε επίπεδν θνξέσλ 

Μείσζε ησλ ζηαζεξψλ πηήζεσλ  απφ αγνξέο 
ηνπ εμσηεξηθνχ ζην Κξαηηθφ Αεξνιηκέλα Νέαο 
Αγρηάινπ. 

Έρεη απνθηεζεί ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζηελ 
ηνπξηζηηθή πξνβνιή απφ ηνλ Γήκν Βφινπ  

Μηθξή ζπκκεηνρή ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, 
ησλ ππνινίπσλ ΟΣΑ ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο 
πνπ εθπξνζσπνχλ ηνλ εληαίν πξννξηζκφ  

Τπάξρνπλ ψξηκεο ζπλζήθεο γηα ζπλέξγεηεο θαη 
ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ΟΣΑ (α θαη β βαζκνχ) 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξννξηζκνχ γηα θνηλέο δξάζεηο 
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πξνβνιήο 

Ο πνιηηηζηηθφο-αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο δελ 
κπνξεί λα αλαδεηρζεί πςειά ζηελ ηνπξηζηηθή 
ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο  

Ύπαξμε ππνδνκψλ (Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο 
Νέαο Αγρίαινπ, ιηκάλη Βφινπ, αζιεηηθέο 
ππνδνκέο) 

Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο δελ έρεη αλαδεηρζεί 
πςειά ζηελ ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο.  

Δπξχ παξαιηαθφ κέησπν κε αλεπηπγκέλε ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ ζεζκφ ησλ γαιάδησλ ζεκαηψλ.  

Η ειιηπήο ππνδνκήο (ζε θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο) γηα ηελ ππνδνρή θξνπαδηέξαο 

Ύπαξμε παγθφζκηα αλαγλσξίζηκσλ κχζσλ.  

Έιιεηςε νξγαλσκέλσλ καξίλσλ ζε φιν ην 
ζαιάζζην κέησπν.  

Σξαίλν Πειίνπ, πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν θαη 
νινθιεξσκέλε επηινγή αλαςπρήο.  

Η γαζηξνλνκία πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή 
γεπκάησλ θαη δελ είλαη εκπινπηηζκέλν 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ.  

Σνπηθή γαζηξνλνκηθή ηαπηφηεηα, δηαθξηηή θαη 
αλαγλσξίζηκε.  

Έληνλε επνρηθφηεηα ζε αθίμεηο θαη 
δηαλπθηεξεχζεηο.  

Πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν κε νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα γίλεη αμηνπνηήζηκν 
ηνπξηζηηθά. Τπάξρνπλ πεξηζψξηα αλάπηπμεο,  
θαζψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά 
ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο (ζπλδπαζηηθά κε άιιεο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ. 

Διιηπήο ζηειέρσζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 
Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 
πνπ θαιχπηεη ή δχλαηαη λα θαιχςεη 

 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Σν αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηεζλψο 
αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζην εζσηεξηθφ ηεο 
ρψξαο πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε  γηα ηε 
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ή επέθηαζε ήδε 
πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

Η δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ην άλνηγκα  
ησλ γεηηνληθψλ αγνξψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ 
Αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
κεηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ 
ζπληειεζηψλ  

Μηθξφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Έξεπλα θαη 
Καηλνηνκία 

Οη ζηξαηεγηθέο έμππλεο εμεηδίθεπζεο 2014-2020 
σο λέεο πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο  

Η ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο δχν πφινπο αλάπηπμεο 
ηεο ρψξαο (Αηηηθή, Θεζζαινλίθε ) 

Οη Κνηλνηηθνί θαη εζληθνί πφξνη (Δ, 
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, Κνηλνηηθέο 
Πξσηνβνπιίεο, Αλαπηπμηαθφο Νφκνο) πνπ 
παξέρνπλ θίλεηξα γηα λέεο επελδχζεηο ή 
εθζπγρξνληζκφ παιαηψλ 

Οη ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο φπσο Κίλα, Ιλδία, 
θφπηα, Σνπξθία. 

Η απφ θνηλνχ αλάπηπμε ηνπ ‘δίπνινπ’ Βφινο-
Λάξηζα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο 
ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο  

Η αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ αιιά θαη 
δηεζλψο  

 

Η κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ  

ΔΜΠΟΡΗΟ 

Πξνβιεκαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ( π.ρ. γηα ηελ 

Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
θπξίσο απφ ην ΙΝ.ΔΠ ηα νπνία κπνξνχλ λα 
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είζνδν παξαγσγψλ ζηελ αγνξά) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 
θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Αξλεηηθφο ν ξφινο ησλ κεζαδφλησλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

πλερήο απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ 
δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο  

Έιιεηςε αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ 

Νέεο ηερλνινγίεο (θαηλνχξγηεο εθαξκνγέο πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία 
ηνπ ηκήκαηνο)  

Έιιεηςε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ 
απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

Γηακφξθσζε λέσλ πξντφλησλ θαη αγνξψλ κε 
ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ βαζηδφκελνπ 
 ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. 

Έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνβιεκαηηθή 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηηθνχ 
θνηλνχ 

Απνηχπσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο θαη 
ηνπ ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο βαζηθήο δνκήο νξγάλσζεο 
πξνγξακκάησλ αλαζπγθξφηεζεο κέζα ζηα 
πιαίζηα νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ απφ ην 
λέν ΔΠΑ 

Ο Γήκνο δελ έρεη αξκνδηφηεηεο ζηελ άζθεζε 
πνιηηηθψλ γηα ην εκπφξην.  

 

Πεξηνξηζκφο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Πιεζψξα εηεξνγελψλ θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ 
πνπ δηέπνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

 

Με αξκνληθή ζπλεξγαζία κε άιιεο Τπεξεζίεο 
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 
ησλ επηρεηξήζεσλ ή / θαη ζηελ επηβνιή 
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ  

 

Μεηαθνξά πιεηάδαο αδεηνδνηηθψλ 
αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε κεηαθνξά 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη 
ηερλνγλσζίαο 

 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην πεξηνξηζκνχ ησλ 
πξνζιήςεσλ  

 

Αλππαξμία πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
ππαιιήισλ θαη εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηε δηακνλή Σν πξντφλ «Ηιηνο & Θάιαζζα» παξακέλεη 
πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ επξσπαίσλ 
επηζθεπηψλ 

Γηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν 
(π.ρ. κηθξέο επηρεηξήζεηο, πςειφ θφζηνο θαη 
ηηκέο, έιιεηςε ή ειιηπήο αμηνπνίεζε 
εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έιιεηςε 
ζπλεξγαζηψλ κε ζεκαληηθνχο tour operators) 

Η θχζε είλαη ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
επξσπαίσλ επηζθεπηψλ 
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 Πιήζνο κνξθψλ ηνπξηζκνχ: ζαιάζζηνο, 
αζηηθφο, ζπλεδξηαθφο, ρεηκεξηλφο, 
πεξηπαηεηηθφο, πνιηηηζηηθφο, καζεηηθφο, 
γαζηξνλνκίαο, θπζηνιαηξηθφο, αιηεπηηθφο 

 ηαδηαθή αλάπηπμε λέσλ  αγνξψλ  

 Ο λένο λφκνο (ΦΔΚ 97/Β/2015) γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ 

ΣΟΜΔΑ  
ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 
αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή αλέξγσλ θαη 
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ 
νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ απηψλ 
(κεηά θαη ηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο πξντζηακέλσλ 
θαη ηε κεηαθίλεζε έκπεηξσλ θαη θαιά 
θαηαξηηζκέλσλ ππαιιήισλ ζε άιιεο νξγαληθέο 
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ). Απαηηνχληαη άηνκα πνπ κε 
αληίζηνηρε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε. 

Ύπαξμε Σνπηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο θαη 
Απαζρφιεζεο απφ ηνπηθνχο θνξείο κε ζθνπφ 
ηελ δεκηνπξγία ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επθαηξηψλ 
απαζρφιεζεο  
 

Έιιεηςε θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ ηεζη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

Δκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ σο 
εηαίξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ γηα 
ηελ απαζρφιεζε  (ΣΟΠΔΚΟ θαη ΣΟΠΑ) 

Έιιεηςε γξαθείνπ δηαζχλδεζεο αλέξγσλ κε ηελ 
αγνξά εξγαζίαο γξαθείνπ απαζρφιεζεο  

Γεκηνπξγία Κνηλ..Δπ . απφ αλέξγνπο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα ΣΟΠΔΚΟ θαη 
ΣΟΠΑ 

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ 
εξγαιείσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αλέξγσλ θαη 
ηελ ελεκέξσζε γηα ζέζεηο απαζρφιεζεο  

 

Τπάξρνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξζεθαλ 
ζηνπο Γήκνπο κε ην Πξφγξακκα 
«Καιιηθξάηεο», νη νπνίεο είλαη ζρεδφλ 
αλελεξγέο θαη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί φιεο 
αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. 

 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ θνξέσλ πνπ 
πινπνηνχλ δξάζεηο ζηελ πεξηνρή (ΟΑΔΓ, 
Δπηκειεηήξην, χλδεζκνο Βηνκεραληψλ, 
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, Δξγαηηθφ Κέληξν) 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ/Δ 

Μεγάιε επηδείλσζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη 
ηδηαίηεξα ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ 

Υξεκαηνδφηεζε απφ άιια Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ 
ζηνλ ηνκέα 

Δπηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο   

Δπκεηάβιεην νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ ηνπηθφ 
θαη εζληθφ πεξηβάιινλ  

 

Αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλερψλ 
αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 
επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ  
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4.4 πλζεηηθή Γηάγλωζε  

  

4.4.1 Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

Ο πξωηνγελήο ηνκέαο θαηέρεη κία ζρεηηθά ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 
ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Γεληθά, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή παξαγσγή δηάθνξσλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο εληφο ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Η πνηθηινκνξθία απηή 
νθείιεηαη ζηελ κεγάιε έθηαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Βφινπ, ζηελ γεσκνξθνινγία ηνπ θαη 
ζηηο θαηάιιειεο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπηθά 
πξντφληα ηα νπνία παξάγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη νη ειηέο, ηα κήια, ε θέηα, ην θξαζί. Σα 
ζπγθεθξηκέλα βέβαηα, παξάγνληαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, πξάγκα ην νπνίν 
ζεκαίλεη πσο γηα λα απνθηήζεη ν Γήκνο Βφινπ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 
ππνινίπσλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη καδί κε ηελ ζπκβνιή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ, 
ζπλεηαηξηζκψλ θαη παξαγσγψλ, ζηελ βειηίσζε ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερληθψλ θαηά ηελ 
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζήο ηνπο, αιιά θαη ζηελ  πξνψζεζε ηνπο. Δπίζεο, 
ππάξρνπλ κεξηθά πξντφληα κε κηθξή παξαγσγή αιιά δηαθνξεηηθά απφ άιιεο πεξηνρέο 
(νλνκαζηά) ή κφλν ζηε δηθή καο πεξηνρή φπσο ηα αριάδηα, ηα θπδψληα, ηα πεπφληα, ε 
ηνκάηα, ηα ιεκνλάηα ξνδάθηλα, πξντφληα ειηάο, θαξαβίδεο θαη κπξάζθεο Παγαζεηηθνχ, ηα 
νπνία ζα πξέπεη κε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα λα πξνσζεζνχλ. Πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή 
ζεσξνχληαη ηα αξθεηά Πξντφληα Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (καλνχξη, θέηα, θαζέξη ), θαζψο θαη 
ην ΟΠΑΠ θξαζί Αγρηάινπ ζε κία επνρή κάιηζηα πνπ νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 
πηζηνπνηεκέλα πνηνηηθά αγξνηηθά πξντφληα, είηε παξαδνζηαθά είηε θαηλνηφκα, είλαη 
απμεκέλεο. Παξαηεξνχκε πσο γηα ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηνλ δήκν νη 
δπλαηφηεηεο θαη νη  πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη ηεξάζηηεο, αιιά δελ έρνπλ γίλεη θάπνηεο 
ηδηαίηεξεο κειέηεο, θαη ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε νξγάλσζε αλαθνξηθά κε ηελ 
παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία. Όκσο, ζηα ζεηηθά ηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ 
απμεκέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θάπνησλ πξντφλησλ φπσο θξνχηα, ιαραληθά, θπηά, 
βφηαλα ηα νπνία αξρίδνπλ αξγά κελ αιιά ζηαζεξά λα γίλνληαη αλαγλσξίζηκα. Μάιηζηα,  ε 
εθαξκνγή πξαθηηθψλ νξζήο θαιιηέξγεηαο θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο 
θαη παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο είλαη έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα, 
θαζψο ην απνηέιεζκα είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε 
εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. εκαληηθή, επίζεο, ζεσξείηαη θαη ε παξνπζία δχν 
ζπλεηαηξηζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Σέινο, ε  
ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κε βαζηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο ηελ 
πξνζηαζία  θαη αλάπηπμε ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ηεο αιηείαο, ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ  γηα ηελ βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 
ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απνηειεί απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. 

ηηο αδπλακίεο ζπγθαηαιέγεηαη ε νξεηλή αγξνηηθή νδνπνηία φπνπ ππάξρνπλ πξφζζεηα 
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πγξψλ πεξηφδσλ 
ηνπ έηνπο, φηαλ ζεκαληηθέο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο φπσο  θπηνπξνζηαζία, θιάδεκα, θαη 
ινηπέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, θαζψο ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα  πξνθαινχλ 
δηαβξψζεηο θαη θαηνιηζζήζεηο, Αθφκε, ζηελ πεξηνρή Γηκελίνπ – έζθινπ ην αξδεπηηθφ λεξφ 
είλαη ρακειήο πνηφηεηαο απφ ηελ εηζρψξεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν 
νξίδνληα. Απηφ ην λεξφ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ρξήζεο ψζηε λα κεησζνχλ νη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θάζε θαιιηέξγεηα θαη ζην θαιιηεξγνχκελν έδαθνο. ηελ πεξηνρή 
ηεο Ν. Αγρηάινπ ην λεξφ είλαη, αθφκα, θαιήο πνηφηεηαο θαη ζε ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα. Η 
αιφγηζηε ρξήζε ηνπ φκσο, νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ (βξαρεία 
ζπληήξεζε ηεο βξψζηκεο ειηάο, κεησκέλε γεχζε), αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαιιηέξγεηαο 
(ειεθηξηζκφο, δηδάληα, αζζέλεηεο) θαη αληίθεηηαη ζηηο νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Άιια κεηνλεθηήκαηα είλαη ν ρακειφο βαζκφο δεκηνπξγίαο 
νκάδσλ παξαγσγψλ, ν ρακειφο βαζκφο ζχλδεζεο ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε 
ηνλ ηνπξηζκφ θαη ε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ε κείσζε ησλ 
απαζρνινχκελσλ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 
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4.4.2 Κηελνηξνθία 

Η αλαπηπγκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ε πνιπεηήο εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο εθηξνθήο δψσλ ζηηο 
πεξηνρέο ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη Αηζσλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θιίκα θαη ηελ ρισξίδα ηεο 
πεξηνρήο απνηεινχλ ζεηηθά ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο ζηνλ Γήκν 
Βφινπ. Αλ κάιηζηα  ππάξμεη κεγαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζεζεί ν επαγγεικαηίαο θηελνηξφθνο φρη κφλν 
ζηνλ ηνκέα ηεο ηερληθήο ζηήξημεο (εθπαίδεπζε ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 
κεηαπνίεζεο), αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ (εκπνξία). 

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε άκεζν αληίθηππν ζηελ θηελνηξνθία είλαη ην 
θαηλφκελν ηεο ππεξβφζθεζεο πνπ πξνθαιεί πξννδεπηηθή κείσζε ησλ παξαγφκελσλ 
πνζνηήησλ θπηνκάδαο θαη νδεγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο θηελνηξφθνπο ζηελ αγνξά φιν θαη 
πεξηζζφηεξσλ πνζνηήησλ δσνηξνθψλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο. Πνιχ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη έκκεζεο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα, επεηδή ε 
απνπζία επαξθνχο θπηνκάδαο ζε πεξηφδνπο βξνρνπηψζεσλ κε πςειή ξαγδαηφηεηα 
επηηαρχλεη ηελ έθπιπζε θαη ηε δηάβξσζε, ζηεξψληαο νπζηαζηηθά ηελ πεξηνρή ηεο 
δπλαηφηεηαο επηδηφξζσζεο ηεο δεκηάο πνπ έρεη ήδε πξνθιεζεί. ε ηέηνηεο πεξηνρέο ζα 
κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ. Σέινο, ζεκαληηθφ 
πξφβιεκα απνηειεί θαη ε αλεμέιεγθηε βφζθεζε ζε αθαηάιιειεο πεξηνρέο. 

 

4.4.3 Αιηεία 

Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ε κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα θαη πνηθηινκνξθία 
ησλ αιηεπκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. Η χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ 
αιηεπκάησλ ζηνλ Παγαζεηηθφ ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηζρπξή πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε 
λσπφ εγρψξην πξντφλ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο  ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ πεξηνρή, εηδηθά ηνπο 
θαινθαηξηλνχο κήλεο,  απνηεινχλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμεο ηφζν ηεο αιηείαο 
φζν θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. 

Ο αιηεπηηθφο ηνκέαο ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, φπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη ζε εζληθφ αιιά θαη 
παγθφζκην επίπεδν, βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζεκαληηθή θξίζε. Απηφ πνπ 
δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ήδε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αιηέσλ, είλαη ηα 
εγγελή πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, φπσο ε παιαηφηεηα θαη κε αλαλέσζε ηνπ αιηεπηηθνχ 
ζηφινπ, νη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο ππνδνκέο ζε αιηεπηηθά ιηκάληα, ηρζπφζθαιεο θαη ζηνπο 
ηνκείο ηεο ζπληήξεζεο θαη κεηαπνίεζεο ησλ αιηεπκάησλ, αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο αιίεπζεο.  

ε ηνπηθφ επίπεδν, απφ ηα  βαζηθά  πξνβιήκαηα  θαίλεηαη λα απνηειεί ε ξχπαλζε ηνπ 
Παγαζεηηθνχ θφιπνπ ηφζν απφ επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα θαη βηνκεραληθά απφβιεηα 
ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, φζν θαη απφ γεσξγηθά θαηάινηπα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα, αιιά 
θαη απφ ηνπο νηθηζκνχο πνπ δελ έρνπλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 
ηρζπναπνζέκαηνο. Δπηπιένλ, ε κε νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο ηρζπφζθαιαο 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά ελνίθηα ηνπ ΟΛΒ θαη ηηο πςειέο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ δεκηνπξγνχλ 
πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηνπο αιηείο.  

Σέινο, ε κηθξή έσο κεδακηλή ζπκκεηνρή ησλ αιηέσλ ζε νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 
θιάδνπ θαη ε απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ λα απαζρνιείηαη 
ζηελ αιηεία (ζπλήζσο ζπλαληψληαη αιηείο κεγάιεο ειηθίαο κε αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο 
λέεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αιηεία), αιιά θαη ε απνπζία απφθηεζεο ηερλνγλσζίαο θαη 
εκπεηξίαο ζε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο, ζπληζηνχλ 
ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αιηέσλ θαη θαη’ 
επέθηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

Παξάιιεια, ην ειιηπέο πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο αιηείαο πνπ ππάξρεη ζηελ 
Διιάδα νδεγεί ζηελ εθηεηακέλε ππνβάζκηζε ησλ αιηεπκάησλ, θαζψο επηηξέπεη ηελ 
ππεξαιίεπζε, ηελ παξάλνκε θαη θαηαζηξνθηθή αιηεία. ηηο επθαηξίεο φκσο πνπ ζα πξέπεη 
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εθκεηαιιεπηνχκε ζπγθαηαιέγεηαη ε ζέζπηζε απφ ηελ Δ.Δ. α) πνιπεηψλ ζρεδίσλ γηα ηελ 
αλαζχζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, β) πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ (π.ρ. ζπλνιηθά 
επηηξεπφκελα αιηεχκαηα, πεξηνξηζκφ ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο, απαγφξεπζε νξηζκέλσλ 
αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, ειάρηζηα κεγέζε εθθφξησζεο, θ.ιπ.), γ) θαλνληζκνχ πξνζηαζίαο 
εηδψλ πνπ δελ απνηεινχλ ζηφρν ηεο αιηείαο (ζαιάζζηα ζειαζηηθά, πνπιηά θαη ρειψλεο), ηα 
λεαξά ςάξηα θαη ηα εππαζή ηρζπαπνζέκαηα, θαη δ) κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο 
ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

4.4.4 Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 

Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο θαη ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο αγνξάο απνηεινχλ ζεκαληηθά 
θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ζπλδπαζηηθά 
θπζηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ κε ηε 
ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. εκαληηθφ 
πιενλέθηεκα γηα ηνλ ηνκέα απνηειεί θαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη δχν βηνκεραληθέο πεξηνρέο (νη νπνίεο 
είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζε θνκβηθά ζεκεία θαζψο γεηηληάδνπλ κε ηηο βαζηθέο κεηαθνξηθέο 
ππνδνκέο, ηνλ άμνλα ηεο ΠΑΘΔ, ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ), ην 
Σερλνινγηθφ Πάξθν, ηα Παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, ε ΔΒΔΣΑΜ, ην Ιλζηηηνχην Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο (Ι.Δ.Σ.Δ.Θ.) –πξψελ ΚΔΣΔΑΘ, θαη άιια εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. 
Δπηπιένλ, ε βηνκεραληθή παξάδνζε θαη θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο πνπ απνηππψλεηαη ηφζν 
ζηε ζπλείδεζε θαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, φζν θαη ζηελ παξνπζία 
κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιπεζληθψλ, εδψ θαη δεθαεηίεο, ζα απνηειέζεη 
παξάγνληα έιμεο άιισλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζε έλα πην επλντθφ νηθνλνκηθφ θιίκα. 
πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο απνηειεί ε παξαγσγή θαη ε κεηαπνίεζε πξντφλησλ 
ζηελ πεξηνρή κε πςειφ δείθηε πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο θξνχηα, ιαραληθά, ςάξηα, 
γαιαθηνθνκηθά, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ ειιεληθψλ 
εμαγσγψλ. Έηζη ινηπφλ, ε κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο 
δηαηξνθηθέο αληηιήςεηο πεξί εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ παξνπζηάδεη ζνβαξέο πξννπηηθέο 
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο παξάιιεια θαη δηαδξαζηηθά κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, αιιά θαη κε ηνλ 
ηξηηνγελή ηνκέα (ηνπξηζκφ). Αθφκε, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο κε ηηο πνιπηερληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο ζρνιέο πνπ δηαζέηεη απνηειεί ηζρπξφ ζεκείν ηνπ ηνκέα ζπκβάιινληαο ζηελ 
απαζρφιεζε, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ζηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ κεηαθνξά θαη δηάρπζε γλψζεσλ, δηαδηθαζηψλ θαη 
ηερλνινγηψλ, ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ ηνπηθή δήηεζε θαη 
γεληθφηεξα ζηελ  νινέλα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηνπνίεζε θάπνησλ εξεπλεηηθψλ 
θέληξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο αιιά θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 
Θεζζαιίαο (Ι.Δ.Σ.Δ.Θ.) –πξψελ ΚΔΣΔΑΘ, βνεζνχλ ζηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηε 
βηνκεραληθή παξαγσγή γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ πξνζηηζέκελε 
αμία ηεο βηνκεραλίαο. Έηζη ζε κία επνρή πνπ ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ κε έκθαζε ζε 
θιάδνπο έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο ζα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο Θεζζαιίαο, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη θαη πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ηνλ Γήκν Βφινπ. Πξνο 
απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηνπηθνχο θνξείο 
γηα ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ, ησλ εξεπλεηηθψλ Ιλζηηηνχησλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα φπσο ην «Οξίδνληαο 2020» 
(ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηε Έξεπλα θαη ηε Καηλνηνκία. 

Οη αδπλακίεο θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζηελ κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα εγθαηάζηαζε 
κεγάισλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή, ζηελ πεξηνξηζκέλε εμαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ έιιεηςε θαη κε δηνρέηεπζε ηνπηθψλ 
πξντφλησλ ζε κεγάιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, ζηνλ ρακειφ βαζκφο ζχλδεζεο ηεο κεγάιεο 
βηνκεραλίαο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αθφκα πεξηνξηζκέλε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο 
κε ηελ έξεπλα θαη ην Παλεπηζηήκην. Όια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε 
νηθνλνκηθή θξίζε (πνπ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ), ηελ απνπζία ηνπηθήο 
πνιηηηθήο, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ ζα 
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ζηφρεπε ζηελ πξνζέιθπζε θαη ελίζρπζε επελδχζεσλ, ηελ έιιεηςε κεραληζκψλ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάιεςεο 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηε κείσζε 
ηεο απαζρφιεζεο ζηελ κεηαπνίεζε θαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη γεληθά ζηνλ 
δεπηεξνγελή ηνκέα, κφλν αξλεηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα επηθέξνπλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία 
ηεο πεξηνρήο. 

 

4.4.5 Σξηηνγελήο Σνκέαο 

ίγνπξα, ζηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ ηνκέα ζπγθαηαιέγεηαη ηφζν ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο 
θαη ε εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηή, φζν θαη ε χπαξμε ππνδνκψλ (π.ρ ΒΙΠΔ, ιηκάλη), 
θαζψο κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 
Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ κε εζηίαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ 
πιεξνθνξηθή, αιιά θαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε απνηειεί θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έλα απφ 
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηνκέα ζπλδπαζηηθά κάιηζηα κε ηελ χπαξμε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο 
θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο (Ι.Δ.Σ.Δ.Θ.) –πξψελ ΚΔΣΔΑΘ, πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Βφιν. 
Αλαθνξηθά κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε, ζηα 
πιενλεθηήκαηα, ην ζρεηηθά θαιά νξγαλσκέλν Σκήκα Δκπνξίνπ, κε έκπεηξνπο ππαιιήινπο, 
ζηελ Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ζπγθαηαιέγεηαη ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ 
γηα κεγάιεο επελδχζεηο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή θαη ε απνπζία κεραληζκψλ 
ζηήξημεο θαη ηφλσζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ν Γήκνο ζα 
κπνξνχζε άκεζα λα ζπκβάιεη. Αθφκα, ε αλεπαξθήο ιεηηνπξγία ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ 
Θεζζαιίαο σο ρψξνο θηινμελίαο θαη ππνδνρήο εηαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα 
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο καδί κε ην κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ δίλεηαη ζηελ Έξεπλα θαη 
Καηλνηνκία ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

πλνςίδνληαο ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ν δήκνο  απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη 
λα πνχκε φηη κηα ζεηξά απφ εμσγελείο παξάγνληεο αζθνχλ πίεζε ζην παξαγσγηθφ ηνπ 
ζχζηεκα φπσο ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηεζλψο, αιιά θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζην 
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ή 
επέθηαζε ήδε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ζην ηνκέα ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ παίδεη αξλεηηθφ ξφιν ε πιεζψξα εηεξνγελψλ θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ ηε 
δηέπνπλ, αιιά θαη ε κεηαθνξά πιεηάδαο αδεηνδνηηθψλ αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε 
κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηερλνγλσζίαο. 

 

4.4.5.1 Σνπξηζκόο  

Όιεο νη ππνδνκέο θαη ηνπξηζηηθνί πφξνη πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (ελφηεηα 1.3.1.1) ζε 
ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε χπαξμε παγθφζκηα αλαγλσξίζηκσλ 
κχζσλ, ε χπαξμε θπζηθψλ δηαδξνκψλ (θπζηθψλ κνλνπαηηψλ θαη θαιληεξηκηψλ) θαη ε 
δηαθξηηή ηνπηθή γαζηξνλνκηθή ηαπηφηεηα πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, απνηεινχλ ηα βαζηθά 
πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνζδίδνπλ κία ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ζηελ πεξηνρή θαη εληζρχνπλ ην ηνπξηζηηθφ ηεο πξνθίι, 
ζα πξέπεη ν Γήκνο  Βφινπ λα εθκεηαιιεπηεί πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη πην εηδηθέο αγνξέο 
(π.ρ. ηνπξίζηεο θαη tours operators πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πην εμεηδηθεπκέλν ηνπξηζηηθφ 
πξντφλ). ηα ηζρπξά ζεκεία ηνπ ηνκέα, ζα κπνξνχζακε επίζεο, λα ζπκπεξηιάβνπκε ηε 
ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ζηειέρε θαη 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, αιιά θαη ηε ζηξαηεγηθή απφθαζε λα πξνβάιιεηαη ν 
πξννξηζκφο εληαία θαη φρη ζηα ζηελά δηνηθεηηθά φξηά ηνπ ΟΣΑ, γεγνλφο πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο ζπκκαρίεο ζε επίπεδν θνξέσλ, θαζψο πιένλ είλαη πην ψξηκεο νη 
ζπλζήθεο γηα ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ΟΣΑ (α θαη β βαζκνχ) ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξννξηζκνχ γηα θνηλέο δξάζεηο πξνβνιήο. ηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ζε 
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πξφζθαηε έξεπλα (2013) ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ ε πεξηνρή εκθαλίδεη πςειέο ηηκέο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηφζν ζε επίπεδν Γήκνπ αιιά θαη ζπλνιηθά 
ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνξέσλ, βέβαηα, είλαη αξθεηά φπσο ε έιιεηςε νινθιεξσκέλεο 
αληηκεηψπηζεο δηθηχνπ κνλνπαηηψλ (ζεκάλζεηο-πξνβνιή-ζπληήξεζε), ην πξνβιεκαηηθφ 
νδηθφ θχθισκα ηνπ Πειίνπ, ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ καξίλσλ ζην ζαιάζζην κέησπν, ε 
έληνλε επνρηθφηεηα ζε αθίμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο, ε ειιηπήο ππνδνκήο (θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο) γηα ηελ ππνδνρή θξνπαδηέξαο, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ -θαη κάιηζηα θαηαξηηζκέλνπ ζηνλ ηνκέα, θ.ά. 

Άιια ζέκαηα κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ ηνκέα ήηαλ ε κεγάιε εμάξηεζε ηεο ππνδνρήο 
αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε εηαηξίαο low cost ζην Κξαηηθφ Αεξνιηκέλα 
Νέαο Αγρηάινπ, ε νπνία δε ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηα δξνκνιφγηα ηεο γηα ην 2015, αιιά θαη ην 
κηθξφ, ζε ζρέζε κε ηνπο εκεδαπνχο ηνπξίζηεο, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αιινδαπψλ 
επηζθεπηψλ. Πεξίπνπ ην 70% ησλ επηζθεπηψλ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηελ ειιεληθή αγνξά, 
θαη ηδηαίηεξα ν αζηηθφο ηνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο αββαηνθχξηαθνπ ε νπνία κάιηζηα έρεη 
πιένλ κεησκέλε αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα ιφγσ ηεο δεδνκέλεο  νηθνλνκηθήο θξίζεο. Λφγσ 
απηήο, ε κείσζε πνζνζηψλ πιεξφηεηαο ζηηο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο, ε ζπξξίθλσζε ηεο 
ζεξηλήο πεξηφδνπ, αιιά θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηακνλήο είλαη πιένλ απφ ηα βαζηθά 
αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα. Δπηπιένλ, ν πνιηηηζηηθφο-αξραηνινγηθφο αιιά θαη 
ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο δελ έρεη αλαδεηρζεί πςειά ζηελ ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, 
αληηζέησο κε αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκα πνιηηηζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη γεηηνληθέο πεξηνρέο (αλαθνξηθά κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ πξννξηζκφ) 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πεξηνρή θαη δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκν 
πξννξηζκφ. Γεληθά, ν πνιηηηζηηθφο-αξραηνινγηθφο ηνπξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαδεηρζεί πςειά 
ζηελ ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα, αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζην πιαίζην ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Σέινο, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
αλάδεημε ηνπ κχζνπ ηεο Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο είηε δελ ήηαλ επαξθείο είηε δελ είραλ 
απνηέιεζκα. Η Αξγψ παξακέλεη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ρψξν θχιαμεο θαη δελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα ππνδνρήο θνηλνχ θαη ζπζηεκαηηθήο αλάδεημεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ δηαπηζηψλεηαη ε ειιηπήο 
ζηειέρσζή ηνπ. Σν ηκήκα παξέρεη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζην INFO 
CENTER επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα, κε ψξεο εμππεξέηεζεο 8:00 – 20:00 θαζεκεξηλά. 
πλεπψο ε αλάγθε γηα ζηειέρσζε είλαη κεγάιε. Μάιηζηα, κία πηζαλή επέθηαζε ησλ  ζεκείσλ 
ηνπξηζηηθήο  πιεξνθφξεζεο κε INFO POINTS ζε ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο π.ρ. ζε 
ζαιάζζηεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο βνπλνχ, ζε εηζφδνπο επηζθεπηψλ θαη ζε αξραηνινγηθέο 
ζέζεηο π.ρ. Αγξηά, Αγρίαινο, Πνξηαξηά, Μαθξηλίηζα, ζηελ παξαιία ηνπ Βφινπ (ππνδνρή 
θξνπαδηεξφπινησλ), ζε  άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θιπ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί κε 
πεξεηαίξσ αχμεζε ησλ αηφκσλ ηνπ απαζρνινχληαη ζην ηκήκα. Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ ζα 
παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ιφγσ ηεο 
θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (εμππεξέηεζε θνηλνχ, επηθνηλσλία κε αιινδαπνχο επηζθέπηεο θ.ά.) . 

 
4.4.6. Απαζρόιεζε –Αλεξγία  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα πνζνζηά 
αλεξγίαο ζηνλ Γήκν Βφινπ απμεζήθαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
θαη ηεο βαζηάο χθεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε εζληθφ επίπεδν. Η δηεχξπλζε κάιηζηα ηεο 
νκάδαο  ησλ καθξνρξφλησλ αλέξγσλ καο δείρλεη ηε κεγάιε δπζθνιία ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 
αλεξγία ζηελ απαζρφιεζε, ηδηαίηεξα φζσλ δελ έρνπλ ην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαη 
καο θαηαδεηθλχνπλ φηη ν δήκνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζηήξημε απηψλ 
ησλ νκάδσλ. 

Η επηκφξθσζε ησλ αλέξγσλ δίλεη κεγάιεο πξννπηηθέο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξέπεη θαη κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαη απφ ηηο δνκέο ηνπ Γήκνπ κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ζε 
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ζπλεξγαζία κάιηζηα κε ηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη απφ ηνπο 
ππφινηπνπο ηνπηθνχο θνξείο (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΚΔΚ, θ.ά) .  

ε απηφ ην ηφζν επκεηάβιεην νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ ηνπηθφ θαη εζληθφ πεξηβάιινλ, κε 
παξάιιειε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο, ν Γήκνο Βφινπ πξέπεη λα ζηαζεί 
δίπια ηφζν ζηνπο αλέξγνπο φζν θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
εθηέιεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, αμηνπνηψληαο 
ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δηάθνξα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο ζε επξσπατθφ ή 
εζληθφ επίπεδν πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 

Σν έκπεηξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηνλ Γήκν, ε εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
Γήκνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ απαζρφιεζε (ΣΟΠΔΚΟ-ΣΟΠΑ), πνπ είρε 
σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θάπνησλ ΚΟΙΝ.ΔΠ. απφ αλέξγνπο, ε χπαξμε Σνπηθνχ 
ρεδίνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ απαζρφιεζε, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απφ ηνλ Γήκν ηα 
νπνία πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ησλ 
σθεινχκελσλ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εξγαζηαθήο επαλέληαμεο (π.ρ. πξφγξακκα 
“ΣΈΓΑΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ") είλαη κεξηθά κηθξά κελ ηζρπξά δε ζεκεία ηνπ Γήκνπ κε 
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αληηκεηψπηζεο ηεο 
αλεξγίαο θαη αλάπηπμεο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ αλαθνξηθά κε ηηο δνκέο ηνπ δήκνπ είλαη ε 
έιιεηςε πξνζσπηθνχ (θαη κάιηζηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλεο 
δξάζεηο φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή αλέξγσλ), ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ δηεμαγσγήο 
πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη ζπκβνπιεπηηθήο  ε 
έιιεηςε γξαθείνπ δηαζχλδεζεο αλέξγσλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία θαη κε 
άιινπο ηνπηθνχο θνξείο (φπσο ΟΑΔΓ θ.ά.), ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηε 
δηαρείξηζε αλέξγσλ θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ζέζεηο απαζρφιεζεο, ε ελεξγνπνίεζε 
αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηνπο Γήκνπο κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ζηνπο 
Γήκνπο, θαζψο θαη ζε επίπεδν λνκνχ ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ 
δξάζεηο ζηελ πεξηνρή (ΟΑΔΓ, Δπηκειεηήξην, χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Πεξηθέξεηα 
Θεζζαιίαο, Δξγαηηθφ Κέληξν, θ.ά.).ίγνπξα, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ην αληηθείκελν ηνπ 
Απηνηεινχο Σκήκαηνο Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Απαζρφιεζεο θαη Πνιηηηζκνχ αθνξά 
ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο. Πξέπεη φκσο λα 
δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζηελ ηερλνγλσζία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη ππεξεζίεο θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηα βίνπ 
κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ζρεηηθψλ δξάζεσλ 
πνπ ζα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε επαίζζεηεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ (άλεξγνη 
θηι). 

ίγνπξα, νη δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο είλαη ζπλνδεπηηθέο θαη 
ππνζηεξηθηηθέο σο πξνο απηέο ηεο πνιηηείαο, είλαη φκσο εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη πην 
ζηνρεπκέλεο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. 
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4.5 Κξίζηκα Εεηήκαηα  

 
Αγξνηηθή Αλάπηπμε-Κηελνηξνθία 

 Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ην Γήκν Βφινπ 

 Απνπζία νξγαλσκέλσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαη ηζρπξψλ Γηεπαγγεικαηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ (παξαγσγνί, ηνπηθνί θνξείο, ζπλεηαηξηζκνί, άιινη παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο) κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη 

ηελ ηερληθή ζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα 

 Πξνβιήκαηα αγξνηηθήο νδνπνηίαο 

 Πξνβιήκαηα ζηελ άξδεπζε θαη ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

 Πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο δσηθψλ απνβιήησλ 

 Αλάγθε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ βειηίσζεο βνζθνηφπσλ 

 Έιιεηςε κφληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Κηελνηξνθίαο θαη 

Αιηείαο κε ην ΙΣΔΓΑ (Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Αγξννηθνζπζηεκάησλ), 

ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο  

 Πεξηνξηζκέλε παξαγσγή λέσλ αληαγσληζηηθψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 

 Πεξηνξηζκέλε έξεπλα σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπηθψλ «κνλαδηθψλ» πξντφλησλ ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα κε 

ζνβαξέο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

 Υακειφο βαζκφο ζχλδεζεο ηεο αγξνηηθήο – θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ηνλ ηνπξηζκφ 

 Πεξηνξηζκέλνο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο αγξνηψλ-θηελνηξφθσλ ζε λέα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγή, ζηελ 

εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο θηι 

 

Αιηεία  

 Ρχπαλζε θαη κε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ 

 Απνπζία εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αιηεία  
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 Με νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία Ιρζπφζθαιαο ζην λέν θηίξην πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί  

 Απνπζία ζχλδεζεο ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο κε ηνλ ηνπξηζκφ 

 Έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ππνδνκψλ ζε αιηεπηηθά ιηκάληα θαη ηρζπφζθαια 

 Απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο 

 Απνπζία ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζίαο ηνπηθψλ θνξέσλ θαη αιηέσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ 

 Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή αιηέσλ ζε νξγαλψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ θιάδνπ 

 Απνπζία δξάζεσλ πξνβνιήο απφ ην Σκήκα Αιηείαο ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζαιάζζηαο αιηείαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ 

 

Μεηαπνίεζε 

 Αλππαξμία ηνπηθψλ κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ 

ίδξπζε λέσλ  

 Με αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ, 

(Παλεπηζηεκίνπ, εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο) 

ζε εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο κε ηελ έξεπλα 

 Με νινθιεξσκέλε ζχλδεζε παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ (ΒΙΠΔ, ΒΙΟΠΑ), θαη 

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ 

 Απνπζία εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ θαη αλαβαζκηζκέλσλ ππνδνκψλ ρσξνζέηεζεο 

επηρεηξήζεσλ 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο βηνκεραληθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηφλσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο γηα πξνζέιθπζε 

κεγάισλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ 

 Απνπζία επηρεηξήζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ζπληήξεζεο θαη 

κεηαπνίεζεο ησλ αιηεπκάησλ θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 
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Απαζρόιεζε –Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 Με πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σνπηθφ ρέδην Αλάπηπμεο & 

Απαζρφιεζεο (ΣΑΑ) 

 Δπηθαηξνπνίεζε Σνπηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο & Απαζρφιεζεο (ΣΑΑ) ή εθπφλεζε 

λένπ ιφγσ λέσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ 

 Απνπζία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ 

θαηάξηηζεο, δηα βίνπ κάζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηελ ζπκβνπιεπηηθή αλέξγσλ θαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

 Έιιεηςε γξαθείνπ απαζρφιεζεο κε ηα εμήο αληηθείκελα: επαλέληαμε αλέξγσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ζηνρεπκέλεο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο αλεξγίαο (ζε γπλαίθεο, λένπο), 

ελίζρπζε απαζρφιεζεο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε δχζθνιε πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (κεγάινη ζε ειηθία εξγαδφκελνη, κεηαλάζηεο, κεηνλφηεηεο), ζχλδεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

 Έιιεηςε γξαθείνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπηθνχο θνξείο 

 Με αλαβάζκηζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (ην φπνην είρε αγνξαζηεί απφ ηελ ison 

psychometrica) 

 Με χπαξμε αμηφπηζησλ κεραληζκψλ θαηαγξαθήο ηεο αλεξγίαο κε ηελ κνξθή ηνπηθψλ 

παξαηεξεηεξίσλ απαζρφιεζεο. 

 

Τπεξεζίεο-Δκπόξην 

 πξξίθλσζε ηεο παξαγσγηθήο - επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 Αλππαξμία ηνπηθψλ κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ 

ίδξπζε λέσλ θαη πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα 

 Πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο  

 Έιιεηςε πξνβνιήο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

πνπ παξάγνληαη ζε απηή 

 Έιιεηςε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, 
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αιιά θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηηθνί θνηλνχ 

 

Σνπξηζκόο 

 Έληνλε επνρηθφηεηα ζε αθίμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο θαη ζπξξίθλσζε ηεο ζεξηλήο 

πεξηφδνπ 

 Έιιεηςε ππνδνκψλ ππνζηήξημεο ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ (θξνπαδηέξα -ζθάθε 

αλαςπρήο) 

 Αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο γηα ηελ αχμεζε ηεο επαλάιεςεο 

ηεο επίζθεςεο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

 Δπηδείλσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ιφγσ κείσζεο ησλ ηαθηηθψλ αεξνπνξηθψλ 

ζπλδέζεσλ 

 Έιιεηςε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο δηθηχνπ κνλνπαηηψλ 

 Απνπζία αληηκεηψπηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ σο 

έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ   

 Διιηπήο ζηειέρσζε Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ . 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Άρθρο 1

Ι. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου Βόλου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2. Γραφείο Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου

3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών

4. Νομικό Τμήμα

5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή

6. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (καταργηθηκε με το νόμο 4172/2013)

7. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

8. Τμήμα Επικοινωνίας, Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων

9. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών με το Δήμο

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

4. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

5. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και Δημόσιας Υγείας 

6. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης  και Πολιτισμού

7. Διεύθυνση Κοιμητηρίων 

8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Διεύθυνση Πολεοδομίας (μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Δόμησης με το νόμο 4030/2011) 

10. Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας

11. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

12. Διεύθυνση Πρασίνου

Άρθρο 2

ΙΙ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2. Γραφείο Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου

3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικών  Συνεργατών

4. Νομικό Τμήμα

5. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

i. Γραφείο Γραμματείας 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

α. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 i. Γραφείο Γραμματείας

β. Τμήμα Αστυνόμευσης και Παρκομέτρων

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

α. Γραφείο Γραμματείας

β. Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

γ. Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας

δ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 

ε. Τμήμα Περιβάλλοντος

8. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α.  Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

β.  Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

γ.  Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων



γ.  Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

δ.  Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

ε.  Τμήμα Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Βόλου

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Γραφείο Γραμματείας 

β. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

γ. Τμήμα Ταμείου

δ. Τμήμα Λογιστηρίου  

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας

στ.  Τμήμα  Ισολογισμού – Διπλογραφικού και Οικονομικής Πληροφόρησης

ζ. Τμήμα Προμηθειών 

η. Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

θ. Τμήμα Αποθήκης 

ι. Τμήμα Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΚΕΠ )

α.  Τμήμα Α΄ ΚΕΠ (0452) Δημοτικής Ενότητας Βόλου

i. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

ii. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

iii.  Γραφείο Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

β. Τμήμα Β΄ ΚΕΠ (0326) Δημοτικής Ενότητας Βόλου

i. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

ii. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α.  Τμήμα Τουρισμού 

β.  Τμήμα Εμπορίου 

γ.  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

δ.  Τμήμα Αλιείας 

5.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

α.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

β.  Τμήμα ΚΑΠΗ

 i.  Γραφείο ΚΑΠΗ Βόλου

 ii.  Γραφείο ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας

γ.  Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 i.  Γραφείο Δημοτικού Καταφυγίου

6. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

α.  Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

β.  Τμήμα Συντήρησης και κατασκευής έργων

8. ΔΙΕΥΘΥNΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN

α.  Γραφείο Γραμματείας 

β.  Τμήμα Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων 

γ.  Τμήμα Συντηρήσεων 

δ.  Τμήμα Hλεκτροφωτισμού 

ε.  Τμήμα Οδοποιίας

στ.  Τμήμα Φωτεινής Σηματοδότησης

ζ.  Τμήμα  Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής Διαχείρισης 

η.  Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

α.  Γραφείο Γραμματείας 

β.  Τμήμα Πολεοδομίας (μετονομαστηκε σε Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης)

γ.  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (μετονομαστηκε σε Τμήμα Πολεοδομικού Ελεγχου)

δ.  Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

α.  Γραφείο Γραμματείας

β.  Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών  

γ.  Τμήμα Στάθμευσης 

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

α.  Γραφείο Γραμματείας 

β.  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  

γ.  Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

δ.  Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 

ε.  Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

α.  Γραφείο Γραμματείας

β.  Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου

γ.  Τμήμα Πάρκων, Πλατειών και Δενδροστοιχιών 

Άρθρο 2

III. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου Βόλου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων.   

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

1.  Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 

2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 

3.  Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

4.  Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (0208)

5.  Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

6.  Τμήμα Πρασίνου

Β.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

1.  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

2.  Γραφείο Ληξιαρχείου

3.  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0451)

5.  Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

1.  Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

2.  Γραφείο Ληξιαρχείου

3.  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0676)

5.  Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου 

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 

1.  Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 

3.  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (01031)

5.  Γραφείο ΚΑΠΗ Αγριάς-Αρτέμιδας

6.  Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου

Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

1.  Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων 

2.  Γραφείο Ληξιαρχείου

3.  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0804)

5.  Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου 

ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

1.  Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 

3.  Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0453)

5.  Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου  



2. Διεύθυνση

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Γραμματεία Προέδρου, Διοικητικού Συμβούλιου, & Διευθυντή

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού

2. Αυτοτελές Γραφείο Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

β. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

γ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

- Γραφείο Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρίονα

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλαιών με την επωνυμία΄΄Ορφέας΄΄

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Γ. Δήμου με την επωνυμία ΄΄Νεφέλη΄΄

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Δημητριάδας με την επωνυμία ΄΄Αφροδίτη΄΄

-Τμήμα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιάσονα 

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλυκών με την επωνυμία ΄΄Αλκυόνη΄΄

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Αίολου 

-Τμήμα Παιδικού–Βρεφονηπιακού Σταθμού Τούλας Βέργου 

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Αγχιάλου με την επωνυμία ΄΄Προκόπειος΄΄

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ιωνίας, Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ιωνίας, Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

- Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ιωνίας, Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

-Τμήμα Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγριάς, 

- Τμήμα Απογευματινής Απασχόλησης Παιδιών

- Τμήμα Υγειονομικής − Κοινωνικής Μέριμνας

- Τμήμα Κέντρων Νεότητας 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

- Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

- Τμήμα Λειτουργίας Κολυμβητηρίων, Ξενώνων, Κωπηλατηρίου 

- Τμήμα Γυμναστηρίων, Σκοπευτηρίου, Γηπέδων 

- Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

- Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής Υποστήριξης και Εκδηλώσεων 

- Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων 

- Τμήμα Χορού 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

- Γραφείο Διοικητικής, Οικονομικής Υποστήριξης και Προβολής

- Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Ερευνών 

-Τμήμα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Τεκμηρίωσης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ



Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝ.Ε.ΒΟ.

Β.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β.3.2. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Β.3.3. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ii. Γραφείο Συντήρησης Εξοπλισμού ΕΕΛ και Αντλιοστασίων Αποχέτευσης

Β.2.3. ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Β.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

i. Γραφείο Εγκαταστάσεων Δικτύων Ύδρευσης

ii. Γραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων και Οχημάτων

Β.2.2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

i. Γραφείο Λειτουργίας και Χημικού Εργαστηρίου

Β.1.3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Β.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Β.2.1. ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Β.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

i. Γραφείο Λογιστηρίου

ii.Γραφείο Προμηθειών

iii.Γραφείο Ταμείου

ii.Ειδικοί Σύμβουλοι

iii.Νομικοί Σύμβουλοι

Β.1.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

i.Γραφείο Γραμματείας και Συλλογικών Οργάνων

Β.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

i. Γραφείο Τύπου, Προβολής και Επικοινωνίας

ii. Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου Διαδικασιών

Δ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

5. Γραφείο κάλυψης αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

 5. Γραφείο συντηρήσεων, τεχνικής υποστήριξης και νέων τεχνολογιών

3. Γραφείο προμηθειών - περιουσιακών στοιχείων

ΣΤ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Γραφείο οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ζ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Γραφείο αγωγής, προαγωγής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

2. Γραφείο ελεύθερου χρόνου και δράσεις στα Κοινωνικά Κέντρα

2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΕΚ

8. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Γραφείο οικονομικής διαχείρισης (λογιστήριο - ταμείο)

5. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Γραφείο Διοίκησης, Σπουδών & Εκπαίδευσης

Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΕΚ

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      

2. Γραφείο μελετών, ανάπτυξης και προβολής 

Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

i. Τεχνικό Συμβούλιο

1. Γραφείο Ολοκληρωμένης κάλυψης ηλικιωμένων

2. Γραφείο Φύλαξης βρεφών και παιδιών

3. Γραφείο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

4. Γραφείο παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής ένταξης ΑΜΕΑ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

2. Γραφείο προσωπικού -  μισθοδοσίας  

4. Γραφείο διαχείρισης υλικών - αποθήκης



1.

2.

3.

4.

1.

