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Οµάδα Εργασίας 

για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 

του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων 

 

Γενική εποπτεία: Ευστάθιος Νικηφόρου, Γενικός Διευθυντής Δήμου Βόλου 

1) Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλίδου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη για το γενικό συντονισμό των εργασιών για 

την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

2) Βασιλική Μαγαλιού, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Πολιτισμός – Αθλητισμός» 

3) Χρήστος Κουκουβίνος, υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνος της 

θεματικής υποομάδας «Κοινωνική Πολιτική - Υγεία - Παιδεία» 

4) Ελευθερία Γιβροπούλου, (Προϊσταμένη) Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας 

της Δ/νσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» 

5) Αργυρούλα Γεωργακοπούλου, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής 

υποομάδας «Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου και Βασικές Υποδομές – Δίκτυα» 

6) Ευδοξία Καραΐσκου, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας «Φυσικό 

Περιβάλλον και Διαχείριση Αποβλήτων» 
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Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής 

υποομάδας «Οικιστική Οργάνωση» 

8) Ελένη Χαλέβα, υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής 

υποομάδας «Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, Δημοτική 

Περιουσία, Οικονομικά στοιχεία» 

9) Μαρία Μπαμπούκα, υπάλληλος Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδια για την υποστήριξη της 

θεματικής υποομάδας «Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, 

Δημοτική Περιουσία, Οικονομικά στοιχεία» και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε όλες 

τις θεματικές υποομάδες 

10) Αικατερίνη Παυλίδου, (Προϊσταμένη) Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 
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θεματικής υποομάδας «Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, 

Δημοτική Περιουσία, Οικονομικά στοιχεία», 

καθώς και οι παρακάτω υπάλληλοι, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών παρέχοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που εκπροσωπούν σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Βόλου: 

11) Ηλίας Καλαντζής, αν/τής Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας της Δ/σης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 

12) Μαρία Καζανίδου, υπάλληλος Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σγουρή υπάλληλο του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου  

13) Χρήστος Χρηστομάνος, υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής 

Διαχείρισης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

14) Μαρία Κασαπλέρη, υπάλληλος Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας 

15) Γεώργιος Ευστρατιάδης, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

16) Παναγιώτα Κουτσιμπού, Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ ΚΕΠ (0326) Δημοτικής Ενότητας 

Βόλου της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

17) Ιωάννα Μπούρα, υπάλληλος Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

18) Ιωάννης Πολυμενίδης, αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοιμητηρίων 

19) Μαρία Κυριακίδου, υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης 

20) Μαρία Θεοδώρου, υπάλληλος Τμήματος Στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας, 

με αναπληρώτρια την Ανθή Βαρελογιάννη, υπάλληλο Τμήματος Κυκλοφορίας & 

Συγκοινωνιών  της ίδιας Δ/νσης. 

21) Δημήτριος Μαλακασιώτης, υπάλληλος Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

22) Κωνσταντίνος Τσουράπας, υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας της Δ/νσης 

Πρασίνου 

23) Ελισσάβετ Κατοίκου, Αν/τρια  Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής 

Αστυνομίας, με αναπληρωτή τον Απόστολο Κουβατά. 

24) Παρίσης Κτενάς, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης. 

Με την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας του Δήμου Βόλου συνεργάστηκαν και οι αντίστοιχες 

Ομάδες Εργασίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, 

ΔΕΥΑΜΒ), υπό τον συντονισμό των δικών τους Υπηρεσιών Προγραμματισμού. 
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Συγκεκριμένα εκ μέρους της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υπεύθυνοι ήταν οι α) Νίκος Αντωνάκης, 

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και β) Σπύρος Ιατρόπουλος, υπάλληλος 

Τμήματος Προγραμματισμού. 

Εκ μέρους του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ υπεύθυνη ήταν οι: α) Σοφία Αποστολίδου, Προϊσταμένη 

Τμήματος Προγραμματισμού, β) Αναστάσιος Κουκούλης, γ) Μιλτιάδης Τσατσαράγκος, δ) 

Παναγιώτης Γεραμπίνης, ε) Ευαγγελία Τζανέρη, στ) Ελευθέριος Καραμανλάκης και ζ) 

Ευγένιος Παπαδόπουλος. 

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ υπεύθυνοι ήταν οι α) Στέφανος Κανταρτζής, Προϊστάμενος 

Τμήματος Προγραμματισμού και β) Δημήτρης Γκότσης, υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού, 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Πληροφορικής της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων 

Υποδομών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

(ΚΔΚ)», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι 

Δήμοι, οι Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι υποχρεούνται να εκπονούν επιχειρησιακά 

προγράμματα. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και με το άρθρο 175 

Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ 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 δήμων.  

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 

τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών  (άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 3463/06 και άρθρο 

175 Ν.4555/2018). 

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 Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών 

Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους έχουν 

εγκριθεί από το Δημοτικό 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 ΕΠ, όπως με: 

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

2) το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού», με το οποίο καθορίστηκε η 

διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

3)   την Υπουργική Απόφαση 18183 (ΦΕΚ 534/Β΄/13-4-2007), στην οποία καθορίστηκε η 

δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ. 