Τοπική Οικονομία & 

Διεύθυνση Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης

ΑΝΕΒΟ

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Νομικό Τμήμα

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση ΚΕΠ

Επίπεδο Εκπαίδευσης Πλήθος

57
19
2
17
1
3
4
1
2
13
11
1
4

2

2

1

1

13
1
1

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Α.2. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α.1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΕΒΟ

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Γραφεία Γενικού Γραμματέα,Ειδικών 

Συμβούλων & Επιστημονικών 

Συνεργατών

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διαβούλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής 

Βοήθειας & Επικοινωνίας Πολιτών με το 

Δήμο

Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & 

Πολιτισμού 

ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ (ΝΠΔΔ) 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ(ΝΠΙΔ)

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οικονομική

Διεύθυνση Πρασίνου

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας

Ποιότητας Ζωής

Τμήμα Επικοινωνίας, Δημόσιων & 

Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Προγραμματισμού,Βιώσιμης 

Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Εκτελεστική

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικών 

Ενοτήτων (υπαγόµενες ως προς τα Τµήµατα 

&τα γραφεία τους  στις αντίστοιχες µονάδες των 

Κεντρικών Υπηρεσιών)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ψυχολόγων

Οικονομικού Λογιστικού

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Χημικών Μηχανικών
Γεωτεχνικών - Γεωλόγων

Γεωπόνων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Βιομηχανικού Σχεδίου
Μηχανολόγων Μηχανικών

Οικονομολόγων

Κοινωνιολόγων

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
Περιβάλλοντος
Στατιστικής

Διοικητικού ή και Οικονομικου
Κλάδος & Ειδικότητα

Διοικητικού   
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών



1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 157

1
2
5
9
1
3
4
1
3

12

3

7

5
1
3
2
1
3
1
8
1
2
1

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ 79

12
11
1
5
3
63
7
40
2
1
2
3
1
1
22
1
1
5
12
1
8
1
2
39
1
1
2
1
1
1

Τεχνικών Ηχοληπτών

Συντηρητη
Οδηγού

Υπαλλήλων Γραφείου
Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριματοφόρων
Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

Τεχνολογίας Γεωπονίας

Κοινωνικών Λειτουργών

Βιβλιοθηκονομίας
Μηχανικών Τοπογραφίας

Δημοσιογράφων

Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
Βοηθός Λογιστή 
Εργοδηγών

Οδηγών Αυτοκινήτων

Κτιριακών Έργων
Δομικών Έργων
Τεχνιτών
Τεχνιτών Ηλ/γων Παρκομέτρων 
Εργοδηγών Σχεδιαστών
Εποπτών Καθαριότητας

Μηχανικών Έργων Υποδομής
Τοπογράφων Μηχανικών

Διοικητικού Λογιστικού

Κοινωνικής Εργασίας
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ

Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χειριστών Η/Υ
Διοικητικών 
Ηλεκτρονικών

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Κηπουρών
Χειριστών Μηχανημάτων  
Χειριστών Αυτοκινούμενης Σκούπας
Βοηθών Νοσοκόμων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρχαιολόγων

Πληροφορικής
Πληροφορικής software

Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λογιστών
Φυσιοθεραπευτών

Χειριστής Μηχανικού Σαρώθρου

Αδελφών Νοσοκόμων
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Διοικητικού Οικονομικού

Διοικητικών Γραμματέων

Νοσηλευτών

Διοικητικού   

Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μαγείρων
15 Εισπρακτόρων
Ελεγκτών Εσόδων - Εξόδων



1
1
2
1
2
8
2
6
1
1
2
3
3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 285

81
1
4
1
5
2
34
5
13
1
1
3
1
1
4
5
55
1

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 218

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 739

23
13
91
5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 132

Πλήθος
3 3 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΟΧ

11 1 ΙΔΑΧ 10 ΙΔΟΧ

12 1 ΙΔΑΧ 11 ΙΔΟΧ

3 2 ΙΔΑΧ 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙOΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΤΕ
ΠΕ

ΔΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τηλεφωνητών

Σχέση εργασίας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Επίπεδο εκπαίδευσης (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ) κλάδος & ειδικότητα

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΕ

Γραφέων 
Τηλεφωνητών
Κηπουρών, Δενδροκηπουρών
Φυλάκων Κτιρίων
6 Σχεδιαστών
Ηλεκτρολόγων
Τεχνιτών ( Οικοδόμων )
Τεχνιτών ( Υδραυλικών )

Προσωπικού Καθαριότητας

Ξυλουργός
Οδηγών Γερανοφόρου
Ηλεκτροτεχνιτών  
Τεχνικών ( Ηλεκτροτεχνιτών)
Υδραυλικών

Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
Ταφών - Εκταφών
Κλητήρων
Εργατών
Επιστατών Καθαριότητας
Εργατών Καθαριότητας
Εργατών Κήπων
Προς/κου Καθ/τας (Εργατών Κήπων)
Προσωπικού Κοιμητηρίων
Δασοφυλάκων
Οικογενειακών Βοηθών
Βοηθητικού Προσωπικού
Κλητήρων - Θυρωρών - Γενικών Κθηκόντων 
Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστριών)
Καθαριστριών
Καθαριστριών -των Σχολείων



1 1 ΙΔΟΧ

5 1 ΙΔΑΧ 4 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

3 3 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

2 1 ΙΔΑΧ 1 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΟΧ

18 6 ΙΔΑΧ 12 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

14 3 ΙΔΑΧ 11 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΑΧ

3 2 ΙΔΑΧ 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ
1 1 ΙΔΟΧ

4 4 ΙΔΑΧ

5 5 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΑΧ

2 2 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

4 4 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΟΧ

5 2 ΙΔΑΧ 3 ΙΔΟΧ

13 13 ΙΔΟΧ

2 1 ΙΔΑΧ 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

5 2 ΙΔΑΧ 3 ΙΔΟΧ

5 3 ΙΔΑΧ 2 ΙΔΟΧ

6 3 ΙΔΑΧ 3 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΑΧ

2 2 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΑΧ

5 4 ΙΔΑΧ 1 ΙΔΟΧ

6 3 ΙΔΑΧ 3 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΔΕ ΜΕΝΤΟΡΑΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΑΜΕΑ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ)
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΔΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΑ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ

ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ -ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Η/Υ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΙΕΚ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠ-ΕΛΛΗΝΙΚ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΙΕΚ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ



1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

3 3 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΟΧ

2 1 ΙΔΑΧ 1 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΟΧ

12 5 ΙΔΑΧ 7 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

10 1 ΙΔΑΧ 9 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΟΧ

2 2 ΙΔΑΧ

1 1 ΙΔΟΧ

1 1 ΙΔΑΧ

230 72  ΙΔΑΧ 158 ΙΔΟΧ

7
3
1
1
1
1
7
1
1
1
1
12
5
2
3
3
14
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
2
1
1
1
3
1
2
5
3

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΣΤΗΣ
ΥΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑΣ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚ.ΑΜΕΑ

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ

MONIMOI

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)



13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
22
1
3
1
2
1
2
1

2
1
1
2
7
2
3
1
1
1
1
5
2
9
2
1
1

221 MONIMOI : 64
ΙΔΑΧ : 157 (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

121/ΜΕΡΙΚΗΣ : 36)

1

Ανθρώπινο Δυναμικό ΑΝΕΒΟ (Υποστηρίζει Κάθετες και Οριζόντιες λειτουργίες)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΔΕ32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

 ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΟΥ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΟΡΩΝ LATIN
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΙΑΝΟΥ
ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΑΓΚΟΤΟ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ)
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΗΘΟΠΟΙΩΝ)

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΙΑΝΟΥ

ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ)
ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΥΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΚΗΝΗΣ

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΙΔΑΧ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)



1

2 ΙΔΑΧ : 2

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΟΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ ΕΛΟΤ 1429:2008 και 1341-2&3

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαχειριστική Επάρκεια

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΕΠΑΠ -ΔΗΠΕΘΕ

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

Στο προσεχές διάστημα θα πιστοποιηθούν κατά ΕΛΟΤ 1429-2008

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΒΟ

ISO 9001/2008

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία
Διαχειριστική Επάρκεια

ISO 9001/2008

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

Διαχειριστική Επάρκεια

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ISO 9001/2008

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΜΒ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ISO 9001/2008

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαχειριστική Επάρκεια

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ISO 9001/2008

Διαχειριστική Επάρκεια

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης



ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ url:dimosvolos.gr

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

5mbps

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ http://doepap.gr/

ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΝΑΙ www.kekpa.org

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ url : deyamv.gr

ΝΑΙ

1

1/30 MBps

ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΝΑΙ url : anevo.gr

OXI

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΕΒΟ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Διαβούλευση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός web servers

Τοπικό δίκτυο (lan)

Διαδικτυακή Πύλη

Διαδικτυακή Πύλη

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Αριθμός web servers

Τοπικό δίκτυο (lan)

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Διαβούλευση

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

Αριθμός web servers

Διαδικτυακή Πύλη

Διαβούλευση

Τοπικό δίκτυο (lan)

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΥΑΜΒ

Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

Αριθμός web servers

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Διαβούλευση

Τοπικό δίκτυο (lan)

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Σχόλιο - Παρατηρήσεις
Διαδικτυακή Πύλη

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Διαβούλευση

Τοπικό δίκτυο (lan)

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)

Αριθμός web servers

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



Α/Α Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

1. Πρώτου

2. Δευτέρου

3. Τρίτου

Επιφάνεια 

κτιρίου (τ.μ.)
Ονομασία κτιρίου Κτίσματα Ιστορικής / Αρχιτεκτονικής αξίας

Δυναμικότητα 

κτιρίου
Αριθμός Εργαζομένων Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ

2464 Δημαρχείο Βόλου 63

1350 Κτίριο Σκενδεράνη 32

4799,6 Κτίριο Σπίρερ (Πρώην Καπναποθηκών ) 99

500 Τεχνική Υπηρεσία 28

1244,47 Κτίριο Δημοτικού Αμαξοστασίου 27

2.421 Κτίριο Μεταξουργείου 43

233 Κέντρο Νέων Τεχνολογιών 5

VOLOSINFO 8

Αμαξοστάσιο (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) 105

Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών με το Δήμο 1

Συγκρότημα Μουρτζούκου (Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου 7

Κοιμητήριο (Δ/νση Κοιμητηρίων) 21

Κτίριο Στρεφτάρη (Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων 3

350 Α΄ - Β΄ Κεντρικό ΚΑΠΗ Βόλου "Θεόφιλος" 7

Παράρτημα ΚΑΠΗ Νέας Δημητριάδας 1

Παράρτημα ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου 2

319 Κεντρικό ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας 3

Παράρτημα ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας (Βασδέκειο) 2

ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας (πλ. Τσιγάντε) 2

ΚΑΠΗ Αγριάς 0

70 ΚΑΠΗ Γλαφυρών 1

910 Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Αρτέμιδας 2

419,79 Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Πορταριάς 9

1259,71 Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας 44

120 Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε.Ιωλκού 4

551 Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε.Αισωνίας 10

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Αγριάς 8

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Αγχιάλου 10

145 Κοινοτικό Γραφείο Μακρινίτσας 1

ΚΕΠ 8

ΚΕΠ 8

ΚΕΠ Νέας Ιωνίας 6

ΚΕΠ Αγριάς 1

80,6 Δημοτικο Καταφυγίο Αδέσποτων Ζώων (εθελοντής)                                                          

615 Παιδικός Σταθμός Νεφέλη 8

445,7 Παιδικός Σταθμός Αφροδίτη 5

851,35 Παιδικός Σταθμός Ιάσων 10

724,3 Παιδικός Σταθμός Ορφέας 10

Παιδικός Σταθμός Αλκυόνη 6

Παιδικός Σταθμός Αρίων 16

Παιδικός Σταθμός Αίολος 7

456 Α΄ Παιδικός Σταθμός 5

Πληροφόρηση-ενημέρωση μέσω ηλ. πύλης

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Δυνατότητα υποβολής υποδείξεων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας από την ηλ. πύλη

Περιγραφή



466,36 Β΄ Παιδικός Σταθμός 5

500 Γ΄ Παιδικός Σταθμός 5

541,71 Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας Νεάπολης 15

Παιδικός Σταθμός Αγριάς 5

Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Ν. Αγχιάλου 5

324,22 Βρεφονηπιακός σταθμός Άλλης Μεριάς 5

Βοήθεια στο Σπίτι Νέας Δημητριάδας 3

Βοήθεια στο Σπίτι Αγίου Γεωργίου 3

ΒΣΣ Ν.Παγασών (Αλυκές) 3

122 Βοήθεια στο Σπίτι Νέας Ιωνίας 7

Βοήθεια στο Σπίτι Διμηνίου 5

Βοήθεια στο Σπίτι Πορταριάς 3

109,34
Βοήθεια στο Σπίτι Ιωλκού 3

Βοήθεια στο Σπίτι Κοινωνική Μέριμνα Αγριάς - Δράκειας 4

Βοήθεια στο Σπίτι Αρτέμιδας 4

Βοήθεια στο Σπίτι Νέας Αγχιάλου 4

462,27 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Νεάπολης 8

133,5 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Προσφυγικών Ν. Ιωνίας 6

147,8 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Αμπελοκήπων Ν.Ιωνίας 4

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Βασδέκειου Ν.Ιωνίας 10

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πορταριάς (Αθανασάκειο) 4

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Κάτω Λεχωνίων 5

ΚΔΑΠμεΑ Βόλου 12

437 ΚΔΑΠμεΑ Ν.Ιωνίας 10

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Βόλου 5

ΚΗΦΗ Αγριάς 5

ΚΗΦΗ Ν.Αγχιάλου 4

Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ Βόλου 15

ΙΑΚ ΡΟΜ Αλιβερίου Ν.Ιωνίας
7

Κοινωνικό Κέντρο Ν.Δημητριάδας 2

Κοινωνικό Κέντρο Αγ.Γεωργίου 1

Κοινωνικό Κέντρο Νεάπολης 5

Συνεταιρισμός  ΑΜΕΑ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» 2

Κοινωνικό Παντοπωλείο 2

Ξενώνας Αστέγων 3

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών 6

1

4

4

5

3

4
Μονάδα Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

Κοινωνικό Κέντρο Αγ.Αναργύρων 

Κοινωνικό Κέντρο Ν.Παγασών (Αλυκές) 

Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (ΙΑΚ ΡΟΜ)   ΑΓ. Παρασκευής 

Βόλου

1

Βοήθεια στο Σπίτι Αγίων Αναργύρων

Βρεφονηπιακός σταθμός Λεχωνίων «Τα Ζουζουνάκια»

Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου (Αρχιμανδρίτειος)



Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 14

240 ΚΕΚΠΑ 13

2175,36 Κτίριο ΔΙΕΚ - Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών (εκπαίδευση) 31
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5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

5.1 Περιγραφή και αποτύπωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου  

5.1.1 Οργάνωση και Συνεργασίες 

 

5.1.1.1 Οργάνωση και λειτουργία ∆ήµου Βόλου 

Όργανα ∆ιοίκησης 

Τα Όργανα ∆ιοίκησης του ∆ήµου όπως προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) : «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης’» είναι τα ακόλουθα ; 

1. ∆ηµοτικό Συµβούλιο (49 µέλη) 

2. ∆ήµαρχος  

3. Αντιδήµαρχοι (10) : 

• Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας,  

• Οικονοµικών, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ,  

• ∆όµησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού και Τεχνικών Υπηρεσιών  

• Κοινωνικής Μέριµνας,  

• Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και 

∆ιαχείρισης ΣΕΣ 

• Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής, 

• ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων,  

• Τουρισµού και Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας,  

• Παιδείας και Πολιτισµού,  

• ∆ηµοτικών Ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Ν. Αγχιάλου, Αισωνίας, Αγριάς, 

Αρτέµιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού 

4.  Οικονοµική Επιτροπή (10 µέλη) 

5.  Εκτελεστική Επιτροπή  

6.  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (10 µέλη) 

7.  Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 66 µέλη) 

8.  ∆ηµοτική Ενότητα Βόλου 

9.  ∆ηµοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας 

10.∆ηµοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου 

11.∆ηµοτική Ενότητα Αισωνίας 

12.∆ηµοτική Ενότητα Αγριάς 
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13.∆ηµοτική Ενότητα Αρτέµιδας 

14.∆ηµοτική Ενότητα Πορταριάς 

15. ∆ηµοτική Ενότητα Μακρινίτσας 

16. ∆ηµοτική Ενότητα Ιωλκού 

17.∆ιοικητικά Συµβούλια ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και Επιχειρήσεων- ΝΠ∆∆ :  

• ∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.ΠΑ.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)∆ήµου Βόλου(15µέλη ) 

   
• Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- ∆.Ι.Ε.Κ.) ∆ήµου Βόλου(11 
µέλη) 

18. ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ΕΥΑΜΒ (15 µέλη) 

19. ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΑΝΕΒΟ (12 µέλη )  

 
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών  

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Βόλου 
(ΦΕΚ2210/τ.Β’/27-7-2012) στο Οργανόγραµµα των Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου 
συγκαταλέγονται οι οργανικές µονάδες που ακολουθούν. Η περιγραφή των αρµοδιοτήτων 
των υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στον οργανισµό του ∆ήµου, 
όπως αυτός ισχύει µέχρι σήµερα. 

Συγκεκριµένα ως προς τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου : 

Ι. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου Βόλου και 
περιλαµβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες. 
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
2. Γραφείο Ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου 
3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών, Επιστηµονικών         Συνεργατών 
4. Νοµικό Τµήµα 
5. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 
6. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
7. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 
8. Τµήµα Επικοινωνίας, ∆ηµόσιων και ∆ιεθνών Σχέσεων 
9. Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας και Επικοινωνίας των Πολιτών µε το ∆ήµο 
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
4. ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
5. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων   

(ΚΑΠΗ) και ∆ηµόσιας Υγείας  
6. Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης  και Πολιτισµού 
7. ∆ιεύθυνση Κοιµητηρίων  
8. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
9. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 
10. ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας 
11. ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης   
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12. ∆ιεύθυνση Πρασίνου 
ΙΙ. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
2. Γραφείο Ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου 
3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών, Επιστηµονικών  Συνεργατών 
4. Νοµικό Τµήµα 
5. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
i. Γραφείο Γραµµατείας  
6.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (καταργήθηκε) 
α. Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
 i. Γραφείο Γραµµατείας 
β. Τµήµα Αστυνόµευσης και Παρκοµέτρων) 
7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
α. Γραφείο Γραµµατείας 
β. Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  
γ. Τµήµα Αποτελεσµατικότητας και Ποιότητας 
δ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας  
ε. Τµήµα Περιβάλλοντος 
8. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
α.  Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
β.  Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 
γ.  Τµήµα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 
δ.  Τµήµα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης 
ε.  Τµήµα Ληξιαρχείου ∆ηµοτικής Ενότητας Βόλου 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
α. Γραφείο Γραµµατείας  
β. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
γ. Τµήµα Ταµείου 
δ. Τµήµα Λογιστηρίου   
ε. Τµήµα Μισθοδοσίας 
στ.  Τµήµα  Ισολογισµού – ∆ιπλογραφικού και Οικονοµικής Πληροφόρησης 
ζ. Τµήµα Προµηθειών  
η. Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κληροδοτηµάτων 
θ. Τµήµα Αποθήκης  
ι. Τµήµα Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεων 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΚΕΠ ) 
α.  Τµήµα Α΄ ΚΕΠ (0452) ∆ηµοτικής Ενότητας Βόλου 
i. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
ii. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
iii.  Γραφείο Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 
β. Τµήµα Β΄ ΚΕΠ (0326) ∆ηµοτικής Ενότητας Βόλου 
i. Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
ii. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
α.  Τµήµα Τουρισµού  
β.  Τµήµα Εµπορίου  
γ.  Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης  
δ.  Τµήµα Αλιείας  
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5.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

α.  Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας  
β.  Τµήµα ΚΑΠΗ 
 i.  Γραφείο ΚΑΠΗ Βόλου 
 ii.  Γραφείο ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας 
γ.  Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 
 i.  Γραφείο ∆ηµοτικού Καταφυγίου 
6. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
α.  Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης 
β.  Τµήµα Συντήρησης και κατασκευής έργων 
8. ∆ΙΕΥΘΥNΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN 
α.  Γραφείο Γραµµατείας  
β.  Τµήµα Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων  
γ.  Τµήµα Συντηρήσεων  
δ.  Τµήµα Hλεκτροφωτισµού  
ε.  Τµήµα Οδοποιίας 
στ. Τµήµα Φωτεινής Σηµατοδότησης 
ζ.  Τµήµα  Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής ∆ιαχείρισης  
η.  Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
α.  Γραφείο Γραµµατείας  
β.  Τµήµα Πολεοδοµίας 
γ.  Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών  
δ.  Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού  
10. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
α.  Γραφείο Γραµµατείας 
β.  Τµήµα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών   
γ.  Τµήµα Στάθµευσης  
11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
α.  Γραφείο Γραµµατείας  
β.  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   
γ.  Τµήµα Σχεδιασµού, Εποπτείας και Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων 

Υλικών 
δ.  Τµήµα Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων  
ε.  Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 
12. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
α.  Γραφείο Γραµµατείας 
β.  Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας Πρασίνου 
γ.  Τµήµα Πάρκων, Πλατειών και ∆ενδροστοιχιών  
 
III. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι Αποκεντρωµένες  Υπηρεσίες του ∆ήµου Βόλου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις ∆ηµοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Ενότητας και 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες µονάδες των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
1.  Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων  
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου  
3.  Τµήµα Οικονοµικών Θεµάτων 
4.  Τµήµα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (0208) 
5.  Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  
6.  Τµήµα Πρασίνου 
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Β.  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ  
1.  Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων 
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 
3.  Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  
4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0451) 
5.  Πολυδύναµο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδοµών και Κοιµητηρίου 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
1.  Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων 
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 
3.  Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  
4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0676) 
5.  Πολυδύναµο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδοµών και Κοιµητηρίου  
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ  
1.  Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων 
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου  
3.  Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  
4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (01031) 
5.  Γραφείο ΚΑΠΗ Αγριάς-Αρτέµιδας 
6.  Πολυδύναµο Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδοµών 

και Κοιµητηρίου 
Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ 
1.  Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων  
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 
3.  Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  
4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0804) 
5.  Πολυδύναµο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδοµών και Κοιµητηρίου  
ΣΤ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ  
1.  Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων 
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου  
3.  Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  
4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0453) 
5.  Πολυδύναµο Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδοµών 

και Κοιµητηρίου   
Ζ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ  
1.  Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων  
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 
3.  Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  
4.  Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0805) 
5.  Πολυδύναµο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδοµών και Κοιµητηρίου  
Η. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ  
1.  Γραφείο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων  
2.  Γραφείο Ληξιαρχείου 
3.  Πολυδύναµο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδοµών και Κοιµητηρίου  
 
Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας καταργήθηκε µε το άρθρο 81 του Ν. 4172 /2013 
(ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23.07.2013). Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας µετονοµάστηκε µε την παρ. 5 του 
άρθρου 45 του Ν. 40302011 (ΦΕΚ 248/ τ.Α΄/25.11.2011) και την αριθµ. πρωτ.100630/ΓΠ 
23443/13.04.2013 απόφαση ∆ηµάρχου Βόλου σε ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης. Το 
Τµήµα Πολεοδοµίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας µετονοµάστηκε σε Τµήµα Έκδοσης 
Αδειών ∆όµησης της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης, το Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 
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της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας σε Τµήµα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης της ∆ιεύθυνσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης. Ο Οργανισµός του ∆ήµου Βόλου περιλαµβάνει σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, µία (1) Γενική ∆ιεύθυνση, δώδεκα (12) ∆ιευθύνσεις µετά την κατάργηση της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας πενήντα οκτώ ( 59) Τµήµατα εκ των οποίων το δύο (2) Αυτοτελή και 
πενήντα (50) Γραφεία, εκ των οποίων το ένα (1) αυτοτελές   

  
Λειτουργίες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου 

Οι λειτουργίες του ∆ήµου διακρίνονται σε :  

Κύριες, είναι οι λειτουργίες µέσω των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες του ∆ήµου σε ένα 
θεµατικό τοµέα ανάπτυξης (δηλ. δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, 
προστασίας περιβάλλοντος, κλπ.). 

Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες των οποίων ο ρόλος 
συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης 
του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονοµική 
διαχείριση, προµήθειες, διοικητική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του 
προγραµµατισµού, σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών 
συστηµάτων, κλπ. 

Οι κύριες οµαδοποιούνται στους ακόλουθους τρεις θεµατικούς τοµείς : 

- Περιβάλλον & ποιότητα ζωής   

- Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός & αθλητισµός 

- Τοπική οικονοµία & απασχόληση 

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου που είναι αρµόδιες για την άσκηση αρµοδιοτήτων κύριων 
λειτουργιών,  σε ένα θεµατικό τοµέα ανάπτυξης, είναι  Κάθετες Υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες 
του ∆ήµου που είναι αρµόδιες για υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες- Οριζόντιες 
Υπηρεσίες - είναι οι υπηρεσίες που συµµετέχουν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της 
οργάνωσης και λειτουργίας τους αλλά και του ∆ήµου συνολικά. Στον πίνακα που ακολουθεί  
φαίνονται ενδεικτικά οι ∆ιευθύνσεις  του ∆ήµου , των Νοµικών Προσώπων και των 
Επιχειρήσεων τους που ασκούν τις προηγούµενες αρµοδιότητες.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

Κοινωνική 
πολιτική, παιδεία, 
πολιτισµός & 
αθλητισµός 

Τοπική οικονοµία & 
απασχόληση 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνση Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
Γραφείο Ιδιαίτερου Γραµµατέα 

∆ηµάρχου 
Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, 

Ειδικών Συνεργατών, 
Επιστηµονικών  Συνεργατών 

 

∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης  

∆ιεύθυνση  Κοινωνικής 
Προστασίας, ΚΑΠΗ & 
∆ηµόσιας Υγείας 

 ΑΝΕΒΟ Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

Τµήµα Παιδείας & ∆ια 
Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης & 
Πολιτισµού  Νοµικό Τµήµα 

∆ιεύθυνση Πρασίνου 

Τµήµα Επικοινωνίας, 
∆ηµόσιων & ∆ιεθνών 

Σχέσεων  
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών 

∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ 

(Ν.Π.∆.∆) ΚΕΠ 

∆ιεύθυνση Κοιµητηρίων ΚΕΚΠΑ –∆ΙΕΚ 

 

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής 
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(Ν.Π.Ι.∆.)   

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, 
Βιώσιµης Ανάπτυξης & Νέων 

Τεχνολογιών (Τµήµα 
Περιβάλλοντος)   

Βοήθειας & Επικοινωνίας Πολιτών 
µε το ∆ήµο 

∆ΕΥΑΜΒ    

ΑΝΕΒΟ      

∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.    

Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων (υπαγόµενες 
ως προς τα Τµήµατα & Γραφεία 
τους στις αντίστοιχες µονάδες των 
κεντρικών υπηρεσιών του ∆ήµου) 

   
Τµήµα Επικοινωνίας, ∆ηµόσιων & 

∆ιεθνών Σχέσεων  

   

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, 
Βιώσιµης Ανάπτυξης & Νέων 

Τεχνολογιών  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ή 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Στις 3 πρώτες στήλες του  προηγούµενου πίνακα οµαδοποιήθηκαν οι κύριες λειτουργίες τις 
οποίες ασκούν οι Κάθετες Υπηρεσίες, ενώ στην τελευταία στήλη του πίνακα 
οµαδοποιήθηκαν οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες  (εφεξής οριζόντιες) που ασκούν 
οι Οριζόντιες Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 
 
5.1.1.2 Συνεργασίες ∆ήµου Βόλου  

Φορείς στους οποίους συµµετέχει ο ∆ήµος 

- Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( Φο∆ΣΑ) Μαγνησίας 

- Κέντρο εµπορίου για τη Βαλκανική και Μαύρη Θάλασσα ΙΑΣΩΝ Α.Ε.  

- Κενταύρων Όρος Α.Ε.  

- Σφαγεία Βόλου Α.Ε. 

- Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου (ΕΑΠ) Α.Ε. 

- Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας  

- Μαγνησιακή Πίστη «ΣΥΝ.Π.Ε.» 

- Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. (CITIESNET) 

- Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας  

- ∆ιαδηµοτικό δίκτυο βιοµηχανικών περιοχών ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Συνεργασίες µε γειτονικούς ΟΤΑ & φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συνεργασίες  του ∆ήµου 
µε ιδιώτες, ΜΚΟ κ.λ.π. 

- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας 

- Περιφέρεια Θεσσαλίας 

- Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

- Ινστιτούτο Ερευνάς και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (πρώην ΚΕΤΕΑΘ) 

- Οργανισµός Λιµένος Βόλου (Ο.Λ.Β.) 

- Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος – Τµήµα Μαγνησίας 
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- Εµπορικό Επιµελητήριο 

- Εργατικό Κέντρο Βόλου 

- Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ) 

- Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΣΕ 

- Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Α.Π.) 

- Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών 

- Εφορίες Αρχαιοτήτων  

- ∆ασαρχείο Βόλου 

- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μαγνησίας 

- Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας 

- Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ν. Μαγνησίας 

- Εµπορικός Σύλλογος Βόλου 

- Ο.Α.Ε.∆. 

- ΕΟΤ  

- Σύλλογος Καταστηµαταρχών 

- Σύλλογος Καταστηµαταρχών Κέντρων Εστίασης και ∆ιασκέδασης 

- Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων 

- Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων  

 

∆ικτύωση µε άλλους ∆ήµους, Αδελφοποιήσεις 

- Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ∆ΑΕ)-Σύµφωνο ∆ηµάρχων 

- Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Smart 
cities) 

- ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων  

- Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο πόλεων Ποιότητας (Q-Cities) 

 

Αδελφοποιήσεις :   

- Λε Μαν – Γαλλία 1983 (Βόλος) 

- Ροστόφ –Ρωσία 1955 (Βόλος) 

- Σότσι – Ρωσία 2008 (Βόλος) 

- Πλέβον – Βουλγαρία 1983 (Βόλος) 

- Σµαντέρεβο – Σερβία  

- Ποµόριε – Βουλγαρία 1985 ( Ν. Αγχίαλος) 

- Μπατούµι – 1983 (Βόλος) 

- Στρακόνιτσε – Τσεχοσλαβακία 1983 (Ν. Ιωνία) 

- Μπρένζο-  Σλοβακία 2006 (Αγριά) 

- Βαρένη -  Γαλλία 1987 (Πορταριά) 

- Σινάν – Κίνα 2009 (απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Ένσταση του ΥΠΕΞ) Αρτέµιδα 
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- Πότι – Γεωργία 1983 (Βόλος) 

- Βέρνικα – Σλοβενία 2008 (απόφαση κατ΄ αρχήν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) Ιωλκός 

- Ναβέλλι – Ιταλία 2007 (απόφαση κατ΄ αρχήν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) Ιωλκός 

 

5.1.2 Ανθρώπινο δυναµικό  

Ο ∆ήµος Βόλου απασχολεί 739 εργαζοµένους, σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆εκέµβριος 2014) οι οποίοι ως προς το επίπεδο 
εκπαίδευσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης : 157 (21,2 %) 

• Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 79 (10,7%) 

• ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης : 285 (38,6%) 

• Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 218 (29,5%)  

 

∆ιάγραµµα 1.1: Κατανοµή εργαζοµένων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 

 
5.1.3 Υλικοτεχνική υποδοµή 

Ως προς το µηχανογραφικό εξοπλισµό του ∆ήµου Βόλου παραθέτουµε τα εξής στοιχεία: 
 
 
Πίνακας 5.1: Μηχανογραφικός εξοπλισµός ∆ήµου Βόλου 
 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

SERVERS 24 

Η/Υ 650 

ΟΘΟΝΕΣ 630 

ΠΕ

ΤΕ

∆Ε

ΥΕ
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 397 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 85 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 74 

PLOTTERS 5 

SCANNERS 36 

PROJEKTORS 19 

FAX 73 

Πηγή: Τµήµα Τµήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας 

   
  
Ως προς τα οχήµατα του ∆ήµου Βόλου παραθέτουµε τα εξής στοιχεία: 
 
Πίνακας 5.2: Οχήµατα ∆ήµου Βόλου 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 1 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 50 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 1 

∆ΙΚΥΚΛΑ 79 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ 1 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 148 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 46 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 4 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 4 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 1 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 5 

ΣΑΡΩΘΡΑ 9 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 3 

ΤΡΑΚΤΕΡ 1 

ΤΡΑΠΑΚΙ 1 

Υ∆ΡΟΦΟΡΑ 1 

ΦΟΡΤΗΓΑ  51 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ 3 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών –Ιδία επεξεργασία 
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5.2   Περιγραφή και αποτύπωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των Νοµικών   

Πρόσωπων και των Επιχειρήσεων του ∆ήµου 
 
5.2.1 ∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού- 

∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) Βόλου – Ν.Π.∆.∆. 
 
Όργανα ∆ιοίκησης 
Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (ΦΕΚ σύστασης : 1316/τ. Β΄/16.07.2011) είναι Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και διοικείται από δεκαπενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών 
Οι Υπηρεσίες του Ν.Π.∆.∆. «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» περιλαµβάνουν τις παρακάτω 
διοικητικές µονάδες : 
 
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
1. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού 
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
α. Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
β. Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 
γ. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 
 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
α. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Αρίων 
β. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Παλαιών 
γ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Γ. ∆ήµου 
δ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας ∆ηµητριάδας 
ε. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Ιάσονας 
στ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Αλυκών 
ζ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Αίολος 
η. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Αναύρου 
θ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Αγχιάλου 
ι.  Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Ιωνίας, Β΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
κ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Ιωνίας, Γ΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
λ. Τµήµα Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθµού Αγριάς 
µ. Τµήµα Απογευµατινής Απασχόλησης Παιδιών  
ν. Τµήµα Υγειονοµικής-Κοινωνικής Μέριµνας 
ξ. Τµήµα Κέντρων Νεότητας 
 
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
α. Τµήµα Λειτουργίας Κολυµβητηρίων, Ξενώνων, Κωπηλατηρίου  
β. Τµήµα Γυµναστηρίων, Σκοπευτηρίου, Γηπέδων 
γ. Τµήµα Αθλητικών Προγραµµάτων και Εκδηλώσεων 
 
5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
α. Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής Υποστήριξης και Εκδηλώσεων 
β. Τµήµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων 
γ. Τµήµα Μουσικής  
δ. Τµήµα Θεάτρου 
ε. Τµήµα Εικαστικών Τεχνών 
 
6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
α. Τµήµα Μουσείων και Ιστορικών Ερευνών 
β. Τµήµα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Τεκµηρίωσης 
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Ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. περιλαµβάνει σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, πέντε (5) ∆ιευθύνσεις, ένα (1) Αυτοτελές Τµήµα και είκοσι οκτώ (28) 
Τµήµατα.  
 
Λειτουργίες  

Το Ν.Π.∆.∆. ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. είναι αρµόδιο για την άσκηση αρµοδιοτήτων των 
κύριων-κάθετων λειτουργιών στο θεµατικό τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής, της Παιδείας, του 
Πολιτισµού και του Αθλητισµού. Συγκεκριµένα στους σκοπούς του Ν.Π.∆.∆. είναι η εφαρµογή 
πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική φροντίδα της 
βρεφικής και παιδικής ηλικίας, στην υποστήριξη της, η εφαρµογή πολιτικών και 
προγραµµάτων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η προβολή 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, η προώθηση της 
καλλιτεχνικής παιδείας καθώς και η δηµιουργία και διαχείριση ανάλογων πολιτιστικών 
υποδοµών, η προώθηση και η εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού, η διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων και η δηµιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 
Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Το Νοµικό Πρόσωπο απασχολεί 221 εργαζοµένους οι οποίοι ως προς : 

Εργασιακή Σχέση : 

∆ηµοσίου ∆ικαίου : 64 (28,95%)  

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου : 157 (71,05%) 

Επίπεδο Εκπαίδευσης : 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ; 47 (21,27 %) 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 32 (14,48%) 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης : 118 (53,40%) 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 24 (10,85%)  

 
Συνεργασίες 

- Εθνικές Οµοσπονδίες 

- Ενώσεις – Σύνδεσµοι (ΕΠΣΘ, ΕΣΚΑΘ, ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κλπ) 

- Αθλητικοί Σύλλογοι 

- Υπουργείο Υγείας 

- Γραφείο Φυσικής Αγωγής 

 

  5.2.2  Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
(Κ.Ε.Κ.Π.Α. - ∆.Ι.Ε.Κ.) – Ν.Π.Ι.∆. 

 
 

Όργανα ∆ιοίκησης 

Η  Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ:1316/τ. Β΄/16.07.2011) είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 
και διοικείται από ενδεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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∆ιάρθρωση Υπηρεσιών 

Οι Υπηρεσίες του Ν.Π..Ι∆. «Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.» περιλαµβάνουν τις παρακάτω διοικητικές 
µονάδες : 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.Γραµµατεία Προέδρου, ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντή 

2. ∆ιεύθυνση  

Β. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 1.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-∆ΙΕΚ 

4.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

5.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

7.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

8.ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

9.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 

1. Γραφείο Ολοκληρωµένης Κάλυψης Ηλικιωµένων 

2. Γραφείο Φύλαξης Βρεφών και Παιδιών  

3. Γραφείο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

4. Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών και Κοινωνικής Ένταξης ΑµεΑ 

5. Γραφείο Κάλυψης Αναγκών Ευάλωτων Κοινωνικών Οµάδων 

∆. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1. Γραφείο αγωγής, προαγωγής και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

2. Γραφείο ελεύθερου χρόνου και δράσης στα Κοινωνικά Κέντρα 

Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-∆ΙΕΚ 

1. Γραφείο ∆ιοίκησης Σπουδών και Εκπαίδευσης 

ΣΤ.ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1.Γραφείο οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

2.Γραφείο µελετών, ανάπτυξης και προβολής 

Ζ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1.Γραφείο οικονοµικής διαχείρισης (λογιστήριο-ταµείο) 

2. Γραφείο προσωπικού-µισθοδοσίας 

3. Γραφείο προµηθειών-περιουσιακών στοιχείων 

4.Γραφείο διαχείρισης υλικών-αποθήκης 

5. Γραφείο συντηρήσεων, τεχνικής υποστήριξης και νέων τεχνολογιών 
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Ο Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. περιλαµβάνει σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, µία (1) ∆ιεύθυνση, πέντε (5) Τµήµατα,  και δέκα επτά (17) Γραφεία. 

Λειτουργίες  

Το Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. είναι αρµόδιο για την άσκηση αρµοδιοτήτων των κύριων-
κάθετων λειτουργιών στο θεµατικό τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Αποτελεί κοινωφελή 
επιχείρηση του Ν. 3463/16.07.2011. 

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η ολοκληρωµένη κάλυψη αναγκών ηλικιωµένων, 
η παρέµβαση στον τοµέα των υπηρεσιών και µη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά 
και νέους, η κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ΑΜΕΑ, η κάλυψη των αναγκών ευάλωτων 
οµάδων, η ανάπτυξη πολιτικών για την ποιότητα ζωής του πολίτη, η πρόληψη, η αγωγή και 
προαγωγή υγείας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί Προγράµµατα «Βοήθειας στο Σπίτι», λειτουργεί 
Κ∆ΑΠ, Κ∆ΑΠµεΑ, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς, ΚΗΦΗ, Κέντρο ∆ιηµέρευσης 
και Φροντίδας ΑµεΑ, Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τσιγγάνους, Ξενώνες Αστέγων, Κοινωνικά 
Κέντρα και προγράµµατα ERASMUS, ενώ υποστηρίζει έναν Παραγωγικό Συνεταιρισµό 
ΑµεΑ. Στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω του ∆.Ι.Ε.Κ. παρέχει επαγγελµατική 
κατάρτιση και ανάπτυξη  δεξιοτήτων.  

 

 

Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση απασχολεί 227 εργαζοµένους οι οποίοι ως προς : 

Εργασιακή Σχέση : 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου : 72 (31,71%) 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 155 (68,29%) 

Επίπεδο Εκπαίδευσης : 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης : 53 (23,36 %) 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης; 53 (23,36 %) 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης : 88 (38,78%) 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 33 (14, 5%)  

 

 

Συνεργασίες 

- Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

- ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων 

- Ι.Μ. ∆ηµητριάδος 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

- Ερυθρό Σταυρό 

- Πανεπιστήµιο Κρήτης 

- ∆ίκτυο Φορέων για το ∆ικαίωµα στη Στέγη 
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5.2.3 Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ Α.Ε.) 
 
Όργανα ∆ιοίκησης 

Η  Ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝ.Ε.ΒΟ ιδρύθηκε το 2010 σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του νόµου περί ανωνύµων 
εταιρειών (Ν. 2190/1920). ∆ιαδέχθηκε από 1η Ιανουαρίου 2011 τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Μελετών Κατασκευών Βόλου (∆.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β.) και δηµιουργήθηκε από την απόσχιση ενός 
κλάδου της πρώην ∆ΕΜΕΚΑΒ.. 

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας αποτελεί η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε βασικές 
αρµοδιότητες την έγκριση της στρατηγικής και του προϋπολογισµού της Εταιρείας και την 
έγκριση του απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας αποτελεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική 
Συνέλευση όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη στρατηγική και τον προϋπολογισµό της 
Εταιρείας και αναφέρει απολογιστικά στη Γενική Συνέλευση θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση 
λοιπή δράση της Εταιρείας. 

 
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών 

Υπεύθυνοι για τη γενική διαχείριση της Εταιρείας είναι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος., οι 
οποίοι  ασκούν όλες τις αρµοδιότητες που άπτονται της γενικής διοίκησης, των αντίστοιχων 
αποφάσεων διαχείρισης, καθώς και των αποφάσεων τακτικής για τη υλοποίηση των εντολών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η Εταιρεία είναι οργανωµένη, υπό των Υπευθύνων των εκάστοτε Τµηµάτων, οι οποίοι 
υπόκεινται σε έλεγχο από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Συµβούλου  

Η Εταιρεία περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: 

i.  Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
ii. Τµήµα Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Έργων 

Κατά περίπτωση θα υπάρχει και ένα Τµήµα Εξωτερικών Συνεργατών το οποίο θα είναι κατ’ 
αποκοπή και τα µέλη αυτού θα αποτελούν εξωτερικοί συνεργάτες (όπως νοµικοί σύµβουλοι 
κ.ά.) 

 

Λειτουργίες  

Η  ΑΝ.Ε.ΒΟ  υποστηρίζει κύριες-κάθετες λειτουργίες στο θεµατικό τοµέα της Περιβάλλοντος 
και της Ποιότητας Ζωής, της Τοπικής Οικονοµίας και Απασχόλησης. 

Η Εταιρεία ασχολείται µε τη διαχείριση προγραµµάτων και την αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων. 
Παρέχει επίσης συµβουλευτικό ρόλο, τεχνικά και επιστηµονικά, τόσο στις υπηρεσίες του 
∆ήµου Βόλου, όσο και σε άλλους ∆ήµους ή φορείς. 

Συγκεκριµένα δραστηριοποιείται : 

• Στην έρευνα και τη µελέτη κοινωνικών, οικονοµικών θεµάτων και ζητηµάτων αστικού 
σχεδιασµού της πόλης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής. 

• Στην υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων µε βασικό στόχο την οικονοµική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ενοποίηση και τη βελτίωση περιβαλλοντικών όρων 

• Στη σύνταξη προγραµµάτων και καινοτόµων δράσεων σε σχέση µε τις ανάγκες και τα 
προβλήµατα της περιοχής και στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησής τους, ιδιαίτερα 
µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
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• Στη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες που προωθούν τη 
διευρωπαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών. 

  

Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Στον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας και Προσωπικού της εταιρείας (Φεβρουάριος 2015) 
προβλέπονται οι θέσεις του τακτικού προσωπικού, κατά τον Πίνακα που ακολουθεί. Η 
κάλυψή τους εξαρτάται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας και τις οικονοµικές της 
δυνατότητες, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της.  

Πίνακας 5.3: Ανθρώπινο δυναµικό ΑΝ.Ε.ΒΟ. 
 
Ειδικότητα  Προσόντα  Θέσεις 
 
Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης   3 
Υπεύθυνος  Οικονοµικό -∆ιοικητικό ΠΕ 1 
1.Γραµµατεια ∆ιοικητικός ∆Ε 1 
2.Λογιστήριο Λογιστικής ∆Ε 1 
 
Τµήµα Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης 
Έργων   8 

Υπεύθυνος  
Μηχανικός ή Οικονοµολόγος 
ΠΕ 1 

1. Συγχρ/µενα Έργα Μηχανικός Χωροταξίας ΠΕ  1 

2. Συγχρ/µενα Έργα 
Μηχανικός Έργων Υποδοµής 
ΤΕ 1 

3. Συγχρ/µενα Έργα Περιβαλλοντολόγος ΠΕ 1 
4. Μελέτες /∆ηµόσια Έργα Μηχανικός Χωροταξίας ΠΕ  1 
5. Μελέτες /∆ηµόσια Έργα Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 1 
6. Επενδύσεις Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1 
7. Επενδύσεις Οικονοµολόγος ΠΕ 1 
Σύνολο   11 
Πηγή: ΑΝ.Ε.ΒΟ. 
 

 

Συνεργασίες 

- Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

- Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

- Συµµετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων 

 
 

5.2.4 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 

(∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 

 
Όργανα ∆ιοίκησης 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελή χαρακτήρα και 
διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων 
της αρµοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηµατοδότησής από τον Ν. 1069/1980 όπως 
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ισχύει. Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ∆ηµοτικού Κώδικα, όπως 
κάθε φορά ισχύει. 

∆ιοικείται από ενδεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη, ο Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος, ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν. 3463/2006). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 
ορίζει, µε απόφασή του, το Γενικό ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.  

 
 
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών 

Η οργανωτική δοµή της ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. έχει ως εξής ; 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τεχνικό Συµβούλιο 

Ειδικοί Σύµβουλοι 

Νοµικοί Σύµβουλοι 

 Β. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

i. Γραφείο Τύπου, Προβολής & Επικοινωνίας 

ii.  Γραφείο ∆ιαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου ∆ιαδικασιών  

Οι ∆ιοικητικές ενότητες που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση είναι: 

Β.1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Β.1.1.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

i. Γραφείο Γραµµατείας και Συλλογικών Οργάνων 

Β.1.2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

i. Γραφείο Λογιστηρίου 

ii. Γραφείο Προµηθειών 

iii. Γραφείο Ταµείου 

Β.1.3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Β.2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Β.2.1. ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

i. Γραφείο Εγκαταστάσεων ∆ικτύων Ύδρευσης  

ii. Γραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων και Οχηµάτων  

Β.2.2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

i. Γραφείο Λειτουργίας και Χηµικού Εργαστηρίου 

ii. Γραφείο Συντήρησης Εξοπλισµού ΕΕΛ και Αντλιοστασίων Αποχέτευσης 

Β.2.3. ΤΜΗΜΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

Β.3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Β.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Β.3.2. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Β.3.3. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 
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Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. περιλαµβάνει βάσει των παραπάνω µία (1) Γενική ∆ιεύθυνση, τρεις (3) 
∆ιευθύνσεις , εννέα (9) Τµήµατα και δέκα (10) Γραφεία. 

 

Λειτουργίες  

Η ∆ΕΥΑΜΒ, ασκεί αρµοδιότητες των κύριων-κάθετων λειτουργιών στο θεµατικό τοµέα του 
Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής. 

Ιδρύθηκε το 1979 (Ν. 890/79) µε σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και 
εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων και 
αποτελεί διάδοχο του ∆ηµοτικού Οργανισµού Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλου, που 
λειτουργούσε από το 1963. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της οικονοµικής 
υποδοµής της περιοχής που ως γνωστό στηρίζεται περισσότερο στον τριτογενή και λιγότερο 
στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. Επίσης λόγω του ότι στον νέο ∆ήµο Βόλου 
λειτουργούσαν  δύο (2) ακόµη επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εκ των οποίων η µία 
δηµοτική και η άλλη διαδηµοτική και συγκεκριµένα η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου και η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεντρικού 
Πηλίου, έγινε  απορρόφηση,  των δύο τελευταίων δηµοτικών επιχειρήσεων από την 
υφιστάµενη ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Περιοχή αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου είναι η περιοχή αρµοδιότητας των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου Βόλου. Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του ∆ήµου Βόλου, δηλαδή η πόλη 
του Βόλου. 

 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. απασχολεί 132 εργαζόµενους ως τακτικό προσωπικό. Αυτοί κατανέµονται 
ως εξής : 

- ∆εκαοκτώ (18) εργαζόµενους στις υπηρεσίες της που δραστηριοποιούνται στον 
Προγραµµατισµό, Οργάνωση, Πληροφορική, εκ των οποίων εννέα (9 ) ΠΕ, τρεις (3) ΤΕ, έξι 
(6) ∆Ε ( 

- Τριάντα πέντε (35) εργαζόµενους στις ∆ιοικητικές- Οικονοµικές Υπηρεσίες, εκ των οποίων 
πέντε (5) ΠΕ, τρεις (3) ΤΕ, είκοσι δύο (22) ∆Ε και πέντε (5) ΥΕ 

- Εβδοµήντα εννέα (79) εργαζόµενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες και συγκεκριµένα στη 
λειτουργία και στη συντήρηση των υποδοµών. 

  

Επίπεδο Εκπαίδευσης : 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης :  53 (23,36 %) 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης; 53 (23,36 %) 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης : 88 (38,78%) 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης : 33 (14, 5%)  

 

 

Εξοπλισµός 

Ως προς τα οχήµατα διαθέτει  τα εξής: 
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Πίνακας 5.3: Οχήµατα ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 ΦΟΡΤΗΓΟ 1 
2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 
3 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 1 
5 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 16 
6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 2 
7 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 3 
8 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 1 
9 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ 1 
10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 
11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 1 
12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 
13 ∆ΙΚΥΚΛΟ 15 
Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 
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5.3   Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT) 

ΤΟΜΕΑΣ 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Ανάγκη τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ): 

α) λόγω της διαφοροποίησης που παρατηρείται στην 
πράξη από την οργανωτική δοµή και την κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στον 
υφιστάµενο Ο.Ε.Υ. 

β) λόγω κατάργησης κλάδων και κατ΄ επέκταση 
υπηρεσιών όπως η ∆ηµοτική Αστυνοµία  ή 
κατάργηση θέσεων – ειδικοτήτων όπως αυτές των 
Σχολικών Φυλάκων, λόγω της µετονοµασίας της 
∆/νσης Πολεοδοµίας σε Υπηρεσία ∆όµησης κ.λ.π. 

γ) λόγω επικάλυψης αρµοδιοτήτων µεταξύ των 
∆/νσεων του ∆ήµου, µεταξύ των Υπηρεσιών του  
∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων  

δ) λόγω ασάφειας του περιεχοµένου του 

Ανάγκη αύξησης του βαθµού συνεργασίας και 
συντονισµού µεταξύ των τµηµάτων και των 
∆ιευθύνσεων του ∆ήµου και των ΝΠ και 
Επιχειρήσεων 

Ανάγκη κατανοµής του υπηρετούντος προσωπικού 
µε γνώµονα τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα 
και τις υπηρεσιακές ανάγκες.  

Προβλήµατα δυσλειτουργίας λόγω µεταφοράς 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο αλλά και αντίστροφα. (π.χ. 
µεταφορά αρµοδιοτήτων στην ΕΛ.ΑΣ.) 

Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης – αναβάθµισης των 
διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆ήµου και των 
νοµικών του Προσώπων 

Έλλειψη εφαρµογής ενός συστήµατος στοχοθεσίας 

Μη ολοκληρωµένη παρακολούθηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου και των 
Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης των ∆ιευθύνσεων 

Αδυναµία στη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας µεταξύ των διευθύνσεων και των 
νοµικών προσώπων του ∆ήµου. 

Ανάγκη σύνταξης εσωτερικών κανονισµών 
λειτουργίας, περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, 
τυποποίησης διαδικασιών και εντύπων τουλάχιστον 
για τις βασικές υπηρεσίες/λειτουργίες 

Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αµφίδροµης 

Τυποποίηση διαδικασιών και εντύπων σε κάποιες 
υπηρεσίες του ∆ήµου (Τεχνική, Οικονοµική, 
Προγραµµατισµός και Πρόνοια) και της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ 
σύµφωνα µε το Πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429:2008 

Η δυνατότητα αξιοποίησης των νοµικών προσώπων 
και των επιχειρήσεων του ∆ήµου, µε την ευκαιρία της 
αναδιοργάνωσής τους, για την αποκέντρωση 
λειτουργιών και την υποστήριξη του ∆ήµου 

Η συγκρότηση διυπηρεσιακών οµάδων έργου για την 
υλοποίηση στοχευµένων έργων και δράσεων που 
καθορίζονται από τη ∆ηµοτική αρχή και τη 
σύµπραξη, όπου απαιτείται κυρίως για λόγους 
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, µε φορείς που 
προσβλέπουν σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
(Πανεπιστήµιο, κλπ) 

Εφαρµογή  Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας  των 
Υπηρεσιών της ∆ΕΥΑΜΒ σύµφωνα µε  το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO  

 Η ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων και 
αιτηµάτων πολιτών, καθώς και αξιολόγησης των 
υπηρεσιών από τους δηµότες 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 
∆ήµου αποτελεί ευκαιρία για τη βελτίωση της 
οργανωτικής δοµής του ∆ήµου 
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επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών 

Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 
στις ανάγκες των πολιτών 

Ανάγκη αντιµετώπισης υφιστάµενων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών µε στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας 
των επιµέρους λειτουργιών του ∆ήµου 

Ανάγκη ανάπτυξης/ενίσχυσης των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών ιδίως σε θέµατα πληροφορικής-
τεκµηρίωσης, νοµικής υποστήριξης, κλπ. 

Υποστελεχωµένες Υπηρεσίες (π.χ. υπάρχουν ΚΕΠ 
σε δηµοτικές ενότητες όπως της Αγριάς και της 
Αρτέµιδας και Αισωνίας που λειτουργούν µε έναν 
µόνο υπάλληλο, γεγονός που δυσχεραίνει τη 
λειτουργία τους) 

Καθυστέρηση στη µεταφορά των αρµοδιοτήτων 
κυρίως εκείνων που πρόκειται να µεταφερθούν από 
τις Περιφέρειες στους ∆ήµους, λόγω καθυστέρησης 
έκδοσης των σχετικών Π.∆. 

Μειωµένη εξωστρέφεια υπηρεσιών του ∆ήµου  

∆υσκολία προσαρµογής των υπαλλήλων στις 
διαδικασίες που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
προτύπου του ΕΛΟΤ 

Ελλιπής αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και µικρή 
συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 

Ελλιπής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Το σύνθετο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο του 
φορέα 

Καθυστέρηση µεταφοράς αρµοδιοτήτων σύµφωνα 
µε το νόµο Καλλικράτη  

Νοµοθετικές ρυθµίσεις που περιορίζουν την 
διοικητική αυτοτέλεια του δήµου (π.χ. κατάργηση 
θέσεων – υπηρεσιών). 

Οι χρονοβόρες, θεσµικού χαρακτήρα διαδικασίες, 
που αφορούν και επηρεάζουν άµεσα την 
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών 

Η πολυνοµία και το σύνθετο θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο  

Το περιορισµένο ενδιαφέρον µεγάλου µέρους των 
πολιτών για συµµετοχικές διαδικασίες 

Η έκδοση των σχετικών Π.∆. για τη µεταφορά 
αρµοδιοτήτων που προβλέπει ο Καλλικράτης 

Το θεσµικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των δοµών 
του ∆ήµου (Ν. 4024/2011) 

Η εφαρµογή του Ν. 3230/2004 για την καθιέρωση 
συστήµατος µέσω στόχων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Ο καθορισµός από το υπουργείο δεικτών µέτρησης 
Αποδοτικότητας /Υπηρεσία  

∆υνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων µεθόδων 
διοίκησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τον εκσυγχρονισµό των 
υπηρεσιών  

Αξιοποίηση πόρων µέσω χρηµατοδοτικών πλαισίων  
που αφορούν στη διοικητική µεταρρύθµιση  
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 Ύπαρξη λογισµικών προγραµµάτων για την 
παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
και την Παρακολούθηση των Έργων 

ΤΟΜΕΑΣ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Έλλειψη επιστηµονικού αλλά και εργατοτεχνικού 
προσωπικού λόγω του µεγάλου αριθµού (>300) των 
υπαλλήλων  που αποχωρήσαν από το ∆ήµο 
(συνταξιοδοτήθηκαν, µετατάχθηκαν, απολύθηκαν 
κ.λ.π.)  από το 2011 έως σήµερα  αλλά και των 
επικείµενων συνταξιοδοτήσεων,  η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα την ανεπαρκή στελέχωση νευραλγικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου  

Ελλιπής επιµόρφωση και εκπαίδευση υπαλλήλων 
του ∆ήµου  

Ελλιπής παρακολούθηση των πολυπληθών 
νοµοθετικών ρυθµίσεων και θεµάτων που άπτονται 
της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων π.χ. 
πειθαρχικό δίκαιο δηµοσίων υπαλλήλων 

Ανάγκη ανακατανοµής του προσωπικού στις 
οργανικές µονάδες του ∆ήµου µε βάση τα τυπικά και 
ουσιαστικά του προσόντα 

Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών 
στις ανάγκες των πολιτών 

Ανάγκη αναβάθµισης των γνώσεων και της 
ενηµέρωσης του ανθρώπινου δυναµικού (αιρετών 
και προσωπικού)  

Συγκεντρωτισµός, έλλειψη διάχυσης της 
πληροφορίας και της ενηµέρωσης. 

∆ιάσπαρτες κτιριακές εγκαταστάσεις που 
δηµιουργούν πρόβληµα στην  επικοινωνία, τον 
συντονισµό  και την αποτελεσµατικότητα. 

Στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της Υγείας 
έλλειψη υγειονοµικού προσωπικού (παιδίατρος, 
γενικός γιατρός, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, 
επισκέπτες υγείας κλπ) 

Έλλειψη ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος για τη διεκπεραίωση κοινωνικών 
αιτηµάτων και ανάγκη δηµιουργίας ενιαίας βάσης 
κοινωνικής δικτύωσης 

Περιορισµένα οικονοµικά µέσα του ∆ήµου 

Εµπειρία, τεχνογνωσία και επιστηµονική επάρκεια 
ανθρώπινου δυναµικού  προσωπικού 

Η απόκτηση εµπειρίας µέσω συµµετοχής σε 
επιτροπές και σε συµβούλια 

Η δυνατότητα µετακινήσεων, ανακατανοµής και 
αξιοποίησης του υπηρετούντος προσωπικού  

Η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας και άλλων ερευνητικών 
φορέων της περιοχής 

Η δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για 
την κάλυψη έκτακτων ή και εποχιακών αναγκών 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Θεσµικό πλαίσιο προσλήψεων (ισχύει από το 2006  
η Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισµών  και προσλήψεων 

Η υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της νέας 
προγραµµατικής περιόδου µε στόχο την ανάπτυξη 
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στο ∆ηµόσιο Τοµέα». Νέα παράταση δόθηκε µέχρι 
31/12/2015. Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ 
(ν.4093/2012 )  προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και 
∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων µέχρι 
31/12/2016) 

Έλλειψη πραγµατοποίησης επιµορφωτικών 
προγραµµάτων πάνω σε επίκαιρα θέµατα που 
αφορούν τους υπαλλήλους των ∆ήµων, από τους 
αρµόδιους φορείς υλοποίησης π.χ. Ε.Κ.∆.∆.Α 

Η σταδιακή απαξίωση της διατιθέµενης 
τεχνογνωσίας λόγω µη συστηµατικής υλοποίησης 
των κατάλληλων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
κατάρτισης 

Έλλειψη ενός σύγχρονου συστήµατος αξιολόγησης 
προσωπικού 

Η µη παροχή κινήτρων και επιβράβευσης 

του ανθρώπινου δυναµικού 

 Η εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3230/2004 για 
την καθιέρωση συστήµατος µέσω στόχων  

Η εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 για την 
αξιολόγηση των δοµών των ∆ήµων 

Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα 

∆υνατότητες επιµόρφωσης του προσωπικού των 
δοµών του ΟΤΑ από διάφορους φορείς( όπως 
Ε.Κ.∆.Α.Α 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών 
προς τον πολίτη χρησιµοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες και τα Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών καθώς επίσης και ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης µε α) τη δηµιουργία συστηµάτων 
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων µεταξύ των 
υπαλλήλων µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής το 
οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα  τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγικότητας και της λειτουργίας όλων των 
Οργανωτικών Μονάδων του ∆ήµου  και  τη µείωση 
του κόστους υλικών αλλά και  ανθρώπινων πόρων, 
β) τη διασύνδεση  µεταξύ της υπηρεσίας και των 
συνεργαζόµενων υπηρεσιών και φορέων  

Ανάγκη ηλεκτρονικής οργάνωσης αρχείων (π.χ. 
αρχείων αδειών οικοδοµών, πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, αυθαιρέτων, GIS χρήσεων γης κλπ) 
 
Ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων συστηµάτων ΤΠΕ 
για την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες π.χ. ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση  
πιστοποιητικών ή άλλων βεβαιώσεων, πληρωµή 
δηµοτικών  εισφορών κλπ.  

Αδυναµία άσκησης αρµοδιοτήτων του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας λόγω 
ελλιπούς στελέχωσης 

Ανάγκη βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης  των 
µηχανογραφικών εφαρµογών(BackOffice)  

Ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού σε νέες 
τεχνολογίες. 

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το 
προσωπικό µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα 

Ανάπτυξη GIS, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. 

Υπάρχουσες εφαρµογές που δηµιουργούνται  από 
το Τµήµα της  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
∆ιαφάνειας προς όφελος των υπηρεσιών  

Η εγκατάσταση συστήµατος ticketing (in house 
development), η ηλεκτρονική διακίνηση της 
εσωτερικής αλληλογραφίας, η εγκατάσταση κοινών 
φακέλων διαχείρισης έργων µεταξύ των ∆/νσεων 
Πρ/σµου και Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆υνατότητα αξιοποίησης του ∆ικτύου Οπτικών Ινών, 
του ΣΥΖΕΥΞΗ, του Γεωγραφικού Πληροφοριακού 
Συστήµατος, του Portal του ∆ήµου 

∆ιασύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος των 
υπηρεσιών του ∆ήµου 

Εφαρµογές διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων 
των πολιτών, καθώς και αξιολόγησης των 
υπηρεσιών από τους δηµότες 
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Έλλειψη επαρκούς διασύνδεσης του πληροφοριακού 
συστήµατος µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Παλαιότητα και ελλείψεις σε τεχνολογικό και 
µηχανογραφικό  εξοπλισµό  

∆υσκολία  ολοκληρωµένης παρακολούθησης της 
αναγκαίας συντήρησης του εξοπλισµού, λόγω 
έλλειψης προσωπικού. 

Έλλειψη ανταλλακτικών και αδειών χρήσης για τον 
υπάρχοντα εξοπλισµό 

∆εν υπάρχει υπηρεσιακό µεταφορικό µέσο για την 
µετακίνηση υπαλλήλων σε αποµακρυσµένες 
υπηρεσίες ή και εκτός έδρας όπου καλούνται για την 
επίλυση προβληµάτων αλλά και την µεταφορά του 
µηχανογραφικού εξοπλισµού των υπηρεσιών του 
∆ήµου που ελέγχεται ή επισκευάζεται. 

Ανάγκη ∆ιασύνδεσης των περιφερειακών ∆ηµοτικών 
ενοτήτων µε το Κεντρικό ∆ηµαρχείο µε σκοπό τον 
καλύτερο έλεγχο και την καλύτερη παροχή 
υποστήριξης των Υπηρεσιών. 

Ανάγκη δηµιουργίας δοµηµένης και ολοκληρωµένης 
καλωδίωσης στις περιφερειακές ενότητες και στα 
κτίρια που είναι εκτός του Κεντρικού ∆ηµαρχείου. 

Έλλειψη διαδικτυακού και λοιπού εξοπλισµού για την 
οµαλότερη λειτουργία του δικτύου  

Ανάγκη αγοράς νεότερης τεχνολογίας κεντρικών 
εξυπηρετητών (servers) σε αντικατάσταση των 
παλαιότερων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών του ∆ήµου.  

Ανάγκη προµήθειας προγραµµάτων για την 
ασφάλεια του ηλεκτρονικού αρχείου του ∆ήµου 
(backup) 

Χαρτογράφηση του συνολικού δικτύου του ∆ήµου µε 
κάθε λεπτοµέρεια και πρακτική εκπαίδευση του 
προσωπικού του τµήµατος για αντιµετώπιση 
προβληµάτων κλπ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Θεσµικό πλαίσιο προσλήψεων 

Σηµαντική µείωση οικονοµικών πόρων 

Πρότυπα ISO και  ΕΛΟΤ για τυποποίηση 
διαδικασιών και εντύπων των υπηρεσιών 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
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Ανάγκη αξιοποίησης, βελτίωσης και συντήρησης 
υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για την  
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες ή για τη  στέγαση υπηρεσιών που 
βρίσκονται σε ενοικιασµένα κτίρια και µε σκοπό τη 
µείωση του λειτουργικού τους κόστους. 

Ενεργειακά υποβαθµισµένα και κατά συνέπεια 
ενεργοβόρα κτίρια που δυσχεραίνουν τις συνθήκες 
εργασίας 

Μη επαρκής και σωστός ηλεκτροφωτισµός στο 
εσωτερικό ορισµένων κτιρίων (π.χ. Σπίρερ) 

Έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού για τον έλεγχο 
θέρµανσης – ψύξης ώστε να διατηρείται µια 
οµοιόµορφη θερµοκρασία 

Ανάγκη επισκευής και συντήρησης των διατηρητέων 
κτιρίων 

Ελλείψεις στον τοµέα των συντηρήσεων, εξοπλισµού 
και λειτουργικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Ανάγκη αντικατάστασης του µηχανολογικού 
εξοπλισµού λόγω παλαιότητας  

Ανάγκη πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού για 
τη συντήρηση του εξοπλισµού ΤΠΕ, αλλά και την 
περαιτέρω ανάπτυξη συστηµάτων ΤΠΕ  

Προβλήµατα στην απογραφή οχηµάτων, τεχνικού και 
µηχανολογικού εξοπλισµού στο Μητρώο Παγίων  

Ανάγκη εξασφάλισης της προσβασιµότητας των 
ΑµεΑ στα ΚΕΠ (Πορταριάς, Ιωλκού, Ν. Αγχιάλου και 
Αγριάς δεν διαθέτουν ράµπα για ΑµεΑ και Ιωλκού, 
Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου) δεν διαθέτουν wc για 
ΑµεΑ.)  

Κτιριακά προβλήµατα στις υπάρχουσες δηµοτικές 
σχολικές εγκαταστάσεις 
 
Έλλειψη κατάλληλων χώρων φύλαξης και προβολής 
συλλογών (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, κ.ά.) 
 
∆εν υπάρχει φύλαξη σε κτίρια που είναι εύκολο να 
παραβιαστούν (π.χ. Σπίρερ) 

Επαρκής κτιριακή υποδοµή 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Θεσµικό πλαίσιο προσλήψεων 

Σηµαντική µείωση οικονοµικών πόρων 

Η αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου  για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Η ανάπτυξη εφαρµογών ΤΠΕ 

Η αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πλαισίων 
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5.4   Κρίσιµα Ζητήµατα  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα που αφορούν στην άσκηση αρµοδιοτήτων και λειτουργιών 

των υπηρεσιών του ∆ήµου 

• Έλλειψη συντονισµού και συνεργασιών µεταξύ των Υπηρεσιών του ∆ήµου, των 

Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου (∆ηµοτικές Ενότητες), των Ν.Π., και των 

Επιχειρήσεων 

• Μειωµένη εξωστρέφεια του ∆ήµου 

• Αδυναµία στη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τεχνογνωσίας  

• Έλλειψη διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

λειτουργίας του ∆ήµου και των νοµικών του Προσώπων µέσω εργαλείων και 

συστηµάτων διοίκησης απόδοσης  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

• Ανεπαρκής στελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών του ∆ήµου 

• Έλλειψη προσωπικού 

• Ελλιπής εντοπισµός αναγκών επιµόρφωσης και εκπαίδευσης υπαλλήλων του ∆ήµου 

και ελλιπής αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούνται  

• Απουσία διαδικασιών διοίκησης απόδοσης  

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

• Έλλειψη σύγχρονων συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ και άλλων λογισµικών για 

ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες  

• Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού του ∆ήµου σε νέες τεχνολογίες 

• Παλαιότητα εξοπλισµού µηχανοργάνωσης 

• Ανεπαρκής διασύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος µεταξύ των υπηρεσιών του 

∆ήµου 

• Ανεπαρκής στελέχωση προσωπικού του Τµήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

∆ιαφάνειας 

• Ελλείψεις σε HARWARE και SOFTWARE 

• Έλλειψη µεταφορικού µέσου του Τµήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

∆ιαφάνειας 
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ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• ∆υσκολία ολοκληρωµένης παρακολούθησης της αναγκαίας συντήρησης του 

εξοπλισµού 

• Παλαιότητα οχηµάτων τεχνολογικού εξοπλισµού 

• Κτιριακά προβλήµατα και δυσκολίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. 

αθλητικές, πολιτιστικές, σχολικές) 

• Ενεργειακά υποβαθµισµένα και κατά συνέπεια ενεργοβόρα κτίρια 



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
∗∗∗∗ 

  ΑΚΙΝΗΤΑ  

Α/Α  Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση  

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας 

Περιγραφή 

1.  ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ (ΑΛΥΚΕΣ) ΑΛΥΚΕΣ        14.498,00τμ   

   

Χρήζει πλήρους 

ανακαίνισης  

   Λουτρικές εγκαταστάσεις. Μισθωμένο στην 

εταιρεία «Μπασιανά Χαρ.-Ηλ. & Αυγεροπούλου 

Γεωργία και ΣΙΑ ΕΕ». Δεν έχει τεθεί ακόμη σε 

λειτουργία.    

  

2.  Μεταμορφώσεως 5 –

Σκιάθου  

 

ΒΟΛΟΣ 276,41τμ(οικόπεδο)  

Διώροφη οικοδομή 

210,43τμ (ισόγειο)& 

202,98τμ (όροφος)  

Χρήζει ανακαίνισης    Χαρακτηρισμένο ως χώρος πολιτιστικών 

εκδηλώσεων  

 3. ΞΕΝΙΑ,  

Πλαστήρα 1 

ΒΟΛΟΣ 11.339 τμ (οικόπ.) 

2.755 τμ (ισόγειο), 

818 τμ (α΄όροφ.), 

818 τμ (β΄όροφος) και 

44 τμ (δώμα) 

ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ  

  Μισθωμένο στη DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕΠ  

4.  ΕΝΥΔΡΕΙΟ, Πλ.Αναύρου 

 

 

ΒΟΛΟΣ 559, 19 τμ (ισόγειο) 

79,20 τμ (υπόγειο)   

    Μισθωμένο στην εταιρεία ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΑΕ  

5.   ΚΤΙΡΙΟ «ΑΧΙΛΛΕΙΟ», 

Αργοναυτών- 

Κουμουνδούρου  

ΒΟΛΟΣ 2 καταστήματα, ήτοι 

ένα επί της οδού 

Αργοναυτών (καφέ: 138, 

08 τμ ισόγειο + 102,62 

τμ πατάρι), ένα επί της 

οδού Ιάσονος και 2 

κιν/φοι. 

Πλήρως 

ανακαινισμένο  

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 

ΠΡΟΣΟΨΗ 6 

ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ  

Το καφέ-αναψυκτήριο είναι μισθωμένο στον κ. 

Γρηγορίου και οι υπόλοιποι χώροι είναι 

παραχωρημένοι  για χρήση στον ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ  

6.  ΔΗΜΟΤ. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΑΛΥΚΩΝ, Παραλιακή 

οδός 

ΑΛΥΚΕΣ 140 τμ  Χρήζει ανακαίνισης      

7.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) 

 

ΒΟΛΟΣ 200,25 τμ      Μισθωμένο στον κ. Ψυχογιό Γεώργιο  

                                                 
∗ σύµφωνα µε στοιχεία του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κληροδοτηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµιών Υπηρεσιών  



 

 

Α/Α 

          

 

            Οδός 
Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση 

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας 

Περιγραφή 

8.  ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΟΙΚΙΑ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 

Τ.Οικονομάκη 15-

Αντωνοπούλου 

ΒΟΛΟΣ Οικόπεδο (391τμ-

388,20τμ βάσει 

τοπογραφικού 2005) 

Διώροφη οικία (84,20τμ 

υπόγειο, 84,20τμ 

ισόγειο, 84,20τμ 

α΄όροφος)  

Χρήζει ανακαίνισης   Χαρακτηρισμένο 

ως έργο τέχνης  

(απόφαση 

87/1591/2-2-1987 

Υπ.Πολιτισμού)  

Χαρακτηρισμένο ως χώρος πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (Μουσείο Ντε Κίρικο)  

9.      ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΙΚΗ,  

Αβέρωφ 14 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   536τμ Χρήζει πλήρους 

ανακαίνισης 

  

10.  ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ  

«Ο ΠΕΤΡΟΣ», 

 Μαιάνδρου  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   508τμ (οικόπεδο) με 

εγκαταλειμμένο οίκημα  

   

11. ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΞΗΡΙΑ 

 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   16.052τμ     

12.  ΓΗΠΕΔΟ «ΠΗΛΕΑΣ»  

(ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΕΛΛΗΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ) 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ    21.019,54τμ    

13.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, 

ΟΔΟΣ ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   6.077,67τμ     

14.   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

«ΤΟ ΤΖΑΚΙ» 

ΙΩΛΚΟΣ  Οικόπεδο (407,20τμ-

391,82 βάσει τοπογρ. 

2005) και κατάσ. (ισόγ. 

218,20τμ &υπόγ. 

81,80τμ)  

Χρήζει πλήρους 

ανακαίνισης  

    

15. 

 

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΠΗΛΕΑΣ» ΑΓΡΙΑ-ΧΑΝΙΑ  Οικόπεδο (3042τμ) & 

διώροφη πέτρινη 

οικοδομή   

 

 

Χρήζει πλήρους 

ανακαίνισης  

 Μισθωμένο στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΤΙΔΗ –

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕ»  

 

16. 

 

 

 

 ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΥ  ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ    ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ  Υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη  

17.  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ 

«ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ» 

 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΑΛΛΗ 

ΜΕΡΙΑ 

141,32τμ  Χρήζει ανακαίνισης    Μισθωμένο στον κ. Γαλεράκη  



 

 

Α/Α 

          

 

            Οδός 

Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση 

Κτίσματα Ιστορικής 

/ Αρχιτεκτονικής 

αξίας 

Περιγραφή 

18.  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ (ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ-ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ 

ΞΕΝΙΑ) 

 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ 381τμ(ισόγειο 

κατάστημα)  

    Μισθωμένο στην ΕΣΤΙΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ  

 

19.  ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-

ΞΕΝΩΝΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ 

Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ) 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ Ισόγειο  (81,30τμ 

κατάστημα & 41,80 

δωμάτιο), 

ημιυπαίθρειο 

(19,50τμ), όροφος 

(241,80τμ)   

Χρήζει πλήρους 

ανακαίνισης  

  Μισθωμένο στην κ. Χρίστογλου   

20.  ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΞΕΝΩΝΑΣ 

«ΑΧΙΛΛΕΑΣ» 

 

 

 

 Υπάρχει σχετικός 

φάκελος μελέτης της 

ΤΥΔΚ ανέγερσης του 

κτιρίου (507,30τμ) επί 

οικοπέδου (260 τμ) 

Χρήζει πλήρους 

ανακαίνισης  

  Μισθωμένο στην κ. Μηνάκη. Έχει ξεκινήσει 

διαδικασία διοικητικής αποβολής  

 

 

 

21. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

«ΘΕΟΦΙΛΟΣ» 

 26,27τμ   ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ (ΦΕΚ 

499/β/6-6-95)-

Ιστορική 

τοιχογραφία του 

Θεόφιλου «Ο 

Κατσαντώνης στα 

Τζουμέρκα»   

Μισθωμένο στην κ.Μπενάκη   

21. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

«ΘΕΟΦΙΛΟΣ» 

 26,27τμ   ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ (ΦΕΚ 

499/β/6-6-95)-

Ιστορική 

τοιχογραφία του 

Θεόφιλου «Ο 

Κατσαντώνης στα 

Τζουμέρκα»   

Μισθωμένο στην κ.Μπενάκη   

22.  ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 

ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ 

354 τμ    ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ   
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6.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
6.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Ο ∆ήµος Βόλου, µετά την εφαρµογή του ν.3852/2010, είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας 
που περιλαµβάνει αστικά ακίνητα (οικόπεδα–κτίρια–κοινόχρηστους χώρους), αγροτεµάχια, 
βοσκότοπους και δασικές εκτάσεις, περίπου  χίλια (1000) στον αριθµό. Αρµόδιο για την 
διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας του ∆ήµου είναι το Τµήµα ∆ηµοτικής 
Περιουσίας και Κληροδοτηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµφωνα και µε 
το νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε το 2012. Η γενικότερη προστασία 
της δηµοτικής περιουσίας (π.χ. από καταπατήσεις),  η συνεχής παρακολούθηση τήρησης 
των όρων των συµβάσεων (µισθωτήρια, παραχωρήσεις, κλπ.), η διενέργεια όλων των 
προβλεπόµενων διαδικασιών για την εκµίσθωση, παραχώρηση κλπ. των δηµοτικών 
ακινήτων, η διαχείριση της περιουσίας (π.χ. ανάθεση σύνταξης διαχειριστικών µελετών για 
δασικές εκτάσεις, παραχώρηση βοσκοτόπων, παραχώρηση εκµετάλλευσης γης για 
κοινωνικούς σκοπούς κλπ.), καθώς και η υποβολή προτάσεων επωφελέστερης αξιοποίησης 
της δηµοτικής περιουσίας είναι κάποιες από τις βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος. 

Επιπλέον, στο εν λόγω τµήµα ανήκει και η διαχείριση δεκατεσσάρων (14) κληροδοτηµάτων 
του ∆ήµου Βόλου. Μάλιστα, µετά την ισχύ της νέας νοµοθεσίας (Ν. 4182/2013) περί 
Κοινωφελών Περιουσιών, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, ενώ το Τµήµα διαθέτει µόνο έναν 
υπάλληλο για τα Κληροδοτήµατα.   

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, το εν λόγω τµήµα έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια 
συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων από τις ∆ηµοτικές Ενότητες, προκειµένου 
να καταρτιστεί σχετικός φάκελος για κάθε ακίνητο. Η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του 
∆ήµου έχει γίνει σε ποσοστό άνω του 90% (σύµφωνα µε τα παραδοθέντα από τις δηµοτικές 
ενότητες στοιχεία) µε τη συνεργασία του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού της Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου, και τη βοήθεια της µηχανογραφηµένης Βάσης ∆εδοµένων που τηρείται 
σε αυτή. Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέα στοιχεία, καθώς η 
επίσηµη παραλαβή όλων των ακινήτων του δήµου από τις δηµοτικές ενότητες 
ολοκληρώθηκε µόλις το ∆εκέµβριο του 2014. Το επόµενο στάδιο της καταγραφής είναι η 
διόρθωση, η συµπλήρωση και η ενηµέρωση των συνοδών στοιχείων, όπως τίτλοι, άδειες 
οικοδοµής, τοπογραφικά σχέδια, κλπ. Τα  στοιχεία συλλέγονται σε έντυπη και σε ψηφιακή 
µορφή προκειµένου να είναι δυνατή η µεταφορά («µετάπτωση») και η σύνδεση τους µε την 
υπάρχουσα Βάση ∆εδοµένων του ∆ήµου Βόλου. 

Το  αρµόδιο τµήµα της ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κληροδοτηµάτων, µε την υφιστάµενη 
σύνθεσή του, αντιµετωπίζει δυσκολίες που αφορούν τόσο στην έλλειψη ανθρώπινου 
δυναµικού όσο και στην φύση του αντικειµένου του, καθώς η συλλογή στοιχείων αφορά σε 
µεγάλο όγκο δεδοµένων, και αποτελεί µία ιδιαίτερα σύνθετη εργασία µιας και απαιτείται 
ταυτόχρονη αναζήτηση στοιχείων σε διάφορες υπηρεσίες (Πολεοδοµίες, Κτηµατολογικά 
γραφεία, Συµβολαιογραφεία, Τοπικά ∆ηµοτικά Καταστήµατα ∆. Βόλου κ.ά.). Αυτές οι 
δυσκολίες χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της 
υπηρεσίας ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις προθεσµίες που τίθενται από τη νοµοθεσία 
για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών, να ολοκληρώσει την καταγραφή της  
δηµοτικής περιουσίας, και τελικά να εισηγηθεί για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, της αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου, 
συντάχθηκε από την ΑΝΕΒΟ Α.Ε. το 2012 η µελέτη µε τίτλο «∆ιερεύνηση τρόπων 
αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας  ∆ήµου Βόλου». Σύµφωνα µε αυτή κατά την 
επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων του δήµου από τις διάφορες πηγές που ήταν 
καταγεγραµµένα εντοπίστηκαν διπλοεγγραφές ακίνητων στην ηλεκτρονική βάση του ∆ήµου, 
οι οποίες στη συνέχεια διορθώθηκαν. Επιπλέον, σηµαντικό πρόβληµα που διαπιστώθηκε 
ήταν η απουσία σηµαντικών στοιχείων καταγραφής µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να καταστεί 
δυνατή η δηµιουργία πλήρους φακέλου για κάθε ακίνητο. Τέλος, επισηµάνθηκε πως η 
ολοκλήρωση της καταγραφής, η ταυτοποίηση του κάθε ακινήτου από το Ε9, το µητρώο 
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παγίων, το δηµοτικό κτηµατολόγιο και το υποθηκοφυλακείο και η δηµιουργία ενός 
µηχανισµού που θα συντονίζει τις διάφορες εµπλεκόµενες υπηρεσίες (εντός και εκτός δήµου) 
είναι µερικά από τα κρίσιµα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. 

 

6.2 Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT) 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Πολυνοµία και η καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών για την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας 

Αξιοποίηση της µεγάλης δηµοτικής περιουσίας 
που προέκυψε µετά τον 3852/2010 

Επικαλύψεις που δηµιουργούνται από τα 
δηλωθέντα στο Κτηµατολόγιο ακίνητα  από το 
∆ήµο και την Κτηµατική µε αποτέλεσµα 
ζητήµατα που ανακύπτουν σχετικά µε το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς (δηµόσια ή δηµοτικά) 

Αξιοποίηση µελέτης για τις εγκαταστάσεις 
σχολικών µονάδων και βαθµίδων του ενιαίου 
∆ήµου Βόλου, και την επίλυση του κτιριολογικού 
προβλήµατος της σχολικής στέγης που έγινε 
από τα τµήµατα Παιδείας, Κτηρίων και 
Υπαιθρίων Χώρων, Συντήρησης 

Καταπατήσεις και διεκδικήσεις της δηµοτικής 
περιουσίας 

Μείωση του λειτουργικού κόστους από την 
εφαρµογή συστηµάτων ΤΠΕ 

∆ιπλοεγγεγραµµένα ακίνητα στην ηλεκτρονική 
βάση του ∆ήµου 

 

Μη εξορθολογισµένη κατηγοριοποίηση των 
ακινήτων 

 

Απουσία σηµαντικών στοιχείων καταγραφής, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο ακριβής 
εντοπισµός του ακινήτου  

 

Ελλιπείς φάκελοι των ακινήτων (δεν υπάρχουν 
τοπογραφικά διαγράµµατα, τίτλοι ιδιοκτησίας, 
άδειες οικοδοµής κλπ) 

 

Απουσία µηχανισµού συντονισµού των 
ενεργειών των διαφόρων εµπλεκοµένων 
υπηρεσιών 

 

Έλλειψη προσωπικού ιδιαίτερα στο Τµήµα 
Κληροδοτηµάτων, αλλά και εξειδικευµένου 
προσωπικού (νοµικοί, τοπογράφοι, µηχανικοί) 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Μη ολοκλήρωση του κτηµατολογίου σε όλες τις 
δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου 

Λειτουργία Εθνικού Κτηµατολογίου 
 
Αξιοποίηση πόρων χρηµατοδοτικού πλαισίου 
 
 

 
 
 
 



 3 
 

6.3 Κρίσιµα ζητήµατα 
 

• Μη ολοκληρωµένη καταγραφή της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας, µε πλήρη φάκελο 
για κάθε ακίνητο 

• Ανάγκη αξιοποίησης της δηµοτικής περιουσίας  

 

 
 



2014 2013 2012

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 655.979,66 € 550.908,39 € 754.622,64 €

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 138.964,49 € 152.899,65 € 170.482,48 €

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.245.577,27 € 11.267.640,95 € 11.335.234,13 €

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.686.474,31 € 3.214.476,59 € 2.531.029,36 €

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.194.437,32 € 1.438.759,85 € 1.263.924,04 €

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 32.634.841,18 € 29.243.819,69 € 31.717.644,34 €

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 446.277,93 € 425.724,85 € 389.617,10 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 47.002.552,16 € 46.294.229,97 € 48.162.554,09 €

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.167,77 € 8.717,21 € 50.538,24 €

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.488.661,61 € 2.591.311,51 € 91.655,00 €

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.284.763,77 € 6.360.282,64 € 8.802.973,17 €

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 73.797,90 € 0,00 € 16.000,00 €

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 661.785,73 € 578.734,55 € 668.299,06 €

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 60.614,85 € 175.537,22 € 145.957,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 9.579.791,63 € 9.714.583,13 € 9.775.422,51 €

2

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

ΦΟΡΑ 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 2.830.382,49 € 3.653.889,17 € 3.633.802,02 €

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 66.137,84 € 12.848,56 € 1.929.287,36 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 2.896.520,33 € 3.666.737,73 € 5.563.089,38 €

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 € 0,00 € 3.123.186,85 €

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.332.783,65 € 762.611,97 € 818.336,46 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 1.332.783,65 € 762.611,97 € 3.941.523,31 €

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.178.086,51 € 8.008.008,78 € 475.577,08 €

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 189.450,91 € 54.758,16 € 381.513,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.367.537,42 € 8.062.766,94 € 857.090,76 €

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.580.799,57 € 186.285,39 € 2.617.002,37 €

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.280.568,59 € 6.113.763,42 € 2.819.664,65 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 4.861.368,16 € 6.300.048,81 € 5.436.667,02 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 73.040.553,35 € 74.800.978,55 € 73.736.347,07 €

2014 2013 2012

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.444.345,10 € 19.535.126,09 € 21.477.381,58 €

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.863.937,07 € 2.279.151,30 € 1.809.503,22 €

62 Παροχές τρίτων 5.250.681,82 € 4.822.553,39 € 4.582.710,38 €

63 Φόροι και τέλη 153.041,06 € 82.011,33 € 89.799,22 €

64 Λοιπά γενικά έξοδα 470.952,10 € 565.045,02 € 734.160,18 €

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 795.510,08 € 1.120.810,41 € 1.914.570,12 €

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.022.945,18 € 1.303.220,31 € 1.130.340,30 €

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 

επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 21.129.951,06 € 19.302.550,11 € 19.764.567,95 €

68 Λοιπά έξοδα 5.280,00 € 3.800,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 48.136.643,47 € 49.014.267,96 € 51.503.032,95 €

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 765.278,16 € 1.449.076,58 € 561.516,99 €

73 Έργα 4.668.779,89 € 5.142.378,60 € 6.514.494,71 €

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 51.414,80 € 314.747,31 € 364.649,98 €

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 € 129.286,75 € 89.286,75 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.485.472,85 € 7.035.489,24 € 7.529.948,43 €

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 3.185.823,10 € 3.890.306,48 € 7.581.146,95 €

82 Λοιπές Αποδόσεις 7.412.532,51 € 7.837.219,65 € 822.169,93 €

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 4.116.380,28 € 2.174.416,93 € 0,00 €

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα 

οικονομικά έτη 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.714.735,89 € 13.901.943,06 € 8.403.316,88 €

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91 Αποθεματικό 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 68.336.852,21 € 69.951.700,26 € 67.436.298,26 €

  

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΣΟΔΑ
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7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
Ένας από τους σκοπούς της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η ανάπτυξη 
δράσεων για τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου µέσω του µεσοπρόθεσµου 
οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης. 

Η δράση του δήµου πρέπει να πραγµατοποιείται µε γνώµονα: 

• Την παραγωγή δηµόσιων αγαθών µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος 

• Την εξεύρεση και διατήρηση εσόδων για τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό 
αναπτυξιακών στόχων 

Για την αξιολόγηση της δράσης και προκειµένου να περιγραφεί σε ικανοποιητικό βαθµό 
ακρίβειας η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου εφαρµόστηκαν από τις οικονοµικές υπηρεσίες 
του ∆ήµου οι παρακάτω µέθοδοι, οι οποίες βοήθησαν στον υπολογισµό χρηµατοοικονοµικών 
αριθµοδεικτών: 

• Εφαρµογή ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος (Π.∆.315/99) 

• Σύνταξη νέου τύπου προϋπολογισµού σύµφωνα µε την ΚΥΑ7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 
Β253/2004) όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε έτος 

• Σύνταξη Απολογισµού 

• Σύνταξη Ισολογισµού 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι παραπάνω µέθοδοι είχαν ως κοινή βάση την ανάπτυξή τους 
σύµφωνα µε τα έσοδα και τα έξοδα του δήµου, η ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης του 
∆ήµου Βόλου πραγµατοποιήθηκε στους δύο βασικούς άξονες Εσόδων-Εξόδων. 

 

7.1 Ανάλυση Εσόδων τριετίας 2012-2014                                                    

7.1.1 Εισαγωγή  

Η λογιστική παρακολούθηση των εσόδων του δήµου γίνεται µε δύο µόνο λογαριασµούς, 
στον πρώτο από τους οποίους εγγράφονται όλα τα τακτικά έσοδα (§1 αρ.157 του 
Ν.3463/2006) και στο δεύτερο όλα τα έκτακτα έσοδα (§2 αρ.157 του Ν.3463/2006). Τα 
έσοδα του δεύτερου λογαριασµού διακρίνονται σε γενικά ή ανειδίκευτα έσοδα και σε 
ειδικευµένα. Από τα τακτικά έσοδα και τα έκτακτα γενικά ή ανειδίκευτα έσοδα µπορεί να 
πληρωθεί οποιαδήποτε νόµιµη δαπάνη, ενώ από τα έκτακτα ειδικευµένα µπορούν να 
πληρωθούν µόνο οι δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα αντίστοιχα έσοδα. 

Στα τακτικά έσοδα εντάσσονται: 

• Τα έσοδα από ακίνητη περιουσία 

• Τα έσοδα από κινητή περιουσία 

• Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (κυρίως τέλη καθαριότητας και 
φωτισµού) 
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• Τα έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών (κυρίως ΤΑΠ, έσοδα 
κοιµητηρίων, τέλη κοινόχρηστων χώρων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 
καταστηµάτων εστίασης) 

• Φόροι-Εισφορές (π.χ. εισφορά σε χρήµα) 

• Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 

• Λοιπά τακτικά έσοδα (π.χ. διαφηµιστικά τέλη, παράβολα για την έκδοση άδειας 
λειτουργίας καταστηµάτων, παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων, κλπ) 

Στα έκτακτα έσοδα εντάσσονται: 

• Τα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 

• Τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (π.χ. πολιτικής 
προστασίας) 

• Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 

• Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 

• Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιµα και παράβολα 

• Λοιπά έκτακτα έσοδα (π.χ. από τη διάθεση τευχών δηµοπράτησης, εγγυητικές 
επιστολές, κλπ) 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων των εσόδων του ∆ήµου Βόλου έγινε χρήση των 7.1.1.α, 
7.1.1.β και 7.1.1.γ απολογιστικών πινάκων εσόδων της τριετίας 2012-2013-2014 αντίστοιχα. 

 

7.1.2 Οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου - Εισπραχθέντα έσοδα 

7.1.2.1 Ανάλυση εισπραχθέντων εσόδων 

Α) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 7.1.2.1α. αν και τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα 
παρουσιάζουν αµελητέα µείωση της τάξης του 0,47% στην τριετία 2012-2014, οι 
υποκατηγορίες των εσόδων εµφανίζουν τις παρακάτω τάσεις: 

• Τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 70,25% των συνολικών εσόδων του 2012, το 
66,77% του 2013 και το 68,23% του 2014 (µέση ετήσια µείωση 1,44%) 

• Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 15,87% των συνολικών εσόδων του 2012, το 15% 
του 2013 και το 13,21% του 2014 (µέση ετήσια µείωση 8,38%) 

• Τα έσοδα από δάνεια αποτελούν το 4,24% των συνολικών εσόδων του 2012 και 
απουσιάζουν από τους απολογισµούς των εποµένων ετών 

• Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 
αποτελούν το 1,11% των συνολικών εσόδων του 2012, το 1,02% του 2013 και το 1,82% του 
2014 (µείωση κατά 8,1% το 2013 και αύξηση κατά 78,43% το 2014) 
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• Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 
αποτελούν το 1,16% των συνολικών εσόδων του έτους 2012, το 10,78% του 2013 και το 
10,09% του 2014. 

• Το χρηµατικό υπόλοιπο αποτελεί το 7,37% των συνολικών εσόδων του 2012, το 
8,42% του 2013 και το 6,66% του 2014. 

Β) Σύµφωνα µε τους απολογιστικούς πίνακες της εισαγωγής 7.1.1 και τα στοιχεία των 
πινάκων 7.1.2.1β και 7.1.2.1γ συµπεραίνουµε ότι οι επιχορηγήσεις, που έλαβε ο ∆ήµος 
Βόλου κατά την τριετία είχαν ως εξής: 

 
Αν και το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων εσόδων από επιχορηγήσεις έχει µηδαµινή 
µεταβολή (αποτελούν το 12,06% των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων το 2012, το 11,96% 
το 2013 και το 12,02% το 2014), παρατηρούνται τα ακόλουθα:  

• ∆ιαπιστώνεται ότι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις µειώθηκαν δραµατικά κατά την 
τριετία 2012-2014 µε µέση ετήσια µείωση 25,42%. 

•  Επίσης διαπιστώνεται ότι οι επιχορηγήσεις για έκτακτες λειτουργικές δαπάνες 
(ΚΕΠ, Πολιτική Προστασία, κλπ) αυξήθηκαν από 91.655,00€ το 2012 σε 
4.488.661,61€ το 2014. 

7.1.2.2 Σχόλια  

• Τα τακτικά έσοδα, αν και µειώθηκαν µε µέση ετήσια µείωση 1,44%, αποτελούν κατά 
µέσο όρο το 68,42% των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων, µαρτυρώντας το 
µεγάλο δείκτη αυτοδυναµίας του ∆ήµου Βόλου. 

• Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, αν και δεν παρουσιάζουν ουσιαστική µεταβολή µέσα 
στην τριετία και φανερώνουν µικρό δείκτη οικονοµικής εξάρτησης στο κόστος που 
αναλαµβάνει ο δήµος για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες (µέσος όρος τριετίας 
12,01%), γεγονός που συµβαδίζει και ενισχύεται µε τη συµπεριφορά των 
επιχορηγήσεων για επενδύσεις, αφού παρατηρείται µείωση των επιχορηγήσεων σε 
αυτόν τον τοµέα, έρχεται σε αντίθεση µε την αύξηση των εισπραχθέντων 
επιχορηγήσεων για έκτακτες λειτουργικές δαπάνες. 

• Παρατηρείται αύξηση της τάξης του 78,43% το έτος 2014 στην είσπραξη των 
εσόδων από εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 
έτη κατά το έτος 2014, γεγονός που οφείλεται στην ψήφιση του Ν.4857/2014 για τη 
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών, αλλά και στην ενεργοποίηση των αναγκαστικών 
µέτρων είσπραξης από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του ∆ήµου. 

• Ενώ κατά το 2012 τα έσοδα από δάνεια ανερχόταν στο ποσοστό των 4,24% των 
συνολικών εσόδων, στα επόµενα δύο έτη δεν χρησιµοποιήθηκε ο δανεισµός για την 
ενίσχυση των εσόδων του δήµου. 

 

7.1.3 Εισπρακτική ικανότητα του ∆ήµου: εισπραχθέντα/βεβαιωθέντα 

7.1.3.1 Ανάλυση εισπραχθέντων/βεβαιωθέντα έσοδα 

Το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων προς τα βεβαιωθέντα έσοδα εµφανίζει την 
αποτελεσµατικότητα του εισπρακτικού µηχανισµού του ∆ήµου. Σύµφωνα µε τον πίνακα 
7.1.3.1 αν και τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα στην τριετία 2012-2014 αποτελούν το 
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79,08% των βεβαιωθέντων για το έτος 2012, το 77,55% για το 2013 και το 77,48% για το 
2014, οι υποκατηγορίες των εσόδων εµφανίζουν τις παρακάτω τάσεις: 

• Στα τακτικά έσοδα εισπράχθηκε το 96,62% των βεβαιωµένων εσόδων του 2012, το 
96,87% του 2013 και το 96,81% του 2014  

• Στα έκτακτα έσοδα εισπράχθηκε το 84,34% των βεβαιωµένων εσόδων του 2012, το 
86,31% του 2013 και το 96,29% του 2014 

• Στα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 
εισπράχθηκε το 5,01% των βεβαιωµένων εσόδων του 2012, το 3,96% του 2013 και το 6,52% 
του 2014 

• Στις εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 
εισπράχθηκε το 99,97% των βεβαιωµένων εσόδων του έτους 2012, το 99,96% του 2013 και 
το 98,42% του 2014. 

• Στα έσοδα από δάνεια καθώς και το χρηµατικό υπόλοιπο παρατηρείται συµφωνία 
των βεβαιωµένων µε τα εισπραχθέντα έσοδα. 

 

7.1.3.2 Σχόλια 
 

• Στις κατηγορίες όλων των εσόδων πλην των εισπρακτέων υπολοίπων από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη παρατηρείται σταθερότητα και σχεδόν 
ταύτιση των βεβαιωµένων και εισπραχθέντων εσόδων, µαρτυρώντας ότι η 
εισπρακτική ικανότητα του δήµου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

• Όσον αφορά τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 
έτη το ποσοστό των εισπραχθέντων σε σχέση µε τα βεβαιωθέντα έσοδα είναι 
δραµατικά χαµηλό και πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες να αναπτύξουν δράσεις για την 
αύξησή του. 

 

7.1.4 Βαθµός εκτέλεσης προϋπολογισµού: βεβαιωθέντα/προϋπολογισθέντα έσοδα 

 
7.1.4.1 Ανάλυση βεβαιωθέντων/προϋπολογισθέντα έσοδα 
 
Το ποσοστό των βεβαιωµένων εσόδων προς τα προϋπολογισθέντα έσοδα φανερώνει το 
βαθµό ακρίβειας της σύνταξης του Προϋπολογισµού καθώς και το βαθµό που µπόρεσε 
αυτός να εκτελεστεί. Σύµφωνα µε τον πίνακα 7.1.4.1 αν και τα συνολικά βεβαιωθέντα 
έσοδα στην τριετία 2012-2014 αποτελούν το 80,20% των προϋπολογισθέντων για το έτος 
2012, το 82,09% για το 2013 και το 88,92% για το 2014, οι υποκατηγορίες των εσόδων 
εµφανίζουν τις παρακάτω τάσεις: 

• Τα βεβαιωµένα τακτικά έσοδα αποτελούν το 81,79% των προϋπολογισθέντων 
εσόδων του 2012, το 89,21% του 2013 και το 97,22% του 2014  

• Τα βεβαιωµένα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 56,89% των προϋπολογισθέντων 
εσόδων του 2012, το 43,12% του 2013 και το 58,03% του 2014 

• Τα βεβαιωµένα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη αποτελούν το 166,16% των προϋπολογισθέντων εσόδων του 2012, το 
117,90% του 2013 και το 104,21% του 2014 
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• Οι βεβαιωµένες εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές 
χρηµάτων αποτελούν το 10,63% των προϋπολογισθέντων εσόδων του έτους 2012, το 
73,80% του 2013 και το 76,64% του 2014. 

 

7.1.4.2 Σχόλια 

 
• Αν και η βεβαίωση των τακτικών εσόδων υλοποιείται σε ικανοποιητικά ποσοστά, η 

απόκλιση οφείλεται κυρίως στην αδυναµία σύλληψης της φορολογητέας ύλης, όπως το 
εµβαδόν των ακινήτων, τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κλπ. 

• Η βεβαίωση των εκτάκτων εσόδων παρουσιάζει µεγάλη απόκλιση και αυτό, εκτός 
από τις λάθος προβλέψεις, οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των χρήσεων 
πραγµατοποιούνται περικοπές των επιχορηγήσεων από το κράτος. 

• Τα βεβαιωµένα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη, ενώ κατά το αρχικό έτος αναφοράς παρουσίαζε µεγάλη απόκλιση µε τα 
βεβαιωµένα έσοδα να ξεπερνούν τα προϋπολογισθέντα, κατά το έτος 2014 παρουσιάζουν 
συµφωνία µεταξύ τους. Οι προηγούµενες αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι δεν 
εισπράχθηκε το προβλεπόµενο ποσοστό βεβαιωµένων εσόδων κατά την προηγούµενη 
χρήση και µεταφέρθηκε ως ανείσπρακτο στην επόµενη. 

 

7.1.5 Αξιολόγηση εσόδων του ∆ήµου Βόλου 

• Ο ∆ήµος Βόλου παρουσιάζει ικανοποιητικό δείκτη αυτοδυναµίας, αφού τα 
τακτικά του έσοδα αποτελούν κατά µέσο όρο το 68,42% των συνολικών εισπραχθέντων 
εσόδων. Ωστόσο, αν και η εισπρακτική ικανότητα του δήµου είναι σε άριστα επίπεδα, αφού 
παρατηρείται σταθερότητα και σχεδόν ταύτιση των βεβαιωµένων και εισπραχθέντων 
εσόδων, χρειάζεται βελτίωση στις µεθόδους σύλληψης της φορολογητέας ύλης, προκειµένου 
να βελτιωθεί και ο βαθµός εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

• Οι επιχορηγήσεις αποτελούν κατά µέσο όρο το 12,01% των εισπραχθέντων 
εσόδων και φανερώνουν µικρό δείκτη οικονοµικής εξάρτησης στο κόστος που 
αναλαµβάνει ο δήµος για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες. Πρέπει ωστόσο να γίνει 
τροποποίηση του υπολογισµού της εκτίµησης των εσόδων από επιχορηγήσεις, ώστε να 
βελτιωθεί ο βαθµός εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

•  Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρόβληµα, αφού ενώ αποτελούν το 13,62% κατά µέσο όρο των 
προϋπολογισθέντων εσόδων τελικά διαµορφώνονται στο ποσοστό των 1,32% των 
πραγµατικά εισπραχθέντων.  
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7.2 Ανάλυση Εξόδων 2012-2014 

7.2.1 Εισαγωγή 

Οι δαπάνες του προϋπολογισµού του ∆ήµου διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες: 

• Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές αρετών και 
τρίτων, παροχές τρίτων, πληρωµές φόρων-τελών, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωµές για 
την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων, πληρωµές για 
µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις, δωρεές, εγγυήσεις) 

• Επενδύσεις (αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, προµήθεια παγίων, έργα, µελέτες, 
έρευνες, πειραµατικές εργασίες, τίτλοι πάγιας επένδυσης) 

• Πληρωµές Π.Ο.Ε. (υποχρεώσεις προηγουµένων οικονοµικών ετών) 

• Αποθεµατικό 

και παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων των εξόδων του ∆ήµου Βόλου έγινε χρήση των 7.2.1.1, 
7.2.1.2 και 7.2.1.3 απολογιστικών πινάκων εξόδων της τριετίας 2012-2013-2014 αντίστοιχα. 