4)   την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

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

18183/13-4-2007. 

6)   το ΠΔ 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα  και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού». 

7)  το άρθρο 266 Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010).  

8)   την Υπουργική Απόφαση 35829/2014 (ΦΕΚ 2970/4-11-2014) «Περιεχόμενο, δομή, και 

τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού 

για τη δημοτική περίοδο 2014-2019». 

9)  το άρθρο 175 (Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης) Τετραετή Επιχειρησιακά 

Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων (Τροποποίηση άρθρου 266 του 

Ν. 3852/2010) Ν.4555/2018. 

10)  Το άρθρο 9 (Ν. 4623/2019) σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

 

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 ΟΤΑ, να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες 

τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού είναι η 
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προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση 

υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην 

ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά 

συνθηκών.  

α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που 

θα πρέπει να εκτελέσει ο δήμος 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): 

 Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

 Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

 Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

 Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με 

παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): 

 Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

 Της Υγείας 

 Της Παιδείας / Διά βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού 

 Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 

 Τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης με παρεμβάσεις στους τομείς 

(ενδεικτικά): 

 Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 Της απασχόλησης 

β) Εσωτερική ανάπτυξη του δήμου ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 

του δήμου 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.  
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Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 

και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 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. 

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 

γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του δήμου  

Ο ρόλος του δήμου, 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 την παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του δήμου, αλλά ως μέριμνα για το 

σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 

δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του δήμου: 

 Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις) 

 Οι γειτονικοί όμοροι δήμοι 

 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 δήμος, 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 δήμου 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. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τα Tετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το 

σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του δήμου και περιλαμβάνουν: 
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α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και 

διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα 

χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και 

στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται 

εναρμόνιση με τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού 

επιπέδου και συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου 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 δήμο.  

β. Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: 

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής 

Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του δήμου και 

μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι 

η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

δράσης του δήμου.  

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 τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των 

υπηρεσιών.  

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής του 

συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί 

φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη 

λειτουργία του ΟΤΑ, φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας.  

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 
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στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται 

στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του δήμου. 

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου πραγματοποιείται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό η 

Υπηρεσία Προγραμματισμού, συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα του 

δήμου. 

Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις επιχειρησιακού προγράμματος που συντάσσονται και κατατίθενται από 

τους επικεφαλής των παρατάξεων (άρθρο 9 Ν. 4623/2019 σχετικά με την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος). 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

5.1 Προετοιμασία και οργάνωση Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου 

 Όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων 

Τεχνολογιών καθώς και στελέχη απ’ όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων, παρακολούθησαν σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με 

θέμα «Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων: Διαχείριση έργου και κατάρτιση Επιχειρησιακών 

Σχεδίων», διάρκειας 35 ωρών, από 9/12/2019 έως 13/12/2019, το οποίο οργανώθηκε με 

πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων 

Τεχνολογιών για την εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Στις 4 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση εργασίας Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών (εκτός Τμ. Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης) για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023. 

 Στις 3 Φεβρουαρίου 2020 (πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5190/22-1-2020) πραγματοποιήθηκε 

ενημέρωση των Διευθυντών του Δήμου Βόλου για τα τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα 

των ΟΤΑ και για τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται και ζητήθηκε ο ορισμός 

υπαλλήλων από κάθε Διεύθυνση που θα είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τη 
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συμμετοχή της Διεύθυνσης στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Για τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ορίσθηκαν από τους Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων του δήμου της 

ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ και του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ εκπρόσωποι, που μαζί με τους υπαλλήλους 

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών (η οποία 

είναι αρμόδια για τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος). 

 Συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου για τον Δήμο Βόλου με την αριθμ. πρωτ. 12873/17-2-2020 

απόφαση Δημάρχου (τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ 30155/19-5-2020 απόφαση 

Δημάρχου), στην οποία συμμετείχε το προσωπικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών ως αρμόδια υπηρεσία καθώς και στελέχη από 

όλες τις υπηρεσίες του δήμου, με σκοπό τη σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 

σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του δήμου και τα Νομικά 

Πρόσωπα του δήμου. Ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν αντίστοιχα και από τα Νομικά 

Πρόσωπα του δήμου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, ΔΕΥΑΜΒ). 

 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ του Διευθυντή και των υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών και των 

εκπροσώπων που ορίσθηκαν από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις. Σε αυτή δόθηκαν οι οδηγίες και 

οι κατευθύνσεις αναφορικά με τις διαδικασίες  εκπόνησης της Α΄ Φάσης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικό Σχέδιο), δημιουργήθηκαν οι θεματικές υπο-

ομάδες εργασίας και ζητήθηκε η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τυποποιημένων εντύπων 

και πινάκων που αφορούσαν στην περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

της περιοχής του Δήμου Βόλου και του Δήμου ως Οργανισμό. 