 

7.2.2 ∆είκτης προτεραιοτήτων του ∆ήµου-Πληρωθέντα έξοδα 

7.2.2.1 Ανάλυση πληρωθέντων εξόδων 

Αν και οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου δεν µεταβλήθηκαν ουσιαστικά κατά την τριετία 
2012-2014 (µέση ετήσια µεταβολή 0,67%), οι υποκατηγορίες των εξόδων, σύµφωνα µε τον 
πίνακα 7.2.2.1, µαρτυρούν το δείκτη προτεραιοτήτων των πληρωµών του ∆ήµου ως εξής: 

• Tα έξοδα χρήσης αποτελούν το 76,37% των συνολικών πληρωµών για το έτος 
2012, το 70,07% για το 2013 και το 70,44% για το 2014 (µέση ετήσια µείωση 
3,88%) 

• Οι επενδύσεις αποτελούν το 11,17% των συνολικών πληρωµών για το έτος 2012, το 
10,06% για το 2013 και το 8,03% για το 2014  (µέση ετήσια µείωση 14,06%) 

• Οι πληρωµές Π.Ο.Ε. αποτελούν το 12,46% των συνολικών πληρωµών για το έτος 
2012, το 19,87% για το 2013 και το 21,53% για το 2014 (µέση ετήσια αύξηση 
36,40%) 

7.2.2.2 Πληρωθέντα έξοδα/υπηρεσία 

Η ανάλυση των πληρωθέντων εξόδων ανά υπηρεσία είναι απαραίτητη προκειµένου να 
διαπιστωθεί το κόστος κάθε υπηρεσίας, αλλά ιδιαίτερα για να υπολογιστεί η δαπάνη των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, ώστε να καθοριστεί αντίστοιχα το ύψος των ανταποδοτικών 
τελών, που θα επιβληθούν προς τους κατοίκους του δήµου. Λαµβάνοντας υπόψη τον πίνακα 
7.2.2.2 συµπεραίνουµε τα παρακάτω: 

• Οι γενικές υπηρεσίες απορρόφησαν το 37,69% των πληρωµών για το έτος 
2012, το 35,95% το 2013 και το 19,45% το 2014 
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• Η υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού απορρόφησε το 17,61% 
των πληρωµών για το έτος 2012, το 15,94% το 2013 και το 16,66% το 2014 

• Οι τεχνικές υπηρεσίες απορρόφησαν το 12,01% των πληρωµών για το έτος 
2012, το 10,54% το 2013 και το 7,49% το 2014 

• Οι οικονοµικές-διοικητικές υπηρεσίες απορρόφησαν το 6,68% των 
πληρωµών για το έτος 2012, το 4,97% το 2013 και το 5,03% το 2014 

7.2.2.3 Σχόλια 

• Σηµαντικό µέρος των πληρωµών του ∆ήµου για την τριετία 2012-2014 αποτελεί η 
τακτοποίηση οφειλών των δήµων, που συνενώθηκαν µε το πρόγραµµα 
“Καλλικράτης” στον ενιαίο δήµο Βόλου. 

• Τα έξοδα χρήσης απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των πληρωµών, 
αποδεικνύοντας το µεγάλο κόστος της λειτουργίας του ∆ήµου 

• Οι επενδύσεις απορροφούν ελάχιστο µέρος των πληρωµών 

 

7.2.3 Κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου- Αναµορφώσεις 

7.2.3.1 Ανάλυση  

Αν και τα αρχικά προϋπολογισθέντα έξοδα αποτελούν κατά µέσο όρο το 88,88% των 
διαµορφωθέντων κατά την τριετία 2012-2014, οι υποκατηγορίες των εξόδων, σύµφωνα µε 
τον πίνακα 7.2.3.1, έχουν ως εξής: 

• τα προϋπολογισθέντα έξοδα χρήσης αποτελούν το 91,15% των τελικών 
διαµορφωθέντων για το έτος 2012, το 97,50% για το 2013 και το 92,15% για το 2014  

• Οι προϋπολογισθέντες επενδύσεις αποτελούν το 81,49% των τελικών 
διαµορφωθέντων για το έτος 2012, το 99,09% για το 2013 και το 83,99% για το 2014   

• Οι προϋπολογισθέντες πληρωµές Π.Ο.Ε. αποτελούν το 79,979% των τελικών 
διαµορφωθέντων για το έτος 2012, το 73,24% για το 2013 και το 86,34% για το 2014   

 

7.2.3.2 Σχόλια 

Με δεδοµένες τις µεταβολές στις κατανοµές των επιχορηγήσεων, οι εκτιµήσεις για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού επαληθεύονται σε µεγάλο βαθµό. Παρόλα αυτά θα 
πρέπει να εκτιµώνται καλύτερα τόσο τα ιστορικά δεδοµένα, όσο και οι προοπτικές για την 
περαιτέρω βελτίωση του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισµού. 

7.2.4 Σχέση πληρωθέντων/τιµολογηθέντων εξόδων 

Η σχέση των πληρωθέντων εξόδων σε σχέση µε τα τιµολογηθέντα µαρτυρά την απόκλιση 
του κόστους σε σχέση µε την πραγµατοποιηθείσα ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης. Όσο 
µικρότερη είναι η παραπάνω απόκλιση, τόσο µικρότερη είναι και η µεταφορά ανεξόφλητων 
υπολοίπων υποχρεώσεων σε επόµενη οικονοµική χρήση. 

 

7.2.4.1 Ανάλυση πληρωθέντων/τιµολογηθέντων εξόδων ανά υπηρεσία 
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Σύµφωνα µε τον πίνακα 7.2.4.1 τα συνολικά πληρωθέντα έξοδα σε σχέση µε τα 
τιµολογηθέντα ανέρχονται στο ποσοστό των 88,77% για το έτος 2012, στο 93,81% για το 
2013 και στο 97,15% για το 2014. Όσον αφορά τις επιµέρους υπηρεσίες ισχύουν τα εξής: 

• Στις γενικές υπηρεσίες εξοφλήθηκαν το 98,75% των τιµολογηθέντων δαπανών για 
το έτος 2012, το 97,58% το 2013 και το 97,84% το 2014 

• Στις οικονοµικές-διοικητικές υπηρεσίες εξοφλήθηκαν το 95,88% των 
τιµολογηθέντων δαπανών για το έτος 2012, το 94,38% το 2013 και το 98,20% το 
2014 

• Στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού εξοφλήθηκαν το 90,55% των 
τιµολογηθέντων δαπανών για το έτος 2012, το 91,13% το 2013 και το 97,47% το 
2014 

• Στις τεχνικές υπηρεσίες εξοφλήθηκαν το 90,39% των τιµολογηθέντων δαπανών για 
το έτος 2012, το 92,90% το 2013 και το 93,66% το 2014 

• Στις πληρωµές Π.Ο.Ε. εξοφλήθηκαν το 61,97% των τιµολογηθέντων δαπανών για το 
έτος 2012, το 91,30% το 2013 και το 95,48% το 2014 

 

7.2.4.2 Σχόλια 

Παρατηρείται σηµαντική βελτίωση της ικανότητας του ∆ήµου Βόλου να εξοφλεί τις απαιτήσεις 
που δηµιουργεί προς τρίτους την τριετία 2012-2014 (µέση ετήσια αύξηση 4,19%). Ιδιαίτερα 
στις πληρωµές Π.Ο.Ε. παρατηρείται µέση ετήσια αύξηση 16,76% περιορίζοντας σηµαντικά 
τη µεταφορά υπολοίπων υποχρεώσεων του δήµου προηγουµένων χρήσεων σε επόµενες 
χρήσεις. 

 

7.2.5 Αξιολόγηση Εξόδων του ∆ήµου Βόλου 

• Οι λειτουργικές δαπάνες απορροφούν κατά µέσο όρο το 72,29% των συνολικών 
πληρωµών του δήµου, µαρτυρώντας τόσο το µεγάλο κόστος λειτουργίας του δήµου, 
όσο και την προτεραιότητα του δήµου να εξοφλούνται πρώτα οι δαπάνες που 
αφορούν τη µισθοδοσία των υπαλλήλων αλλά την οµαλή λειτουργία του. 

• Οι εκτιµήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισµού είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, 
πρέπει να γίνει καλύτερη καταγραφή των ιστορικών δεδοµένων αλλά και των 
προοπτικών, κυρίως όσων έχουν άµεση σχέση µε κρατικές χρηµατοδοτήσεις, 
προκειµένου να µην υπάρχουν αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του προϋπολογισµού. 

• Κατά το έτος 2014 εξοφλήθηκαν το 95,48% των οφειλών από Π.Ο.Ε., γεγονός που 
αποδεικνύει τη βελτιστοποίηση της ικανότητας του δήµου να διαχειρίζεται τις οφειλές 
των προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων. 
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7.3 Νοµικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Α.Ε. του ∆ήµου Βόλου 
 
7.3.1 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) 
 
 
Για το ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ διαθέσιµα στοιχεία προς επεξεργασία ήταν οι 
απολογισµοί ετών 2011-2012-2013. 
 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 67,79% των συνολικών 
εσόδων για το έτος 2011, το 60,22% το 2012 και το 63,20% το 2013, παρουσιάζοντας µέση 
ετήσια αύξηση 32,37%. 
 
Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν µέση ετήσια αύξηση 38,34%. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.1.α: Απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2011-2013 

ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  3.707.735,57 € 5.702.074,79 € 6.107.951,59 € 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 356.338,90 € 650.732,95 € 992.659,63 € 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 594.985,80 € 2.164.935,11 € 1.948.903,21 € 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 810.492,12 € 950.411,61 € 614.535,19 € 
ΣΥΝΟΛΟ 5.469.552,39 € 9.468.154,46 € 9.664.049,62 € 
Πηγή: ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία 
 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα τα έξοδα χρήσης αποτελούν το 81,92% των συνολικών 
εξόδων για το έτος 2011, το 68,77% το 2012 και το 65,24% το 2013. Από αυτά το 75,87% το 
έτος 2011, το 76,49% το 2012 και το 77,71% το 2013 αφορούν αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού. 
 
Οι επενδύσεις αποτελούν το 2,1% των συνολικών εξόδων για το έτος 2011, το 0,11% το 
2012 και το 0,55% το 2013.   
 
Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν µε µέση ετήσια αύξηση 72,95%.  
 
Οι επιχορηγήσεις του ∆ήµου Βόλου προς το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ανέρχονται στο 
ποσό των 3.250.000,00€ για το έτος 2011, 5.705.000,00€ για το έτος 2012 και 5.187.479,51€ 
για το έτος 2013. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.1.β: Απολογιστικά στοιχεία εξόδων 2011-2013 

  ∆ΑΠΑΝΕΣ 2011 2012 2013 
6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ       

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 2.187.583,23 € 5.182.907,55 € 4.370.070,68 € 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 123.734,98 € 182.853,90 € 207.823,22 € 
62 Παροχές τρίτων 465.006,20 € 869.772,94 € 697.999,80 € 
63 Φόροι και τέλη 3.138,36 € 3.596,79 € 5.220,84 € 
64 Λοιπά γενικά έξοδα 54.967,60 € 313.660,75 € 152.486,21 € 

65 
Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµόσια πίστης 447,56 € 1.668,44 € 1.308,01 € 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 48.300,70 € 221.334,45 € 210.384,63 € 

68 Λοιπά έξοδα 0,00 € 503,00 € 0,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 2.883.178,63 € 6.776.297,82 € 5.645.293,39 € 
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7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες παγίων 73.885,60 € 10.939,88 € 48.028,65 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 73.885,60 € 10.939,88 € 48.028,65 € 

          

8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ       

81 

Πληρωµές οφειλών 
παρελθόντων οικονοµικών 
ετών (ΠΟΕ) 404.633,49 € 1.226.213,11 € 1.126.387,34 € 

82 Λοιπές Αποδόσεις 157.443,06 € 1.840.168,46 € 1.833.750,95 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 562.076,55 € 3.066.381,57 € 2.960.138,29 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ  3.519.140,78 € 9.853.619,27 € 8.653.460,33 € 
Πηγή: ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία 
 
 
7.3.2 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
(Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) 

 
Για την ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ διαθέσιµα στοιχεία προς επεξεργασία ήταν οι 
ισολογισµοί ετών 2011-2012-2013. 
 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οι πωλήσεις υπηρεσιών αποτελούν το 5,81% των 
συνολικών εσόδων για το έτος 2011, το 4,44% το 2012 και το 5,40% το 2013, 
παρουσιάζοντας µέση ετήσια αύξηση 24,45%. 
 
Οι επιχορηγήσεις είναι η κύρια πηγή εσόδου της επιχείρησης αφού αποτελούν το 94,06% 
των συνολικών εσόδων για το έτος 2011, το 95,38% το 2012 και το 94,41% το 2013, 
παρουσιάζοντας µέση ετήσια αύξηση 30,34%. 
Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν µέση ετήσια αύξηση 38,34%. 
 
Το ποσό χρηµατοδότησης του ∆ήµου προς την ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ ανήλθε στα 750.000,00€ για 
το έτος 2011, 1.600.000,00€ για το έτος 2012 και 1.410.000,00€ για το έτος 2013. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.2.α: Στοιχεία εσόδων 2011-2013 βάσει ισολογισµών 
ΕΣΟ∆Α 2011 2012 2013 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

149.721,49 € 245.340,07 € 222.947,73 € 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2.425.812,24 € 5.269.002,59 € 3.897.607,08 € 

ΕΣΟ∆Α 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

0,00 € 217,33 € 1.964,18 € 

ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.439,98 € 9.840,66 € 5.754,31 € 
ΣΥΝΟΛΟ 2.578.973,71 € 5.524.400,65 € 4.128.273,30 € 
Πηγή: Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία 
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Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού αποτελούν το 
79,35% των συνολικών εξόδων για το έτος 2011, το 82,83% το 2012 και το 85,21% το 2013.   
Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν µε µέση ετήσια αύξηση 32,15%. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.2.β: Στοιχεία εξόδων 2011-2013 βάσει ισολογισµών 
ΕΞΟ∆Α 2011 2012 2013 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.927.482,31 € 3.894.162,92 € 3.400.605,15 € 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 85.463,62 € 199.104,99 € 98.193,20 € 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 94.826,77 € 263.277,49 € 171.619,30 € 
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.130,46 € 6.151,28 € 1.729,93 € 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 132.962,11 € 250.316,43 € 289.516,09 € 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 7.398,78 € 9.187,13 € 7.648,51 € 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 178.793,00 € 79.244,55 € 21.418,78 € 
ΣΥΝΟΛΟ 2.429.057,05 € 4.701.444,79 € 3.990.730,96 € 
Πηγή: Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία 
 

7.3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) 

 

Για την ANEBO A.E.  ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ διαθέσιµα στοιχεία προς επεξεργασία ήταν οι 
ισολογισµοί ετών 2011-2012-2013. Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα τα συνολικά έσοδα 
παρουσιάζουν µέση ετήσια µείωση 19,62%. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.3.α: Στοιχεία εσόδων 2011-2013 βάσει ισολογισµών 
ΕΣΟ∆Α 2011 2012 2013 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 104.982,50 € 97.683,30 € 38.005,45 € 
ΜΕΛΕΤΕΣ 131.260,16 € 128.760,16 € 67.500,00 € 
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α  120.000,00 € 30.000,00 € 110.970,26 € 
ΣΥΝΟΛΟ 356.242,66 € 256.443,46 € 216.475,71 € 
Πηγή: ΑΝ.Ε.ΒΟ.Α.Ε., ιδία επεξεργασία 
 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού αποτελούν το 
28,61% των συνολικών εξόδων για το έτος 2011, το 32,67% το 2012 και το 26,44% το 2013.   
Οι αµοιβές και έξοδα τρίτων αποτελούν το 49,42% των συνολικών εξόδων για το έτος 
2011, το 57,05% το 2012 και το 61,35% το 2013. Τα συνολικά έξοδα µειώθηκαν µε µέσο 
ετήσιο ρυθµό 19,19%.Το ποσό που δόθηκε µέσω αναθέσεων του ∆ήµου προς την  
ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. ανήλθε στα 139.925,00€ για το έτος 2011, 130.700,00€ για το έτος 2012 και 
83.025,00€ για το έτος 2013. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.3.β: Στοιχεία εξόδων 2011-2013 βάσει ισολογισµών 
ΕΞΟ∆Α 2011 2012 2013 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 99.164,54 € 80.468,58 € 56.483,47 € 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 171.293,04 € 140.542,93 € 131.028,94 € 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.305,46 € 3.114,77 € 3.122,81 € 
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 320,55 € 1.519,46 € 11.228,88 € 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 42.617,33 € 16.067,34 € 8.938,68 € 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 65,29 € 18,00 € 25,40 € 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.857,95 € 4.613,13 € 2.763,54 € 
ΣΥΝΟΛΟ 346.624,16 € 246.344,21 € 213.591,72 € 
Πηγή: ΑΝ.Ε.ΒΟ.Α.Ε., ιδία επεξεργασία 
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7.3.4 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ                
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 

Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οι πωλήσεις υπηρεσιών είναι η κύρια πηγή εσόδων της 
επιχείρησης αφού αποτελούν το 98,63% των συνολικών εσόδων για το έτος 2011, το 99,25% 
το 2012 και το 98,94% το 2013, παρουσιάζοντας µέση ετήσια µείωση 10,62%. 
 
Οι επιχορηγήσεις αποτελούν το 1,37% των συνολικών εσόδων για το έτος 2011, το 0,4% 
το 2012 και το 0,6% το 2013, παρουσιάζοντας µέση ετήσια µείωση  32,88%. 
Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν µέση ετήσια µείωση 10,74%. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.4.α: Απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2011-2013 
ΕΣΟ∆Α 2011 2012 2013 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16.267.048,91 € 15.626.375,09 € 12.812.493,33 € 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΕΣΟ∆Α 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 226.645,88 € 63.397,66 € 77.603,01 € 

ΕΣΟ∆Α 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ   43.534,14 € 31.655,08 € 

ΕΣΟ∆Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   11.302,06 € 28.409,88 € 
ΣΥΝΟΛΟ 16.493.694,79 € 15.744.608,95 € 12.950.161,30 € 
Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β., ιδία επεξεργασία 
 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού αποτελούν το 
42,65% των συνολικών εξόδων για το έτος 2011, το 36,70% το 2012 και το 33,57% το 2013.   
 
Οι παροχές τρίτων αποτελούν το 13,32% των συνολικών εξόδων για το έτος 2011, το 
18,52% το 2012 και το 26,41% το 2013.  
 
Τα συνολικά έξοδα µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 9,33%. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3.4.β: Απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2011-2013 
ΕΞΟ∆Α 2011 2012 2013 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.596.533,55 € 6.083.746,59 € 4.863.453,59 € 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 114.134,18 € 183.348,15 € 179.141,24 € 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.371.995,24 € 3.069.566,82 € 3.826.110,03 € 
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 6.461,69 € 46.760,11 € 9.622,53 € 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 1.232.790,01 € 786.134,06 € 604.782,15 € 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 589.908,14 € 526.759,36 € 604.782,15 € 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.901.324,96 € 5.881.058,22 € 4.401.129,81 € 
ΣΥΝΟΛΟ 17.813.147,77 € 16.577.373,31 € 14.489.021,50 € 
Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Μ.Β., ιδία επεξεργασία 
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7.4  Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT)  
 

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Αδυναµία προβλέψεων µε ακρίβεια για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού 

Οικονοµική αυτοδυναµία του ∆ήµου όσον 
αφορά τη λειτουργία του 

Αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του 
προϋπολογισµού 

Μικρή δανειακή εξάρτηση του δήµου 

Ανάγκη αναλυτικότερης σύνταξης του 
προϋπολογισµού, ώστε να επιτυγχάνεται 
καλύτερη κοστολόγηση των υπηρεσιών του 
∆ήµου 

Εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού 
συστήµατος και νέου τύπου 
προϋπολογισµού 

Εξάρτηση του ∆ήµου από τις κρατικές 
επιχορηγήσεις 

Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ανθρώπινου 
δυναµικού του ∆ήµου 

Απορρόφηση υψηλού ποσοστού εσόδων για 
κάλυψη κόστους µισθοδοσίας 

Ικανοποιητικό επίπεδο της ρευστότητας του 
∆ήµου για την αντιµετώπιση βραχυχρόνιων 
ή απρόβλεπτων καταστάσεων 

Αδράνεια στην είσπραξη οφειλών 
παρελθόντων ετών 

 

Μειωµένα έσοδα λόγω έλλειψης επαρκών 
µηχανισµών ελέγχων στον ∆ήµο 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

      Μείωση τακτικών επιχορηγήσεων Νέα επιχειρησιακά προγράµµατα µέσω του 
νέου ΕΣΠΑ 

Ασταθές µακροοικονοµικό περιβάλλον Παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας 
ΟΤΑ, το οποίο βοηθά στη θέσπιση 
ρεαλιστικών στόχων µέσω του 
προϋπολογισµού και στην παρακολούθηση 
υλοποίησής τους. 

Κατάργηση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  

 
 
7.4.1 Συνθετική διάγνωση 
 
7.4.1.1 Σχόλια επί του δηµοσιευθέντος Ισολογισµού 2012 του ∆ήµου Βόλου 

 

Ο ισολογισµός του ∆ήµου είναι το εργαλείο κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 
προκειµένου να προσδιορισθεί η πραγµατική θέση του δήµου, η αποτελεσµατικότητά του και 
να παραχθούν πληροφορίες για τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιµότητά του. 
Για τους παραπάνω λόγους καταρτίστηκαν οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες: 

 
1. ∆είκτης γενικής ρευστότητας ή κεφαλαίου κίνησης: κυκλοφορούν ενεργητικό/ 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (27.568.130,79€/11.797.396,96€=2,34) 
 
Ο συγκεκριµένος δείκτης αξιολογεί την ικανότητα του ∆ήµου να αντιµετωπίζει βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις. Όσο, λοιπόν, µεγαλύτερο είναι το παραπάνω πηλίκο τόσο καλύτερη η θέση 
του δήµου από πλευράς ρευστότητας. 
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Επίσης ως κεφάλαιο κίνησης είναι το βραχυχρόνιο πλεόνασµα ρευστότητας και ορίζεται ως η 
διαφορά του ποσού του κυκλοφορούντος ενεργητικού µείον το ποσό των βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων (27.568.130,79€ - 11.797.396,96€=15.770.733,83€). Αποτελεί το περιθώριο 
ασφάλειας για να είναι σε θέση ο ∆ήµος να αντιµετωπίσει κάποια ανεπιθύµητη εξέλιξη στη 
ροή του κεφαλαίου κίνησης. 
 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η ρευστότητα του ∆ήµου είναι αρκετά καλή. 
 

2. ∆είκτης δανειακής εξάρτησης: σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού 
(24.885.909,46€/342.027.089,46€=7,28%) 
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει το ποσοστό των υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες και τους 
προµηθευτές καθώς και το βαθµό δανειακής κάλυψης από µακροχρόνιους και 
βραχυχρόνιους πιστωτές της χρηµατοδότησης του ενεργητικού. 
 
Εποµένως όσο πιο µικρό είναι το παραπάνω ποσοστό τόσο µεγαλύτερη ασφάλεια και 
προστασία διασφαλίζεται προς τους πιστωτές του ∆ήµου. 
 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η δανειακή εξάρτηση του ∆ήµου είναι πολύ 
µικρή. 

 
3. ∆είκτης επιδοτήσεων: έσοδα επιδοτήσεων/σύνολο οργανικών εσόδων 

(32.576.772.60€/53.035.251,97€=61,42%) 
 
Ο παραπάνω δείκτης φανερώνει το βαθµό εξάρτησης της υλοποίησης του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Εποµένως, όσο πιο µικρό είναι το παραπάνω 
ποσοστό τόσο µεγαλύτερη αυτονοµία παρουσιάζει ο ∆ήµος. Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι 
τα έσοδα του ∆ήµου Βόλου εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις επιχορηγήσεις του 
κράτους. 
 
            4. ∆είκτης ανθρώπινου δυναµικού: κόστος απασχόλησης/συνολικά έσοδα 
(21.654.939,46€/73.736.347,07€=29,37%) 
 
Το µισθολογικό κόστος αποτελεί ανελαστικό και δύσκολα µειούµενο κοµµάτι του 
προϋπολογισµού ενός δήµου. Όσο υψηλότερος ο παραπάνω αριθµοδείκτης τόσο µικρότερη 
η δαπάνη που αποµένει για να διατεθεί για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. 
 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το ποσοστό απορρόφησης εσόδων για την κάλυψη 
της µισθοδοσίας είναι σε υψηλά επίπεδα. 
 

 

7.4.1.2 Σχόλια στον τρόπο κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Βόλου 

1. Η κατάρτιση του προϋπολογισµού του δήµου πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την 
αρχή της αντικειµενικότητας, κατά την οποία η εκτίµηση των εσόδων και των εξόδων του 
δήµου πρέπει να γίνεται µε βάση κάποια αντικειµενική µέθοδο. Στο πλαίσιο λοιπόν 
αξιολόγησης του δήµου, πρέπει να εντοπίζονται οι δυνατότητες και αδυναµίες, µε την 
επεξεργασία ιστορικών δεδοµένων και να εκτιµώνται οι προοπτικές, µικροσκοπικά και 
µακροσκοπικά, ώστε να βρίσκονται λύσεις µε ανεκτές αποκλίσεις. Αν και οι εκτιµήσεις για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού επαληθεύονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, χρήζουν 
βελτίωσης. 
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2. Κατά την ανάλυση των εσόδων προέκυψε ότι η αυτοδυναµία του δήµου 
κυµαίνεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, µε κύριο σηµείο αντιµετώπισης την ενεργοποίηση 
του µηχανισµού είσπραξης οφειλών από προηγούµενα οικονοµικά έτη. 

3. Από τη µελέτη των εξόδων προκύπτει ότι το λειτουργικό κόστος του δήµου 
αποτελεί τον κύριο όγκο των δαπανών. Ωστόσο, η ικανότητα του δήµου να εξοφλεί εντός της 
οικονοµικής χρήσης τις οφειλές του προς τρίτους είναι σε άριστο επίπεδο. 
 

 

7.4.2 Κρίσιµα ζητήµατα  

• Η απορρόφηση µεγάλου µέρους των εσόδων από ιδίους πόρους για την  κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους, δεν επιτρέπει να προκύπτουν δράσεις µε επενδυτικούς 
σκοπούς από ίδια κεφάλαια του ∆ήµου. 

• Ελλιπής αξιοποίηση τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού, που θα µπορούσε να 
συµβάλλει στην ορθότερη κατάρτιση του προϋπολογισµού και παρακολούθηση της 
υλοποίησης των στόχων, που τίθενται. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.1.α: Απολογιστικός πίνακας εσόδων 2012 
                                        
            
  

Κ.Α.  ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ   

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ   

∆ΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ   

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ   

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ   

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

  0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

  01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 01     2.129.030,37 1.685.119,58   2.774,64   1.682.344,94   754.622,64   927.722,30 

  02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 02     93.590,97 170.482,48   0,00   170.482,48   170.482,48   0,00 

  03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 03     11.689.132,16 11.338.250,81   0,00   11.338.250,81   11.335.234,13   3.016,68 

  04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 04     4.885.000,00 2.649.339,91   1.661,66   2.647.678,25   2.531.029,36   116.648,89 

  05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 05     1.652.224,60 1.291.225,65   9.853,27   1.281.372,38   1.263.924,04   17.448,34 

  06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 06     37.578.160,80 31.717.644,34   0,00   31.717.644,34   31.717.644,34   0,00 

  07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

Σύνολο Κ.Α. : 07     511.414,00 393.477,10   0,00   393.477,10   389.617,10   3.860,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0     58.538.552,90 49.245.539,87   14.289,57   49.231.250,30   48.162.554,09   1.068.696,21 

  1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

  11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 11     227.000,00 90.715,02   0,00   90.715,02   50.538,24   40.176,78 

  12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 12     1.525.800,00 91.655,00   0,00   91.655,00   91.655,00   0,00 

  13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 13     15.715.181,73 8.802.973,17   0,00   8.802.973,17   8.802.973,17   0,00 

  14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 14     25.000,00 16.000,00   0,00   16.000,00   16.000,00   0,00 

  15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 15     2.379.335,66 2.510.422,25   22.695,16   2.487.727,09   668.299,06   1.819.428,03 

  16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

Σύνολο Κ.Α. : 16     345.541,97 145.957,04   0,00   145.957,04   145.957,04   0,00 
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Σύνολο Κ.Α. : 1     20.217.859,36 11.657.722,48   22.695,16   11.635.027,32   9.775.422,51   1.859.604,81 

  2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

  21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 21     7.007.998,88 4.381.161,90   3.989,95   4.377.171,95   3.633.802,02   743.369,93 

  22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 22     4.178.070,51 2.244.404,30   1.801,30   2.242.603,00   1.929.287,36   313.315,64 

Σύνολο Κ.Α. : 2     11.186.069,39 6.625.566,20   5.791,25   6.619.774,95   5.563.089,38   1.056.685,57 

  3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

  31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 31     3.174.000,00 3.123.186,85   0,00   3.123.186,85   3.123.186,85   0,00 

  32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

Σύνολο Κ.Α. : 32     9.832.000,00 16.594.682,97   258.039,06   16.336.643,91   818.336,46   15.518.307,45 

Σύνολο Κ.Α. : 3     13.006.000,00 19.717.869,82   258.039,06   19.459.830,76   3.941.523,31   15.518.307,45 

  4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

  41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 41     7.696.472,09 478.924,63   3.061,79   475.862,84   475.577,08   285,76 

  42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 42     366.000,00 381.513,68   0,00   381.513,68   381.513,68   0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 4     8.062.472,09 860.438,31   3.061,79   857.376,52   857.090,76   285,76 

  5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

  51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

                                          

Σύνολο Κ.Α. : 511     2.613.629,71 2.617.002,37   0,00   2.617.002,37   2.617.002,37   0,00 

  512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 

Σύνολο Κ.Α. : 512     2.630.880,85 2.819.664,65   0,00   2.819.664,65   2.819.664,65   0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 51     5.244.510,56 5.436.667,02   0,00   5.436.667,02   5.436.667,02   0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 5     5.244.510,56 5.436.667,02   0,00   5.436.667,02   5.436.667,02   0,00 

                          
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
    116.255.464,30 93.543.803,70   303.876,83   93.239.926,87   

73.736.347,07 
  

19.503.579,80 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.1.β: Απολογιστικός πίνακας εσόδων 2013 
Κωδικός 

Λογαριασµού 
Περιγραφή ∆ιαµορφωµένος 

(∆.Π.) 
Τελικά 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα 

         
06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
117.500.913,85 96.458.630,53 74.800.978,55 

06.00 ΕΣΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ 117.500.913,85 96.458.630,53 74.800.978,55 

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 53.031.427,95 47.339.142,10 46.294.229,97 

06.00.01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1.066.033,92 1.447.113,64 550.908,39 

06.00.011 Μισθώµατα 610.953,45 1.251.607,58 445.971,54 

06.00.012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους 
ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων 
χώρων 

455.080,47 195.506,06 104.936,85 

06.00.02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 110.000,00 152.899,65 152.899,65 

06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 110.000,00 152.899,65 152.899,65 

06.00.03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

12.812.321,43 11.285.860,40 11.267.640,95 

06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 

12.812.321,43 11.285.270,82 11.267.051,37 

06.00.033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 
24/9-20/10/1958). 

0,00 589,58 589,58 

06.00.04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.600.627,79 3.317.580,05 3.214.476,59 

06.00.041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 
582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 

835.758,84 714.589,82 691.200,47 

06.00.043 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων 
και την παροχή υπηρεσιών. 

2.529,14 1.685,20 1.685,20 

06.00.044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 1.700.000,00 1.573.590,03 1.528.246,68 

06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών 

151.748,02 95.581,78 95.581,78 

06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 910.591,79 712.449,24 678.078,48 

06.00.047 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 
Ν. 1828/89). 

0,00 219.683,98 219.683,98 

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.381.883,37 1.464.963,82 1.438.759,85 

06.00.051 Φόροι 1.206.394,00 1.393.617,90 1.390.444,62 

06.00.052 Εισφορές 175.489,37 71.345,92 48.315,23 

06.00.06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

33.638.929,91 29.243.819,69 29.243.819,69 

06.00.061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

21.930.929,91 18.338.575,68 18.338.575,68 

06.00.062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για 
κάλυψη γενικών δαπανών 

11.708.000,00 10.905.244,01 10.905.244,01 

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 421.631,53 426.904,85 425.724,85 

06.00.071 Λοιπά τακτικά έσοδα 421.631,53 426.904,85 425.724,85 

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 25.957.499,29 10.963.078,60 9.714.583,13 

06.00.11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

18.639,13 8.717,21 8.717,21 

06.00.111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 5.639,13 7.053,61 7.053,61 

06.00.112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 13.000,00 1.663,60 1.663,60 

06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

4.840.281,40 2.591.311,51 2.591.311,51 

06.00.121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

4.840.281,40 2.591.311,51 2.591.311,51 

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 20.097.639,37 6.360.282,64 6.360.282,64 
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06.00.131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους 
πόρους για επενδυτικές δαπάνες 

6.374.798,72 4.390.062,83 4.390.062,83 

06.00.132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις 
και έργα 

13.722.840,65 1.970.219,81 1.970.219,81 

06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

870.630,13 1.791.489,74 578.734,55 

06.00.151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 868.865,71 1.788.084,37 575.329,18 

06.00.152 Παράβολα 1.764,42 3.405,37 3.405,37 

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 130.309,26 211.277,50 175.537,22 

06.00.162 Έσοδα από δαπάνες 
πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό 
τρίτων 

53.000,00 113.514,11 96.901,33 

06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 77.309,26 97.763,39 78.635,89 

06.00.2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

4.949.409,63 4.532.835,04 3.666.737,73 

06.00.21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 4.766.703,68 4.225.318,79 3.653.889,17 

06.00.211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται 
και εισπράττονται για πρώτη φορά. 

4.766.703,68 4.225.318,79 3.653.889,17 

06.00.22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 182.705,95 307.516,25 12.848,56 

06.00.221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται 
και εισπράττονται για πρώτη φορά 

182.705,95 307.516,25 12.848,56 

06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

16.333.392,52 19.257.567,04 762.611,97 

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

16.333.392,52 19.257.567,04 762.611,97 

06.00.321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 
οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 

10.915.373,49 11.877.746,62 692.061,77 

06.00.322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα 
οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 

5.418.019,03 7.379.820,42 70.550,20 

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

10.929.135,65 8.065.958,94 8.062.766,94 

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

10.750.135,65 8.008.008,78 8.008.008,78 

06.00.411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 811.500,00 598.612,07 598.612,07 

06.00.412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.754.000,00 1.519.731,02 1.519.731,02 

06.00.413 Ασφαλιστικές εισφορές 7.034.635,65 5.236.438,30 5.236.438,30 

06.00.414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 1.150.000,00 653.227,39 653.227,39 

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 179.000,00 57.950,16 54.758,16 

06.00.421 Επιστροφές χρηµάτων 179.000,00 57.950,16 54.758,16 

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.300.048,81 6.300.048,81 6.300.048,81 

06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

6.300.048,81 6.300.048,81 6.300.048,81 

06.00.511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα 

186.285,39 186.285,39 186.285,39 

06.00.512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα 

6.113.763,42 6.113.763,42 6.113.763,42 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.1.γ: Απολογιστικός πίνακας εσόδων 2014 
Κωδικός 

Λογαριασµού 
Περιγραφή ∆ιαµορφωµένος 

(∆.Π.) 
Τελικά 

Βεβαιωθέντα 
Εισπραχθέντα 

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

106.021.079,69 94.275.004,98 73.040.553,35 

06.00 ΕΣΟ∆Α ∆ΗΜΟΥ 106.021.079,69 94.275.004,98 73.040.553,35 

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 50.058.850,41 48.130.744,34 47.002.552,16 

06.00.01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

788.965,23 1.602.948,15 655.979,66 

06.00.011 Μισθώµατα 469.568,73 1.185.261,76 440.458,41 

06.00.012 Έσοδα από εκµετάλλευση 
εδάφους ακίνητης περιουσίας και 
κοινόχρηστων χώρων 

319.396,50 417.686,39 215.521,25 

06.00.02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

168.497,17 138.964,49 138.964,49 

06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 168.497,17 138.964,49 138.964,49 

06.00.03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

11.034.743,63 9.245.623,92 9.245.577,27 

06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 

11.034.154,05 9.245.608,78 9.245.562,13 

06.00.033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 
Β∆ 24/9-20/10/1958). 

589,58 15,14 15,14 

06.00.04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.824.130,25 2.715.273,01 2.686.474,31 

06.00.041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 
Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 
547/1977). 

645.529,56 746.352,50 727.546,70 

06.00.043 Εσοδα από την εκµετάλλευση 
έργων και την παροχή 
υπηρεσιών. 

1.691,06 1.315,60 1.315,60 

06.00.044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης 
περιουσίας 

1.374.559,06 1.233.126,50 1.233.114,41 

06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευµατιών 

115.125,13 121.007,35 120.937,98 

06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 686.775,44 401.919,41 392.007,97 

06.00.047 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη 
άρθρο (25 Ν. 1828/89). 

450,00 211.551,65 211.551,65 

06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.333.092,56 1.346.165,66 1.194.437,32 

06.00.051 Φόροι 1.203.276,17 1.103.797,32 1.103.797,00 

06.00.052 Εισφορές 129.816,39 242.368,34 90.640,32 

06.00.06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

33.532.781,87 32.634.841,18 32.634.841,18 

06.00.061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

20.458.602,36 19.942.942,10 19.942.942,10 

06.00.062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για 
κάλυψη γενικών δαπανών 

13.074.179,51 12.691.899,08 12.691.899,08 

06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 376.639,70 446.927,93 446.277,93 

06.00.071 Λοιπά τακτικά έσοδα 376.639,70 446.927,93 446.277,93 

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 17.172.437,15 9.669.332,94 9.579.791,63 

06.00.11 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

16.958,24 10.167,77 10.167,77 

06.00.111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 3.958,24 7.306,17 7.306,17 

06.00.112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 13.000,00 2.861,60 2.861,60 

06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

4.664.946,86 4.488.661,61 4.488.661,61 

06.00.121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

4.664.946,86 4.488.661,61 4.488.661,61 

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

11.724.280,82 4.284.763,77 4.284.763,77 
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06.00.131 Επιχορηγήσεις από 
θεσµοθετηµένους πόρους για 
επενδυτικές δαπάνες 

3.915.248,95 2.843.561,73 2.843.561,73 

06.00.132 Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα 

7.809.031,87 1.441.202,04 1.441.202,04 

06.00.14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 

0,00 73.797,90 73.797,90 

06.00.141 ∆ωρεές 0,00 73.797,90 73.797,90 

06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

712.672,99 724.963,33 661.785,73 

06.00.151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 711.591,10 723.939,21 660.761,61 

06.00.152 Παράβολα 1.081,89 1.024,12 1.024,12 

06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 53.578,24 86.978,56 60.614,85 

06.00.162 Έσοδα από δαπάνες 
πραγµατοποιηθείσες για 
λογαριασµό τρίτων 

43.833,38 53.082,90 28.067,90 

06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 9.744,86 33.895,66 32.546,95 

06.00.2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

2.976.294,12 3.690.479,77 2.896.520,33 

06.00.21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.885.537,27 3.342.151,57 2.830.382,49 

06.00.211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που 
βεβαιώνονται και εισπράττονται 
για πρώτη φορά. 

2.885.537,27 3.342.151,57 2.830.382,49 

06.00.22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 90.756,85 348.328,20 66.137,84 

06.00.221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών που 
βεβαιώνονται και εισπράττονται 
για πρώτη φορά 

90.756,85 348.328,20 66.137,84 

06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

19.610.802,14 20.437.240,56 1.332.783,65 

06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

19.610.802,14 20.437.240,56 1.332.783,65 

06.00.321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 
οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 

11.636.920,78 12.311.170,62 891.684,13 

06.00.322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα κατά τα 
προηγούµενα οικονοµικά έτη 
έκτακτα έσοδα 

7.973.881,36 8.126.069,94 441.099,52 

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

9.767.200,00 7.485.839,21 7.367.537,42 

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

9.704.200,00 7.178.086,51 7.178.086,51 

06.00.411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 811.500,00 534.173,63 534.173,63 

06.00.412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.634.000,00 1.190.978,75 1.190.978,75 

06.00.413 Ασφαλιστικές εισφορές 6.233.700,00 4.957.139,80 4.957.139,80 

06.00.414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 1.025.000,00 495.794,33 495.794,33 

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 63.000,00 307.752,70 189.450,91 

06.00.421 Επιστροφές χρηµάτων 63.000,00 307.752,70 189.450,91 

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.435.495,87 4.861.368,16 4.861.368,16 

06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

6.435.495,87 4.861.368,16 4.861.368,16 

06.00.511 Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά έσοδα 

1.500.000,00 1.580.799,57 1.580.799,57 

06.00.512 Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 

4.935.495,87 3.280.568,59 3.280.568,59 

    Γενικά Σύνολα : 106.021.079,69 94.275.004,98 73.040.553,35 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.2.1.α: Εισπραχθέντα Έσοδα κατά κατηγορία εσόδου 
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ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α.0 
ΚΑΙ 21) 51.796.356,11 € 70,25% 49.948.119,14 € 66,77% 49.832.934,65 € 68,23% 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 
ΚΑΙ 22) 11.704.709,87 € 15,87% 9.727.431,69 € 13,00% 9.645.929,47 € 13,21% 

∆ΑΝΕΙΑ (Κ.Α 31) 3.123.186,85 € 4,24% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ (Κ.Α.32) 818.336,46 € 1,11% 762.611,97 € 1,02% 1.332.783,65 € 1,82% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
(Κ.Α.4) 857.090,76 € 1,16% 8.062.766,94 € 10,78% 7.367.537,42 € 10,09% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Κ.Α.5) 5.436.667,02 € 7,37% 6.300.048,81 € 8,42% 4.861.368,16 € 6,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 73.736.347,07 € 100,00% 74.800.978,55 € 100,00% 73.040.553,35 € 100,00% 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.2.1.β: Εισπραχθέντα Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 

 2012 2013 2014 
Επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις 

8.802.973,17€ 6.360.282,64€ 4.284.763,77€ 

Συνολικά Εισπραχθέντα 
Έσοδα 

73.736.347,07€ 74.800.978,55€ 73.040.553,35€ 

Ποσοστό 
επιχορηγήσεων επί των 
συνολικών εισπράξεων 

11,94% 8,50% 5,87% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.2.1.γ: Εισπραχθέντα Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 

 2012 2013 2014 
Επιχορηγήσεις για 
έκτακτες λειτουργικές 
δαπάνες 

91.655,00€ 2.591.311,51€ 4.488.661,61€ 

Συνολικά Εισπραχθέντα 
Έσοδα 

73.736.347,07€ 74.800.978,55€ 73.040.553,35€ 

Ποσοστό 
επιχορηγήσεων επί των 
συνολικών εισπράξεων 

0,12% 3,46% 6,15% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.3.1: Eισπραχθέντα/βεβαιωθέντα έσοδα  τριετίας 2012-2014 

 
 

2012 2013 2014 
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ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α.0 
ΚΑΙ 21) 

53.608.422,25 € 51.796.356,11 € 96,62% 51.564.460,89 € 49.948.119,14 € 96,87% 51.472.895,91 € 49.832.934,65 € 96,81% 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 
ΚΑΙ 22) 

13.877.630,32 € 11.704.709,87 € 84,34% 11.270.594,85 € 9.727.431,69 € 86,31% 10.017.661,14 € 9.645.929,47 € 96,29% 

∆ΑΝΕΙΑ (Κ.Α 31) 3.123.186,85 € 3.123.186,85 € 100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ (Κ.Α.32) 

16.336.643,91 € 818.336,46 € 5,01% 19.257.567,04 € 762.611,97 € 3,96% 20.437.240,56 € 1.332.783,65 € 6,52% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
(Κ.Α.4) 

857.376,52 € 857.090,76 € 99,97% 8.065.958,94 € 8.062.766,94 € 99,96% 7.485.839,21 € 7.367.537,42 € 98,42% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
(Κ.Α.5) 

5.436.667,02 € 5.436.667,02 € 100,00% 6.300.048,81 € 6.300.048,81 € 100,00% 4.861.368,16 € 4.861.368,16 € 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 93.239.926,87 € 73.736.347,07 € 79,08% 96.458.630,53 € 74.800.978,55 € 77,55% 94.275.004,98 € 73.040.553,35 € 77,48% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.4.1: Βεβαιωθέντα/προϋπολογισθέντα έσοδα τριετίας 2012-2014 

 2012   2013   2014   
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ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α.0 
ΚΑΙ 21) 

65.546.551,78 € 53.608.422,25 € 81,79% 57.798.131,63 € 51.564.460,89 € 89,21% 52.944.387,68 € 51.472.895,91 € 97,22% 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 
ΚΑΙ 22) 

24.395.929,87 € 13.877.630,32 € 56,89% 26.140.205,24 € 11.270.594,85 € 43,12% 17.263.194,00 € 10.017.661,14 € 58,03% 

∆ΑΝΕΙΑ (Κ.Α 31) 3.174.000,00 € 3.123.186,85 € 98,40% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΕΤΗ (Κ.Α.32) 

9.832.000,00 € 16.336.643,91 € 166,16% 16.333.392,52 € 19.257.567,04 € 117,90% 19.610.802,14 € 20.437.240,56 € 104,21% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
(Κ.Α.4) 

8.062.472,09 € 857.376,52 € 10,63% 10.929.135,65 € 8.065.958,94 € 73,80% 9.767.200,00 € 7.485.839,21 € 76,64% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
(Κ.Α.5) 

5.244.510,56 € 5.436.667,02 € 103,66% 6.300.048,81 € 6.300.048,81 € 100,00% 6.435.495,87 € 4.861.368,16 € 75,54% 

ΣΥΝΟΛΟ 116.255.464,30 € 93.239.926,87 € 80,20% 117.500.913,85 € 96.458.630,53 € 82,09% 106.021.079,69 € 94.275.004,98 € 88,92% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 7.2.1.1: Απολογιστικός πίνακας εξόδων 2012 

Κωδικός 
Λογαριασµού 

Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις ∆ιαµορφωµένος 
(∆.Π.) 

Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

106.839.051,42 10.661.862,43 117.500.913,85 74.568.755,98 69.951.700,26 69.951.700,26 

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27.767.357,36 534.033,33 28.301.390,69 25.773.127,00 25.149.634,41 25.149.634,41 

02.00.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 27.767.357,36 534.033,33 28.301.390,69 25.773.127,00 25.149.634,41 25.149.634,41 

02.00.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.701.297,56 520.624,70 2.221.922,26 2.204.547,86 2.188.063,97 2.188.063,97 

02.00.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.296.800,00 365.970,78 2.662.770,78 2.093.920,06 1.957.933,33 1.957.933,33 

02.00.62 Παροχές τρίτων 363.300,00 -25.200,00 338.100,00 227.688,08 216.031,93 216.031,93 

02.00.63 Φόροι - τέλη 35.961,69 14.300,25 50.261,94 34.125,46 34.125,46 34.125,46 

02.00.64 Λοιπά γενικά έξοδα 415.500,00 194.588,00 610.088,00 386.721,75 326.319,20 326.319,20 

02.00.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστης 

2.279.271,63 -1.132.783,15 1.146.488,48 1.122.139,28 1.120.810,41 1.120.810,41 

02.00.67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων 
σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 

20.661.226,48 602.732,75 21.263.959,23 19.700.184,51 19.302.550,11 19.302.550,11 

02.00.68 Λοιπά έξοδα 14.000,00 -6.200,00 7.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.322.456,00 -36.790,50 4.285.665,50 3.683.149,05 3.476.046,06 3.476.046,06 

02.10.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 4.240.456,00 -41.790,50 4.198.665,50 3.645.447,02 3.449.219,36 3.449.219,36 

02.10.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.736.856,00 -207.912,50 3.528.943,50 3.291.573,96 3.211.759,98 3.211.759,98 

02.10.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 54.600,00 49.372,00 103.972,00 69.917,16 24.776,16 24.776,16 

02.10.62 Παροχές τρίτων 185.500,00 40.250,00 225.750,00 130.245,77 97.723,15 97.723,15 

02.10.63 Φόροι - τέλη 3.000,00 0,00 3.000,00 376,50 376,50 376,50 

02.10.64 Λοιπά γενικά έξοδα 39.500,00 8.000,00 47.500,00 21.122,01 8.630,48 8.630,48 

02.10.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 221.000,00 68.500,00 289.500,00 132.211,62 105.953,09 105.953,09 

02.10.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 82.000,00 5.000,00 87.000,00 37.702,03 26.826,70 26.826,70 

02.10.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

82.000,00 5.000,00 87.000,00 37.702,03 26.826,70 26.826,70 

02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1.473.791,36 272.202,10 1.745.993,46 1.435.866,89 1.281.859,07 1.281.859,07 

02.15.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.462.091,36 265.702,10 1.727.793,46 1.421.670,83 1.279.400,91 1.279.400,91 

02.15.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 776.800,00 58.296,00 835.096,00 757.967,01 720.107,25 720.107,25 
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02.15.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 348.925,30 0,00 348.925,30 279.567,85 264.989,79 264.989,79 

02.15.62 Παροχές τρίτων 131.000,00 19.900,00 150.900,00 136.576,32 104.498,26 104.498,26 

02.15.63 Φόροι - τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

02.15.64 Λοιπά γενικά έξοδα 183.866,06 160.406,10 344.272,16 220.850,65 180.035,55 180.035,55 

02.15.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 21.000,00 27.100,00 48.100,00 26.709,00 9.770,06 9.770,06 

02.15.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 11.700,00 6.500,00 18.200,00 14.196,06 2.458,16 2.458,16 

02.15.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

11.700,00 6.500,00 18.200,00 14.196,06 2.458,16 2.458,16 

02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

12.817.196,00 1.077.144,18 13.894.340,18 12.233.198,93 11.147.802,99 11.147.802,99 

02.20.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 11.117.000,00 1.241.475,88 12.358.475,88 11.300.888,57 10.626.196,84 10.626.196,84 

02.20.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.398.500,00 434.975,88 5.833.475,88 5.490.707,83 5.288.994,26 5.288.994,26 

02.20.62 Παροχές τρίτων 4.256.000,00 499.500,00 4.755.500,00 4.481.469,20 4.186.073,21 4.186.073,21 

02.20.63 Φόροι - τέλη 59.500,00 28.000,00 87.500,00 47.334,37 47.334,37 47.334,37 

02.20.64 Λοιπά γενικά έξοδα 27.000,00 -1.000,00 26.000,00 5.472,10 421,85 421,85 

02.20.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.376.000,00 280.000,00 1.656.000,00 1.275.905,07 1.103.373,15 1.103.373,15 

02.20.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.700.196,00 -164.331,70 1.535.864,30 932.310,36 521.606,15 521.606,15 

02.20.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

646.896,00 -295.121,70 351.774,30 114.806,75 19.512,50 19.512,50 

02.20.73 Έργα 1.053.300,00 130.790,00 1.184.090,00 817.503,61 502.093,65 502.093,65 

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

738.458,71 -131.900,65 606.558,06 98.573,82 91.828,01 91.828,01 

02.25.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 738.458,71 -131.900,65 606.558,06 98.573,82 91.828,01 91.828,01 

02.25.73 Έργα 658.617,08 -131.900,65 526.716,43 98.573,82 91.828,01 91.828,01 

02.25.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

79.841,63 0,00 79.841,63 0,00 0,00 0,00 

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 24.060.641,35 188.600,34 24.249.241,69 7.933.442,85 7.370.021,47 7.370.021,47 

02.30.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2.454.000,00 -66.416,09 2.387.583,91 2.129.220,80 2.022.652,47 2.022.652,47 

02.30.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.199.500,00 -89.295,45 2.110.204,55 1.967.988,37 1.915.565,84 1.915.565,84 

02.30.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.30.62 Παροχές τρίτων 95.500,00 40.000,00 135.500,00 87.031,91 69.231,75 69.231,75 

02.30.63 Φόροι - τέλη 4.500,00 0,00 4.500,00 64,00 64,00 64,00 

02.30.64 Λοιπά γενικά έξοδα 83.500,00 0,00 83.500,00 61.014,78 26.736,94 26.736,94 

02.30.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 61.000,00 -17.120,64 43.879,36 13.121,74 11.053,94 11.053,94 

02.30.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 21.606.641,35 255.016,43 21.861.657,78 5.804.222,05 5.347.369,00 5.347.369,00 
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02.30.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

1.007.273,00 -25.000,00 982.273,00 668.487,63 668.487,63 668.487,63 

02.30.73 Έργα 20.013.680,48 141.509,85 20.155.190,33 4.836.707,17 4.462.811,20 4.462.811,20 

02.30.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

585.687,87 138.506,58 724.194,45 299.027,25 216.070,17 216.070,17 

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.221.000,00 -120.866,40 2.100.133,60 1.749.381,08 1.504.171,51 1.504.171,51 

02.35.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2.151.000,00 -141.366,40 2.009.633,60 1.723.174,36 1.497.278,23 1.497.278,23 

02.35.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.691.000,00 -77.366,40 1.613.633,60 1.413.585,96 1.375.231,82 1.375.231,82 

02.35.62 Παροχές τρίτων 193.700,00 24.000,00 217.700,00 194.923,93 67.428,60 67.428,60 

02.35.63 Φόροι - τέλη 3.000,00 0,00 3.000,00 50,00 50,00 50,00 

02.35.64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.500,00 0,00 5.500,00 913,59 12,88 12,88 

02.35.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 257.800,00 -88.000,00 169.800,00 113.700,88 54.554,93 54.554,93 

02.35.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 70.000,00 20.500,00 90.500,00 26.206,72 6.893,28 6.893,28 

02.35.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

20.000,00 20.500,00 40.500,00 26.206,72 6.893,28 6.893,28 

02.35.73 Έργα 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 2.227.786,51 34.079,13 2.261.865,64 1.697.224,44 1.579.622,40 1.579.622,40 

02.40.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.089.000,00 -88.088,26 1.000.911,74 812.442,43 793.293,21 793.293,21 

02.40.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.007.500,00 -104.278,26 903.221,74 778.454,40 767.515,96 767.515,96 

02.40.62 Παροχές τρίτων 15.000,00 22.690,00 37.690,00 11.371,93 8.816,95 8.816,95 

02.40.63 Φόροι - τέλη 1.500,00 0,00 1.500,00 61,00 61,00 61,00 

02.40.64 Λοιπά γενικά έξοδα 41.000,00 2.000,00 43.000,00 21.014,20 15.821,32 15.821,32 

02.40.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 24.000,00 -8.500,00 15.500,00 1.540,90 1.077,98 1.077,98 

02.40.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.138.786,51 122.167,39 1.260.953,90 884.782,01 786.329,19 786.329,19 

02.40.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

712.000,00 119.167,39 831.167,39 792.596,81 694.143,99 694.143,99 

02.40.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

426.786,51 3.000,00 429.786,51 92.185,20 92.185,20 92.185,20 

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 802.900,00 -105.927,68 696.972,32 486.517,45 438.749,11 438.749,11 

02.45.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 638.700,00 -59.369,62 579.330,38 453.252,09 418.930,59 418.930,59 

02.45.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 504.000,00 -34.499,62 469.500,38 406.493,62 387.612,27 387.612,27 

02.45.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 44.600,00 -11.370,00 33.230,00 21.230,15 19.521,02 19.521,02 

02.45.62 Παροχές τρίτων 37.300,00 3.100,00 40.400,00 13.748,80 4.266,73 4.266,73 

02.45.63 Φόροι - τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.45.64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.500,00 0,00 4.500,00 159,29 134,69 134,69 
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02.45.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 47.300,00 -16.600,00 30.700,00 11.620,23 7.395,88 7.395,88 

02.45.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 164.200,00 -46.558,06 117.641,94 33.265,36 19.818,52 19.818,52 

02.45.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

15.100,00 -11.500,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 

02.45.73 Έργα 74.100,00 18.450,00 92.550,00 26.773,42 13.326,58 13.326,58 

02.45.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

75.000,00 -53.508,06 21.491,94 6.491,94 6.491,94 6.491,94 

02.50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 848.900,00 -137.801,41 711.098,59 651.733,55 649.310,67 649.310,67 

02.50.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 830.900,00 -123.801,41 707.098,59 651.733,55 649.310,67 649.310,67 

02.50.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 745.000,00 -65.301,41 679.698,59 647.728,95 647.728,95 647.728,95 

02.50.62 Παροχές τρίτων 6.700,00 1.000,00 7.700,00 2.083,87 159,90 159,90 

02.50.63 Φόροι - τέλη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.50.64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.800,00 0,00 3.800,00 194,48 194,48 194,48 

02.50.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 73.400,00 -59.500,00 13.900,00 1.726,25 1.227,34 1.227,34 

02.50.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 18.000,00 -14.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.50.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

18.000,00 -14.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.846.045,33 105.601,14 4.951.646,47 3.600.260,92 3.360.711,50 3.360.711,50 

02.70.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 4.420.525,19 -81.481,92 4.339.043,27 3.313.129,34 3.128.351,27 3.128.351,27 

02.70.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.015.500,00 -154.623,12 3.860.876,88 3.191.405,10 3.032.545,79 3.032.545,79 

02.70.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 41.750,00 25.000,00 66.750,00 13.222,50 11.931,00 11.931,00 

02.70.62 Παροχές τρίτων 192.600,00 32.746,00 225.346,00 75.319,92 68.322,91 68.322,91 

02.70.63 Φόροι - τέλη 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

02.70.64 Λοιπά γενικά έξοδα 63.050,00 10.300,00 73.350,00 15.401,23 6.737,63 6.737,63 

02.70.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 106.125,19 5.095,20 111.220,39 17.780,59 8.813,94 8.813,94 

02.70.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 425.520,14 187.083,06 612.603,20 287.131,58 232.360,23 232.360,23 

02.70.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

170.520,14 57.796,31 228.316,45 44.658,38 30.754,32 30.754,32 

02.70.73 Έργα 240.000,00 0,00 240.000,00 113.186,45 72.319,16 72.319,16 

02.70.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.70.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε 
επιχορηγήσεις) 

0,00 129.286,75 129.286,75 129.286,75 129.286,75 129.286,75 

02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

24.664.518,80 9.012.689,80 33.677.208,60 15.226.280,00 13.901.943,06 13.901.943,06 

02.80.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

24.664.518,80 9.012.689,80 33.677.208,60 15.226.280,00 13.901.943,06 13.901.943,06 
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02.80.81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 8.522.296,26 -3.983.875,79 4.538.420,47 4.512.845,96 3.890.306,48 3.890.306,48 

02.80.82 Λοιπές αποδόσεις 723.500,00 10.143.646,01 10.867.146,01 7.879.896,13 7.837.219,65 7.837.219,65 

02.80.83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 2.852.919,58 2.852.919,58 2.833.537,91 2.174.416,93 2.174.416,93 

02.80.85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του οικονοµικού έτους 

15.418.722,54 0,00 15.418.722,54 0,00 0,00 0,00 

02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 48.000,00 -29.200,95 18.799,05 0,00 0,00 0,00 

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 48.000,00 -29.200,95 18.799,05 0,00 0,00 0,00 

02.90.91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων 
στον προϋπολογισµό 

48.000,00 -29.200,95 18.799,05 0,00 0,00 0,00 

  Προοδευτικό Σύνολο : 106.839.051,42 10.661.862,43 117.500.913,85 74.568.755,98 69.951.700,26 69.951.700,26 

  Γενικά Σύνολα : 106.839.051,42 10.661.862,43 117.500.913,85 74.568.755,98 69.951.700,26 69.951.700,26 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
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Πίνακας 7.2.1.2: Απολογιστικός πίνακας εξόδων 2013 

Κωδικός 
Λογαριασµού 

Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις ∆ιαµορφωµένος 
(∆.Π.) 

Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

106.839.051,42 10.661.862,43 117.500.913,85 74.568.755,98 69.951.700,26 69.951.700,26 

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27.767.357,36 534.033,33 28.301.390,69 25.773.127,00 25.149.634,41 25.149.634,41 

02.00.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 27.767.357,36 534.033,33 28.301.390,69 25.773.127,00 25.149.634,41 25.149.634,41 

02.00.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.701.297,56 520.624,70 2.221.922,26 2.204.547,86 2.188.063,97 2.188.063,97 

02.00.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2.296.800,00 365.970,78 2.662.770,78 2.093.920,06 1.957.933,33 1.957.933,33 

02.00.62 Παροχές τρίτων 363.300,00 -25.200,00 338.100,00 227.688,08 216.031,93 216.031,93 

02.00.63 Φόροι - τέλη 35.961,69 14.300,25 50.261,94 34.125,46 34.125,46 34.125,46 

02.00.64 Λοιπά γενικά έξοδα 415.500,00 194.588,00 610.088,00 386.721,75 326.319,20 326.319,20 

02.00.65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 
δηµοσίας πίστης 

2.279.271,63 -1.132.783,15 1.146.488,48 1.122.139,28 1.120.810,41 1.120.810,41 

02.00.67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε τρίτους. 
Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
∆ωρεές 

20.661.226,48 602.732,75 21.263.959,23 19.700.184,51 19.302.550,11 19.302.550,11 

02.00.68 Λοιπά έξοδα 14.000,00 -6.200,00 7.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.322.456,00 -36.790,50 4.285.665,50 3.683.149,05 3.476.046,06 3.476.046,06 

02.10.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 4.240.456,00 -41.790,50 4.198.665,50 3.645.447,02 3.449.219,36 3.449.219,36 

02.10.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.736.856,00 -207.912,50 3.528.943,50 3.291.573,96 3.211.759,98 3.211.759,98 

02.10.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 54.600,00 49.372,00 103.972,00 69.917,16 24.776,16 24.776,16 

02.10.62 Παροχές τρίτων 185.500,00 40.250,00 225.750,00 130.245,77 97.723,15 97.723,15 

02.10.63 Φόροι - τέλη 3.000,00 0,00 3.000,00 376,50 376,50 376,50 

02.10.64 Λοιπά γενικά έξοδα 39.500,00 8.000,00 47.500,00 21.122,01 8.630,48 8.630,48 

02.10.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 221.000,00 68.500,00 289.500,00 132.211,62 105.953,09 105.953,09 

02.10.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 82.000,00 5.000,00 87.000,00 37.702,03 26.826,70 26.826,70 

02.10.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

82.000,00 5.000,00 87.000,00 37.702,03 26.826,70 26.826,70 

02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1.473.791,36 272.202,10 1.745.993,46 1.435.866,89 1.281.859,07 1.281.859,07 

02.15.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.462.091,36 265.702,10 1.727.793,46 1.421.670,83 1.279.400,91 1.279.400,91 
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02.15.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 776.800,00 58.296,00 835.096,00 757.967,01 720.107,25 720.107,25 

02.15.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 348.925,30 0,00 348.925,30 279.567,85 264.989,79 264.989,79 

02.15.62 Παροχές τρίτων 131.000,00 19.900,00 150.900,00 136.576,32 104.498,26 104.498,26 

02.15.63 Φόροι - τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

02.15.64 Λοιπά γενικά έξοδα 183.866,06 160.406,10 344.272,16 220.850,65 180.035,55 180.035,55 

02.15.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 21.000,00 27.100,00 48.100,00 26.709,00 9.770,06 9.770,06 

02.15.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 11.700,00 6.500,00 18.200,00 14.196,06 2.458,16 2.458,16 

02.15.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

11.700,00 6.500,00 18.200,00 14.196,06 2.458,16 2.458,16 

02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

12.817.196,00 1.077.144,18 13.894.340,18 12.233.198,93 11.147.802,99 11.147.802,99 

02.20.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 11.117.000,00 1.241.475,88 12.358.475,88 11.300.888,57 10.626.196,84 10.626.196,84 

02.20.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.398.500,00 434.975,88 5.833.475,88 5.490.707,83 5.288.994,26 5.288.994,26 

02.20.62 Παροχές τρίτων 4.256.000,00 499.500,00 4.755.500,00 4.481.469,20 4.186.073,21 4.186.073,21 

02.20.63 Φόροι - τέλη 59.500,00 28.000,00 87.500,00 47.334,37 47.334,37 47.334,37 

02.20.64 Λοιπά γενικά έξοδα 27.000,00 -1.000,00 26.000,00 5.472,10 421,85 421,85 

02.20.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.376.000,00 280.000,00 1.656.000,00 1.275.905,07 1.103.373,15 1.103.373,15 

02.20.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.700.196,00 -164.331,70 1.535.864,30 932.310,36 521.606,15 521.606,15 

02.20.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

646.896,00 -295.121,70 351.774,30 114.806,75 19.512,50 19.512,50 

02.20.73 Έργα 1.053.300,00 130.790,00 1.184.090,00 817.503,61 502.093,65 502.093,65 

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

738.458,71 -131.900,65 606.558,06 98.573,82 91.828,01 91.828,01 

02.25.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 738.458,71 -131.900,65 606.558,06 98.573,82 91.828,01 91.828,01 

02.25.73 Έργα 658.617,08 -131.900,65 526.716,43 98.573,82 91.828,01 91.828,01 

02.25.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

79.841,63 0,00 79.841,63 0,00 0,00 0,00 

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 24.060.641,35 188.600,34 24.249.241,69 7.933.442,85 7.370.021,47 7.370.021,47 

02.30.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2.454.000,00 -66.416,09 2.387.583,91 2.129.220,80 2.022.652,47 2.022.652,47 

02.30.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.199.500,00 -89.295,45 2.110.204,55 1.967.988,37 1.915.565,84 1.915.565,84 

02.30.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.30.62 Παροχές τρίτων 95.500,00 40.000,00 135.500,00 87.031,91 69.231,75 69.231,75 

02.30.63 Φόροι - τέλη 4.500,00 0,00 4.500,00 64,00 64,00 64,00 

02.30.64 Λοιπά γενικά έξοδα 83.500,00 0,00 83.500,00 61.014,78 26.736,94 26.736,94 

02.30.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 61.000,00 -17.120,64 43.879,36 13.121,74 11.053,94 11.053,94 
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02.30.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 21.606.641,35 255.016,43 21.861.657,78 5.804.222,05 5.347.369,00 5.347.369,00 

02.30.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

1.007.273,00 -25.000,00 982.273,00 668.487,63 668.487,63 668.487,63 

02.30.73 Έργα 20.013.680,48 141.509,85 20.155.190,33 4.836.707,17 4.462.811,20 4.462.811,20 

02.30.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

585.687,87 138.506,58 724.194,45 299.027,25 216.070,17 216.070,17 

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.221.000,00 -120.866,40 2.100.133,60 1.749.381,08 1.504.171,51 1.504.171,51 

02.35.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2.151.000,00 -141.366,40 2.009.633,60 1.723.174,36 1.497.278,23 1.497.278,23 

02.35.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.691.000,00 -77.366,40 1.613.633,60 1.413.585,96 1.375.231,82 1.375.231,82 

02.35.62 Παροχές τρίτων 193.700,00 24.000,00 217.700,00 194.923,93 67.428,60 67.428,60 

02.35.63 Φόροι - τέλη 3.000,00 0,00 3.000,00 50,00 50,00 50,00 

02.35.64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.500,00 0,00 5.500,00 913,59 12,88 12,88 

02.35.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 257.800,00 -88.000,00 169.800,00 113.700,88 54.554,93 54.554,93 

02.35.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 70.000,00 20.500,00 90.500,00 26.206,72 6.893,28 6.893,28 

02.35.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

20.000,00 20.500,00 40.500,00 26.206,72 6.893,28 6.893,28 

02.35.73 Έργα 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 2.227.786,51 34.079,13 2.261.865,64 1.697.224,44 1.579.622,40 1.579.622,40 

02.40.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.089.000,00 -88.088,26 1.000.911,74 812.442,43 793.293,21 793.293,21 

02.40.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.007.500,00 -104.278,26 903.221,74 778.454,40 767.515,96 767.515,96 

02.40.62 Παροχές τρίτων 15.000,00 22.690,00 37.690,00 11.371,93 8.816,95 8.816,95 

02.40.63 Φόροι - τέλη 1.500,00 0,00 1.500,00 61,00 61,00 61,00 

02.40.64 Λοιπά γενικά έξοδα 41.000,00 2.000,00 43.000,00 21.014,20 15.821,32 15.821,32 

02.40.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 24.000,00 -8.500,00 15.500,00 1.540,90 1.077,98 1.077,98 

02.40.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.138.786,51 122.167,39 1.260.953,90 884.782,01 786.329,19 786.329,19 

02.40.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

712.000,00 119.167,39 831.167,39 792.596,81 694.143,99 694.143,99 

02.40.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

426.786,51 3.000,00 429.786,51 92.185,20 92.185,20 92.185,20 

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 802.900,00 -105.927,68 696.972,32 486.517,45 438.749,11 438.749,11 

02.45.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 638.700,00 -59.369,62 579.330,38 453.252,09 418.930,59 418.930,59 

02.45.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 504.000,00 -34.499,62 469.500,38 406.493,62 387.612,27 387.612,27 

02.45.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 44.600,00 -11.370,00 33.230,00 21.230,15 19.521,02 19.521,02 

02.45.62 Παροχές τρίτων 37.300,00 3.100,00 40.400,00 13.748,80 4.266,73 4.266,73 

02.45.63 Φόροι - τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
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02.45.64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.500,00 0,00 4.500,00 159,29 134,69 134,69 

02.45.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 47.300,00 -16.600,00 30.700,00 11.620,23 7.395,88 7.395,88 

02.45.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 164.200,00 -46.558,06 117.641,94 33.265,36 19.818,52 19.818,52 

02.45.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

15.100,00 -11.500,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 

02.45.73 Έργα 74.100,00 18.450,00 92.550,00 26.773,42 13.326,58 13.326,58 

02.45.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

75.000,00 -53.508,06 21.491,94 6.491,94 6.491,94 6.491,94 

02.50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 848.900,00 -137.801,41 711.098,59 651.733,55 649.310,67 649.310,67 

02.50.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 830.900,00 -123.801,41 707.098,59 651.733,55 649.310,67 649.310,67 

02.50.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 745.000,00 -65.301,41 679.698,59 647.728,95 647.728,95 647.728,95 

02.50.62 Παροχές τρίτων 6.700,00 1.000,00 7.700,00 2.083,87 159,90 159,90 

02.50.63 Φόροι - τέλη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.50.64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.800,00 0,00 3.800,00 194,48 194,48 194,48 

02.50.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 73.400,00 -59.500,00 13.900,00 1.726,25 1.227,34 1.227,34 

02.50.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 18.000,00 -14.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.50.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

18.000,00 -14.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.846.045,33 105.601,14 4.951.646,47 3.600.260,92 3.360.711,50 3.360.711,50 

02.70.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 4.420.525,19 -81.481,92 4.339.043,27 3.313.129,34 3.128.351,27 3.128.351,27 

02.70.60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.015.500,00 -154.623,12 3.860.876,88 3.191.405,10 3.032.545,79 3.032.545,79 

02.70.61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 41.750,00 25.000,00 66.750,00 13.222,50 11.931,00 11.931,00 

02.70.62 Παροχές τρίτων 192.600,00 32.746,00 225.346,00 75.319,92 68.322,91 68.322,91 

02.70.63 Φόροι - τέλη 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

02.70.64 Λοιπά γενικά έξοδα 63.050,00 10.300,00 73.350,00 15.401,23 6.737,63 6.737,63 

02.70.66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 106.125,19 5.095,20 111.220,39 17.780,59 8.813,94 8.813,94 

02.70.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 425.520,14 187.083,06 612.603,20 287.131,58 232.360,23 232.360,23 

02.70.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προµήθειας παγίων 

170.520,14 57.796,31 228.316,45 44.658,38 30.754,32 30.754,32 

02.70.73 Έργα 240.000,00 0,00 240.000,00 113.186,45 72.319,16 72.319,16 

02.70.74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.70.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) 

0,00 129.286,75 129.286,75 129.286,75 129.286,75 129.286,75 

02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

24.664.518,80 9.012.689,80 33.677.208,60 15.226.280,00 13.901.943,06 13.901.943,06 
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02.80.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

24.664.518,80 9.012.689,80 33.677.208,60 15.226.280,00 13.901.943,06 13.901.943,06 

02.80.81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 8.522.296,26 -3.983.875,79 4.538.420,47 4.512.845,96 3.890.306,48 3.890.306,48 

02.80.82 Λοιπές αποδόσεις 723.500,00 10.143.646,01 10.867.146,01 7.879.896,13 7.837.219,65 7.837.219,65 

02.80.83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 2.852.919,58 2.852.919,58 2.833.537,91 2.174.416,93 2.174.416,93 

02.80.85 Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός 
του οικονοµικού έτους 

15.418.722,54 0,00 15.418.722,54 0,00 0,00 0,00 

02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 48.000,00 -29.200,95 18.799,05 0,00 0,00 0,00 

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 48.000,00 -29.200,95 18.799,05 0,00 0,00 0,00 

02.90.91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση 
των ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δηµιουργία νέων µη 
προβλεπόµενων στον 
προϋπολογισµό 

48.000,00 -29.200,95 18.799,05 0,00 0,00 0,00 

  Προοδευτικό Σύνολο : 106.839.051,42 10.661.862,43 117.500.913,85 74.568.755,98 69.951.700,26 69.951.700,26 

  Γενικά Σύνολα : 106.839.051,42 10.661.862,43 117.500.913,85 74.568.755,98 69.951.700,26 69.951.700,26 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
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Πίνακας 7.2.1.3: Απολογιστικός πίνακας εξόδων 2014 

Κωδικός 
Λογαριασµού 

Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις ∆ιαµορφωµένος 
(∆.Π.) 

Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

94.287.796,16 11.733.283,53 106.021.079,69 70.338.829,88 68.642.776,83 68.336.852,21 

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14.310.407,56 321.270,82 14.631.678,38 13.583.771,79 13.306.800,87 13.290.742,65 

02.00.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 14.310.407,56 321.270,82 14.631.678,38 13.583.771,79 13.306.800,87 13.290.742,65 

02.00.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

1.615.350,00 242.711,20 1.858.061,20 1.835.126,26 1.834.576,26 1.834.576,26 

02.00.61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

1.940.800,00 27.595,23 1.968.395,23 1.716.949,67 1.693.474,57 1.686.513,75 

02.00.62 Παροχές τρίτων 286.100,00 -74.600,00 211.500,00 181.253,20 158.821,63 158.821,63 

02.00.63 Φόροι - τέλη 51.000,00 59.285,32 110.285,32 110.285,32 110.285,32 110.285,32 

02.00.64 Λοιπά γενικά έξοδα 316.500,00 151.390,60 467.890,60 303.298,07 273.664,11 264.566,71 

02.00.65 Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστης 

918.804,31 -117.724,60 801.079,71 796.390,37 795.510,08 795.510,08 

02.00.67 Πληρωµές για 
µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε τρίτους. 
Παραχωρήσεις - 
Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - 
Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 

9.179.853,25 29.113,07 9.208.966,32 8.635.188,90 8.435.188,90 8.435.188,90 

02.00.68 Λοιπά έξοδα 2.000,00 3.500,00 5.500,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 

02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.528.900,00 320.447,43 3.849.347,43 3.502.288,04 3.469.903,17 3.439.184,51 

02.10.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 3.513.900,00 298.447,43 3.812.347,43 3.487.913,20 3.455.881,09 3.425.162,43 

02.10.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

3.001.100,00 290.841,29 3.291.941,29 3.202.529,14 3.200.316,57 3.199.466,36 

02.10.61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

31.500,00 66.143,00 97.643,00 45.633,00 45.633,00 22.755,00 

02.10.62 Παροχές τρίτων 152.300,00 -36.036,86 116.263,14 75.658,95 60.251,56 53.797,88 

02.10.63 Φόροι - τέλη 3.000,00 0,00 3.000,00 255,00 255,00 255,00 

02.10.64 Λοιπά γενικά έξοδα 39.300,00 -8.500,00 30.800,00 15.655,54 11.277,15 10.824,02 

02.10.66 ∆απάνες προµήθειας 286.700,00 -14.000,00 272.700,00 148.181,57 138.147,81 138.064,17 
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αναλωσίµων 

02.10.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 15.000,00 22.000,00 37.000,00 14.374,84 14.022,08 14.022,08 

02.10.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

15.000,00 22.000,00 37.000,00 14.374,84 14.022,08 14.022,08 

02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

11.481.118,51 3.090.837,50 14.571.956,01 13.830.932,73 13.760.500,93 13.755.772,39 

02.15.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 11.479.918,51 3.081.822,50 14.561.741,01 13.828.179,99 13.757.917,93 13.753.189,39 

02.15.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

779.900,00 -27.901,00 751.999,00 707.642,00 707.438,50 707.438,50 

02.15.61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

103.700,00 33.000,00 136.700,00 81.278,24 69.525,24 69.525,24 

02.15.62 Παροχές τρίτων 130.500,00 28.239,05 158.739,05 112.506,26 98.405,20 93.676,66 

02.15.63 Φόροι - τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

02.15.64 Λοιπά γενικά έξοδα 417.139,00 -27.815,55 389.323,45 190.389,29 154.155,86 154.155,86 

02.15.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

58.000,00 -7.700,00 50.300,00 41.602,04 33.630,97 33.630,97 

02.15.67 Προαιρετικές εισφορές, 
παροχές και 
επιχορηγήσεις 

9.990.179,51 3.084.000,00 13.074.179,51 12.694.762,16 12.694.762,16 12.694.762,16 

02.15.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.200,00 9.015,00 10.215,00 2.752,74 2.583,00 2.583,00 

02.15.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

1.200,00 9.015,00 10.215,00 2.752,74 2.583,00 2.583,00 

02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

11.563.017,55 1.181.408,92 12.744.426,47 11.679.300,66 11.422.925,77 11.383.894,19 

02.20.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 10.593.517,55 862.447,47 11.455.965,02 10.578.837,94 10.420.443,07 10.391.542,63 

02.20.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

5.427.700,00 -251.495,48 5.176.204,52 4.796.416,44 4.761.458,86 4.761.458,86 

02.20.62 Παροχές τρίτων 3.578.817,55 1.559.021,40 5.137.838,95 4.909.521,83 4.806.452,64 4.777.841,38 

02.20.63 Φόροι - τέλη 60.500,00 0,00 60.500,00 38.530,74 42.283,74 42.283,74 

02.20.64 Λοιπά γενικά έξοδα 22.000,00 900,00 22.900,00 5.651,83 4.883,60 4.594,42 

02.20.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

1.504.500,00 -445.978,45 1.058.521,55 828.717,10 805.364,23 805.364,23 

02.20.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 969.500,00 318.961,45 1.288.461,45 1.100.462,72 1.002.482,70 992.351,56 

02.20.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 

129.500,00 153.050,00 282.550,00 270.114,96 269.091,79 269.091,79 
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παγίων 

02.20.73 Έργα 840.000,00 165.911,45 1.005.911,45 830.347,76 733.390,91 723.259,77 

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

88.241,63 0,00 88.241,63 3.709,96 3.709,96 3.709,96 

02.25.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 88.241,63 0,00 88.241,63 3.709,96 3.709,96 3.709,96 

02.25.73 Έργα 8.400,00 0,00 8.400,00 3.709,96 3.709,96 3.709,96 

02.25.74 Μελέτες , έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

79.841,63 0,00 79.841,63 0,00 0,00 0,00 

02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

13.055.559,17 1.912.654,59 14.968.213,76 5.461.235,70 5.158.003,81 5.115.110,11 

02.30.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2.091.800,00 -205.405,14 1.886.394,86 1.713.725,08 1.672.769,72 1.672.304,14 

02.30.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

1.839.300,00 -192.704,04 1.646.595,96 1.581.363,83 1.579.960,01 1.579.943,91 

02.30.61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

5.000,00 20.237,95 25.237,95 16.375,00 12.685,00 12.685,00 

02.30.62 Παροχές τρίτων 126.500,00 6.560,95 133.060,95 76.373,71 52.584,12 52.584,12 

02.30.63 Φόροι - τέλη 6.500,00 0,00 6.500,00 3,00 3,00 3,00 

02.30.64 Λοιπά γενικά έξοδα 62.000,00 0,00 62.000,00 38.324,72 26.296,60 25.847,12 

02.30.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

52.500,00 -39.500,00 13.000,00 1.284,82 1.240,99 1.240,99 

02.30.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 10.963.759,17 2.118.059,73 13.081.818,90 3.747.510,62 3.485.234,09 3.442.805,97 

02.30.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

50.000,00 0,00 50.000,00 41.483,44 41.483,44 41.483,44 

02.30.73 Έργα 10.721.651,10 2.148.839,73 12.870.490,83 3.657.618,37 3.402.241,84 3.365.780,45 

02.30.74 Μελέτες , έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

192.108,07 -30.780,00 161.328,07 48.408,81 41.508,81 35.542,08 

02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.052.200,00 -153.168,85 1.899.031,15 1.366.146,70 1.328.433,35 1.328.433,35 

02.35.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.989.200,00 -174.146,55 1.815.053,45 1.315.488,50 1.294.480,11 1.294.480,11 

02.35.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

1.618.500,00 -217.809,00 1.400.691,00 1.269.787,19 1.267.951,49 1.267.951,49 

02.35.62 Παροχές τρίτων 150.700,00 92.262,45 242.962,45 10.756,09 9.223,72 9.223,72 

02.35.63 Φόροι - τέλη 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.35.64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.35.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

208.000,00 -48.600,00 159.400,00 34.945,22 17.304,90 17.304,90 

02.35.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 63.000,00 20.977,70 83.977,70 50.658,20 33.953,24 33.953,24 
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02.35.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

13.000,00 20.977,70 33.977,70 1.538,35 1.186,24 1.186,24 

02.35.73 Έργα 50.000,00 0,00 50.000,00 49.119,85 32.767,00 32.767,00 

02.40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

1.709.986,51 -54.267,71 1.655.718,80 1.273.703,95 1.268.316,91 1.242.133,60 

02.40.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 904.200,00 -110.112,00 794.088,00 685.782,90 680.395,86 680.349,51 

02.40.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

810.900,00 -92.072,00 718.828,00 668.971,21 668.865,46 668.864,11 

02.40.62 Παροχές τρίτων 33.800,00 -5.040,00 28.760,00 5.162,66 5.162,66 5.162,66 

02.40.63 Φόροι - τέλη 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 

02.40.64 Λοιπά γενικά έξοδα 35.500,00 -3.000,00 32.500,00 10.954,96 5.673,67 5.628,67 

02.40.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

20.500,00 -10.000,00 10.500,00 694,07 694,07 694,07 

02.40.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 805.786,51 55.844,29 861.630,80 587.921,05 587.921,05 561.784,09 

02.40.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

376.000,00 55.844,29 431.844,29 430.674,29 430.674,29 405.089,29 

02.40.73 Έργα 337.321,30 0,00 337.321,30 152.314,48 152.314,48 151.762,52 

02.40.74 Μελέτες , έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

92.465,21 0,00 92.465,21 4.932,28 4.932,28 4.932,28 

02.45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

907.200,00 -157.000,00 750.200,00 507.624,55 481.361,89 481.361,89 

02.45.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 727.900,00 -188.650,00 539.250,00 416.248,76 407.945,17 407.945,17 

02.45.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

536.100,00 -107.500,00 428.600,00 365.739,81 360.315,97 360.315,97 

02.45.61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

49.200,00 -21.150,00 28.050,00 25.298,01 25.298,01 25.298,01 

02.45.62 Παροχές τρίτων 85.200,00 -42.800,00 42.400,00 18.217,76 16.237,79 16.237,79 

02.45.63 Φόροι - τέλη 3.000,00 500,00 3.500,00 150,00 150,00 150,00 

02.45.64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 

02.45.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

50.900,00 -17.700,00 33.200,00 6.843,18 5.943,40 5.943,40 

02.45.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 179.300,00 31.650,00 210.950,00 91.375,79 73.416,72 73.416,72 

02.45.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

40.000,00 -34.150,00 5.850,00 3.594,06 3.594,06 3.594,06 

02.45.73 Έργα 94.300,00 59.800,00 154.100,00 76.841,29 58.882,22 58.882,22 

02.45.74 Μελέτες , έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 

45.000,00 6.000,00 51.000,00 10.940,44 10.940,44 10.940,44 
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και ειδικές δαπάνες 

02.50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

178.750,00 -1.996,73 176.753,27 168.875,11 168.875,11 160.763,11 

02.50.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 178.750,00 -1.996,73 176.753,27 168.875,11 168.875,11 160.763,11 

02.50.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

178.750,00 -1.996,73 176.753,27 168.875,11 168.875,11 160.763,11 

02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.907.497,25 342.627,74 4.250.124,99 3.550.600,69 3.497.654,41 3.421.010,56 

02.70.6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 3.184.100,00 287.597,72 3.471.697,72 3.142.380,42 3.118.350,40 3.060.164,33 

02.70.60 Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

2.773.600,00 333.677,74 3.107.277,74 2.943.681,98 2.935.665,48 2.903.566,53 

02.70.61 Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 

160.800,00 -53.460,00 107.340,00 72.571,87 71.913,82 47.160,07 

02.70.62 Παροχές τρίτων 130.500,00 17.404,08 147.904,08 98.003,30 84.608,97 83.335,98 

02.70.63 Φόροι - τέλη 1.500,00 0,00 1.500,00 64,00 64,00 64,00 

02.70.64 Λοιπά γενικά έξοδα 19.000,00 0,00 19.000,00 6.761,99 5.395,68 5.335,30 

02.70.66 ∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

98.700,00 -10.024,10 88.675,90 21.297,28 20.702,45 20.702,45 

02.70.7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 723.397,25 55.030,02 778.427,27 408.220,27 379.304,01 360.846,23 

02.70.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προµήθειας 
παγίων 

130.600,00 40.030,02 170.630,02 32.361,06 28.228,26 28.228,26 

02.70.73 Έργα 562.797,25 15.000,00 577.797,25 375.859,21 351.075,75 332.617,97 

02.70.74 Μελέτες , έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 

30.000,00 -6.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.70.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχορηγήσεις) 

0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

31.454.917,98 4.975.155,38 36.430.073,36 15.410.640,00 14.776.290,65 14.714.735,89 

02.80.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

31.454.917,98 4.975.155,38 36.430.073,36 15.410.640,00 14.776.290,65 14.714.735,89 

02.80.81 Πληρωµές 
υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

4.001.000,00 -163.969,48 3.837.030,52 3.814.688,78 3.242.731,87 3.185.823,10 

02.80.82 Λοιπές αποδόσεις 9.448.000,00 420.307,75 9.868.307,75 7.479.570,94 7.417.177,90 7.412.532,51 

02.80.83 Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 4.277.063,61 4.277.063,61 4.116.380,28 4.116.380,88 4.116.380,28 
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02.80.85 Προβλέψεις µη 
είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωµένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους 

18.005.917,98 441.753,50 18.447.671,48 0,00 0,00 0,00 

02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 -44.685,56 5.314,44 0,00 0,00 0,00 

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 -44.685,56 5.314,44 0,00 0,00 0,00 

02.90.91 Ποσό διαθέσιµο για 
αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων 
για τη δηµιουργία νέων 
µη προβλεπόµενων στον 
προϋπολογισµό 

50.000,00 -44.685,56 5.314,44 0,00 0,00 0,00 

  Προοδευτικό Σύνολο : 94.287.796,16 11.733.283,53 106.021.079,69 70.338.829,88 68.642.776,83 68.336.852,21 

  Γενικά Σύνολα : 94.287.796,16 11.733.283,53 106.021.079,69 70.338.829,88 68.642.776,83 68.336.852,21 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

 

Πίνακας 7.2.2.1: Πληρωθέντα έξοδα τριετίας 2012-2014 
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6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 51.503.032,95 € 76,37% 49.014.267,96 € 70,07% 48.136.643,47 € 70,44% 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 21.477.381,58 € 31,85% 19.535.126,09 € 27,93% 17.444.345,10 € 25,53% 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.809.503,22 € 2,68% 2.279.151,30 € 3,26% 1.863.937,07 € 2,73% 

62 Παροχές τρίτων 4.582.710,38 € 6,80% 4.822.553,39 € 6,89% 5.250.681,82 € 7,68% 

63 Φόροι και τέλη 89.799,22 € 0,13% 82.011,33 € 0,12% 153.041,06 € 0,22% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 734.160,18 € 1,09% 565.045,02 € 0,81% 470.952,10 € 0,69% 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσια πίστης 1.914.570,12 € 2,84% 1.120.810,41 € 1,60% 795.510,08 € 1,16% 
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66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.130.340,30 € 1,68% 1.303.220,31 € 1,86% 1.022.945,18 € 1,50% 

67 

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε 
τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 
επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 19.764.567,95 € 29,31% 19.302.550,11 € 27,59% 21.129.951,06 € 30,92% 

68 Λοιπά έξοδα 0,00 € 0,00% 3.800,00 € 0,01% 5.280,00 € 0,01% 

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 7.529.948,43 € 11,17% 7.035.489,24 € 10,06% 5.485.472,85 € 8,03% 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες 
παγίων 561.516,99 € 0,83% 1.449.076,58 € 2,07% 765.278,16 € 1,12% 

73 Έργα 6.514.494,71 € 9,66% 5.142.378,60 € 7,35% 4.668.779,89 € 6,83% 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 364.649,98 € 0,54% 314.747,31 € 0,45% 51.414,80 € 0,08% 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 89.286,75 € 0,13% 129.286,75 € 0,18% 0,00 € 0,00% 

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.403.316,88 € 12,46% 13.901.943,06 € 19,87% 14.714.735,89 € 21,53% 

81 
Πληρωµές οφειλών παρελθόντων οικονοµικών 
ετών (ΠΟΕ) 7.581.146,95 € 11,24% 3.890.306,48 € 5,56% 3.185.823,10 € 4,66% 

82 Λοιπές Αποδόσεις 822.169,93 € 1,22% 7.837.219,65 € 11,20% 7.412.532,51 € 10,85% 

83 
Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε. 0,00 € 0,00% 2.174.416,93 € 3,11% 4.116.380,28 € 6,02% 

85 

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα 
οικονοµικά έτη 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

91 Αποθεµατικό 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 67.436.298,26 € 100,00% 69.951.700,26 € 100,00% 68.336.852,21 € 100,00% 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 7.2.2.2: Πληρωθέντα έξοδα ανά υπηρεσία τριετίας 2012-2014 

    2012 2013 2014 
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0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.414.388,15 37,69% 25.149.634,41 35,95% 13.290.742,65 19,45% 

10 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.506.773,98 6,68% 3.476.046,06 4,97% 3.439.184,51 5,03% 

15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 862.725,94 1,28% 1.281.859,07 1,83% 13.755.772,39 20,13% 

20 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 11.876.383,67 17,61% 11.147.802,99 15,94% 11.383.894,19 16,66% 

25 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 279.825,30 0,41% 91.828,01 0,13% 3.709,96 0,01% 

30 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 8.100.170,93 12,01% 7.370.021,47 10,54% 5.115.110,11 7,49% 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.685.156,03 2,50% 1.504.171,51 2,15% 1.328.433,35 1,94% 

40 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 1.668.339,54 2,47% 1.579.622,40 2,26% 1.242.133,60 1,82% 

45 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 433.074,99 0,64% 438.749,11 0,63% 481.361,89 0,70% 

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 729.215,90 1,08% 649.310,67 0,93% 160.763,11 0,24% 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.476.926,95 5,16% 3.360.711,50 4,80% 3.421.010,56 5,01% 

80 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.403.316,88 12,46% 13.901.943,06 19,87% 14.714.735,89 21,53% 

  ΣΥΝΟΛΟ 67.436.298,26 100,00% 69.951.700,26 100,00% 68.336.852,21 100,00% 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 7.2.3.1: Προϋπολογισθέντα έξοδα σε σχέση µε τα διαµορφωθέντα  τριετίας 2012-2014 

2012 2013 2014 
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6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 59.643.962,12 € 65.436.247,04 € 91,15% 56.171.029,91 € 57.609.927,02 € 97,50% 48.973.693,62 € 53.144.969,14 € 92,15% 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 22.443.600,00 € 24.556.138,83 91,40% 21.775.953,56 € 22.056.573,38 € 98,73% 18.581.200,00 € 18.556.951,98 € 100,13% 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.974.786,00 € 3.195.801,49 € 61,79% 2.796.675,30 € 3.225.648,08 € 86,70% 2.291.000,00 € 2.363.366,18 € 96,94% 

62 Παροχές τρίτων 4.604.500,00 € 6.435.700,04 € 71,55% 5.476.600,00 € 6.134.586,00 € 89,27% 4.674.417,55 € 6.219.428,62 € 75,16% 

63 Φόροι και τέλη 117.000,00 € 137.961,69 € 84,81% 112.461,69 € 154.761,94 € 72,67% 137.500,00 € 197.285,32 € 69,70% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.029.600,00 € 1.601.254,00 € 64,30% 867.216,06 € 1.241.510,16 € 69,85% 918.939,00 € 1.031.914,05 € 89,05% 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµόσια 
πίστης 2.445.500,00 € 2.209.481,53 € 110,68% 2.279.271,63 € 1.146.488,48 € 198,80% 918.804,31 € 801.079,71 € 114,70% 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 2.528.656,12 € 2.661.839,46 € 95,00% 2.187.625,19 € 2.378.599,75 € 91,97% 2.279.800,00 € 1.686.297,45 € 135,20% 

67 

Πληρωµές για 
µεταβιβάσεις 
εισοδηµάτων σε 
τρίτους παραχωρήσεις- 
παροχές - 
επιχορηγήσεις - 
επιδοτήσεις - δωρεές 24.443.320,00 € 24.581.070,00 € 99,44% 20.661.226,48 € 21.263.959,23 € 97,17% 19.170.032,76 € 22.283.145,83 € 86,03% 

68 Λοιπά έξοδα 57.000,00 € 57.000,00 € 100,00% 14.000,00 € 7.800,00 € 179,49% 2.000,00 € 5.500,00 € 36,36% 

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 23.759.697,14 € 29.155.880,94 € 81,49% 25.955.502,71 € 26.194.979,18 € 99,09% 13.809.184,56 € 16.440.722,75 € 83,99% 

71 

Αγορές κτιρίων, 
τεχνικών έργων και 
προµήθειες παγίων 3.202.616,00 € 3.361.831,83 € 95,26% 2.683.489,14 € 2.546.831,14 € 105,37% 755.300,00 € 1.022.067,01 € 73,90% 
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73 Έργα 17.139.526,35 € 22.983.609,72 € 74,57% 22.089.697,56 € 22.248.546,76 € 99,29% 12.614.469,65 € 15.004.020,83 € 84,07% 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
και ειδικές δαπάνες 3.327.554,79 € 2.720.439,39 € 122,32% 1.182.316,01 € 1.270.314,53 € 93,07% 439.414,91 € 408.634,91 € 107,53% 

75 

Τίτλοι πάγιας 
επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 90.000,00 € 90.000,00 € 100,00% 0,00 € 129.286,75 € 0,00% 0,00 € 6.000,00 € 0,00% 

8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17.281.765,00 € 21.610.199,93 € 79,97% 24.664.518,80 € 33.677.208,60 € 73,24% 31.454.917,98 € 36.430.073,36 € 86,34% 

81 

Πληρωµές οφειλών 
παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 
(ΠΟΕ) 9.153.665,00 € 12.843.032,07 € 71,27% 8.522.296,26 € 4.538.420,47 € 187,78% 4.001.000,00 € 3.837.030,52 € 104,27% 

82 Λοιπές Αποδόσεις 8.128.100,00 € 8.767.167,86 € 92,71% 723.500,00 € 10.867.146,01 € 6,66% 9.448.000,00 € 9.868.307,75 € 95,74% 

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 € 0,00 €  0,00 € 2.852.919,58 € 0,00% 0,00 € 4.277.063,61 € 0,00% 

85 

Προβλέψεις µη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωθέντων κατά τα 
παρελθόντα οικονοµικά 
έτη 0,00 € 0,00 € 0,00% 15.418.722,54 € 15.418.722,54 € 100,00% 18.005.917,98 € 18.447.671,48 € 97,61% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 206.000,00 € 53.136,39 € 387,68% 48.000,00 € 18.799,05 € 255,33% 50.000,00 € 5.314,44 € 940,83% 

91 Αποθεµατικό 206.000,00 € 53.136,39 € 387,68% 48.000,00 € 18.799,05 € 255,33% 50.000,00 € 5.314,44 € 940,83% 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 

100.891.424,26 
€ 

116.255.464,30 
€ 86,78% 106.839.051,42 € 

117.500.913,85 
€ 90,93% 94.287.796,16 € 

106.021.079,69 
€ 88,93% 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 7.2.4.1: Πληρωθέντα έξοδα σε σχέση µε τα τιµολογηθέντα τριετίας 2012-2014 

    2012 2013 2014 
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0 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.414.388,15 25.735.110,43 98,75% 25.149.634,41 25.773.127,00 97,58% 13.290.742,65 13.583.771,79 97,84% 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.506.773,98 4.700.262,32 95,88% 3.476.046,06 3.683.149,05 94,38% 3.439.184,51 3.502.288,04 98,20% 

15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 862.725,94 969.904,68 88,95% 1.281.859,07 1.435.866,89 89,27% 13.755.772,39 13.830.932,73 99,46% 

20 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ 11.876.383,67 13.115.343,67 90,55% 11.147.802,99 12.233.198,93 91,13% 11.383.894,19 11.679.300,66 97,47% 

25 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 279.825,30 280.325,30 99,82% 91.828,01 98.573,82 93,16% 3.709,96 3.709,96 100,00% 

30 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 8.100.170,93 8.961.807,56 90,39% 7.370.021,47 7.933.442,85 92,90% 5.115.110,11 5.461.235,70 93,66% 

35 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.685.156,03 1.963.445,18 85,83% 1.504.171,51 1.749.381,08 85,98% 1.328.433,35 1.366.146,70 97,24% 

40 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 1.668.339,54 1.870.345,37 89,20% 1.579.622,40 1.697.224,44 93,07% 1.242.133,60 1.273.703,95 97,52% 



 48 

45 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 433.074,99 440.578,97 98,30% 438.749,11 486.517,45 90,18% 481.361,89 507.624,55 94,83% 

50 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 729.215,90 741.538,75 98,34% 649.310,67 651.733,55 99,63% 160.763,11 168.875,11 95,20% 

70 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.476.926,95 3.623.674,14 95,95% 3.360.711,50 3.600.260,92 93,35% 3.421.010,56 3.550.600,69 96,35% 

80 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.403.316,88 13.561.354,43 61,97% 13.901.943,06 15.226.280,00 91,30% 14.714.735,89 15.410.640,00 95,48% 

  ΣΥΝΟΛΟ 67.436.298,26 75.963.690,80 88,77% 69.951.700,26 74.568.755,98 93,81% 68.336.852,21 70.338.829,88 97,15% 
Πηγή: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ιδία επεξεργασία 
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8.ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ  

 

8.1 Όξακα ηνπ Γήκνπ 

 

«ΒΟΛΟ: ΠΟΛΗ – ΠΡΟΣΤΠΟ»  

Σν 2011 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε “λέα δηνηθεηηθή αξρηηεθηνληθή” ηεο Διιάδαο 

(Ν.3852/2010 ή Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο Βφινπ 

απνηειείηαη πιένλ απφ ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (πξψελ Γήκνη) Βφινπ, Νέαο Ησλίαο, 

Νέαο Αγρηάινπ, Αγξηάο, Αξηέκηδαο, Πνξηαξηάο, Αηζσλίαο, Ησιθνχ θαη ηελ πξψελ 

Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο, θαζηζηώληαο ηνλ έηζη ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν δήκν ηεο ρψξαο 

απφ γεσγξαθηθήο άπνςεο θαη ηνλ φγδνν πιεζπζκηαθά (142.923).  

 

Ο Βφινο απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο θαη 

ηνπνζεηείηαη γεσγξαθηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, θαη εηδηθφηεξα ζην 

πεδηλό ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο, κε 

ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, 

ελώ ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο λεαληθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαζώο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία εληάζζεηαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζµόο λέσλ, θπξίσο ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ ηµεµάησλ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαιίαο.  

 

Σν εληαίν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ κηθξά αζηηθά θέληξα, ρσξηά θαη 

νηθηζκνχο κε πινχζηα κνξθνινγία θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κε πιεζψξα 

δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη 

γεληθά ησλ ππεξεζηώλ, αιιά θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ πνιπκνξθηθή απηή 

εηθφλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζµαηα, δηαµνξθψλνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, ην θάζε έλα µε ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν, ελψ µε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζµφ θαη πνιηηηθέο, µπνξνχλ λα ζπµβάιινπλ ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη επεµεξία ηεο πφιεο.   

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα ηνπηθήο θαη νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2015 

- 2019, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, απνηειεί έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε δξάζεηο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Με άιια ιφγηα, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, αθνξά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο 



 2 

ηνπηθέο επελδχζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ, σο θνξέα ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξα, 

κεξηκλψληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ δεκνηψλ θαη επηζθεπηψλ θαη ηελ 

παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. 

 

ην πιαίζην απηό, γηα ηνλ Γήκν Βόινπ θαη ηελ Γεκνηηθή Αξρή, απνηειεί 

πξώηε πξνηεξαηόηεηα ε αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο 

επίζεο θαη απηή ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο βηνηερλίαο. 

ηελ θιίκαθα ηεο ηεξάξρεζεο πνιύ ςειά βξίζθεηαη θαη ε αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Βόινπ, ελόο από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα 

ηεο ρώξαο, ε αεηθόξνο δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ αιιά θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ε δηεθδίθεζε έξγσλ κέζσ ηνπ ΔΠΑ θαη 

θπζηθά ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη ε ζηήξημε ησλ αδύλακσλ 

θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, πνπ έρνπλ δερζεί ηζρπξό πιήγκα από ηελ βαζηά 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ρώξα.  

 

Ο Γήκνο Βφινπ, κηα απφ ηηο ηζηνξηθφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδεη 

πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά, ράξηο ζηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε πνπ ππήξμε ζην 

παξειζόλ θαη γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, θαζψο είλαη κηα πφιε ηαπηφρξνλα ηνπξηζηηθή 

αιιά θαη βηνκεραληθή ελψ αλαπηχζζεηαη θαη αμηνζεκείσηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία – θηελνηξνθία). Δίλαη κηα πόιε πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο Διιάδαο, κηα πφιε πνπ έρεη απνηειέζεη θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

απνηειεί ιίθλν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο κπζνινγίαο, κία πφιε πνπ κε ηελ 

πνιπκνξθηθφηεηα ηεο κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαδεηρζεί ζε “πφιε – πξφηππν” γηα 

νιφθιεξε ηελ ρψξα.  

 

Δηδηθφηεξα:  

Ο Γήκνο Βφινπ έρεη ην εμαηξεηηθό πξνλόκην λα δηαζέηεη έλα ζαιάζζην κέησπν 53 

ζπλνιηθά ρηιηνκέηξσλ κε αθηέο κε θαηαγάιαλα, πεληαθάζαξα λεξά, θαη παξάιιεια 

ην κνλαδηθό, εθπιεθηηθήο νκνξθηάο, Πήιην, έλα θαηαπξάζηλν θπζηθφ θξνχξην 

πνπ δεζπφδεη πάλσ απφ ηνλ Βφιν. Οιφθιεξε ε πεξηνρή είλαη έλαο αλεμάληιεηνο 

ζεζαπξφο κχζσλ, ζξχισλ, ηζηνξίαο θαη πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θη έλαο παξάδεηζνο 

γηα ηνπο εξαζηέο ηεο θχζεο, ηνπο θπζηνδίθεο, αξραηνιφγνπο, ηζηνξηθνχο θαη 

αλζξσπνιφγνπο, θαζψο γηα ρηιηεηίεο ην έρνπλ πεξπαηήζεη ζενί, εκίζενη θαη 

θέληαπξνη, ηηηάλεο θαη γίγαληεο, λχκθεο θαη δξπάδεο, βαζηιηάδεο, ήξσεο θαη 

πνιεκηζηέο. Τπήξμε επίζεο ην πεδίν ηεο "Γηγαληνκαρίαο" θαη ην αγαπεκέλν ζέξεηξν 
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ησλ ζεψλ ηνπ Οιχκπνπ. ήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα κέξε ζην Πήιην δηαηεξνχλ ηα ίδηα 

ηνπσλπκία πνπ είραλ επί ρηιηεηίεο, δηαηεξψληαο έηζη ηελ καθξφρξνλε ειιεληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα. Σν Πήιην εηδηθά έρεη δηαπιάζεη ηε δηθή ηνπ πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθφηεηα 

απνηεινχκελε απφ έλαλ ζπάλην ζπλδπαζκφ αξρέγνλνπ δπλακηζκνχ ζηα ζηνηρεία ηεο 

θχζεο ηνπ θαη ελφο ήπηνπ θαη θαξπνθφξνπ ραξαθηήξα.  

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, καδί κε ηελ παλάξραηα ηζηνξία ηνπ θαη ηελ αηκνζθαηξηθφηεηα 

πνπ ην δηαθαηέρεη, ηνπ πξνζδίδνπλ κηα κνλαδηθή αχξα θαζηζηώληαο  ην, θαη γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηδαληθό ηφπν δηαθνπψλ θαη δηακνλήο γηα Έιιελεο θαη μέλνπο, 

πνπ είραλ ηελ ηχρε λα ην αλαθαιχςνπλ θαη λα καγεπηνχλ απφ ηα ζέιγεηξά ηνπ ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ λα  επηζηξέθνπλ μαλά θαη μαλά.  

 

ηνλ Γήκν Βφινπ βξίζθνληαη κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο ηεο Διιάδαο:  

ε απφζηαζε 15 ρικ. δπηηθά ηνπ Βφινπ, πάλσ ζην ιφθν Καζηξάθη, βξίζθεηαη ν 

γλσζηφο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ έζθινπ, πνιχ θνληά ζην ζχγρξνλν νκψλπκν 

ρσξηφ. Ο λενιηζηθφο νηθηζκφο ηνπ έζθινπ είλαη απφ ηνπο αξραηφηεξνπο 

αλεζθακκέλνπο νηθηζκνχο ηεο Δπξψπεο. Ωζηφζν, ε πινχζηα ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, 

δελ ζηακαηά εδψ θαζψο: 

-ε απφζηαζε 5 ρικ. δπηηθά ηνπ Βφινπ θαη πνιχ θνληά ζην ζεκεξηλφ νκψλπκν ρσξηφ 

βξίζθεηαη ν λενιηζηθφο νηθηζκφο ηνπ Γηκελίνπ 

-Κάησ απφ ην ιφθν ηνπ Γηκελίνπ, ζηελ πεδηάδα πξνο ηε κεξηά ηεο ζάιαζζαο, ζε κηα 

έθηαζε 100 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ αλαθαιχθζεθε ην 1980 ζεκαληηθφο κπθελατθφο 

νηθηζκφο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο απφςεηο είλαη ε αξραία Ησιθφο. 

-Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, ζεκαληηθέο πφιεηο πνπ 

ήθκαζαλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ αξραηνινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, ήηαλ: Οη 

Ακθαλέο (ηέιε 6 νπ αη.π.Υ. – αξρέο 3 νπ αη.π.Υ.) πνπ βξίζθνληαη ζηε ζεκεξηλή ζέζε 

“σξφο”, κε ζεκαληηθφ ηεξφ αθηεξσκέλν ζηνλ Απφιισλα Παγαζίηε θαη νη Παγαζζέο 

(5 νο – 4 νο αη. π.Υ) πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνλ βφξεην ηνκέα ηεο Γεκεηξηάδαο θαη 

απνηέιεζαλ ππξήλα ηεο αλάπηπμήο ηεο, ελψ θαηά κηα άιιε άπνςε ηαπηίδνληαη κε ηνλ 

θσληθφ ιφθν “σξφ”. 

-Ζ αξραία πφιε πάλσ ζην ιφθν ηεο Γνξίηζαο, ζε εμαίξεηε ζηξαηεγηθή ζέζε. Σν 

ηείρνο ηεο πφιεο θαηαζθεπάζηεθε πηζαλφηαηα απφ ηνλ Κάζζαλδξν (316-298 π.Υ.), 

έρεη κήθνο 2.850 ρικ. ελψ 33 πχξγνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε άληζα δηαζηήκαηα, θαζψο ην 

γεσγξαθηθφ αλάγιπθν πξφζθεξε ζε κεξηθά ζεκεία θπζηθή νρχξσζε. Ζ πφιε είλαη 

ρηηζκέλε ζηα ΝΑ ηνπ ιφθνπ θαη δηαηξεκέλε ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Πηζαλνινγείηαη, 
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κε βάζε θηινινγηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, φηη ίζσο πξφθεηηαη γηα ην 

αξραίν Οξκίλην. ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ιφθνπ ην ηείρνο πεξηθιείεη ηελ Αθξφπνιε, 

φπνπ ζήκεξα είλαη ρηηζκέλε ε εθθιεζία ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο. Έμσ απφ ην ηείρνο ζε 

θπζηθφ ζπήιαην έρεη βξεζεί ε επηγξαθή ζην βξάρν “ΓΗΟ ΜΗΛΗΥΗΟΤ”, πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ιαηξεία ηνπ Γία ζηελ πεξηνρή. 

-Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο αξραίαο Γεκεηξηάδαο εθηείλεηαη ζε απφζηαζε 1,5 ρικ. 

λφηηα ηνπ Βφινπ.  

-Οη Φζηψηηδεο Θήβεο πνπ πξφθεηηαη γηα δχν αξραίεο πφιεηο ηεο Θεζζαιίαο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ πξψηε βξίζθεηαη βφξεηα ηνπ ρσξηνχ 

Μηθξνζήβεο θαη άθκαζε θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ελψ ε δεχηεξε, νλνκαδφκελε 

θαη Υξηζηηαληθέο Θήβεο, άθκαζε θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή (πξσηνβπδαληηλή) 

πεξίνδν, κέρξη θαη ηνλ 7ν αη. θαη βξίζθεηαη κέζα ζηε Νέα Αγρίαιν.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ ζπλαληά θαλείο ζεκαληηθά κνπζεία αιιά θαη 

ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθήο θηηξηαθήο θιεξνλνκηάο (π.ρ. 

Πιηλζνθεξακνπνηείν Σζαιαπάηα, Καπλαπνζήθε πήξεξ, Βακβαθνθισζηήξην 

Αδακφπνπινπ – Υαηδεληθνιάνπ θιπ.), πιεζψξα ρψξσλ δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο, 

πνηνηηθέο θαη ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη 

ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο, αιιά θαη εχθνιε πξφζβαζε κε θάζε δηαζέζηκν 

κέζν (αεξνπνξηθψο, αθηνπιντθψο, νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο).  

 

Παξάιιεια ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Πειίνπ “Αγξηφιεπθεο” 

πνπ απέρεη δχν ρηιηφκεηξα απφ ηνλ νηθηζκφ ησλ Υαλίσλ θαη 27 ρικ. απφ ηνλ Βφιν κε 

εμαηξεηηθέο ππνδνκέο θαη δηνξγάλσζε πνιιψλ εθδειψζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

ην πιαίζην φισλ ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ 

αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο θαη πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ “βαξηά βηνκεραλία” ηεο 

πεξηνρήο καο αιιά θαη ηελ θχξηα “επέλδπζε” ηνπ Γήκνπ Βφινπ, γη' απηφ θαη απνηειεί 

πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη κέιεκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

Γήκνπ Βφινπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο είλαη 

αξρηθά, ν εμσξατζκφο ηνπ Πεδίνπ ηνπ Άξεσο ην νπνίν απνηειεί ην ζαιάζζην κέησπν 

ηεο ζπλνηθίαο Νεάπνιεο ζην δπηηθφ φξην ηεο πφιεο. ε έλα ρψξν φπνπ 

πξνεγνπκέλσο ππήξραλ αιπθέο θαη φπνπ ε θαηνίθεζε ήηαλ αξαηή, δεκηνπξγήζεθε 

έλα πάξθν ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο, ζην νπνίν θξίλνληαη αλαγθαίεο πνιιέο 

παξεκβάζεηο. ηφρνο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο πνιπρψξνπ φπνπ ζα ππάξρεη ζεκαηηθφ 
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πάξθν Κεληαχξσλ, ην Μνπζείν ηεο Αξγνχο, Δλπδξείν αιιά θαη αλάπηπμε άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Δπίζεο πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή γεπέδνπ γθνιθ, ελφο ζέκαηνο πνπ είρε 

απαζρνιήζεη ηελ πεξηνρή ζην παξειζφλ θαη επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην, θαζψο κηα 

ηέηνηα επέλδπζε ζα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ πεξηνρή ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Δθηφο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ γεληθφηεξα ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ, 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα “αλνίμνπλ” εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα πξνζειθχζεη 

ζηελ πεξηνρή έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ κνληέιν ηνπξηζκνχ, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

ηνπξίζηεο πνπ δαπαλνχλ έσο θαη ππεξδηπιάζηα πνζά εκεξεζίσο απφ φηη ν 

ζπκβαηηθφο ηνπξηζκφο. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη, φηη νη ηνπξίζηεο απηνί δηαθηλνχληαη 

ηνπο κήλεο Οθηψβξην - Μάην θπξίσο, δηάζηεκα πνπ ζηελ Διιάδα ν ηνπξηζκφο 

βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν.  

 

Αθφκε, ζηα πιάλα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε εμέηαζε ηεο ζχλδεζεο Αγξηάο – 

Αγρηάινπ κε ηξνρηφδξνκν (ηξακ), αιιά θαη ε πηζαλή επέθηαζε ηνπ κέρξη ην 

αεξνδξφκην ηεο Νέαο Αγρηάινπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

δεκηνπξγίαο ππνζαιάζζηαο ζχλδεζεο Αγξηάο – Αγρηάινπ.  

 

ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή εμεηάδεηαη 

θαη ε παξαρψξεζε γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ γηα ηελ δεκηνπξγία μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο.  

 

Μεγάιε βάζε πξέπεη λα δνζεί θαη ζην θνκκάηη ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Βφινπ ην νπνίν θαη 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο θαη ην νπνίν κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο 

θαη βηνηερλίαο ζηελ πεξηνρή καο, ρξφλν κε ην ρξφλν, κεηαζρεκαηίζηεθε ζε έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα κεηαθνξηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Σν ιηκάλη θαηέρεη θεληξνβαξή 

ζέζε ζηε ρψξα καο θαη απνηειεί ηελ αλαηνιηθή πχιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δμππεξεηεί ηφζν ηελ επηβαηηθή - ηνπξηζηηθή θίλεζε φζν θαη ηελ εκπνξεπκαηηθή. 

Τπάξρεη αθηνπιντθή ζχλδεζε κε ηηο Β. πνξάδεο θαη ηα λεζηά ηνπ ΒΑ Αηγαίνπ. 

Τπνδέρεηαη κεγάιν αξηζκφ θξνπαδηεξφπινησλ, έρνληαο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο 

(επηβαηηθφο ζηαζκφο θ.ιπ.). Παξάιιεια ζην κεγαιχηεξφ ηνπ κέξνο εμππεξεηεί κε ηηο 

ππνδνκέο ηνπ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα δερηεί πάζεο θχζεσο θνξηία (εκπνξεπκαην-

θηβψηηα, ρχδελ θ.ιπ.). Ο Γήκνο Βφινπ νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ιηκαληνχ δίλνληαο θπξίσο βάζε ζηελ άθημε 
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πεξηζζφηεξσλ θξνπαδηεξφπινησλ.  

 

Δπίζεο, επεηδή ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία θαη έρεη πεξάζεη ζην ΣΑΗΠΔΓ, ν Γήκνο Βφινπ ζα 

δηεθδηθήζεη ηα κε θαηαβιεζέληα πνζά πξνεγνχκελσλ εηψλ ηα νπνία ζχκθσλα κε 

ηελ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλέξρνληαη ζηα 6.5 εθ. Δπξψ, πφξνη νη 

νπνίνη πξννξίδνληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηνλ 

ειεθηξνθσηηζκφ, ηελ δηαρείξηζε θαη θαζαξηζκφ ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλνο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ, πσο είλαη παξάινγν ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Βφινπ λα εηζπξάηηεη 

ηα ελνίθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο θαη ν Γήκνο Βφινπ λα είλαη ν 

αξκφδηνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη άιιεο εξγαζίεο, εηδηθά φηαλ νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ιηκαληνχ επηβαξχλνπλ ζπγρξφλσο πεξηβαιινληηθά ηελ πφιε, κε ηα 

αέξηα θαχζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηελ θζνξά ησλ αζθαιηηθψλ ηαπήησλ.  

 

Ο Γήκνο Βφινπ ζα δηεθδηθήζεη πγηή πφξν σο πνζνζηφ ησλ εηζηηεξίσλ επί ηεο 

αθηνπινΐαο, φπσο άιισζηε θάλνπλ φια ηα ιηκεληθά ηακεία ηεο ρψξαο θαη απηφ ζα 

γίλεη γηαηί ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλνο δηαθφπηεη ηελ επαθή ηεο πφιεο κε ηελ ζάιαζζα. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζηε “λέα επνρή” ζπλεξγαζίαο πνπ ζέινπκε λα μεθηλήζεη κεηαμχ 

ΟΛΒ θαη Γήκνπ Βφινπ πξνηείλνπκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γεκάξρνπ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ΟΛΒ θαζψο θαη ελφο αθφκα εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Βφινπ.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αζιεηηθέο ππνδνκέο 

(ΔΑΚ, Παλζεζζαιηθφ ηάδην, δχν θνιπκβεηήξηα, Γηαδεκνηηθφ Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην 

Πνξηαξηάο θιπ.) ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη εμίζνπ ζεκαληηθέο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γελ κπνξνχκε θπζηθά λα κελ αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ζην 

παξειζφλ έρνπλ θηινμελεζεί ζεκαληηθέο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ζηελ πεξηνρή, 

σζηφζν ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, είλαη ε δηνξγάλσζε ηνπ Παλεπξσπατθνχ 

Πξσηαζιήκαηνο Μπάζθεη Δθήβσλ 2015 ζηελ πφιε καο απφ ηηο 23 Ηνπιίνπ έσο θαη 

ηηο 2 Απγνχζηνπ κε ηελ ζπκκεηνρή 16 ρσξψλ απφ φιε ηελ Δπξψπε, κηα δηνξγάλσζε 

πνπ ζα θέξεη εθαηνληάδεο αζιεηέο θαη ζπλνδνχο ζηελ πεξηνρή καο, πξνβάιινληαο 

έηζη φια ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηνλ Γήκν λα δείμεη φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έπαθξν 

ζηελ αλάιεςε θαη δηνξγάλσζε κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ.  

 

Δδψ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη ζηηο πξσηαξρηθέο καο δξάζεηο, είλαη θαη ε θάιπςε 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ 

(θνιπκβεηήξηα, θιεηζηά γπκλαζηήξηα) κέζα απφ ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ ΔΠΑ 
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ηεο ηνκεαθήο δξάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο ΔΠΠΔΡΑΑ. εκεηψλεηαη πσο 

ηα θιεηζηά γπκλαζηήξηα  ηνπ Γήκνπ απνηεινχλ ηα πην ελεξγνβφξα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 

Βφινπ ηα νπνία φκσο έρνπλ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Έηζη, ε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πέξα 

απφ ηα ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

γηα ηνλ Γήκν Βφινπ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πφιεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ  εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ζηελ πφιε απφ ην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ κε ηνλ Γήκν Βφινπ λα 

ζέιεη λα επελδχζεη ζην θεθάιαην ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ παξάγεηαη απφ ην 

ηνπηθφ Αθαδεκατθφ Ίδξπκα θαζψο πξέπεη θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη λα δηαρπζεί 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Βέβαηα, ε αλάπηπμε θαη δηάρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κπνξεί έκπξαθηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ κε ην άλνηγκα ηεο πφιεο ζηελ Δπξσπατθή θαη δηεζλή αγνξά, 

κε ηελ πξνζέιθπζε θαη δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, αλαινγηδφκελνη θαη ηελ δπλαηφηεηα 

πνπ έρεη ε πφιε ζε ππνδνκέο (ζπλεδξηαθά θέληξα, αίζνπζεο, ζχγρξνλεο 

μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο) θηινμελίαο.  

 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία, θηελνηξνθία) 

θαζψο ν Γήκνο Βφινπ πεξηιακβάλεη θαη θαηεμνρήλ αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξσηαξρηθφ ζηφρν, εηδηθά φηαλ ζηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν πξφηππνο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ν πην πγηήο αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο, ν Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Βφινπ. Βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε ηνλ 

Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ Πειίνπ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή ησλ Λερσλίσλ, ηνλ 

πλεηαηξηζκφ “Εαγνξίλ” κε ζεκαληηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ, αιιά θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε δεθάδσλ κηθξψλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ θαη λα “δηαθεκίζνπλ” ηα ηνπηθά 

πξντφληα. ε φια απηά ζεκαληηθφο αξσγφο κπνξεί λα ζηαζεί ε ρνιή Γεσπνληθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηνχ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, ε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί παξάιιεια λα ζπκβάιιεη ζε νιφθιεξε ηελ Θεζζαιία.  

 

Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ν Βφινο έσο ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, 

γεγνλφο πνπ ηελ θαηέζηεζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά 

θέληξα ηεο Διιάδαο, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεηε. Ζ 
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επξχηεξε πεξηνρή δηαζέηεη δύν ΒΙΠΔ θαη έλα ΒΗΟΠΑ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιηκάλη 

ηνπ Βφινπ, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο φισλ ησλ εηδψλ ζχγρξνλσλ δηθηχσλ 

κεηαθνξάο, ζηε Γεκνηηθή Αξρή γελλάηαη ε ππνρξέσζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο ψζηε ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο λα παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζην πιαίζην απηφ θξίλεηαη αλαγθαία ε 

επαλαράξαμε ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ζηελ είζνδν ηεο πφιεο πξνο 

Λάξηζα γηα ηελ αλάπηπμε  ηεο βηνκεραληθήο θαη βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

πφιεο.  

 

Βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο, ε Διιάδα, 

καζηίδεηαη απφ βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε κε απνηέιεζκα λα έρεη πιεγεί ε παξαγσγή, 

λα έρνπλ αλαζηείιεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη λα 

έρεη πιεγεί ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο. Αλαγθαία ινηπφλ πξέπεη λα θξίλεηαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ ζηήξημεο θαη αλάθακςεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα απφ ηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, θαζψο πξέπεη λα βειηησζεί ην θιίκα πνπ ππάξρεη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηάμεηο αιιά θαη λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ζηνπο επελδπηέο.  

 

Απφ ην φξακα πνπ έρνπκε γηα ην Γήκν Βφινπ, γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πφιεο – 

πξφηππν γηα ηελ Διιάδα, δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ 

πξέπεη λα δνζεί ζην πεξηβάιινλ, ψζηε πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο ηνκέαο λα 

ζπλππάξρνπλ ζην πιαίζην κηαο “πξάζηλεο αλάπηπμεο”. Ζ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ζε 

κηα πεξηνρή φπσο ν Γήκνο Βφινπ φπνπ ππάξρεη άπιεηνο θπζηθφο πινχηνο, είλαη 

πξψηηζηεο ζεκαζίαο.  

 

Ήδε ν Γήκνο Βφινπ έρεη πξνρσξήζεη ζηνλ εμσξατζκφ ησλ δεκφζησλ – 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζπλερίδεη ηηο παξεκβάζεηο ζε πιαηείεο, πάξθα, θηίξηα θαη 

παηδηθέο ραξέο. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ κε ηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ δχν θεληξηθψλ νδηθψλ αξηεξηψλ ηεο πφιεο, Ηάζνλνο θαη 

Γεκεηξηάδνο, κε ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ιεσθνξεηνισξίδσλ, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή δεκηνπξγήζεθαλ ζην θέληξν ηεο πφιεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο κε ηελ απφδνζε 

ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθνχ ρψξνπ πάξθηλγθ ζηηο νδνχο γι – 28εο Οθησβξίνπ, κε ηνλ 

Γήκν Βφινπ λα έρεη σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο κε ηελ δεκηνπξγία θαη άιισλ πάξθηλγθ.  

 

ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ν Γήκνο ζα ζηαζεί πξσηνπφξνο 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, αθνινπζψληαο ζχγρξνλεο, νηθνινγηθέο 

κεζφδνπο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο, ζηελ κείσζε 
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ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ζηελ ζσξάθηζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ Παγαζεηηθνχ 

Κφιπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. ηφρνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ Θεζζαιίαο. Ήδε κε ηνλ 

“Καιιηθξάηε” έρεη επηβιεζεί θαη ιεηηνπξγεί ν ΦΟΓΑ Μαγλεζίαο (πξψελ ΤΓΗΑ) ν 

νπνίνο θαη ζα επηιέμεη ηελ κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Μαγλεζίαο. Σν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βφινπ έρεη απνθαζίζεη λα πξνηείλεη ην έξγν λα θαηαζθεπαζηεί 

σο δεκφζην έξγν θαη φρη κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. Παξάιιεια ήδε κε απφθαζε 

Γεκάξρνπ έρεη νξηζηεί ε Δπηηξνπή πνπ ζα θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ Βφινπ 

πξνο ηνλ ΦΟΓΑ γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο θαη ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ θαηαζθεπή. Σν έξγν πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί κε 

θνηλνηηθά θνλδχιηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα έρνπλ ήδε εμαζθαιηζηεί, χςνπο 20-22 εθ. 

Δπξψ.  

 

Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηφρνο είλαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ νρεκάησλ απνθνκηδήο γηα ηελ θαιχηεξε 

απνθνκηδή αιιά θαη γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ε κέγηζηε δπλαηή 

εξγνλνκία δξνκνινγίσλ κε ηελ νπνία ζα επηηεπρζεί ε εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ θαη ε 

θαιπηέξεπζε ησλ ππεξεζηψλ θάηη θαη ην νπνίν ζα γίλεη κε ηελ ηνλ έιεγρν ηνπ ζηφινπ 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ κε gps θαη κε ηελ επαλαράξαμε ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ 

δξνκνινγίσλ ζε ςεθηαθνχο ράξηεο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε θάδσλ 

θαηαγεγξακκέλσλ θαη αξηζκεκέλσλ ζε ςεθηαθνχο ράξηεο.  

 

Βέβαηα ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ πθίζηαηαη εάλ δελ ππάξρεη 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη απηφ ζα επηηεπρζεί κε:  

-ηελ θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελήο φπνπ θαη ζα πεγαίλνπλ ηα λεξά κεηά ην ηξίην ζηάδην 

επεμεξγαζίαο απφ ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΔΛ) ηεο ΓΔΤΑΜΒ. Ζ 

κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη απφ αλεκνγελλήηξηεο 

θαη ζηφρνο είλαη ην λεξφ απηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππξφζβεζε, πφηηζκα αιζψλ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, δεκηνπξγία βιάζηεζεο ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ φξνπο Πήιην 

θαη πηζαλψο γηα άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ ζηνλ Θεζζαιηθφ θάκπν. Ζ πξφηαζε 

εμαζθαιίδεη ηελ αεηθνξία θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηελ αηνιηθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία πξαζίλνπ, ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ κείσζε ησλ ιπκάησλ. 

-δεκηνπξγία κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ (ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ Γήκνπ καο) 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΜΒ θπξίσο ζην 
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θνκκάηη ηεο άληιεζεο πδάησλ απφ ηηο γεσηξήζεηο.  

-βειηίσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ χδαηνο.  

εκεηψλεηαη πσο νη δχν πξψηεο δξάζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ηνκεαθή δξάζε ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ ΔΠΑ.  

 

Αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ησλ έξγσλ γηα ην ΔΠΑ 2014-2020 έρνπλ πξνηαζεί ζηελ 

Πεξηθέξεηα έξγα χςνπο 15 – 17 εθ. Δπξψ πνπ αθνξνχλ ζε έξγα αλάπιαζεο. Σέηνηα 

είλαη:  

-Αλάπιαζε πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Ληκελαξρείνπ ζηα «Παιαηά» ηνπ Βφινπ 

-Γεκνηηθφ Θέαηξν Βφινπ 

-Δπέθηαζε δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζηνλ θεληξηθφ 

αζηηθφ ηζηφ 

-Παξέκβαζε ζην θσηηζκφ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο 

-Κπθινθνξηαθέο Παξεκβάζεηο ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα κε δεκηνπξγία θπθιηθψλ 

θφκβσλ 

-Δπέθηαζε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ Βφινπ – Νέαο Ησλίαο 

-Καηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ, δηακφξθσζε πιαηείαο θαη αλάδεημε ηνπ 

θηηξίνπ πίξεξ 

-Γηακφξθσζε ηεζζάξσλ απνζεθψλ ηεισλείνπ Βφινπ ζε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ 

-Παξέκβαζε ζηελ νδφ Μαηάλδξνπ κε δεκηνπξγία ζέζεσλ πάξθηλγθ θαη δηαπιάηπλζε 

ηνπ πεδνδξνκίνπ 

-Καηεδάθηζε θηηξίνπ πξψελ θηλεκαηνγξάθνπ «Νίθεο» θαη δεκηνπξγία ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο 

-Καηεδάθηζε θηηξίνπ ζηελ νδφ Μαηάλδξνπ.  

Παξάιιεια πξνβιέπνληαη θαη έξγα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαζψο ν Γήκνο δελ ζα 

κπνξνχζε ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε λα κελ επηθεληξσζεί ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 

πξνρσξψληαο ζε δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο. Σα έξγα απηά είλαη:  

-Σν πξφγξακκα ζηέγαζεο – επαλέληαμεο  

-Σν επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα  

-Ο ζεκαηηθφο ζηφρνο 9 ηνπ ΔΠΑ 2014-2020  

-Οινθιεξσκέλν αζηηθφ πξφγξακκα – ε δξάζε θαηάξηηζεο ζηελ απαζρφιεζε.  

Σν θφζηνο ησλ ηεζζάξσλ απηψλ δξάζεσλ αγγίδεη ηα 8-10 εθ. Δπξψ αλά έηνο.  

Γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πσο ν Γήκνο Βφινπ είλαη κηα πφιε 

κε πνιπκνξθηθφηεηα θαη πνηθίια αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία ζα πξέπεη 

λα δνζεί ηζφπνμε αμία θαη ζεκαζία γηα ηελ αληίζηνηρε ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπο, ψζηε 

λα πξνθχςεη έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή 
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ηεο Μαγλεζίαο. Σν φξακα καο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιν απφ απηφ πνπ έρνπκε 

πεη ζην παξειζφλ, απφ ηα φζα ππνζρεζήθακε ζηνπο δεκφηεο ηνπ Βφινπ: λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα “πφιε – πξφηππν”, λα δεκηνπξγήζνπκε κηα “λέα επνρή” γηα ηνλ 

Βφιν λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πφιε κε Γπλακηθή.  

Απηφ ην φξακα ινηπφλ ζα εμππεξεηήζεη θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πνπ 

θαηαξηίζακε. Ήδε, ζην πιαίζην απηφ, έρνπλ γίλεη πνιιέο θηλήζεηο θαη ν Γήκνο Βφινπ 

ζπλερίδεη κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο παξεκβάζεηο ζηελ πφιε κε ζηφρν ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δεκνηψλ αιιά ζπγρξφλσο θαη ηελ δεκηνπξγία 

έξγσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ “πεξηνπζία” ηνπ Γήκνπ γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

ξακα ηνπ Γήκνπ Βφινπ κε ιίγα ιφγηα είλαη ε εμέιημή ηνπ ζε ζχγρξνλν Γήκν κε 

αλζξψπηλν πξφζσπν, θνηλσληθή επεκεξία, πνηνηηθφ πεξηβάιινλ, δηαξθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη πςειά επίπεδα παηδείαο, πνιηηηζκνχ, αζθάιεηαο θαη θνηλσληθήο 

κέξηκλαο.  

  

 

8.2 Καηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο επηινγέο  

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζπληάζζεηαη ζε κηα επνρή πνπ ε Διιάδα 

βηψλεη κηα κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα εηζήιζε ζε κία 

θξίζηκε θακπή ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, θαζψο νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο κε 

απνηέιεζκα ην αίζζεκα πνπ θπξηαξρεί ζηελ θνηλσλία λα είλαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ 

επφκελε εκέξα. Ζ απαζρφιεζε βξίζθεηαη ζε ειεχζεξε πηψζε, νη επελδχζεηο 

ιηγνζηεχνπλ δξακαηηθά θαη ε Διιάδα βξίζθεηαη βπζηζκέλε ζε κηα θξίζε νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή αιιά ζπγρξφλσο θαη εζηθή θαη θνηλσληθή.  

 

“Ζ Μεγάιε Όθεζε ζηηο ΖΠΑ ηνπ ’30 σρξηά κπξνζηά ζηελ ειιεληθή θξίζε”, έγξαςε ν 

Floyd Norris ζηνπο New York Times θαη ε πξαγκαηηθφηεηα, φπσο δηακνξθψλεηαη 

θαζεκεξηλά, δελ απέρεη θαη πνιχ απφ ηα ιφγηα ηνπ. 

 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ δχζθνιε – θαη ηζηνξηθή– ζπγθπξία ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

δελ κπνξεί λα κέλεη ακέηνρε, εηδηθά φηαλ απεηιείηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ 

ηεο ρψξαο απφ ηηο πξφζθαηεο απνθάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ κε ηελ νπνία ε Κπβέξλεζε απαηηεί απφ ηνπο δήκνπο λα δψζνπλ ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηα ηακεηαθά ηνπο δηαζέζηκα, ξίρλεη “ηαθφπιαθα” ζηηο φπνηεο 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ θαη δελ πξέπεη λα κείλνπκε απινί 
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παξαηεξεηέο, αιιά αληίζεηα, νθείινπκε λα βξνχκε ιχζεηο νη νπνίεο ζα νδεγνχλ ζηελ 

αλαθνχθηζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, αιιά ζπγρξφλσο ζα 

δεκηνπξγνχλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 

πνπ έρεη ραξάμεη ε Γεκνηηθή Αξρή.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή ην πξφγξακκα “Καιιηθξάηεο”, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, βξίζθεηαη ζε θάζε απφιπηεο 

ζηαζηκφηεηαο, ελψ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ απζηεξνχ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο έρνπλ εθκεδελίζεη θάζε ζεηηθή ζπλέπεηα ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη έρνπλ νπζηαζηηθά ππνλνκεχζεη θεθηεκέλα ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ 

είραλ θαηνρπξσζεί πξηλ απφ ηελ ζπγθξφηεζε ησλ λέσλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ. 

ήκεξα ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο δελ πινπνηείηαη, δελ ιεηηνπξγεί, δελ ζηεξίδεηαη 

απφ ηελ πνιηηεία.  

 

Παξά φκσο ηα κεγάια απηά πξνβιήκαηα ν Γήκνο Βφινπ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ελ 

γέλεη, νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ, ηνπο πφξνπο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο, πξέπεη λα απνδίδνληαη νη πφξνη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί ζηνπο ΟΣΑ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη κε ηελ 

απνζηέξεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ ηφζν ν Καιιηθξάηεο φζν θαη ζην ζχλνιν 

ηεο ε απηνδηνίθεζε ζα “λαπαγήζεη”.  

2. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζπλεξγαζίεο κε επελδπηέο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ πνπ φκσο κε απζηεξφ ηξφπν δελ ζα ηνπο εθρσξνχλ δεκφζηα αγαζά θαη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

3. Πξέπεη – θαη ήδε ην θάλνπκε – λα απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαη απηφ γίλεηαη κε ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ 

κε πξαγκαηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

4. Δίλαη αλαγθαίν λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε 

κηα επνρή πνπ θαζεκεξηλά ε θηψρηα καζηίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γίλεηαη παζηθαλέο πσο ε δεκνηηθή αξρή πξέπεη 

λα εζηηάζεη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη ηελ νινθιήξσζε φζσλ βξίζθνληαη αθφκα ζε 

εμέιημε, δηεθδηθψληαο ηελ ζπλδξνκή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ 
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φια ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ θαη ηα έξγα απηά λα 

απνηειέζνπλ κνριφ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.  

Ζ αξρή κπνξεί λα γίλεη απφ ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα 

ηεο Διιάδαο. Δίλαη αδηαλφεην ην ιηκάλη καο, ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ, λα κελ ζπκβάιιεη 

ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε θαηαλνεηφ 

ζηνπο ηζχλνληεο κέζα θαη απφ νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Βφινπ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, έλα δπλαηφ ραξηί πνπ πξέπεη λα “παίμεη” ν Γήκνο Βφινπ, θαζψο ε 

αχμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο θαη θπζηθά ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Έλα πξψην βήκα ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ πεξηνρή, 

δξάζε απφιπηα εθηθηή. Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη θεξδνθφξν.  

Παξάιιεια ν Γήκνο Βφινπ ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, 

σζηφζν ζα πξέπεη άκεζα λα θαηαβιεζνχλ ηα κε θαηαβιεζέληα πνζά ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ ηα νπνία θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

αγγίδνπλ ηα 6,5 εθ. Δπξψ, θαζψο απφ ηνλ δήκν δαπαλνχληαη ρξήκαηα γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλνο, ρξήκαηα σζηφζν πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ ζηα ηακεία ηνπ δήκνπ απφ άιινπο πφξνπο.  

Βνχιεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη λα ππάξμεη κηα λέα επνρή ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Βφινπ, αθνχ ιηκάλη θαη πφιε είλαη ην ίδην θαη δελ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ ζεκεία αληηπαξάζεζεο θαη αληηδηθίαο. Μάιηζηα, αθφκε θαη γηα ηα 

δεηήκαηα φπνπ ππάξρνπλ λνκηθά θσιχκαηα θαη εκπινθέο, ζηφρνο είλαη λα ππάξμεη 

θνηλή επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ αξκφδηνπ 

ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ηνπ ΣΑΗΠΔΓ.  

Δλ ησ κεηαμχ, ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, δφζεθε ζε ρξήζε ε λέα είζνδνο 

ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα ζηνλ θφκβν Μπνπξκπνπιήζξαο, θάηη πνπ δίλεη κεγάιε αλάζα 

ζηελ πφιε ζε φηη αθνξά ην ζνβαξφ ζέκα ηνπ θπθινθνξηαθνχ πνπ δεκηνπξγνχληαλ 

ζηελ πφιε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

Με ιίγα ιφγηα, ζε φηη αθνξά ην ιηκάλη, ζα πξέπεη άκεζα λα ιπζεί ην ζέκα ησλ κε 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ψζηε ν Γήκνο Βφινπ απξφζθνπηα 

λα κπνξεί λα πξνρσξά ζε εξγαζίεο ζηελ ρεξζαία δψλε ηνπ ιηκέλα, ζα πξέπεη λα 

δνζεί πγηήο πφξνο επί ησλ εηζηηεξίσλ φπσο άιισζηε πξάηηνπλ φια ηα ιηκεληθά 

ηακεία ηεο ρψξαο, λα δξνκνινγεζνχλ δξάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ιηκέλνο αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ αχμεζε ηεο θξνπαδηέξαο, αιιά θαη 
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λα πξνρσξήζεη ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκάξρνπ θαη ελφο αθφκα εθπξνζψπνπ 

ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΛΒ.  

Καη επεηδή κηιάκε γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ν Γήκνο Βφινπ είλαη κηα θαηεμνρήλ 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Πεδίνπ ηνπ Άξεσο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο πνιπρψξνο ή έλα ζεκαηηθφ πάξθν αλ ζέιεηε, κε πάξθν 

Κεληαχξσλ, Μνπζείν ηεο Αξγνχο, Δλπδξείν θαη πιεζψξα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ε 

θαηαζθεπή γεπέδνπ γθνιθ πνπ ζα απμήζεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν ζηελ ρψξα, ζα 

πξνζειθχζεη κηα άιιε γθάκα ηνπξηζηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

πνιιέο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε παξαρψξεζε γεπέδσλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο, αιιά θαη ε 

εμέηαζεο ηεο ζχλδεζεο Αγξηάο – Νέαο Αγρηάινπ κε ηξνρηφδξνκν (ηξακ) θαη ε πηζαλή 

επέθηαζε ηνπ κέρξη ην αεξνδξφκην ηεο Ν. Αγρηάινπ θαζψο επίζεο θαη ε 

ππνζαιάζζηα ζχλδεζε ησλ δχν παξαιηαθψλ πεξηνρψλ (Αγξηάο – Νέαο Αγρηάινπ).  

Δίκαζηε θνκκάηη θαη παξαηεξεηέο ζπλάκα ελφο νηθνλνκηθνχ πφιεκνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε, σζηφζν απηφ δελ κπνξεί, δελ πξέπεη, 

λα καο θξαηήζεη πίζσ θαη λα κείλνπκε κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα θαη απηφ ην 

απνδεηθλχνπκε κε ηελ καρεηηθφηεηα κε ηελ νπνία δηεθδηθνχκε ηα έξγα ή πξνρσξνχκε 

ζε απηά θαζεκεξηλά. Ήδε έρνπλ πξνηαζεί ζηελ Πεξηθέξεηα έξγα αλάπιαζεο χςνπο 

15-17 εθ. Δπξψ ηα νπνία θαη δεηάκε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Σέηνηα 

είλαη:  

-Αλάπιαζε πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Ληκελαξρείνπ ζηα «Παιαηά» ηνπ Βφινπ 

-Γεκνηηθφ Θέαηξν Βφινπ 

-Δπέθηαζε δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζηνλ θεληξηθφ 

αζηηθφ ηζηφ 

-Παξέκβαζε ζην θσηηζκφ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο 

-Κπθινθνξηαθέο Παξεκβάζεηο ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα κε δεκηνπξγία θπθιηθψλ 

θφκβσλ 

-Δπέθηαζε δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ Βφινπ – Νέαο Ησλίαο 

-Καηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ, δηακφξθσζε πιαηείαο θαη αλάδεημε ηνπ 

θηηξίνπ πίξεξ 

-Γηακφξθσζε ηεζζάξσλ απνζεθψλ ηεισλείνπ Βφινπ ζε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ 

-Παξέκβαζε ζηελ νδφ Μαηάλδξνπ κε δεκηνπξγία ζέζεσλ πάξθηλγθ θαη δηαπιάηπλζε 

ηνπ πεδνδξνκίνπ 
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-Καηεδάθηζε θηηξίνπ πξψελ θηλεκαηνγξάθνπ «Νίθεο» θαη δεκηνπξγία ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο 

-Καηεδάθηζε θηηξίνπ ζηελ νδφ Μαηάλδξνπ.  

Αίηεκα καο είλαη επίζεο ε επαλαράξαμε ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) ζηελ 

είζνδν ηεο πφιεο πξνο Λάξηζα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο θαη 

βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο. Αθφκα δεηήζακε ηελ έληαμε ησλ 

θνιπκβεηεξίσλ Βφινπ θαη Νέαο Ησλίαο θαη ησλ θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ ηνπ Γήκνπ 

ζην ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΔΡΡΑ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 

πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη θπζηθά ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ λεξψλ. ε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ λεξψλ άκεζα ζρεδηάδεηαη ε θαηαζθεπή 

ιηκλνδεμακελήο φπνπ θαη πεγαίλνπλ ηα λεξά κεηά ην ηξίην ζηάδην επεμεξγαζίαο απφ 

ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΔΛ) ηεο ΓΔΤΑΜΒ ρξεζηκνπνηηψληαο ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ε νπνία θαη ζα παξάγεηαη απφ αλεκνγελλήηξηεο. Σν λεξφ απηφ ζηφρνο καο 

είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ππξφζβεζε, ηνλ πνηηζκφ ησλ αιζψλ θαη ηνπ 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ θαη πηζαλψο ζηελ άξδεπζε. Παξάιιεια ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

κηθξνί πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΜΒ γηα ηελ άληιεζε πδάησλ απφ γεσηξήζεηο ελψ ζα 

πξνρσξήζνπκε ζε δξάζεηο βειηίσζεο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.  

ε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ν ΦΟΓΑ Μαγλεζίαο ζα 

πξνζρσξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζχληαμε κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

εξγνζηαζίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Μαγλεζίαο ελψ ζπγρξφλσο πξνρσξνχκε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ππάξρνληνο 

ζηφινπ νρεκάησλ απνθνκηδήο αθελφο γηα λα επηηχρνπκε θαιχηεξε απνθνκηδή θαη 

αθεηέξνπ γηα λα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζα δηαζθαιίζνπκε ηελ 

κέγηζηε δπλαηή εξγνλνκία ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ θαπζίκσλ 

αιιά θαη ηελ θαιπηέξεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη απηφ ζα γίλεη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε gps ζηνλ ζηφιν ησλ νρεκάησλ αιιά θαη κε ηελ επαλαράξαμε ησλ 

βέιηηζησλ δπλαηψλ δξνκνινγίσλ κε ςεθηαθνχο ράξηεο. 

Έρνπκε αλαιάβεη κηα κεγάιε θνηλσληθή επζχλε θαη πξέπεη λα αληαπνθξηζνύκε ζην 

έπαθξν ζε απηή. Ο Γήκνο Βφινπ, ε δεκνηηθή αξρή, νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λα δεκηνπξγήζεη 
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ζηέξενπο δεζκνχο κε ηνπο δεκφηεο θαη λα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ πξννπηηθή.  

Γελ κπνξεί ε νηθνλνκηθή θξίζε λα καο θξαηήζεη πίζσ. Ο Βφινο πξέπεη λα γίλεη κηα 

πφιε ειθπζηηθή ζηνπο δεκφηεο ηεο θαη ζηνπο ηνπξίζηεο. Σα αδηέμνδα δελ είλαη γηα 

εκάο, εκείο είκαζηε εδψ γηα λα δίλνπκε ιχζεηο. Καη ζα ην θάλνπκε κε θάζε θφζηνο. Θα 

αμηνπνηήζνπκε φια ηα “φπια” πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ην 

γεγνλφο φηη κέρξη θαη ην 2019 ν Βφινο ζα είλαη κηα πφιε θφζκεκα ζηελ Διιάδα. Μηα 

πφιε κε Νέα Γπλακηθή. ε απηφ ην πιαίζην ζπληάρζεθε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη 

ζε απηφ ην πιαίζην ζα βαδίζνπκε ηα επφκελα ρξφληα.  

 

8.3 ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ   

ια ηα παξαπάλσ πξφθεηηαη λα επηρεηξεζνύλ ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, 

δεκηνπξγψληαο θαη ζπληεξψληαο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αληζνξξνπίεο. ε απηφ ην 

πιαίζην ν Γήκνο Βφινπ θαιείηαη λα αλαιύζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη λα πξνζαξκφζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηα 

επφκελα ρξφληα.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ∆ήµνπ Βφινπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη 

πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ νξάµαηνο ηνπ ∆ήµνπ. Καηαγξάθνπκε ην πνπ είκαζηε θαη πνπ ζέινπκε 

λα πάκε. Ση έρνπκε ζηελ πφιε καο θαη ηη ζέινπκε λα έρνπκε ζην ηέινο ηεο 

πεληαεηίαο. Καη θπζηθά εμεηάδνπκε ην πσο ζα θηάζνπκε κέρξη εθεί.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζµνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ ΟΣΑ απαηηείηαη ε νξηνζέηεζε δχν επηπέδσλ ιήςεο απνθάζεσλ : α) Σν επίπεδν 

ηνπ ∆εµάξρνπ θαη ηνπ ∆εµνηηθνχ πµβνπιίνπ θαη β) ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

∆ήµνπ θαη ησλ Ννµηθψλ πξνζψπσλ ηνπ.  

Σν πξψην επίπεδν απνθαζίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ∆ήµνπ πξνζδηνξίδνληαο γεληθνχο 

αιιά θαη εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο δξάζεο, ελψ ην δεχηεξν επίπεδν 

θαηαξηίδεη ζρέδηα δξάζεο, πξνζδηνξίδνληαο θαη εμεηδηθεχνληαο δξάζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θάζε ελφο απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ.  

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο ∆ήµνπ ζεµαίλεη:  
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1. ηνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ θξίζηµσλ δεηεµάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα 

αληηµεησπίζεη ν ∆ήµνο (γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο) θαη 

2. ηε δηαµφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ σο άλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο (πνιηηηθέο δξάζεο θαη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο). 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζπληεξψληαο παξάιιεια ην θνηλσληθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηνπ 

πξνθίι κέζα απφ ηελ νξζνινγηθή αλαγλψξηζεο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

ζθνπηκφηεηαο πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. 

Ζ δεκνηηθή αξρή γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ Βφινπ 

έρεη ιάβεη ππφςε ηεο φια  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

Γήκνπ, γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θιπ. Δλψ παξάιιεια έρεη ζπληάμεη έλα 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ απέρεη απφ ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη θπζηθά 

έρνπκε αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.  Γεκηνπξγνχκε κηα πφιε πνπ ζα 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, κηα πφιε φπνπ ζα αλζνχλ ε 

θαηλνηνκία θαη ε εμσζηξέθεηα. Ο Βφινο ζα γίλεη αληαγσληζηηθφο, ζα γίλεη ε πφιε πνπ 

καο αμίδεη λα έρνπκε.   

Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο βξηζθφκαζηε ζην θέληξν ηεο Διιάδαο, ζε κηα 

πφιε ηζηνξηθή φπνπ άλζεζε θαη ζπλερίδεη λα αλζεί ν πνιηηηζκφο. Ζ αμηνπνίεζε φισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ δεκνηηθή αξρή θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα θαηαζηεί ν Βφινο ην θέληξν, ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. 
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8.4 Άμνλεο - Μέηξα- ηόρνη 

 

Άξονασ 1 : Περιβάλλον και Ποιότθτα Ζωισ 
 

Μζτρο 
1.1. 

Φυςικό Περιβάλλον     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

1.1.1 

Αντιμετϊπιςθ ρφπανςθσ 

Δ/νςθ Βιϊςιμθσ 
Κινθτικότθτασ, 
Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν,Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων 
Τεχνολογιϊν,Δ/νςθ 
Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ, 
Δ/νςθ Ρραςίνου, 
ΔΕΥΑΜΒ 

Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 
/Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ 
ρφπανςθσ Ραγαςθτικοφ κόλπου 
/Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ενθμζρωςθσ των πολιτϊν. 

1.1.2 

Διαχείριςθ ςτερεϊν 
αποβλιτων 

Δ/νςθ Κακαριότθτασ 
και Ανακφκλωςθσ, 
Δ/νςθ Ρραςίνου, 
Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν 

Επζκταςθ ανακφκλωςθσ-
oλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 
ςτερεϊν αποβλιτων. 

1.1.3 

Προςταςία και αναβάκμιςθ 
φυςικϊν πόρων -  
Πολιτικι προςταςία 

Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων 
Τεχνολογιϊν,Δ/νςθ 
Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ, 
Δ/νςθ Ρραςίνου, 
ΔΕΥΑΜΒ, 
Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν, 
Δ/νςθ Βιϊςιμθσ 
Κινθτικότθτασ 

Ζργα αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ/Δράςεισ για τθν 
ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ 
ςυνείδθςθσ /Αποκατάςταςθ 
λατομικϊν περιοχϊν/Εκπόνθςθ 
Σχεδίου Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ/Μελζτεσ οριοκζτθςθσ 
χειμάρρων /Συντθριςεισ Ρθγϊν/ 
Μικρά φράγματα/Αναδαςϊςεισ-
ζργα αποκατάςταςθσ ςτα 
περιαςτικά δάςθ/Κακαριςμόσ 
εγκαταλελειμμζνων οικοπζδων. 

1.1.4 

Εξοικονόμιςθ ενζργειασ 

Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν,Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν,  
ΔΕΥΑΜΒ, 
ΑΝΕΒΟ 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ-
αξιοποίθςθ ΑΡΕ ςτα δθμοτικά 
κτίρια και τουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ/Ρρομικεια εξοπλιςμοφ. 

Μζτρο 
1.2. 

Οικιςτικό Περιβάλλον     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 



 19 

1.2.1 

Ολοκλιρωςθ πολεοδομικοφ 
και χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ 

Δ/νςθ Δόμθςθσ 

Ολοκλιρωςθ Γενικϊν 
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Γ.Ρ.Σ.) και 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Ρ. Δ.Ε. 
Βόλου/Σχεδιαςμόσ παραλιακοφ 
μετϊπου/Ρολεοδομικζσ Μελζτεσ/ 
Ρράξεισ εφαρμογισ/ 
Τροποποίθςθ Ρ.Δ.Ρθλίου. 

1.2.2 
Εφαρμογι πολεοδομικϊν - 
ρυμοτομικϊν ςχεδίων 

Δ/νςθ Δόμθςθσ, 
Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Διανοίξεισ δρόμων/Δθμιουργία 
νζων κοινόχρθςτων χϊρων/ 
Απαλλοτριϊςεισ. 

1.2.3 

Αναβάκμιςθ κοινοχριςτων 
χϊρων 

Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν,Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων 
Τεχνολογιϊν,Δ/νςθ 
Ρραςίνου 

Ρεριβαλλοντικι αναβάκμιςθ 
κοινοχριςτων χϊρων /Αναπλάςεισ 
κοινοχριςτων χϊρων και χϊρων 
πραςίνου. 

1.2.4 

Ολοκλθρωμζνοσ 
κυκλοφοριακόσ ςχεδιαςμόσ 
και βιϊςιμθ κινθτικότθτα 

Δ/νςθ Βιϊςιμθσ 
Κινθτικότθτασ, 
Δ/νςθ Δόμθςθσ, 
Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν, 
Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν, 
ΑΝΕΒΟ 

Υλοποίθςθ αποφάςεων για 
κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτο 
κζμντρο του Βόλου/Επζκταςθ 
δικτφου πεηόδρομων-
ποδθλατόδρομων/ Οργάνωςθ τθσ 
κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ/ 
Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τθν 
ενίςχυςθ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ. 

Μζτρο 
1.3. 

Υποδομζσ-Δίκτυα     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

1.3.1 

Διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων ΔΕΥΑΜΒ 

Μελζτεσ και καταςκευι δικτφων 
αποχζτευςθσ ακακάρτων - 
ομβρίων οικιςμϊν/Επζκταςθ - 
Συντιρθςθ Ε.Ε.Λ. Μ. Βόλου 
/Επαναχρθςιμοποίθςθ νερϊν 
Βιολογικοφ. 

1.3.2 

Διαχείριςθ και αναβάκμιςθ 
υποδομϊν φδρευςθσ-άρδευςθσ 

ΔΕΥΑΜΒ 

Επζκταςθ και ςυντιρθςθ δικτφου 
φδρευςθσ-άρδευςθσ /Ανόρυξθ 
νζων γεωτριςεων και ςυντιρθςθ 
υφιςτάμενων/Ορκολογικι-
αποδοτικι διαχείριςθ υδατικϊν 
πόρων/ Αυτοματοποίθςθ 
φδρευςθσ - άρδευςθσ/ Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ/Δράςεισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ενθμζρωςθσ. 
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1.3.3 

Αναβάκμιςθ μεταφορικϊν 
υποδομϊν 

Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν, 
Δ/νςθ Βιϊςιμθσ 
Κινθτικότθτασ, 
Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν 

Βελτίωςθ κατάςταςθσ εςωτερικοφ 
και περιφερειακοφ οδικοφ 
δικτφου/Ολοκλιρωςθ 
περιφερειακισ οδοφ Βόλου και 
καταςκευι των απαραίτθτων 
ςυμπλθρωματικϊν ζργων 
(κόμβων, θχοπροςταςίασ, 
φωτιςμοφ, ςιμανςθσ 
κ.α.)/Ηλεκτροκίνθςθ Βόλου – 
Λάριςασ-Νζα χάραξθ με 
κατάργθςθ του "S" ςτθ Ν. 
Ιωνία/Βελτίωςθ των υποδομϊν 
του λιμανιοφ ςφμφωνα με το 
Master Plan /Συνδεςθ του 
Αεροδρομίου Ν.Αγχιάλου με 
βαςικοφσ άξονεσ/Συντιρθςθ 
ςιραγγασ περιφερειακισ οδοφ 
(Γορίτςα). 

1.3.4 

Αναβάκμιςθ κοιμθτθρίων 
Δ/νςθ Κοιμθτθρίων, 
Δ/νςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Χωροκζτθςθ Κζντρου 
Αποτζφρωςθσ Νεκρϊν ςτο 
κοιμθτιριο ςτθ κζςθ “Κοφκοσ”/ 
Συντιρθςθ και βελτίωςθ 
κοιμθτθρίων. 

 

Άξονασ 2 : Κοινωνικι Πολιτικι-Παιδεία-Πολιτιςμόσ και Ακλθτιςμόσ 
 

Μζτρο 
2.1. 

Πρόλθψθ και Προαγωγι Υγείασ     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

2.1.1. 

Οργάνωςθ και παροχι 
υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και 
προαγωγισ υγείασ 

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ,        
ΚΕΚΡΑ ΔΙΕΚ 

Συνεργαςίεσ ςτα πλαίςια του 
δικτφου υγειϊν πόλεων / Ζρευνα 
ταυτότθτα υγείασ /  Ρλθροφόρθςθ 
& ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ 
για κζματα πρόλθψθσ και 
προαγωγισ υγείασ 

2.1.2 

Φροντίδα και διαχείριςθ 
αδζςποτων ηϊων 

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ,     
Δ/νςθ Κακαριότθτασ 

Λειτουργία καταφυγίου 
αδζςποτων ηϊων / Ρρογράμματα 
ςτείρωςθσ αδζςποτων /  
Ενθμζρωςθ & ευαιςκθτοποίθςθ 
του κοινοφ για τθν πρόλθψθ του 
φαινομζνου τθσ εγκατάλειψθσ  

Μζτρο 
2.2. 

Κοινωνικι Ανάπτυξθ, Μζριμνα 
και Ενςωμάτωςθ 

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 
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2.2.1 

Οργάνωςθ και παροχι 
υπθρεςιϊν κοινωνικισ 
φροντίδασ και αντιμετϊπιςθ 
ηθτθμάτων κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ όςων βιϊνουν ι 
απειλοφνται από κοινωνικό 
αποκλειςμό 

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ,        
ΚΕΚΡΑ ΔΙΕΚ,    Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ & 
Νζων Τεχνολογιϊν 

Δθμιουργία Επιχειρθςιακοφ 
Σχεδίου Ενοποίθςθσ & Συνζργειασ 
των Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου Βόλου / Στζγθ 
Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ για 
ΑμεΑ / Υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων / Ρροϊκθςθ μζςω 
ΤΡΕ καινοτόμων δράςεων 
(τθλεϊατρικι – τθλεπρόνοια) / 
Δράςεισ για πρϊθν χριςτεσ 
ουςιϊν, αλλοδαποφσ, ρομά, 
μετανάςτεσ, αποφυλακιςκζντεσ, 
ψυχικά πάςχοντεσ 

2.2.2 Αναβάκμιςθ υπαρχουςϊν και 
δθμιουργία νζων δομϊν και 
υποδομϊν κοινωνικισ 
μζριμνασ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν πρόνοιασ 

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ,        
ΚΕΚΡΑ ΔΙΕΚ,     

Αφξθςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ 
ςτισ κοινωνικζσ δομζσ – υπθρεςίεσ 
(πχ ΚΗΦΗ ςε περιφερειακζσ 
δθμοτικζσ ενότθτεσ) 

Μζτρο 
2.3. 

Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ και 
Αντιμετϊπιςθ τθσ Φτϊχιασ  

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

2.3.1 

Ανάπτυξθ δομϊν - υπθρεςιϊν 
– δράςεων για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ 
και του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ 

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ,        
ΚΕΚΡΑ ΔΙΕΚ,    Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ & 
Νζων Τεχνολογιϊν 

Ανάπτυξθ προγραμμάτων για τθν 
εφαρμογι δράςεων για τθ 
ςτζγαςθ, ςίτιςθ και παροχισ 
βοικειασ /  Στιριξθ Κοινωνικοφ 
Ραντοπωλείου, Ιατρείου-
Φαρμακείου κ.α. /  Ξενϊνεσ 
Αςτζγων / Ενίςχυςθ κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ και προϊκθςθ 
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ 
δθμοτϊν /  Δθμιουργία δικτφων 
και ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςε 
εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Μζτρο 
2.4. 

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και 
Ιςότθτα 

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

2.4.1 

Προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ και 
των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, 
αντιμετϊπιςθ φαινομζνων 
ρατςιςμοφ 

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ, 
Αυτοτελζσ Τμιμα 
Ραιδείασ και Δια Βίου 
Μάκθςθσ, 
Απαςχόλθςθσ & 
Ρολιτιςμοφ         Δ/νςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ & 
Νζων Τεχνολογιϊν     

Δράςεισ υποςτιριξθσ 
κακοποιθμζνων γυναικϊν / 
Δράςεισ για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ / 
Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για 
κζματα ρατςιςμοφ, ιςότθτασ / 
Ρρόλθψθ και αποτροπι τθσ 
ανάπτυξθσ περιςτατικϊν 
εκφοβιςμοφ και βίασ ςτα ςχολεία  

Μζτρο 
2.5. 

Παιδεία     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 
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2.5.1 

Ανάπτυξθ υποδομϊν – 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 
και δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ.  

Δ/νςθ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, ΚΑΡΗ και 
Δθμόςιασ Υγείασ,        
ΚΕΚΡΑ ΔΙΕΚ, ΔΟΕΡΑΡ – 
ΔΗΡΕΘΕ,   Αυτοτελζσ 
Τμιμα Ραιδείασ και 
Δια Βίου Μάκθςθσ 
Απαςχόλθςθσ & 
Ρολιτιςμοφ     

Ρροϊκθςθ του κεςμοφ των 
ανοιχτϊν ςχολείων / Δράςεισ 
ενθμζρωςθ για τουσ κινδφνουσ και 
τισ εξαρτιςεισ ςτθν εφθβικι 
θλικία και ο ρόλοσ τθσ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ 

2.5.2 
Υποςτιριξθ λειτουργίασ 
προςχολικϊν και ςχολικϊν 
μονάδων 

Αυτοτελζσ Τμιμα 
Ραιδείασ και Δια Βίου 
Μάκθςθσ 
Απαςχόλθςθσ & 
Ρολιτιςμοφ     

Διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων / 
ςχολικι ςτζγθ / ςχολικοί 
τροχονόμοι / μεταφορά μακθτϊν 

Μζτρο 
2.6. 

Πολιτιςμόσ - Ακλθτιςμόσ     

2.6.1 
Ανάδειξθ πολιτιςτικισ 
φυςιογνωμίασ 

ΔΟΕΡΑΡ – ΔΗΡΕΘΕ,   
Αυτοτελζσ Τμιμα 
Ραιδείασ και Δια Βίου 
Μάκθςθσ 
Απαςχόλθςθσ & 
Ρολιτιςμοφ     

Ανάδειξθ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων / 
Δικτφωςθ πολιτιςτικϊν φορζων / 
Ενοποίθςθ πολιτιςτικϊν-
ιςτορικϊν διαδρομϊν / 
Ρολιτιςτικι τεκμθρίωςθ / 
Υποςτιριξθ των πολιτιςτικϊν 
δραςτθριοτιτων, τθσ 
καλλιτεχνικισ και τθσ 
εραςιτεχνικισ δθμιουργίασ. 
Θεςμοκζτθςθ μεγάλων 
καλλιτεχνικϊν διοργανϊςεων / 
Σφνδεςθ του πολιτιςμοφ με τθν 
τουριςτικι προβολι / 
κεςμοκζτθςθ πολυμορφικϊν 
εκδθλϊςεων για τθν ανάδειξθ του 
πολιτιςτικοφ  αποκζματοσ τθσ 
περιοχισ  

2.6.2 
Ανάπτυξθ και προϊκθςθ 
ακλθτιςμοφ για όλουσ 

ΔΟΕΡΑΡ – ΔΗΡΕΘΕ 

Αναδιάρκρωςθ τθσ οργάνωςθσ 
και λειτουργίασ των ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων και 
προγραμμάτων (Σχζδιο Τοπικισ 
Ακλθτικισ Ανάπτυξθσ) / 
Διοργάνωςθ και ανάπτυξθ 
ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων / 
Ρροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν με 
τοπικοφσ, εκνικοφσ και διεκνείσ 
ακλθτικοφσ φορείσ και 
διοργανϊςεισ 

 

Άξονασ 3 : Τοπικι Οικονομία-Απαςχόλθςθ 
 

Μζτρο 
3.1. 

Τοπικι Οικονομικι Ανάπτυξθ     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 
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3.1.1 
Στιριξθ αγροτοδιατροφικοφ 
τομζα & προϊκθςθ τοπικϊν 
προϊόντων ποιότθτασ  

Διεφκυνςθ Τοπικισ 
Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ  

Επιχειρθςιακά Σχζδια για τθν 
αγροτικι ανάπτυξθ, τθν 
κτθνοτροφία και τθν αλιεία 
/Ενζργειεσ για τθν προβολι, 
προϊκθςθ και κατανάλωςθ των 
τοπικϊν προϊόντων / Δράςεισ 
ςτιριξθσ των επαγγελματιϊν του 
τομζα /Δράςεισ για τθν προϊκθςθ 
και τθ δθμιουργία ςυμπράξεων - 
ομάδων παραγωγϊν και 
διεπαγγελματικϊν 
οργανϊςεων(clusters)/Δθμιουργία 
πρότυπου δθμοτικοφ 
αγροκτιματοσ και βοτανικοφ 
κιπου/ Δράςεισ αναδιάρκρωςθσ 
και τον εκςυγχρονιςμοφ των 
καλλιεργειϊν 

3.1.2 

Ενίςχυςθ ανταγωνιςτικότθτασ 
μεταποιθτικϊν και εμπορικϊν 
επιχειριςεων και ρφκμιςθ 
κεμάτων εμπορικϊν και άλλων 
δραςτθριοτιτων   

Διεφκυνςθ Τοπικισ 
Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ, Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν  

Δθμιουργία δομϊν και τοπικϊν 
μθχανιςμϊν ςτιριξθσ τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ  
και ίδρυςθσ επιχειριςεων 
ςτοχευμζνων ςτουσ τοπικοφσ 
παραγωγικοφσ τομείσ (αλιεία, 
τουριςμόσ, εμπόριο)/ Δράςεισ 
προςταςίασ του καταναλωτι/ 
Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν και 
επιχειρθματιϊν ςε κζματα 
επιχειρθματικότθτασ 
/Ανταγωνιςτικότθτασ και 
καινοτομίασ /Συμμετοχι ςε εκνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα με 
ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθ 
ςφνδεςθ τθσ παραγωγισ με τθ 
ζρευνα 

Μζτρο 
3.2. 

Τουριςμόσ 
 

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

3.2.1 
Ανάδειξθ και προβολι του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ & τθσ 
ταυτότθτασ τθσ περιοχισ  

Διεφκυνςθ Τοπικισ 
Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ  

Συμμετοχι ςε εκκζςεισ /Δράςεισ 
ενθμζρωςθσ και προβολισ, 
ενίςχυςθ μθχανιςμϊν 
ενθμζρωςθσ-πλθροφόρθςθσ των 
επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ 
(INFO),/Διαδικαςίεσ και ενζργειεσ 
αναφορικά με το πρόγραμμα 
Γαλάηιων Σθμαίων/ Σχεδίο Δράςθσ 
Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ 
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3.2.2 
Εμπλουτιςμόσ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ και ανάδειξθ νζων 
ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ  

Διεφκυνςθ Τοπικισ 
Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ  

Δράςεισ ενίςχυςθσ γαςτρονομικοφ 
και περιπατθτικοφ τουριςμοφ 
/Διοργάνωςθ κεματικϊν 
εκδθλϊςεων /ενζργειεσ για τθν 
ανάδειξθ του Βόλου ςε city-break 
προοριςμοφ /Δθμιουργία 
τουριςτικϊν διαδρομϊν/Δράςεισ 
ςφνδεςθσ τομζων τθσ τοπικισ 
οικονομίασ (γεωργία-
κτθνοτροφία-αλιεία) και των 
τοπικων προϊόντων τουσ με τον 
τουριςμό 

Μζτρο 
3.3. 

Απαςχόλθςθ & Ανάπτυξθ 
Ανκρωπινοφ Δυναμικοφ 

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

3.3.1 
Στιριξθ τοπικισ απαςχόλθςθσ 
& καταπολζμθςθσ ανεργίασ 

Αυτοτελζσ Τμιμα 
Ραιδείασ & Δια Βίου 
Μάκθςθσ, 
Απαςχόλθςθσ, και 
Ρολιτιςμοφ,Διεφκυνςθ 
Τοπικισ Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ ,ΑΝΕΒΟ 

Δράςεισ κατάρτιςθσ, 
ςυμβουλευτικισ και  ενθμζρωςθσ 
ςε ανζργουσ /επικαιροποίθςθ ι 
εκπόνθςθ νζου Τοπικοφ Σχεδίου 
Ανάπτυξθσ & Απαςχόλθςθσ/ 
Δικτυϊςεισ και ςυνεργαςίεσ 
τοπικϊν φορζων /Δθμιουργία 
μθχανιςμϊν και δομϊν για τθν 
ενίςχυςθ ενθμζρωςθσ των 
ανζργων και τισ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ /Ενίςχυςθ ευπακϊν 
ομάδων (με ζμφαςθ ςτθν Αςτικι 
Γεωργία ,τθ Δθμιουργία Αςτικοφ 
Δθμοτικοφ Αγροκτιματοσ, Αςτικοφ 
Δθμοτικοφ Θερμοκθπίου 
)/Δράςεισ για τθν ςυντονιςμζνθ 
λειτουργία δομϊν κατάρτιςθσ, και 
προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ 
/Συμμετοχι του Διμου ςε 
ευρωπαϊκά ι εκνικά 
προγράμματα για τθν ενίςχυςθ 
τθσ τοπικισ απαςχόλθςθσ και 
καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ 
ιδιαίτερα ςε ευαίςκθτεσ 
κοινωνικά ομάδεσ 

3.3.2 

Βελτίωςθ δεξιοτιτων 
ανκρϊπινου δυναμικοφ μζςω 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων 
δια βίου μάκθςθσ  

Αυτοτελζσ Τμιμα 
Ραιδείασ & Δια Βίου 
Μάκθςθσ, 
Απαςχόλθςθσ, και 
Ρολιτιςμοφ, Διεφκυνςθ 
Τοπικισ Οικονομικισ 
Ανάπτυξθσ,  

Δράςεισ κατάρτιςθσ, 
ςυμβουλευτικισ και 
επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ/Ρρογράμματα 
γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων  

 
Άξονασ 4 : Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ και τθσ Οικονομικισ Ικανότθτασ του Διμου 

 
Μζτρο 
4.1. 

Οργανωτικι Δομι & 
Συςτιματα Λειτουργίασ 

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 
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4.1.1 

Βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ 
αποδοτικότθτασ των 
υπθρεςιϊν του Διμου και των 
Νομικϊν Προςϊπων  

Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν, 
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊνκαι 
τα  Νομικά Ρρόςωπα 

Εφαρμογι Συςτιματοσ Ροιότθτασ 
με βάςθ το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1429:2008 /Ανάπτυξθ μεκόδων 
παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ 
ζργων /Επιχειρθςιακοφ και 
ετιςιου προγράμματοσ 
/Εφαρμογι ςφγχρονων 
ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ολικισ 
ποιότθτασ (διοίκθςθσ μζςω 
ςτόχων, Κοινό Ρλαίςιο 
Αξιολόγθςθσ, δείκτεσ)/Εφαρμογι 
διαδικαςιϊν ςυςτθμάτων 
διοίκθςθσ απόδοςθσ για 
ορκολογικι κατανομι 
προςωπικοφ με βάςθ τυπικά αλλά 
και ουςιαςτικά προςόντα, 
προςλιψεισ προςωπικοφ. 

4.1.2 
Βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ των 
υπθρεςιϊν του Διμου και των 
Νομικϊν Προςϊπων 

Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων 
Τεχνολογιϊν,και τα 
Νομικά Ρρόςωπα 

Δράςεισ αναδιοργάνωςθσ των 
Υπθρεςιϊν/ Τροποποίθςθ Ο.Ε.Υ./ 
Σφνταξθ και τροποποίθςθ 
Κανονιςμϊν Λειτουργίασ και 
περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ 
ςτο Διμο και τα Νομικά 
Ρρόςωπα. 

4.1.3 

Ενίςχυςθ εξωςτρζφειασ & 
αναβάκμιςθ -αξιοποίθςθ 
ςυνεργαςιϊν του Διμου και 
των Νομικϊν Προςϊπων  

Πλεσ οι Υπθρεςιεσ και 
τα Νομικά Ρρόςωπα 

Ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ 
υπθρεςιϊν των δομϊν του Διμου 
/ Αξιοποίθςθ και αναβάκμιςθ 
υπαρχουςϊν ςυνεργαςιϊν με 
τοπικοφσ φορείσ /Συμμετοχι ςε 
ευρωπαϊκά δίκτυα και 
πρωτοβουλίεσ, ενεργειεσ 
υποςτθριξθσ εκελοντιςμοφ 
/Δράςεισ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ του πολίτθ 

Μζτρο 
4.2. 

Ανκρϊπινο Δυναμικό     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

4.2.1 
Βελτίωςθ & ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 

Πλεσ οι Υπθρεςιεσ και 
τα Νομικά Ρρόςωπα 

Επιμόρφωςθ προςωπικοφ, 
δράςεισ κατάρτιςθσ προςωπικοφ 
α) ςε νζεσ τεχνολογίεσ β) ςε 
κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ 
γ)ςε τρόπουσ εξεφρεςθσ πθγϊν 
χρθματοδότθςθσ κ.ά. 

Μζτρο 
4.3. 

Υλικοτεχνικι Υποδομι     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

4.3.1 
Βελτίωςθ και ςυντιρθςθ 
κτιριακισ και υλικοτεχνικισ 
υποδομισ   

Διεφκυνςθ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ 
Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ, 
Διεφκυνςθ Ρραςίνου, 
και τα Νομικά 
Ρρόςωπα 

Συντιρθςθ κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων (ακλθτικζσ, 
πολιτιςτικζσ, ςχολικζσ) 
/Συντιρθςθ και προμικεια νζου 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
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4.3.2 
Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ 
των υπθρεςιϊν 

Πλεσ οι Υπθρεςιεσ και 
τα Νομικά Ρρόςωπα 

Ρρομικεια  τροφίμων και 
φαρμάκων , ειδϊν κακαριότθτασ 
και ευπρεπιςμοφ , γραφικισ φλθσ,  
καυςίμων και 
λιπαντικϊν/Ρρομικεια αναγκαίου 
τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ π.χ. 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
ςυναφϊν μθχανθμάτων και 
ανταλλακτικϊν Η/Υ/Ρρομικεια  
λογιςμικοφ /Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ και εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ για αυτοματοποιμζνθ 
διαχείριςθ των λειτουργιϊν των 
υπθρεςιϊν του Διμου/Εφαρμογι 
ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ 
παρακολοφκθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ 
του εξοπλιςμοφ / Δθμιουργία 
δομθμζνθσ και ολοκλθρωμζνθσ 
καλωδίωςθσ ςε αποκεντρωμζνα 
κτίρια /Διαςφνδεςθ  των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των 
περιφερειακϊν Δ.Ε. με το κεντρικό 
Δθμαρχείο 

Μζτρο 
4.4. 

Ηλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ     

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

4.4.1 
Αναβάκμιςθ ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν 
και τα  Νομικά 
Ρρόςωπα 

                                                                                                                
Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και 
ςυναλλαγϊν προσ τουσ πολίτεσ 
και επιςκζπτεσ του Διμου 

Μζτρο 
4.5. 

Οικονομικι Κατάςταςθ και 
Δθμοτικι Περιουςία 

    

Κωδ. Στόχοσ Αρμόδια Υπθρεςία Ενδεικτικζσ Κατθγορίεσ Δράςεων 

4.5.1 
Αξιοποίθςθ Δθμοτικισ 
Περιουςίασ  

Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν, Νομικό 
Τμιμα και τα Νομικά 
Ρρόςωπα 

Ολοκλιρωςθ καταγραφισ τθσ 
δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ, 
ενιαία βάςθ δεδομζνων για τα 
ακίνθτα του διμου/ Μίςκωςθ 
ακινιτων / Εκμετάλλευςθ 
ακινιτων ςε ςυνεργαςια με 
άλλουσ φορείσ  

4.5.2 
Βελτίωςθ τθσ Οικονομικισ 
Θζςθσ του Διμου 

Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, 
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 
και Νζων Τεχνολογιϊν, 
Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν, Νομικό 
Τμιμακαι τα Νομικά 
Ρρόςωπα 

Αξιοποίθςθ Εκνικϊν και 
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων για 
τθν εξεφρεςθ οικονομικϊν πόρων 
και πθγϊν χρθματοδότθςθσ/ 
Ενεργοποίθςθ μθχανιςμϊν 
βεβαίωςθσ και είςπραξθσ εςόδων 
/Τιρθςθ ςυςτιματοσ 
μθχανοργάνωςθσ αποκικθσ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

 

 

 



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

27 2 2 1 3 3 4 4 3 5

Εκδηλώσεις Ψαράδικη βραδιά
Βλάχικος 

Γάμος

Μουσικό 

Χωριό
Θεοφίλεια "Μάηδες"

Πανελλήνια 

Χειμερινή 

Συνάντηση 

Χορευτικών 

Συγκροτημάτ

ων

Εικαστικές 

Διαδρομές

Πηλιορείτικος 

Γάμος

Χορωδιακή 

Συνάντηση

Γιορτή 

Πεπονιού

Πανελλήνια 

Έκθεση 

Αυτοδίδακτων 

Ζωγράφων

"Αφανός"
Γιορτή 

Κρασιού

Γιορτές 

Λουλουδιών, 

Τσίπουρου, 

Λουκάνικου

Εκθέσεις 

ζωγραφικής 

και 

φωτογραφίας Ψαράδικη 

Βραδιά

Πανθεσσαλικός 

Διαγωνισμός 

Ζωγραφικής

Συνάντηση  

Αναρρίχησης

Φεστιβάλ

Διεθνές Φεστιβάλ 

Βόλου- Μουσική 

και Παραστατικές 

Τέχνες

Διεθνές Φεστιβάλ 

Ιωλκός

Φεστιβάλ 

Χορωδιών

 Η Άλλη Ελλάδα 

- μνήμες 

Ελλήνων, 

μνήμες 

πολιτισμού

Διεθνές Φεστιβάλ 

Χορού

Ευρωπαϊκή 

Γιορτή της 

Μουσικής

Παιδικό Φεστιβάλ 

Παραδοσιακού 

Χορού

Καρναβάλι 1 1

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Δημοτικές Ενότητες

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Σύλλογοι 67 7 5 6 29 1 3 12 4

Γυναικείος 

Φορέας 

Κοινωνικής 

Δράσης

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Διμηνίου

Αναπτυξιακός 

Σύλλογος Αγ. 

Λαυρεντίου

Λύκειο 

Ελληνίδων 

Βόλου

Ομάδα 

Γυναικών 

Μακρυνίτσας

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ν. 

Αγχιάλου

Κινηματογραφικ

ή Κοινότητα

Αθλητικός και 

Εκπολιτιστικός 

Σύλογος 

"Ορμίνιο"

Πρώτο Σώμα 

Ναυτοπροσκόπων

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Σέσκλου

Σύλλογος 

Γυναικών "Η 

Μεθώνη" Άνω 

Λεχωνίων

Φωτογραφική 

Λέσχη Βόλου

Σύλλογος 

Γυναικών Ν. 

Αγχιάλου

Πολιτιστική 

Εστία 

Μικρασιατών 

"ΙΩΝΕΣ"

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Άλλης 

Μεριάς

Σώμα Ελληνικού 

Οδηγισμού

Αγροτικό-

εξωραϊστικός-

εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Κάκαβου

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος 

Πλατανιδίων

Φιλοτελική 

Ένωση Βόλου

Φιλοπρόοδο

ς Σύλλογος 

Ν. Αγχιάλου

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Μικρασιατών 

"Το 

Εγγλεζονήσι"

Αθλητικός και 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Κατηχωρίου 

"Χείρων 

Κένταυρος"

Αναπτυξιακός 

Σύλλογος 

Περιοχής Ψυγείων 

Αγριάς

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Λάμιας

Μορφωτικός - 

Εκπολιτιστικό

ς και 

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος Αγ. 

Βλασίου

Ελληνογαλλικός 

Σύνδεσμος

Ένωση Ποντίων 

Ν. Μαγνησίας 

Εξωραϊστικός και 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος "'Αγ. 

Σεραφείμ"

Σύλλογος Αστέρια

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος 

Ακτής 

Παναγιάς

Χορευτικός 

Όμιλος Άνω 

Λεχωνίων

Ελληνοϊταλικός 

Σύλλογος

Εξωραϊστικός & 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Γλαφυρών

Σύλλογος 

Μυροφιλιτών 

Τρικάλων

Σύλλογος για 

τη διάδοση 

της Ελληνικής 

Παράδοσης

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Γερμανόγλωσσων 

"Ιάσων"

Λαογραφικός 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

"Γλαφυριωτών"

Σύλλογος 

Συνταξιούχων 

Αγριάς

Σύλλογος 

Αλβανών 

Επιστημόνων

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος 

"Φυτόκου"



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Σύλλογος 

Αλβανών 

Μαγνησίας 

"Ιλλύρια"

Εξωραϊστικός-

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Μελισσατίκων

Έρευνας, 

Διασωσης, Ριζικής 

Αποκατάστασης 

των Ελλήνων- 

Παναγιώτης 

Αχειλάς"

Σύλλογος 

Κλήματος 

Φυτόκου

20 Σύλλογοι 

Εσωτερικής 

Αποδημίας

Σύλλογος 

καταγόμενων 

εξ' Ανατολικής 

Ρωμυλίας

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

"ΙΑΣΩΝ"

Σύλλογος 

Βορειοηπειρωτ

ών

Αθλητικοί 

Φορείς και 

Σωματεία 119 5 6 3 75 3 1 6 16 4

Αγωνιστικό 

Μπριτζ

Αθλητικός Όμιλος 

Μπρτζ Μαγνησίας 

"Αργω"

Αντιπτέριση 

(μπάντμιντον)

Αθλητικός Όμιλος 

Αγριάς "Άθλος"

Αθλητικές Δραστηριότητες



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Αντισφαίριση

Όμιλος 

Αντισφαίρισης 

Βόλου

Όμιλος 

Αντισφαίρισης 

Ιωλκός

Όμιλος 

Αντισφαίρισης 

Μαγνησίας

Γυμναστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μαγνησίας

Άρση Βαρών

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ολυμπιακός

Επιτραπέζια 

αντισφαίριση

Ένωση Φίλων 

Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης 

"Απόλλων 

Βόλου"

Αθλητική 

Γυμναστική Ένωση 

Αγριάς Κένταυρος

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Ιππασία

Ιππικός 

Όμιλος 

Μαγνησίας

Ιππικός Όμιλος 

Βόλου

Ιππικός 

Όμιλος 

Τριάθλου και 

Ιππική Σχολή

Καλαθοσφαίρισ

η

Αθλητική 

Ένωση 

Διμηνίου

Αθλητικός 

Όμιλος Άνω 

Λεχωνίων

Basketball Club 

Volos

Αθλητικός 

Σύλλογος Ν. 

Ιωνίας "Νέοι 

Αθλητές Νίκης"

Αθλητικός 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Κατηχωρίου 

"Χείρων Κένταυρος



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Αθλητικός 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Βόλου

Αθλητικό 

Σωματείο Ν. 

Ιωνίας 

Μαγνησίας "Ο 

Ιωνικός"

Αθλητικός 

Όμιλος 

Θεσσαλικός 

Βόλου

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Βόλου "Η Νίκη"

Αθλητικός 

Όμιλος 

Μεταμόρφωση 

Βόλου

Αθλητικός 

Όμιλος 

Περραιβός 

Βόλου

Αθλητικός 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

"Άρτεμις η 

Ιωλκία"

Αθλητικός 

Σύλλογος Ίωνας 

Βόλου

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ολυμπιακός 

Βόλου 1937

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Καράτε 

Αθλητικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Πήγασος"

Αθλητικός 

Σύλλογος 

"Πολυνίκης 

Βόλου"

Ακαδημία 

Kyolushinkai 

Karate Oyamas 

Karate Academy

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Oyamas 

Kyolushinkai 

Karate

Σύλλογος 

Kyolushinkai 

Karate "Ο 

Μαχητής" 

Μπιλιάρδο

Γυμναστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μαγνησίας

Ναυταθλητισμό

ς

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ολυμπιακός 

Βόλου 1937

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Βόλου "Η Νίκη"

Ιστιοπλοϊκός 

Όμιλος Βόλου 

Ανοιχτής 

Θαλάσσης



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Ναυτικός Όμιλος 

Βόλου "Ιάσων"

Ναυτικός Όμιλος 

Βόλου & 

Αργοναύτες

Όμιλος 

Ερασιτεχνών 

Αλιέων & 

Ναυτικών 

Αθλημάτων 

Βόλου

Όμιλος 

Υδατοσφαίρισης - 

Κολύμβησης 

Βόλου

Όμιλος Φίλων 

Θαλάσσιων σπορ 

Βόλου

Ξιφασκία
Αθλητικός 

Αστέρας

Ορειβασία

Ελληνικός 

Ορειβατικός 

Σύλλογος Βόλου

Ελληνικός 

Ορειβατικός 

Σύλλογος Ν. 

Αγχιάλου

Παγκράτιο

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Παγκρατίου 

Αθλήματος 

"Σείριος"

Γυμναστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μαγνησίας



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Πετοσφαίριση

Αθλητικός 

Σύλλογος Beach 

volley Βόλου 

"Αργώ"

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Βόλου "Η Νίκη"

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Ποδηλασία

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ποδηλασίας 

"Ρόδα"

Αθλητικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Άκρατος"

Ποδηλατικός 

Όμιλος Βόλου

Ποδόσφαιρο
Αθλητικός Όμιλος 

Αγριάς "Άθλος"

Αθλητική 

Ένωση 

Διμηνίου 

"Ιάσων/Κένταυ

ρος"

Αθλητική 

Ένωση 

Λεχωνίων / 

Νηλέας

ΠΑΕ Ολυμπιακός 

Βόλου

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ανακασιάς 

"Ιωλκός"

Αθλητική 

Ένωση 

Μακρινίτσας

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Αγροτικός 

Αϊδινίου

ΠΑΕ Νίκη 

Βόλου

Αθλητικός 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος 

Πορταριάς 

"Ορμίνιο" 

Γυμναστικός 

Σύλλογος Θησέας 

Αγριάς

Ακαδημία 

Αισωνίας

Αθλητική 

Οργάνωση 

Βόλου "Ο 

Τοξότης"

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Αγχίαλος 

"Φθιώτιδες 

Θήβες"

Αθλητικός 

Σύλλογοε 'Αρης 

Μελισσατίκων

Αθλητικός 

Σύλλογος Ιάσων 

Άλλης Μεριάς

Ποδοσφαιρικό

ς Όμιλος 

Σέσκλου 

"Ακρόπολις"

Αθλητικός 

Όμιλος Δάφνη 

Βόλου

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μικροθηβών

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Βόλος 2004

Αθλητικός 

Σύλλογος Ιεράς 

Μητροπόλεως 

Δημητριάδος 

"Δημητριάς



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Αθλητικός 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Αγ. 

Παρασκευής

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Πύρασος 

Νέας 

Αγχιάλου

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ηρακλής Βόλου

Αθλητικός 

Ποδοσφαιρικός 

Σύλλογος 

Αλυκών 

"Παγασητικός"

Αθλητικός 

Σύλλογος Ν. 

Ιωνίας "Νέοι 

Αθλητές Νίκης"

Αθλητικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Μαγνησιακός"

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Πανιώνιος Ν. 

Ιωνίας

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Εθνικός Βόλου

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Κένταυρος 

Νεάπολης

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Σαρακηνός

Ακαδημία 

Ποδοσφαίρου 

Βόλου

Γυμναστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μαγνησίας



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Ποδοσφαιρκός 

Αθλητικός 

Όμιλος Βόλου 

"Πηλέας"

Ρυθμική / 

ενόργανη 

γυμναστική

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Σκάκι
Σκακιστική Ένωση 

Βόλου

Σκοποβολή
Σκοπευτικός 

Σύλλογος Βόλου

Όμιλος 

Πρακτικής 

Σκοποβολής 

Βόλου

Σωματείο 

Πρακτικής 

Σκοποβολής 

ΕΛ.ΑΣ

Στίβος

Γυμναστικός 

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Μαγνησίας

Αθλητικός 

Όμιλος 

Μαγνησίας

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Σύλλογος 

Δρομέων Υγείας 

Βόλου



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Tae Kwon Do

Αθλητικός 

Όμιλος Tae 

Kwon Do - KIM 

Βόλου

Αθλητικός 

Όμιλος Tae 

Kwon Do - 

KIM Ν. 

Αγχιάλου

Αθλητικός 

Όμιλος Tae 

Kwon Do Ν. 

Ιωνίας

Αθλητικός 

Όμιλος Φίλων 

Αυτοάμυνας

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ολυμπιακή 

Ακαδημία Tae 

Kwon Do

Αθλητικός 

Σύλλογος 

"Ωρίων"

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Champion

Αθλητικός 

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Νικόμαχος

Τζούντο

Όμιλος Φίλων 

Τζούντο 

Μαγνησίας

Χειροσφαίριση

Αθλητική 

Γυμναστική Ένωση 

Αγριάς Κένταυρος 

2008

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Εύρυτος Βόλου

Ειδικός 

Αθλητισμός

Αθλητικός 

Σύλλογος 

ΑμΕΑ 

¨Βρύχων"

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Α.μ.Ε.Α. "Οι 

Αργοναύτες"

Αθλητικό 

Σωματείο ΑμΕΑ 

Μαγνησίας



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Μηχανοκίνητος 

αθλητισμός

Αθλητικός 

Όμιλος 

Μοτοσυκλέτας 

Βόλου

Μοτοσυκλετιστικ

ή Λέσχη Βόλου

Λέσχη 

Αυτοκινήτου 

Βόλου

Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

(Βόλος

Τεφαα Τρικάλων

Ενώσεις - 

Σύνδεσμοι

Ένωση 

Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων 

Θεσσαλίας

Ένωση 

Σωματείων 

Καλαθοσφαίριση

ς Θεσσαλίας

Σύνδεσμος 

Προπονητών 

Ποδοσφαίρου 

Θεσσαλίας

Σύνδεσμος 

Διαιτητών 

Καλαθοσφαίρας 

Μαγνησίας

Τοπική Επιτροπή 

Ποδηλασίας 

Κεντρικής 

Ελλάδας



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Πάγιες 

Εκδηλώσεις 40 12 0 1 13 4 1 3 6

Ορεινός 

ημιμαραθώνιος 

Κένταυρος 

συνεργασία 

σύλλογος 

«ΑΘΛΟΣ»

Εκδήλωση 

Χορευτικού 

Ομίλου Άνω 

Λεχώνια

Βραβεύσεις 

κορυφαίων 

αθλητών

Λαϊκός Αγώνας 

Δρόμου 

«Θεοφίλειος»

Αγώνες 

Ποδηλασίας

Γιορτή 

Γενικής/Ρυθμική

ς Γυμναστικής

Τουρνουά 

Παιδικού 

Ποδοσφαίρου 

ΌΡΜΙΝΟΣ

Ορεινός 

υπερμαραθώνιος 

Κένταυρος 

συνεργασία 

σύλλογος 

«ΑΘΛΟΣ»

Έκδοση ετήσιου 

απολογιστικού 

περιοδικού – 

ημερολόγιο

Τουρνουά 

Μπάσκετ, 

Ποδοσφαίρου, 

Πιγκ – Πογκ

Ανεπίσημο 

Πρωτάθλημα 

Μπάσκετ

Τουρνουά Εφήβων 

Ποδοσφαίρου 

Ακαδημιών

Ορεινός 

υπερμαραθώνιος 

102 χλμ 

συνεργασία 

σύλλογος 

«ΑΘΛΟΣ»

Λαϊκός Αγώνας 

Δρόμου 16, 5 χιλ

Βραβεύσεις 

Αθλητών

Τουρνουά 

Αθλοπαιδιών 

Δημοτικών 

Σχολείων 

(Στίβος, 

Μπάσκετ, 

Βόλεϊ, 

Ποδόσφαιρο

Τουρνουά Παιδικό 

Καλαθοσφαίρισης 

Ακαδημιών

 Λαϊκός Αγώνας 

Μνήμης και 

Θυσίας «Αγρία – 

Δράκεια»

Ιωνικοί Αγώνες 

Κολύμβησης

Εκδρομές 

Ψυχαγωγικές

Διεθνείς αγώνες 

ορεινής 

ποδηλασίας

Τουρνουά 

Αθλοπαιδιών 

(ποδόσφαιρο – 

Μπάσκετ)

Παιδικοί 

Κολυμβητικοί 

Αγώνες

Πανελλήνιο 

Ανοιχτό  

Πρωτάθλημα 

Παίδων – Εφήβων 

Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Λαϊκός Αγώνας 

Δρόμου «Γύρος 

Αγριάς»

Τουρνουά 

μπάσκετ 

φοιτητών

Διεθνείς αγώνες 

Βόλεϊ – 

Καλαθοσφαίρισης

Αθλητική 

Κατασκήνωση

Τουρνουά 

μπάσκετ 

ερασιτεχνών - 

παλαιμάχων

Εκμάθηση 

Κολύμβησης

 Γιορτή ρυθμικής 

γυμναστικής

Γιορτή/πανηγύρι 

και Ιπποδρομίες 

στη Δράκεια

Αγώνες στίβου 

δημοτικών 

σχολείων

Διαγωνισμός 

Ψαρέματος σε 

συνεργασία με το 

σύλλογο «Αγ. 

Ανδρέας»

Αγώνες ομαδικών 

αθλημάτων 

δημοτικών 

σχολείων

Τουρνουά 

Ποδοσφαίρου 5 Χ 

5

Αθλητικό 

Καλοκαίρι

Ορεινές 

Πεζοπορίες

Σχολικοί Αγώνες 

Γυμνασίων - 

Λυκείων

Τουρνουά 

Μπάσκετ 3Χ3

Αθλητικά 

Προγράμμα

τα

48 5 4 2 12 4 0 6 10 5

Συγχρηματ

οδοτούμενα 

με ΕΓΑΑ 

(πρώην 

ΓΓΑ)

45 5 4 2 9 4 6 10 5



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Αθλητισμός και 

Παιδί 

Αθλητισμός 

και Παιδί 

Αθλητισμός 

και Παιδί 

Αθλητισμός και 

Γυναίκα

Αθλητισμός & 

Γυναίκα

Αθλοπαιδιές 

(ποδόσφαιρ

ο, μπάσκετ,  

τένις)

Άσκηση και 

Προσχολική 

ηλικία

Αθλητισμός και 

Γυναίκα

Άθληση και 

Εφηβική ηλικία

Αθλητισμός 

και Γυναίκα

Αθλητισμός 

και Γυναίκα

Aθλητικές 

ακαδημίες

Αθλητισμός και 

Προσχολική 

ηλικία

Ρυθμική 

Γυμναστική

Αθλητισμός και 

Παιδί

Αθλητισμός και 

Παιδί

Άσκηση Νέων Άσκηση Νέων

Eκμάθηση σκι 

μαθητών 

δημοτικών

Αθλοπαιδιές 

(ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ,  βόλεϊ, 

τένις)

Αθλητισμός 

και 

προσχολική 

ηλικία

Άσκηση και 

εφηβική ηλικία
Άσκηση Ενηλίκων

Αθλητισμός και 

Γυναίκα

Άσκηση 

Ενηλίκων

Πεζοπορίες 

μαθητών 

δημοτικών

Κολύμβηση, Σκι, 

Παραδοσιακοί 

χοροί, Τάεκβοντο, 

Στίβος

Αθλητισμός 

και Γυναίκα

Αθλητισμός και 

Γυναίκα

Άθληση και 

Προσχολική ηλικία

Άθληση Ενηλίκων
Aθλητισμός και 

ΑΜΕΑ

Παραδοσιακ

οί Χοροί 

Άσκηση 

Ενηλίκων

Αθλητισμός και 

προσχολική 

ηλικία

Ενόργανη 

Γυμναστική

Άσκηση και 

Τρίτη ηλικία

Κενταύρειες 

Διαδρομές

Άσκηση ενηλίκων

Αθλητισμός και 

Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας

Αθλητισμός και 

τρίτη ηλικία

Αθλητισμός και 

Αθίγγανοι

Άσκηση και 

παιδική ηλικία

Προετοιμασία 

για Στρατ. 

Σχολές

Αθλητισμός σε 

ιδρύματα

Αυτοχρημα

τοδοτούμεν

α

3 0 0 0 3 0



ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Δημοτικές Ενότητες

Γυμναστική με 

βάρη για ενήλικές

Αθλητικό 

καλοκαίρι 

Αθλητισμός και 

σχολική ηλικία: 

κωπηλασία, 

σκοποβολή, 

τζούντο, 

αναρρίχηση, 

ιππασία, κλπ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

 

 

 



Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

ΝΕΦΕΛΗ Γ. Δήμου 127 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αφροδίτης Κρόνου

ΙΑΣΩΝ Αλεξάνδρας 269

ΟΡΦΕΑΣ Μητρ.Γρηγορίου με Γιαννιτσών

ΑΛΚΥΟΝΗ Ηρ. Πολυτεχνείου 42

ΑΡΙΩΝ Ορφανοτροφείου 6

ΑΙΟΛΟΣ Τέρμα Μεταμορφώσεως

Νέας Ιωνίας Β΄ Παιδικός Σταθμός Άγιος Νεκτάριος

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μ. Παπαρήγα 32

Αγριάς Παιδικός Σταθμός Αγριάς Αγριά

Νέας Αγχιάλου Προκόπειος Παιδικός Σταθμός Ν. Αγχιάλου
Εμμανουηλίδου & Πατριάρχου 

Βασιλείου

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Βόλου
Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης 

φροντίδας

Λογοθέτου 6 & 

Αναγνωστοπούλου, Νεάπολη

Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου 

(Αρχιμανδρίτειος)

Πρώην Δημοτικό Σχολείο 

Κατηχωρίου, Κατηχώρι

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Α' ΚΑΠΗ(Θεόφιλος)

Β' ΚΑΠ.Η. Τριανταφυλλίδη-Χατζηαργύρη

Βόλου Γ’ ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου 9

Νέας Ιωνίας ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Καισαρείας-Ευφραιμίδου

ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Μυτιλήνης-Κυρίλλου (Βασδέκειο)

ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Γλαφυρές

ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Πλατεία Τσιγάντε

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Απόλλωνος 57Α, Ν. Δημητριάδα

Αγριάς

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί

Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Δήμου Βόλου: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και 

Δημόσιας Υγείας

(Πλατεία Ρ. Φεραίου) -Δημαρχείο

Μονάδα απασχόλησης βρεφών και νηπίων 

Άλλης Μεριάς

Πρώην δημόσιο Νηπιαγωγείο 

Άλλης Μεριάς

Βόλου

Πορταριάς

Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δηπεθε Βόλου

Άνω Λεχώνια ΒόλοςΑρτέμιδας
Βρεφονηπιακός σταθμός Λεχωνίων «Τα 

Ζουζουνάκια»

Αγ. Αναργύρων Αραχώβης 1 & Μπότσαρη

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης

Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ)

ΚΑΠΗ ΑΓΡΙΑΣ

Βόλου

Λεωφόρος Δημοκρατίας με 

Παπανδρέου

Αγ. Γεωργίου

ΒΣΣ Ν. Παγασών (Αλυκές)

Νέας Δημητριάδας

Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αλυκές

Πλατεία Αγ. Γεωργίου



Αισωνίας Διμηνίου Δημαρχείο Διμήνιου, Διμήνι

Πορταριάς Κατηχωρίου
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 

Κατηχωρίου

Ιωλκού Ανακασιάς
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Άνω 

Βόλου, Ανακασιά

Αρτέμιδας Αρτέμιδας
Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άνω 

Λεχωνίων

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Βόλου Νεάπολης Βόλου Νεαπόλεως 76, Νεάπολη

Αμπελοκήπων Ν. Ιωνίας Νικαίας & Ζέρβα, Ν. Ιωνία

Βασδέκειου Ν. Ιωνίας
Μυτιλήνης & Χαλκηδόνος, Ν. 

Ιωνία

Πορταριάς Πορταριάς (Αθανασάκειο)
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο 

Πορταριάς

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Βόλου ΚΔΑΠμεΑ Βόλου
Λήμνου 12 & Ελασσόνας, Παλαιά 

Βόλος

Νέας Ιωνίας ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας Καισαρείας 27, Ν. Ιωνία

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Βόλου ΚΗΦΗ Βόλου Γαλλίας 66 & Μαυροκορδάτου

Αγριάς ΚΗΦΗ Αγριάς 
Ανδρ. Παπανδρέου 2 & Λεωφ. 

Δημοκρατίας

Νέας Αγχιάλου ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου
Ελευθερίας 26 & Χρηστάκη, Ν. 

Αγχίαλος

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Ν. Ιωνίας ΙΑΚ ΡΟΜ Αλιβερίου Ν.Ιωνίας
Τέρμα Ελ. Βενιζέλου, Λυόμενα 

Αλιβερίου, Ν. Ιωνία

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Ν. Δημητριάδας Βόλου Απόλλωνος 57Α, Ν. Δημητριάδα

Αγ. Γεωργίου Βόλου
Αλ. Παναγούλη 1 - Πλ. 

Χρυσοχοείδη

Αγριάς Δράκειας

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ

Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους (ΙΑΚ ΡΟΜ)

Μονάδα Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

ΙΑΚ ΡΟΜ ΑΓ. Παρασκευής Βόλου Σαρακηνού 14, Αγ.Παρασκευή

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)

Βόλου

Βόλου
Μονάδα Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής 

Υγείας

Φιλικής Εταιρίας & Σκουφά, 

Νεάπολη

Βόλου

Κοινωνικά Κέντρα

Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας 

Φροντίδας για ΑΜΕΑ Βόλου
Μητρ. Γρηγορίου με Γιαννιτσών 2

Νέας Αγχιάλου Νέας Αγχιάλου Ελευθερίας 23, Ν. Αγχίαλος

Νέας Ιωνίας Κρήτης 34-36, Ν. ΙωνίαΝέας Ιωνίας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα 

Δράκειας

Αρτέμιδας Αρτέμιδας
8ο χλμ. Εθνικής οδού Βόλου-

Τσαγκαράδας

Προσφυγικών Ν. Ιωνίας Χρ. Λούλη & Εφέσσου

Νέας Ιωνίας



Νεάπολης Βόλου
Φιλικής Εταιρίας & Σκουφά, 

Νεάπολη

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Βόλου Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ολυμπιονίκη Αγνώντα & 

Κουρουνιώτη

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση

Βόλου Ξενώνας Αστέγων
Καρατάσου με Λογοθέτη _ 

Νεάπολη

Ιωλκού Ξενώνας Αστέγων
Πλ. Άλλης Μεριάς - έναντι 

εκκλησίας

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων 

Γυναικών

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χώροι και θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Νεολιθικό Διμήνι: Ο νεολιθικός οικισμός του Διμηνίου βρίσκεται 5 χλμ από τον Βόλο, στις βορειοδυτικές

παρυφές του σημερινού χωριού Διμήνι. Κατοικήθηκε από το τέλος της 5ης χιλιετίας μέχρι το τέλος της

Χαλκοκρατίας. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα που εκτείνονται πάνω στον λόφο μας δίνουν την εικόνα μιας

οργανωμένης νεολιθικής κοινότητας, που παρουσιάζει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό στοιχείο: τους έξι

λιθόκτιστους περίβολους, που είχαν κατά ζεύγη κτιστεί γύρω από τον οικισμό.

Μυκηναϊκό Διμήνι: Το 1980 στα ΝΑ του λόφου με τα νεολιθικά λείψανα αποκαλύφθηκε σημαντικός

μυκηναϊκός οικισμός. Η πόλη αυτή, σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις, ταυτίζεται με την Ιωλκό, την πατρίδα

του Ιάσονα. Από τον οικισμό έχουν ως τώρα αποκαλυφθεί οκτώ ανεξάρτητες ιδιωτικές οικίες. Επίσης,

σώζονται τα θεμέλια ενός μεγάλου μυκηναϊκού μεγάρου, που βρισκόταν σε ηγεμονική θέση με πλήρη

εποπτεία του Παγασητικού κόλπου, καθώς και δύο θολωτοί τάφοι βασιλέων της Ιωλκού.

Προϊστορικός οικισμός του Σέσκλου: αναπτύχθηκε πάνω στο λόφο "Καστράκι" καθώς και στην περιοχή

γύρω από το σημερινό Σέσκλο. Το Σέσκλο κατοικήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της 7ης χιλιετίας. Στη

μέση Νεολιθική εποχή (5η χιλιετία) ο οικισμός αποκτά μια μεγάλη, πρωτοφανή, έκταση. Η περίοδος αυτή

ταυτίζεται με τον γνωστό πολιτισμό του Σέσκλου, αλλά λίγο πριν το τέλος της 5ης χιλιετίας η περιοχή

ερημώνεται από κάποια καταστροφή, ίσως πυρκαγιά, για περισσότερο από 500 χρόνια και κατοικείται ξανά

στην Νεότερη Νεολιθική Εποχή (4η χιλιετία) σε περιορισμένη έκταση και πάνω στο λόφο "Καστράκι".

Ν. Ιωνίας

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Βόλου

Αγ. Αναργύρων Βόλου
Αραχώβης 1 & Μπότσαρη, Αγ. 

Ανάργυροι

Παραγωγικοί Συνεταιρισμοί ΑμΕΑ

Ν. Παγασών (Αλυκές) 
Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αλυκές

Ξενώνες Φιλοξενίας

Βόλου

Αρχαιολογικός χώρος Νέας Αγχιάλου (Φθιώτιδαι Θήβες): Η Αγχίαλος παλαιότερα δεν ονομαζόταν

Αγχίαλος αλλά Φθιώτιδες Θήβες .Με το όνομα αυτό είναι γνωστές δύο αρχαίες πόλεις ,η μία βρίσκεται

κοντά στο χωριό Μικροθήβες , πάνω στο δρόμο Βόλου-Αλμυρού και η άλλη βρίσκεται στη Νέα Αγχίαλο. Η

δεύτερη που είχε το όνομα Φθιώτιδες Θήβες κτίστηκε όπου υπήρχε στην αρχαιότητα η πόλη Πύρασος,

όπου έχουμε αναφορά στον Στράβωνα .Η θέση της επιβεβαιώθηκε από ανασκαφικές έρευνες που έγιναν το

1907. Μέσα από μια ανασκαφική έρευνα αποδείχθηκε ότι ο χαμηλός λόφος στα ανατολικά της Νέας

Αγχιάλου ήταν η ακρόπολη της Πυράσσου. Τα ευρήματα λείψανα της τοιχοποιίας επάλληλων οικισμών και

κυρίως κεραμικά σκεύη, ανήκουν στην κλασσική , στη γεωμετρική, στη χαλκή, στη μεσοελλαδική και στη

νεολιθική εποχή. Η περιοχή εξακολουθούσε να υπάρχει και τους κατοπινούς αιώνες αλλά παράλληλα είχε

και άλλο όνομα «Δημήτριον» .Το λιμάνι της ήταν ζωτικής σημασίας καθώς χρησίμευε στο εξαγωγικό και

εισαγωγικό εμπόριο της Θεσσαλίας. Όμως καταστράφηκε και αυτή το 217 χ από το Φίλιππο .Κατά το 2ο χ

αιώνα φθάνει στην ακμή σε επίπεδο πολιτισμού μέχρι και το τέλος του 7 ου αιώνα. Έτσι της αποδίδεται ο χαρακτηρισμός « χριστιανικέ Θηβαίε». 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» Θέση Κήπια, Αγ .Γεώργιος



Πετρομαγούλα: ανάμεσα στους οικισμούς Διμηνίου και Πευκακίων, που ανήκουν στο μεγάλο ανακτορικό

κέντρο της Ιωλκού, στα ριζά του λόφου με το όνομα «Παλάτια» βρίσκεται ακόμα ένας προϊστορικός

οικισμός στη θέση Πετρομαγούλα, με κατοίκηση της Μέσης, Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής, της

Χαλκολιθικής, Μεσοαλλαδικής και Μυκηναϊκής περιόδου.

Παγασαί: Πόλη της Πελασγιώτιδος και επίνειο των Φερών ήδη από τον 7 ο και 6 ο αι. π.Χ. Η πόλη

αναφέρεται στο μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας. Άκμασε στους αρχαϊκούς χρόνους χάρη στο ιερό και

μαντείο του Παγασαίου Απόλλωνος, κοντά στον ποταμό Ξηριά. Το 293 π.Χ. συνοικίστηκε στη Δημητριάδα.

Σώζονται τείχη με δύο οικοδομικές φάσεις. Το αρχαιότερο (α' μισό 4 ου αι. π.Χ.) κατεβαίνει από το λόφο

του Προφήτη Ηλία μέχρι τη θάλασσα και περίκλείει το λιμάνι. Σώζονται 69 από τους τετράγωνους πύργους

του. Το νεότερο ελληνιστικό τείχος (3 ος αι. π.Χ.) σχετίζεται με την οχύρωση της Δημητριάδος. Ίσως η πόλη

εγκαταλείφθηκε μετά το συνοικισμό

Αμφανές – Σωρός: Τα ερείπια της πόλης των Αμφανών βρίσκονται στο κωνικό ύψωμα Σωρός, ανάμεσα στις

Παγασές και το Ακρωτήρι Πύρρα (σημερινό Αγκίστρι). Η πόλη ονομάστηκε έτσι από το επίθετο

«αμφίφανος», που φαίνεται δηλαδή και από τις δύο πλευρές, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη φυσική

θέση της πόλης. Αποκαλύφθηκε η Ακρόπολη με την οχύρωσή της, που περικλείει ένα μεγάλο κτίριο που

πιθανότατα σχετίζεται με την οικία του ηγεμόνα. ΄Εξω από την Ακρόπολη υπάρχει ναός, ο οποίος

αποδίδεται -σύμφωνα με τα επιγραφικά ευρήματα- στον Απόλλωνα. Στα ΒΔ. της πόλης εκτεινόταν το

νεκροταφείο της, όπου ανασκάφηκε σημαντικός αριθμός τάφων με πλούσια κτερίσματα των αρχαϊκών και

κλασικών χρόνων. Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι υπήρξε διακοπή κατοίκησης στις αρχές του 3ου

αιώνα π.Χ.

Παλιά – Κάστρο Βόλου: Ο μυκηναϊκός οικισμός στα Παλιά ιδρύεται και ακμάζει κατά το 16ο-15ο αιώνα π.Χ.

στη λεγόμενη θέση «Κάστρο» του Βόλου και κατοικείται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της μυκηναϊκής

περιόδου. Οι ανασκαφές του Δ. Θεοχάρη στη δεκαετία του '50 έφεραν στο φως ένα κτιριακό συγκρότημα

που ταυτίστηκε με το παλάτι της μυθικής Ιωλκού. Αποκαλύφθηκαν επίσης εργαστήρια κατασκευής χάλκινων

αντικειμένων και ένα σημαντικό νεκροταφείο. ΄Ενας μεγάλος θολωτός μυκηναϊκός τάφος του 15ου-14ου

αιώνα π.Χ., που βρίσκεται κοντά στον περίβολο της σημερινής εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων στη θέση

Καπακλί, ανασκάφηκε το 1906 από τον Κουρουνιώτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο οικισμός κατοικείται

συνέχεια, ήδη από την Πρώϊμη και Μέση Εποχή του Χαλκού και μετά την ερήμωση των γειτονικών οικισμών 

στο Διμήνι και τα Πευκάκια στο 12ο αι. π.Χ. και αναδεικνύεται ως ο κυρίαρχος οικισμός στην πεδιάδα του

Βόλου και τον Παγασητικό κόλπο. Φαίνεται μάλιστα πολύ πιθανό ότι στο τέλος του 13ου αι. μέρος του

πληθυσμού από τους γειτονικούς οικισμούς Διμήνι και Πευκάκια, μετακινείται στα Παλιά. Τη μυκηναϊκή

κατοίκηση διαδέχθηκαν οικιστικές εγκαταστάσεις των γεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, όπως αποκαλύπτουν τα αρχιτεκτονικά ερείπια και τα κινητά ευρήματα.

Αρχαία Δημητριάδα : Η αρχαία πόλη της Δημητριάδας, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας,

καταλαμβάνει την ευρύχωρη περιοχή στα νότια του κόλπου του Βόλου, απέναντι από τη σύγχρονη πόλη.

Ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Πολιορκητή το 294 π.Χ. και για κάποιο διάστημα υπήρξε πρωτεύουσα του

μακεδονικού κράτους. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά δημόσια κτίρια, που έχουν εντοπισθεί και ανασκαφεί,

εξέχουσα θέση κατέχουν το αρχαίο θέατρο, το ανάκτορο, η βασιλική της Δαμοκράτειας και τα απομεινάρια

του ρωμαϊκού υδραγωγείου, γνωστά ως δόντια. Η έκταση της Αρχαίας Δημητριάδας, η σημασία των

μνημείων και η θέση της κοντά στη σύγχρονη πόλη του Βόλου, κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία ενός

πρότυπου αρχαιολογικού πάρκου, που αναδεικνύει και αξιοποιεί τον αρχαιολογικό χώρο στο σύνολό του.

Πευκάκια – Νηλεία: Στα Πευκάκια τοποθετείται η Νηλεία, η πόλη που ίδρυσε ο Νηλέας, ο αδερφός του

Πελία. Η κατοίκιση στο χώρο αυτό είναι συνεχής από τη Νεότερη Νεολιθική Εποχή ως την Υστεροελλαδική

(4000 – 1100 π.Χ.) και λόγω της επίκαιρης θέσης του εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό σταθμό που

συνέδεε την ενδοχώρα με τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τα νησιά και τη νότια Ελλάδα.



Μουσεία

Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Γορίτσα: ο αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Γορίτσα παρουσιάζει ένα καλά

διατηρημένο πόλισμα της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου. Η αρχαία πόλη ήταν κτισμένη στην

νοτιανατολική κλιτύ του λόφου και καταλαμβάνει έκταση 400 στρεμμάτων. Ήταν μια ισχυρή πόλη που

πιθανά χτίσθηκε από τον Φίλιππο τον Β΄, όταν οχύρωνε στρατηγικές θέσεις στη Μαγνησία. Το όνομα της

πόλης μένει ακόμη και σήμερα άγνωστο, αν και κατά καιρούς διάφοροι μελετητές προσπάθησαν να την

ταυτίσουν με την Ιωλκό, τη Νήλεια, το Ορμίνιο, τη Δημητριάδα. Τα τείχη της πόλης κτίστηκαν πιθανότατα

από τον Κάσσανδρο στα χρόνια ανάμεσα στο 316 και 298 π.Χ. Ο παλμός της ζωής στην πόλη αυτή

σταμάτησε σύντομα και οι κάτοικοί της συνοικίστηκαν περί το 294 π.Χ. στην πόλη της αρχαίας Δημητριάδας, 

σε ένα λόφο στην απέναντι ακτή του Παγασητικού κόλπου. Έτσι η πόλη της Γορίτσας εγκαταλείφτηκε σιγά -

σιγά ως το 250 π.Χ. και έκτοτε δεν ξανακατοικήθηκε. 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Σπαρτιά – Λατομείο: είναι γνωστός από τις έρευνες του Αρβανιτόπουλου

από το 1911 ο οποίος αποκάλυψε ερείπια προϊστορικού οικισμού και κατοίκηση γεωμετρικών, αρχαϊκών,

κλασικών και βυζαντινών χρόνων. Πρόσφατα αποκάλυψαν ιερό αρχαϊκής εποχής κάτω από το λόφο Σπαρτιά

δίπλα από τις γραμμές του τραίνου. Χάλκινα και πήλινα αγγεία, μολύβδινα αντικείμενα, όπλα, σιδερένια

εργαλεία και πήλινα ειδώλια είναι ορισμένα από τα δεκάδες ευρήματα που βρέθηκαν στο ιερό. 

Γλαφυρές: στο λόφο του Προφήτη Ηλία είναι ορατά τα λείψανα μιας αρχαίας τειχισμένης κώμης, ίσως της

Γλαφύρας. Η πόλη αναφέρεται στον Ομηρικό «Κατάλογο των Νηών» ότι έλαβε μέρος στην Τρωική

Εκστρατεία με 11 πλοία υπό την ηγεμονία των Φερών. Σύμφωνα με το μύθο ιδρύθηκε από το Μάγνητα

Γλαφυρό. Εντός του σημερινού οικισμού έχου ερευνηθεί πέντε μαρμάρινοι κιβωτιόσχημοι τάφοι

ελληνιστικών χρόνων. Επίσης διατηρείται σε καλή κατάσταση το πολυγωνικό τείχος το οποίο περιβάλλει

την ακρόπολη της αρχαίας πόλης.

Άνω Λεχώνια – Μεθώνη: Αρχαία πόλη των αρχαϊκών χρόνων με οχύρωση, που βρίσκεται στο ύψωμα

Νεβεστίκι, στα Ανω Λεχώνια. Κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, παρατηρείται μετακίνηση του πληθυσμού

της στην παραλία των Πλατανιδίων.

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου: είναι ένα από τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας και μέχρι

σήμερα παραμένει το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας. Κτίσθηκε το 1909 με χρήματα που

διέθεσε ο Αλέξιος Αθανασάκης. Στις αίθουσες του εκτίθενται αντικείμενα από τους νεολιθικούς οικισμούς

του Σέσκλου και του Διμηνίου, πήλινα ειδώλια και σκεύη της γεωμετρικής εποχής από το κάστρο του Βόλου, 

τα Πευκάκια, τη Νεάπολη αλλά και από περιοχές του ευρύτερου θεσσαλικού χώρου, γλυπτά της κλασικής

εποχής καθώς και σπάνια αρθρωτά ειδώλια, ανάγλυφα της αλεξανδρινής εποχής από τη Δημητριάδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό έκθεμα αποτελούν οι σπάνιες γραπτές στήλες του 3
ου

αι. π.Χ., που διασώζουν στοιχεία

ζωγραφικής των αρχαίων Ελλήνων σε μαρμάρινα έργα τέχνης.

Μουσείο της Πόλης του Βόλου: φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σπουδή στην ιστορία των ελληνικών πόλεων

και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Το νέο μουσείο αξιοποιεί τα σύγχρονα επιστημονικά

δεδομένα και στηρίζεται στις δυνατότητες της προηγμένης τεχνολογίας. Κυρίως όμως, επιδιώκει να

κινητοποιήσει τους κατοίκους της πόλης και να δημιουργήσει μαζί τους μια δυναμική σχέση επικοινωνίας

και συνεργασίας. Φιλοδοξεί να γίνει ένας χώρος όπου θα εκτίθενται οι ιστορίες ζωής των ανθρώπων της

πόλης μαζί με τα υλικά τεκμήρια της δραστηριότητας του. Ένα μουσείο για τους ανθρώπους και με τους

ανθρώπους της πόλης προσβλέποντας στη συγκρότηση του κοινού παρόντος, αλλά και σε δημιουργικές

εξόδους για το μέλλον



Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου. Ο γραφικός σταθμός του Εβαρίστο

Ντε Κίρικο παραμένει ίδιος από το 1882, όταν η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου από την Εταιρεία

Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων έδωσε την πρώτη ώθηση στην ραγδαία ανάπτυξη της πόλης. Στον όροφο του

κτηρίου του σταθμού στεγάζεται το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας, που φιλοξενεί πλούσιο

σιδηροδρομικό, κειμηλιακό και τεκμηριωτικό υλικό. Συγκεκριμένα στο μουσείο εκτίθεται ένας μοναδικός

για την Ελλάδα πλούτος μικροαντικειμένων, όπως σπάνιες παλιές φωτογραφίες στολές, τηλέγραφοι, ξύλινα

εκδοτήρια εισιτηρίων του 19ου αιώνα, εργαλεία, ρολόγια σταθμών, ωρογράφοι και "πρωτόγονα" όργανα

μέτρησης. Επίσης υπάρχουν αρχεία, έγγραφα, σπάνια βιβλία για τη σιδηροδρομική αρχιτεκτονική, αλλά και

ιστορικά ντοκουμέντα και τα μοναδικά σχέδια του Εβαρίστο Ντε Κίρικο και των συνεργατών του -ιδιαίτερης

ομορφιάς ακουαρέλες- σχετικά με την κατασκευή της γραμμής Βόλου - Λεχωνίων - Μηλεών με το γραφικό

τρενάκι του Πηλίου. (Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου/προσωπικού. Δεν λειτουργεί καθόλου (έχει αφαιρεθεί

και από το κατάλογο μουσείων )

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα: σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού

συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο. Το Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας ιδρύθηκε το 1926 από τους

αδερφούς Τσαλαπάτα. Η συνολική έκτασή του ανέρχεται σε 22.000 τ.μ. Στο εργοστάσιο αυτό

κατασκευάζονταν ποικίλοι τύποι πλίνθων και κεράμων. Απασχολούσε στην ακμή της λειτουργίας του 250

άτομα και η εγκατεστημένη ισχύς του σε μηχανήματα, έφθανε τους 300 ίππους. To Εργοστάσιο

Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα τερμάτισε τη λειτουργία του τo 1978 . Το Πολιτιστικό Ίδρυμα

Ομίλου Πειραιώς ανέλαβε να δημιουργήσει, στους χώρους του κυρίως εργοστασίου (5.000 τ.μ), ένα

πρότυπο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας . Τα τριβεία, οι πρέσες, οι κοφτήρες, οι δεξαμενές αργίλου, τα

βαγονέτα και η κάμινος Hoffmann ανασυνθέτουν την παραγωγική διαδικασία για τις ανάγκες της

περιήγησης του επισκέπτη και της γνωριμίας του με το παραδοσιακό επάγγελμα του πλινθοκεραμοποιού

και των τεχνικών εξειδίκευσης και κατεργασίας των πρώτων υλών. Η μόνιμη έκθεση, που αναπτύσσεται στις

κτιριακές εγκαταστάσεις όπου γινόταν η παραγωγή, πλαισιώνεται από μακέτες και πλούσιο εποπτικό υλικό ενώ ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις διασφαλίζουν, για το κοινό, την άμεση επαφή του με όλα τα στάδια της παραγωγής πλίνθων και κεράμων.

Μουσείο Αλέκου Δάμτσα στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο: Το Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο,

οφείλει την ονομασία του στον σπουδαίο ιταλό ζωγράφο, που γεννήθηκε στον Βόλο. Στους τρεις ορόφους

του κτηρίου εκτίθεται μόνιμα η πινακοθήκη του συλλέκτη Αλέξανδρου Δάμτσα, με 500 περίπου πίνακες από 

όλα τα σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα του αιώνα μας. Τα παραπάνω έργα κατανέμονται σε γκραβούρες,

χάρτες και ντοκουμέντα για την περιοχή, σε έργα Ελλήνων χαρακτών και σε έργα Βολιωτών, Μαγνησιωτών

και Θεσσαλών καλλιτεχνών. Το μεγαλύτερο μέρος της δωρεάς καλύπτουν τα έργα Ελλήνων ζωγράφων του

19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή: Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή στεγάζεται στο σπίτι του

λαογράφου, στην οδό Κίτσου Μακρή 38, και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει τη

λαογραφική συλλογή του σημαντικού ερευνητή με μοναδικά στο είδος τους εκθέματα, τη βιβλιοθήκη του,

που αποτελείται από 4.000 τόμους βιβλίων και το αρχείο του, με 2.500 διαφάνειες και 4.000 φωτογραφίες,

σε πολλές από τις οποίες απεικονίζονται θησαυροί της λαϊκής μας παράδοσης που δεν σώζονται σήμερα.

Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου. Ο γραφικός σταθμός του Εβαρίστο

Ντε Κίρικο παραμένει ίδιος από το 1882, όταν η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου από την Εταιρεία

Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων έδωσε την πρώτη ώθηση στην ραγδαία ανάπτυξη της πόλης. Στον όροφο του

κτηρίου του σταθμού στεγάζεται το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας, που φιλοξενεί πλούσιο

σιδηροδρομικό, κειμηλιακό και τεκμηριωτικό υλικό. Συγκεκριμένα στο μουσείο εκτίθεται ένας μοναδικός

για την Ελλάδα πλούτος μικροαντικειμένων, όπως σπάνιες παλιές φωτογραφίες στολές, τηλέγραφοι, ξύλινα

εκδοτήρια εισιτηρίων του 19ου αιώνα, εργαλεία, ρολόγια σταθμών, ωρογράφοι και "πρωτόγονα" όργανα

μέτρησης. Επίσης υπάρχουν αρχεία, έγγραφα, σπάνια βιβλία για τη σιδηροδρομική αρχιτεκτονική, αλλά και

ιστορικά ντοκουμέντα και τα μοναδικά σχέδια του Εβαρίστο Ντε Κίρικο και των συνεργατών του -ιδιαίτερης

ομορφιάς ακουαρέλες- σχετικά με την κατασκευή της γραμμής Βόλου - Λεχωνίων - Μηλεών με το γραφικό

τρενάκι του Πηλίου.  

Μουσείο – Πινακοθήκη Χρυσούλας Ζώγια: Το κόκκινο σπίτι στη συμβολή των οδών Βλαχάβα και Γαζή,

γνωστό στους βολιώτες ως το "Σπίτι με το τριαντάφυλλο", λειτουργεί ως μουσείο - πινακοθήκη της

ζωγράφου Χρυσούλας Ζώγια. Στο σπίτι - μουσείο βρίσκονται 200 περίπου έργα της ζωγράφου

αντιπροσωπευτικά της διαδρομής της: προσωπογραφίες της περιόδου της μαθητείας της, τοπιογραφίες,

παλιά αρχοντικά και αποδόσεις εσωτερικών εκκλησιών.Το βλέμμα του επισκέπτη θα κερδίσουν όμως και η

επίπλωση του σπιτιού, οι αμέτρητες σημειώσεις της ιδιοκτήτριας που βρίσκονται παντού, φωτογραφίες της,

προσωπικά αντικείμενα, εκατοντάδες ζωγραφισμένα μπουκάλια και πολλά άλλα που αποκαλύπτουν την

ιδιαίτερη προσωπικότητα της ιδιοκτήτριας..



Μουσείο Κομπολογιού – παράρτημα μουσείου Ναυπλίου: στεγάζεται σε κτίριο που παλιότερα ήταν «ο

Παλιός Φούρνος της Πορταριάς». Το μουσείο αυτό αποτελεί έναν εμπορικό χώρο ενώ ταυτόχρονα

συνδυάζει στοιχεία λαϊκής παράδοσης και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» - Μουσείο Αγροτικής Οικονομίας : στο Κατηχώρι το Δημοτικό

Ελαιοτριβείο έχει διαμορφωθεί σε μουσείο, καθώς διατηρεί τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας με όλα τα

μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν από τον 19° αιώνα.

Λαογραφικό και ιστορικό μουσείο Πορταριάς: στο Αρχοντικό Ζούλια ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα

της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής (χτίστηκε το 1864). Στεγάζει την αστική κατοικία του Πηλίου, όπως αυτή

διαμορφώθηκε από τους Αιγυπτιώτες που επαναγκαταστάθηκαν στο Πήλιο στο δεύτερο μισό του 19
ου

αι

καθώς και τον αστικό τρόπο ζωής. Περιλαμβάνει αίθουσες με την ιστορική και λαογραφική συλλογή του

δήμου, φωτογραφίες, μικροαντικείμενα, πίνακες της Χρυσούλας Ζώγια κλπ

Μουσείο Μεταξιού: αποτελεί ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορία. Στο πρώτο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα,

το 1924, οι αδερφοί Γεώργιος και Αλέξανδρος Ετμεκτζόγλου, προερχόμενοι από τη Βιθυνία εγκαθίστανατι

στον αγρό Καραγιάννη και ιδρύουν το Μεταξουργείο «Φρύνη». Το 1995 το κτιριακό συγκρότημα

χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε στο πρόγραμμα URBAN για την

αποκατάσταση του με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης στον πυρήνα των

προσφυγικών της Ν. Ιωνίας και τη λειτουργία Μουσείου Προπολεμικής Μεταξοβιομηχανίας. Παράλληλα ο

Δήμος Ν. Ιωνίας προχώρησε στην αγορά μηχανημάτων του εργοστασίου, τα οποία τοποθετήθηκαν στο

αποπερατωμένο κτίριο.

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου: Το μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου στεγάζεται 

στο αρχοντικό Τοπάλη, που χτίστηκε το 1844 και βρίσκεται στον κεντρικό τομέα της Μακρινίτσας λίγο κάτω

από την πλατεία. Πρόκειται για ένα τριώροφο αρχοντικό, αντιπροσωπευτικό δείγμα της κλασικής

πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής. Ως μουσείο λειτουργεί από το 1994 και σήμερα η λαογραφική συλλογή του

περιλαμβάνει ένα πλήθος εκθεμάτων που ξεπερνούν τα 1500. Μεταξύ τους μια σειρά τοιχογραφιών λαϊκής

ζωγραφικής από αρχοντικά του Πηλίου του 18 και 19ου αιώνα, πλούσια συλλογή φωτογραφιών, ξύλινα και

κεραμικά σκεύη οικιακής χρήσης, παραδοσιακές φορεσιές του τόπου, κιλίμια και υφαντά, χαλκογραφίες,

μικροαντικείμενα λαϊκής τέχνης και σημαντικά ιστορικά κειμήλια, όπως το λάβαρο της Επανάστασης του

1878.

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: Ιδρύθηκε το 2004 στη Ν. Ιωνία με σκοπό την προβολή της μνήμης και της

ιστορικής έρευνας μέσα από εκθέσεις, μελέτες, προβολές, οργανωμένα αρχεία και συνεργασίες με δίκτυα

μουσείων.

Τυπογραφικό Μουσείο εφημερίδας Θεσσαλίας: Το Μουσείο της μακροβιότερης ελληνικής επαρχιακής

εφημερίδας -αδιάλειπτη έκδοση από το 1898- δεν μπορεί παρά να είναι ένα ξεχωριστό τυπογραφικό

μουσείο. Σε μια αίθουσα 350 τετραγωνικών στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας στη Βιομηχανική Περιοχή

του Βόλου φιλοξενούνται εκατό χρόνια καθημερινής ιστορίας και εκατό χρόνια τεχνολογίας. Λινοτυπικές

μηχανές του 19ου αιώνα ακόμα, πιεστήρια, κόφτρες, εξαρτήματα τυπογραφείων, τραπέζια στοιχειοθεσίας,

πλαισιώνονται από το παλιότερο και πληρέστερο αρχείο εφημερίδας στην Ελλάδα (περισσότερες από

1.000.000 σελίδες) και 40 βιτρίνες με ισάριθμα διακεκριμένα ιστορικά πρωτοσέλιδα. (Λειτουργεί κατόπιν

συνεννόησης)

Μουσείο Αγγειοπλαστικής – Κεραμικής: Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο έξω από τα Ανω Λεχώνια, πάνω στο

δρόμο για τα Καλά Νερά. Ιδρύθηκε από την οικογένεια Βασιλείου Ανετόπουλου, που έχει τις ρίζες της, από

το 1790, στην Απείρανθο ή Λειψάνου της Νάξου, όπου διατηρούσε εργαστήριο Αγγειοπλαστικής. Ο

Βαγγέλης Ανετόπουλος εδώ και πολλά χρόνια συγκεντρώνει στοιχεία για την Αγγειοπλαστική, γι αυτούς που 

την υπηρέτησαν και την υπηρετούν. Συγκεντρώνει, επίσης, κεραμικά απ' όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από

μια μεγάλη συλλογή από καλούπια νεοκλασικών κεραμικών που δούλευε ο παππούς του Βασίλης γύρω στα

1900. Τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί στις τρεις αίθουσες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο του

εργαστηρίου.



ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Ανοιχτό Θέατρο Μελίνα 

Μερκούρη
Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Αίθουσα εκδηλώσεων 

Δημαρχείου
Εκδηλώσεις λόγου Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Παλιά Ηλεκτρική Εταιρεία 

Βόλου
Πολιτιστικές εκδηλώσεις - παραστάσεις Κουταρέλια & Ρήγα Φεραίου

Κτήριο Σπίρερ (σοφίτα)
Χώρος εκθέσεων και εικαστικών 

εκδηλώσεων
Μικρασιατών 81

Δημοτικό Ωδείο Βόλου Μουσικές εκδηλώσεις Μεταμορφώσεως 1 

Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο 

Ντε Κίρικο»

Χώρος εκθέσεων και εικαστικών 

εκδηλώσεων
Μεταμορφώσεως 3

Κέντρο Νεότητας «Δίαυλος» Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Τοπάλη 14

Αποθήκες Β’ Τελωνείου 

Βόλου

Χώρος εκθέσεων και εικαστικών 

εκδηλώσεων
Τελωνείο Βόλου

Κινηματοθέατρο 

«Αχίλλειον»

Πολυχώρος με 2 πολυδύναμες αίθουσες 

εκδηλώσεων
Κουμουνδούρου- Ιάσονος

Αμφιθέατρο ΤΕΕ Συνεδριακές εκδηλώσεις Ξενοφώντος – 2ας Νοεμβρίου

Πολυχώρος Τσαλαπάτα
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, 

εκθέσεις
Γιαννιτσών & Λαχανά

Μουσείο Ιστορίας Πηλίου στη Μακρυνίτσα

Κοινοτικό Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού στις Σταγιάτες

Μουσείο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Βόλου: Ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ανακαινισμένο κτήριο του ζεύγους Ρήγα

(αστικό σπίτι), από το 2008. Εκτίθενται αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές αντρών και γυναικών. Επίσης

έπιπλα αστικών σπιτιών του Βόλου.

Εντομολογικό Μουσείο Αθ. Κουτρούμπα: Το εντομολογικό μουσείο του δρ. Γεωπονίας Αθανάσιου

Κουτρούμπα στο Βόλο, είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα των Βαλκανίων.

Εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα είδη και σήμερα περιλαμβάνει 35.000 έντομα διαφόρων τάξεων, κυρίως

λεπιδοπτέρων, που ανήκουν σε περισσότερα από 10.000 είδη, υποείδη και φυλές. Ανάμεσά τους

βρίσκονται σπάνια ή και μοναδικά δείγματα όπως η μεγαλύτερη πεταλούδα στον κόσμο, η Thysania

agrippina της Ν. Αμερικής με άνοιγμα πτερών 37-40 εκατοστά.

Δράκεια: Χώρος μνήμης 18.12.1943 

Μουσείο Τελωνειακής Ιστορίας Βόλου: Εκθέτει αρχεία, φωτογραφίες, αντικείμενα, στολές κλπ. Στεγάζεται

από το 2007 σε παλιά αποθήκη του Τελωνείου (στην παραλία) που είναι και ο φορέας λειτουργίας του.

Χώροι Πολιτισμού – Θέατρα – Αίθουσες

Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αγχιάλου «Το Αλέτρι»: η συλλογή στεγάζεται σστο ισόγειο ιδιόκτητης οικοδομής

του Γ. Διονυσίου. Περιλαμβάνει εργαλεία και σκεύη που καλύπτουν διάφορες οικονομικές δραστηριότητες

του παρελθόντος: γεωργικά, αμπελοκαλλιέργειες, ποιμενικά και ξυλουργικά, εργαλεία παλιού αλμπάνη

(πεταλωτή) φανοποιού. Επίσης υπάρχουν παραδοσιακά οικιακά σκεύη, αντικείμενα, υφαντά, παραδοσιακές

στολές Σαρακατσάνων και Αν. Ρωμυλίας. 

Λαογραφικό Μουσείο Ευανθίας Βίγκλα -Θεοχαράκη: Ν. Αγχίαλος. Λειτουργεί εντός της οικίας της

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, με πολλές φορεσιές και εκατοντάδες αντικείμενα που παρουσιάζουν

την καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Θρακών Ν. Μαγνησίας

ΒΟΛΟΣ

Παραδοσιακός Ταρσανάς – Μουσείο Χριστόπουλου: ο παραδοσιακός ταρσανάς αποτελεί οικογενειακή

επιχείρηση που λειτουργεί συνεχώς από το 1880, κατασκευάζοντας και επισκευάζοντας σκάφη,

διατηρώντας κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις ίδιες παλιές τεχνικές και τα παραδοσιακά συστήματα εργασίας

καθώς και τα εργαλεία. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και η παραδοσιακή οικία (1890) όπου σ’ ένα δωμάτιο

υπάρχει έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Ν. Χριστόπουλου.



Αίθουσα εκδηλώσεων 

Μουσείου 

Πλινθοκεραμοποιίας 

Τσαλαπάτα

Γιαννιτσών & Λαχανά

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- 

κτήριο Παπαστράτου: 

αμφιθέατρα Κορδάτου & 

Σαράτση

Συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις Αργοναυτών - Φιλελλήλων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- 

Πεδίον Άρεως: αμφιθέατρα 

ΤΜΧΠΠΑ, Αρχιτεκτόνων, 

Μηχανολόγων

Συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις Πεδίον Άρεως

Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Θερινό θέατρο Πολιτιστικό Άλσος

Αίθουσα Συνεδρίων 

«Μεταξουργείο»

Αίθουσα κινηματογραφικών προβολών & 

συνεδρίων
Νικομηδείας – Καραμπατζάκη

Εκθεσιακός Χώρος 

«Μεταξουργείου»

Χώρος εκθέσεων, εικαστικών τεχνών, 

φωτογραφίας κλπ
Νικομηδείας – Καραμπατζάκη

Πολιτιστικό Κέντρο Πολιτιστικός πολυχώρος Πολιτιστικό Άλσος

Αίθουσα συνεδριάσεων στο 

Δημαρχείο
Τέρμα Λεωφόρου Ειρήνης 

Πολιτιστικό Κέντρο 

Σέσκλου
Χώρος εκδηλώσεων και πολιτισμού Σέσκλο

Αίθουσα Δημαρχείου Διμήνι 

Αίθουσα εκδηλώσεων 
Διοργανόνωνται συνέδρια, ημερίδες, 

συναυλίες κλπ
Ανακασιά– Δημοτικό Σχολείο

Σχολή Μουσικής και Χορού Χώρος εκδηλώσεων Ανωμαλιά Αγ. Ονουφρίου

Αρχοντικό Ζαφειρίου
Χώρος εκθέσεων, εικαστικών τεχνών, 

μουσικών εκδηλώσεων κλπ
Άγιο Ονούφριο

Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Πορταριάς

Αίθουσα εκδηλώσεων του «Αθανασάκειου 

Νηπιαγωγείου» Πορταριάς
Πορταριά

Φοαυαγιέ Κλειστού 

Γυμναστηρίου Πορταριάς - 

Μακρινίτσας

Εκθεσιακός χώρος Πορταριά

Υπόγειο Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Άλλης Μεριάς- 

Ισόγειο Αγροτουριστικού 

Περιπτέρου

Παρουσιάζονται έργα κεντήματος, 

ταπητουργίας, και λαϊκής  χειροτεχνίας
Άλλη Μεριά

Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και 

Ιστορίας Πηλίου

Όλοι οι χώροι χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση διάφορων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, συνεδρίων κλπ.

Αίθουσα Δημοτικού 

Σχολείου «Ελένη 

Ματσούκα»

Μακρινίτσα

Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου

Πολιτιστικό Κέντρο 

Ιδρύματος Πορφθρογένη

Περιλαμβάνει θέατρο, χώρο εικαστικών 

τεχνών και χώρο βιβλιοθήκης.
Αγριά

Πολιτιστικό Κέντρο Άνω Λεχώνια

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΑΓΡΙΑ

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΑΙΣΩΝΙΑ

ΙΩΛΚΟΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ



Πολιτιστικό και Αθλητικό 

Κέντρο «Νίκος Σαρμάνης»

Αμφιθέατρο Δημαρχείου

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΛΗ 'Η ΧΩΡΙΟ

Νεολιθικός οικισμός ΔΙΜΗΝΙ

Μυκηναϊκός οικισμός ΔΙΜΗΝΙ

Νεολιθικός οικισμός ΣΕΣΚΛΟ

Προϊστορικός οικισμός ΒΟΛΟΣ (ΠΕΥΚΑΚΙΑ)

Θέατρο αρχαίας 

Δημητριάδας ΒΟΛΟΣ

Προϊστορικός οικισμός ΒΟΛΟΣ (ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ)

Ανάκτορο αρχαίας 

Δημητριάδας ΒΟΛΟΣ

Τείχη αρχαίας Δημητριάδας ΒΟΛΟΣ

Ιερό Κυβέλης ΒΟΛΟΣ

Ελληνιστικές και ρωμαϊκές 

οικίες ΒΟΛΟΣ

Ναός του Απόλλωνα ΒΟΛΟΣ (ΣΩΡΟΣ)

Πόλη 4ου αι. π.Χ. ΒΟΛΟΣ (ΓΟΡΙΤΣΑ)

Αρχαία τείχη ΓΛΑΦΥΡΕΣ

Θολωτοί τάφοι ΧΛΟΗ

Αρχαίο Θέατρο Φθ. Θηβών ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

Ναός Ασκληπιού Φθ. 

Θηβών ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

Αρχαία τείχη Φθ. Θηβών ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

Πηγή: ΙΓ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΛΗ 'Η ΧΩΡΙΟ

Παλαιόκαστρο ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

Γέφυρα ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

Μιναρές ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

Ι.Μ. Αγ. Λαυρεντίου ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Επισκοπή Άνω Βόλου ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ

Πύργος Σουλεϊμάν ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Πύργος Κοκοσλή ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Πύργος Ολύμπιου ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Λείψανα 

παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ

Βασιλική Β' και τετράκογχος 

ναός ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ

Αρχαιολογικός Χώρος 

Δημητριάδος - Παγασών - 

Νηλείας ΠΑΓΑΣΕΣ

Παλαιοχριστιανική 

Βασιλική στα "Παληά" ΒΟΛΟΣ

Λουτρό τουρκοκρατίας 

(χαμάμ) στα "Παληά" ΒΟΛΟΣ

Βυζαντινός Ναός Ταξιαρχών ΒΟΛΟΣ

Κωδωνοστάσιο Αγ. 

Νικολάου ΒΟΛΟΣ

Αγία Τριάδα ΒΟΛΟΣ

Ναός Υπαπαντής ΔΙΜΗΝΙ

Κλασικά Μνημεία στο Δήμο Βόλου

Βυζαντινά Μνημεία στο Δήμο Βόλου



Πυργόσπιτο ιδιοκτ. 

Καντόλα ΔΙΜΗΝΙ

Ι.Ν. Παναγίας Μεγαλογένης ΚΑΤΗΧΩΡΙ - ΔΡΑΚΕΙΑ

Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου ΚΑΤΗΧΩΡΙ

Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Παρεκκλήσιο Αγ. Νικολάου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Παρεκκλήσιο Αγ. 

Μαγδαληνής ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Παρεκκλήσιο Αγ. Πάντων ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Πύργος Σκοτεινώτη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Ι.Μ. Αγ. Κωνσταντίνου ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Ι.Ν. Παναγίας Πορταρέας ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Ι.Ν. Παναγίτσας & Αγ. 

Συμεώνος ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Πηγή: 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΛΗ 'Η ΧΩΡΙΟ

Οικία Χ. Κοντού ΑΝΑΚΑΣΙΑ

Φούρνος Βελέντζα ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

"ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ" ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Αρχοντικό Α. Στέλλου ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Αρχοντικό Κανταρτζή ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Κρήνη Κεντρικής Πλατείας ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Τραινάκι Πηλίου ΠΗΛΙΟ

Παλιό Ξενοδοχείο 

Λιάντζουρα ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Αρχοντικό Γ. Ζαφειρίου ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

Βίλλα Κοντού ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Αρχοντικό Τοπάλη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Τζοάνου ΑΝΑΚΑΣΙΑ

Αρχοντικό Γουργιώτη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Γ. Ζούλια ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Βίλα Χατζηκυριαζή ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

Αρχοντικό Γκλαβάνη ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

Αρχοντικό Τριανταφύλλου ΔΡΑΚΕΙΑ

Αρχοντικό Καραβέργου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Τσιμώνου ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Αρχοντικό Βατσαρέα ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Πυργόσπιτο Μαργαρίτη ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ

Λύκειο Ελληνίδων ΒΟΛΟΣ

Αρχοντικό Βλαχλή ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Βόλου ΒΟΛΟΣ

Αρχοντικό Χατζηκώστα ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Χατζηαργύρη ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

Αρχοντικό Κανταρτζή ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Κινηματοθέατρο 

"Αχίλλειον" ΒΟΛΟΣ

Αρχοντικό Αξέλου - 

Σιτσιλιάνου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Ξηραδάκη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Μουσλή ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Τσιμπούκη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Νεώτερα Μνημεία στο Δήμο Βόλου



Κτήριο "Κίτρινης Αποθήκης" ΒΟΛΟΣ

Τσιτσιλιάνειο Νοσοκομείο ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

Εργατικό Κέντρο Βόλου ΒΟΛΟΣ

Κτήριο Μαυράκη – 

Βατσαρέα ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Πλινθοκεραμοποιείο 

Τσαλαπάτα ΒΟΛΟΣ

Μέγαρο Σαφαροπούλου ΒΟΛΟΣ

Νεκροταφείο Ταξιαρχών 

Βόλου - Ν. Ιωνίας ΒΟΛΟΣ

Αρχοντικό Μαύρου ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

Αρχοντικό Ζησάκη ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Πηγή: 5η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων

Δημοτική Ενότητα Βιβλιοθήκες τίτλοι

Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και 

Τεκμηρίωσης

35.000

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Λαϊκή Βιβλιοθήκη Κυριαζή» 30.000

«Τριών Ιεραρχών» 25.000

Κέντρο Νεότητας «Δίαυλος» 3.700

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών Νεαπόλεως  της ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ

10.030

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με αναπηρίες

800

Αγ. Αναργύρων

Αγίου Γεωργίου

Χιλιαδούς

Ν. Ιωνίας Μεταξουργείο

Αγριάς Πορφυρογένειο 470

Μακρινίτσας Στο πρώην κοινοτικό κατάστημα

Πορταριάς Μουσείο Ζούλια

Ν. Αγχιάλου "Κώστα Βάρναλη" (δίπλα στο κτίριο του 

πρώην τελωνείου)

* Από τις βιβλιοθήκες που αναγράφονται ως δημοτικές, καμία δεν είναι «δημοτική» επί της ουσίας, δηλαδή 

όλες στερούνται θεσμικού πλαισίου.

Μέχρι πρότινος οι Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες εποπτεύονταν από τους ΟΤΑ, στους οποίους 

ανήκουν και χρηματοδοτούνταν από αυτούς. Επικουρικά το ΥΠΕΠΘ μέσω της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών & 

Γενικών Αρχείων τις επιχορηγούσε μόνο για ενίσχυση των συλλογών τους. Στο Πρόγραμμα Καλλικράτης για 

τη διοικητική μεταρρύθμιση δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Μία πρόταση που 

έχει κατατεθεί από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης είναι να 

ενταχθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων ως Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων 

ώστε να έχουν υπό την εποπτεία τους τη δυνατότητα να οργανώσουν και να διατηρήσουν με βάση τα 

διεθνή πρότυπα το τοπικό αρχείο και να προβάλλουν την τοπική ιστορία, καθώς και το αρχείο των 

πρακτικών των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου τους . Επίσης την έκδοση βιβλίων, περιοδικών ή άλλων 

εντύπων για την προβολή της τοπικής ιστορίας δημιουργίας, καταγραφής και ανάδειξης των στοιχείων της 

λαϊκής παράδοσης. Μέσα από διαδικασίες ψηφιοποίησης υλικού να μπορούν να παρέχουν αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες. Επίσης προτείνεται Δημιουργία Ενιαίου καταλόγου Δημοτικών Βιβλιοθηκών με προοπτική ένταξή του στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής στο Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών.

Βιβλιοθήκες

Βόλου 

Δημοτική Ενότητα Βόλου

Ποδόσφαιρο

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



ΕΑΚ /Εθνικό Στάδιο Βόλου (γήπεδο με χλοοτάπητα, 102,5 Χ 63μ)

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5 στη Μεριά Σέσκλου (42 Χ 22μ. με συνθετικό χλοοτάπητα

Γήπεδα ποδοσφαίρου «Athlete’s Club» (ιδιωτικές εγκαταστάσεις): 2 γήπεδα 5x5, διαστάσεων 40x20 με

συνθετικό χλοοτάπητα

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Γήπεδο Ποδοσφαίρου στα Κάτω Λεχώνια (100 Χ 70μ. με φυσικό χλοοτάπητα)

Δημοτική Ενότητα Ιωλκού

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ανωμαλιάς, Αγ. Ονούφριος (Μικρών διαστάσεων γήπεδο με ξηρό τάπητα, δεν

διαθέτει άδεια καταλληλότητας

Γήπεδο ποδοσφαίρου στα Πηγάδια (105 Χ 60μ. με φυσικό χλοοτάπητα, χρησιμοποιείται ως προπονητήριο

Βοηθητικό στάδιο με στίβο 400μ 6 διαδρομών με επίστρωση ελαστικού τάπητα.

Βοηθητικές υπαίθριες εγκαταστάσεις (γήπεδα τένις, handball, μπάσκετ, μίνι ποδόσφαιρο)

Ξενώνα 

Οι χώροι κάτω από τις κερκίδες στεγάζουν αίθουσες διαφόρων αθλημάτων (τζούντο, tae kwon do,

πυγμαχίας, άρσης βαρών, γυμναστικής κλπ) επίσης διαθέτει αίθουσες προπονήσεων πολλαπλών χρήσεων. 

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Γήπεδο Αγριάς (94 Χ 54μ. με χλοοτάπητά, χωρητικότητας 300 θέσεων  με βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου)

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 (45 Χ 22μ. με συνθετικό χλοοτάπητα)

Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη θέση Βαριά (40 Χ 20μ. με φυσικό χλοοτάπητα)

5 ιδιωτικά γήπεδα στα Χάνια:  διαστάσεων 100x62, 85x65, 90x85, 100x65, 100x60 

Γήπεδο ποδοσφαίρου Γλαφυρών (με ξηρό τάπητα 100Χ58, δεν γίνονται αγώνες δεν πληροί τις 

Γήπεδο ποδοσφαίρου Γ.Σ.Β. «Η Νίκη» «Παντελής Μαγουλάς»: 100x62, διαθέτει χλοοτάπητα

Volos Football Land (ιδιωτικές εγκαταστάσεις): διαθέτει 4 γήπεδα 5x5, 1 8x8 και 1 11x11, με συνθετικό 

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Διμηνίου (105 Χ 70μ. με φυσικό χλοοτάπητα, 800 θέσεων)

Δημοτική Ενότητα Αισωνίας

Γήπεδο Νέων Παγασών Μαμούνια (μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου με ξερό τάπητα)

Γήπεδα Μαγνησιακού: κεντρικό γήπεδο 100x70 με χλοοτάπητα, βοηθητικό 80x57 με χλοοτάπητα

(ιδιωτικό)

Γήπεδο Σαρακηνού:  με χλοοτάπητα 100x56 (ιδιωτικό)

Δημοτικό Στάδιο Νεάπολής (βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 60Χ40μ, και ένα ακόμη μικρότερο με

χλοοτάπητα.

Γήπεδο Νέων Παγασών (γήπεδο με ξερό τάπητα, 100 Χ 60μ, δεν έχει άδεια καταλληλότητας για παιχνίδια)

Πανθεσσαλικό Στάδιο: ανήκει στα «Ολυμπιακά Ακίνητα» Η χωρητικότητα του ανέρχεται σε 22.700 θέσεις 

ΕΑΚ/ Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου (υπό κατασκευή με φυσικό χλοοτάπητα, 100 Χ 66μ.

Δημοτικό Στάδιο Νεάπολής (γήπεδο με χλοοτάπητα,  96Χ64μ)

Γήπεδα Αγ. Παρασκευής (ιδιωτικές εγκαταστάσεις): 1 γήπεδο 8x8 διαστάσεων 55x40, 3 γήπεδα 5x5

διαστάσεων 40x20, 1 γήπεδο 3x3 διαστάσεων 12x7,5

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Αθλητικό Κέντρο «Όλγα Βασδέκη» (γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 100 Χ 70μ.)

Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο 400μ 8 διαδρομών με επίστρωση ελαστικού τάπητα. Ο αγωνιστικός χώρος

διαθέτει διαστάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών ποδοσφαιρικών και αθλητικών

συναντήσεων. Διαθέτει μείγμα φυσικού και τεχνητού χλοοτάπητα.

Γήπεδα Ποδοσφαίρου ΕΤΒΑ στο Αλιβέρι της Ν. Ιωνίας (κυρίως γήπεδο100 Χ 63μ με χλοοτάπητα και ένα 

Γήπεδο Ξηριά (γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11μ. με συνθετικό χλοοτάπητα)



Κέντρα Αντισφαίρισης

Αθλητικό Κέντρο Πορταριάς – Μακρινίτσας (34 Χ 23 μ. με παρκέ, 600 θέσεων

Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου

Δημοτική Ενότητα Βόλου

ΕΑΚ/Κολυμβητήριο «Ιάσων Ζηργάνος» (Ανοιχτή Πισίνα 50 Χ 25 μ., 390 θέσεων, Κλειστή Πισίνα 25 Χ 21 μ.

282 θέσεων, καταδυτήριο στην υπάρχουσα πισίνα με βατήρες 1, 3, 5μ. και πισίνα εκμάθησης 13 Χ 6,5 μ.)

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Βασίλειος Πολύμερος» (Κλειστή Πισίνα 50 Χ 20, 1500 θέσεων πισίνα

εκμάθησης 13 Χ 10 μ.)

Δημοτική Ενότητα Βόλου

ΕΑΚ/Γήπεδα Αντισφαίρισης  (3 γήπεδα 30 Χ 14 μ., με ασφαλτοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό και 

προθερμαντήριο)

Κλειστό γυμναστήριο Λυκείου Νέας Αγχιάλου. Περιλαμβάνει μια κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ο 

αγωνιστικός χώρος έχει διαστάσεις 17x35, ενώ το δάπεδο είναι από συνθετικό χλοοτάπητα

Κολυμβητήρια

ΕΑΚ /Κλειστό Γυμναστήριο (47 Χ 30 μ. με παρκέ, 1200 θέσεων και ένα προπονητήριο με πλαστικό δάπεδο

16 Χ 8 μ.)

«Βάκης Παρασκεύοπουλος (33 Χ 35 μ. με παρκέ, 500 θέσεων. Περιλαμβάνει αίθουσα βαρών, 2 αίθουσες

πολλαπλών χρήσεων και μία αναρριχητική πίστα υψηλών προδιαγραφών)

Εκθεσιακό – Αθλητικό Κέντρο (37 Χ 39 μ. με συνθετικό τάπητα, 450 θέσεων) 

Κέντρο Βαρέων Αθλημάτων (Παλαίστρα 15 Χ 15 μ. χρησιμοποιείται ως προπονητήριο για το άθλημα της

πάλης, με βοηθητικούς, ιατρείο και αίθουσα για σάουνα

Αθλητικό Κέντρο Καραγάτς (35 Χ 21 μ. προπονητήριο γυμναστικής)

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

 Κλειστό Γυμναστήριο (45 Χ 30 μ. με παρκέ 2500 θέσεων – 1500 μόνιμες & 1000 πτυσσόμενες)

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 στην Άλλη Μεριά (32 Χ 22 μ. με συνθετικό χλοοτάπητα)

Γήπεδο Ποδοσφαίρου στην Πορταριά (105 Χ 68 μ. με χλοοτάπητα, 500 θέσεων)

Βοηθητικό Γήπεδο Ταξιαρχών (90 Χ 40 μ. με χλοοτάπητα)

2 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Νέας Αγχιάλου (45 Χ 22 μ. και 40 Χ 20 αντίστοιχα με συνθετικό χλοοτάπητα)

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Άλλη Μεριά (95 Χ 60μ. με χλοοτάπητα)

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 8 Χ 8 στην Άλλη Μεριά (60 Χ 35 μ. με φυσικό χλοοτάπητα και χρησιμοποιείται ως 

προπονητήριο)

Δημοτική Ενότητα Νέα Αγχιάλου

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αϊδινίου (100 Χ 60 μ. με χλοοτάπητα) 

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μικροθηβών (104 Χ 24 μ. με χλοοτάπητα) 

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Αγχιάλου (103 Χ 64 μ. με χλοοτάπητα ) 

Δημοτική Ενότητα Βόλου

Κλειστά Γυμναστήρια



Κατηχώρι – Γήπεδο Μπάσκετ (Υπαίθριο γήπεδο 24 Χ 13μ. με συνθετικό τάπητα, 100 θεατών

Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου

Άνω Λεχώνια (Υπαίθριο γήπεδο 26 Χ 14μ. με ασφαλτικό τάπητα)

Κάτω Λεχώνια (Υπαίθριο γήπεδο 26 Χ 14μ. με ασφαλτικό τάπητα)

Δημοτική Ενότητα Ιωλκού

Ανακασιά (Υπαίθριο γήπεδο  με ασφαλτικό τάπητα και κερκίδες)

Ανακασιά - Αθλητικό Κέντρο (2 κλειστές αίθουσες γυμναστικής, η μία έχει όργανα γυμναστικής)

Tennis Club Ιωλκός (ιδιωτικές εγκαταστάσεις): περιλαμβάνουν 5 γήπεδα τένις με χωμάτινο τάπητα, 24x12, 

βοηθητικούς χώρους, ανοιχτή πισίνα

Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχίαλου

Υπαίθρια γήπεδα τένις – πετοσφαίρισης (γήπεδο τένις 18 Χ 8 μ. και γήπεδο βόλεϊ 19 Χ 8μ. με ασφαλτικό 

τάπητα)

Λιμένας Ν. Αγχιάλου ( υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ 28 Χ 14 μ. με ασφαλτικό τάπητα)

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Πορταριά (Υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ 26 Χ 14μ. με συνθετικό τάπητα, παραπλεύρως του γηπέδου 

ποδοσφαίρου)

Πορταριά (Υπαίθριο γήπεδο τένις 37 Χ 35 μ. με συνθετικό τάπητα, παραπλεύρως του γηπέδου 

ποδοσφαίρου)

Γήπεδο Μπάσκετ (Υπαίθριο γήπεδο 24 Χ 13μ. με ασφαλτικό τάπητα)

Αναρριχητικό Πεδίο Ανεμούτσας (40 διαδρομές εντός αναρριχητικού πεδίου)

Δημοτική Πλαζ Αλυκών (2 γήπεδα beach volley και 2 γήπεδα 5 Χ 5 με συνθετικό χλοοτάπητα 

Εγκαταστάσεις Ιππασίας (Επρόκειτο για στίβο ιππασίας 100μ Χ 50μ., που περιείλθε στον Οργανισμό

Λιμένος Βόλου. Ο Ιππικός Όμιλος Βόλου φιλοξενείται στο παλαιότερο στίβο εκμάθησης διαμέτρου 40μ. 

Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη (Υπαίθριο Γήπεδο Μπάσκετ 15 Χ 28, ασφαλτικός τάπητας)

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (3 γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό και προθερμαντήριο

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Αγ Βλάσιος (Υπαίθριο γήπεδο 26 Χ 14μ. με ασφαλτικό τάπητα)

Κέντρο Αντισφαίρισης (5 γήπεδα 24 Χ 12 μ. με συνθετικό τάπητα, 400 θέσεων με ηλεκτροφωτισμό και 

προθερμαντήριο)

Κέντρα Άθλησης – Ανοιχτά γήπεδα

Δημοτική Ενότητα Βόλου

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (2 υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ, 1 γήπεδο Βόλεϊ, περιμετρικός διάδρομος με 

κουρασάνι, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Αίθουσα με βάρη)

Αθλητικό Κέντρο Καραγάτς (1 υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ, 1 γήπεδο Βόλεϊ, 1 γήπεδο τένις, 1 γήπεδο 5 Χ 5

με συνθετικό χλοοτάπητα) 

Μικρά Υπαίθρια Γήπεδα (Καλλιθέα Πάρκο - Μπάσκετ, Γ. Δήμου/Κύπρου- Μπάσκετ, Ν. Δημητριάδα-

Μπάσκετ, Αλυκές-Μπάσκετ)

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας



Το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου Αγριόλευκες απέχει 2χλμ. από τον οικισμό των Χανίων Πηλίου και 27 χλμ.

από το Βόλο. Το Χιονοδρομικό Κέντρο αναπτύσσεται στο βουνό του Πηλίου σε υψόμετρο 1471 μ.,

υψόμετρο το οποίο είναι εκπληκτικά χαμηλό για χιονοδρομικό κέντρο και του προσδίδει ιδιαιτερότητες

στην χιονόπτωση, τη μορφολογία του εδάφους αλλά και το κλίμα.

1 πίστα δρόμου αντοχής (Lang-Lauf), μήκους 5 χλμ., μοναδική για το φυσικό της περιβάλλον καθώς η 

κατάβαση γίνεται ανάμεσα σε οξιές, αγριόλευκες, καστανιές και θέα στο Αιγαίο

Υπάρχουν 4 πίστες συνολικού μήνους 15χλμ. :

 3 κύριες πίστες για σκι καταβάσεων - πράσινη, κόκκινη και μαύρη - εγκεκριμένες από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS) και
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