 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των θεματικών υπο-ομάδων στις οποίες συζητήθηκαν και 

καταγράφηκαν ζητήματα των διαφόρων τομέων. 

 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Σκοπός είναι αφενός η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής του δήμου με σκοπό 

τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο 

δήμος κατά την επόμενη τετραετία και αφετέρου η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της 

οργάνωσης και λειτουργίας του δήμου 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 δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού, β) της περιοχής 

του δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» και «Τοπική 
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οικονομία και απασχόληση» και γ) του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου και των 

οριζόντιων υπηρεσιών του. 

Για το σκοπό αυτό οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Νέων Τεχνολογιών επεξεργάστηκαν τα ερωτηματολόγια και τυποποιημένα έντυπα που είχαν 

συμπληρωθεί από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δήμου. Παράλληλα, πραγματοποίησαν 

συναντήσεις εργασίας με τις θεματικές ομάδες που είχαν συσταθεί, όπως προαναφέρθηκε, με 

τις οποίες είχαν συνεχή επικοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 

  Στις 23/07/2021 η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων 

Τεχνολογιών απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Βόλου το κείμενο που 

αφορούσε στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικό Σχέδιο). Σε αυτό 

περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του δήμου, αλλά και 

του Δήμου 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 δήμου 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 27/09/2021, και αφού ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, το 

κείμενο που αφορούσε στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικό 

Σχέδιο) απεστάλη στην Δημοτική Αρχή προκειμένου να διατυπώσει το όραμα και τη 

στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος Βόλου για την επόμενη περίοδο (2014-2019), όπως 

προβλέπεται, και να ολοκληρωθεί έπειτα η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου . 

 

5.2 Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου 

Σκοπός είναι η διατύπωση του οράματος, η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών 

επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο, η επιλογή της στρατηγικής που θα 

ακολουθήσει ο δήμος, 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 δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: 
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Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

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

Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 

Δήμου»  

για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι. 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής 

Αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά 

την επιλογή των δράσεων.  

 

5.3 Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια 

Στρατηγικό στόχο του Δήμου Βόλου αποτελεί η συνεργασία του με τους όμορους δήμους, αλλά 

και γενικότερα με τους δήμους του Νομού Μαγνησίας, στο πλαίσιο κρίσιμων ζητημάτων και 

σημαντικών έργων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, ο Δήμος 

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 Δήμου 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 δήμων. 

 

5.4 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης 

Στο σημείο αυτό γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:  

 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 

 Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και 

διαδικασιών επικοινωνίας 

 Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση 

 Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της 

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

συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου 

 

5.5 Κατάρτιση και Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του δήμου, 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 δήμου. 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 Δράσεων.  

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:  

 Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις 

 Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία 

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

εσωτερικής ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο οριστικοποιούνται οι τελικές ενέργειες που είναι 

απαραίτητες για την Ολοκλήρωση και Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν αυτό 

δημοσιοποιηθεί από τον δήμο και περιλαμβάνει:  

 Έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) 

εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του 

Επιχειρησιακού που το αφορούν. 

 Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία 

Προγραμματισμού.  

 Υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών 

Προσώπων του δήμου για δράσεις/σχέδια δράσης που τα αφορούν. 

 Έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

 Δημοσιοποίηση του προγράμματος από το δήμο. 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

 

 

 
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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

1.1.1 Χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση 

Ο Δήμος Βόλου μαζί με τους Δήμους Αλμυρού, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα 

Φεραίου και τους νησιωτικούς δήμους Αλοννήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου συγκροτούν τις δύο 

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, που συνολικά ταυτίζονται με το Νομό 

Μαγνησίας. Διοικητικά, υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι χωροθετημένος στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της. Καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Μαγνησίας, συνορεύει 

βόρεια και δυτικά με το Δήμο Ρήγα Φεραίου, νοτιοδυτικά με το Δήμο Αλμυρού, 

βορειοανατολικά με το Δήμο Ανατολικού Πηλίου, νοτιοανατολικά με το Δήμο Νότιου Πηλίου, 

ενώ νότια βρέχεται από τον Παγασητικό Κόλπο.  

Ο Δήμος Βόλου, στη σημερινή μορφή του, προήλθε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 

Δήμων Βόλου, Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας και 

Αισωνίας και της Κοινότητας Μακρινίτσας, σε εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 

(Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Aποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87/Α΄/07-7-2010) και σύμφωνα με την αρ. 45892 Απόφαση 

του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 1292/Β’/11-08-2010), οι οποίοι σήμερα αποτελούν τις Δημοτικές Ενότητες 

του δήμου. 

 

Χάρτης 1.1.1 Δημοτικές Ενότητες Δήμου Βόλου 
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Ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 144.449 

κατοίκους και ο πραγματικός σε 142.849 κατοίκους1.  

                                              Πίνακας 1.1.1 Μόνιμος πληθυσμός των 10  

                          μεγαλύτερων Δήμων της Χώρας. 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  664.046 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 325.182 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 213.984 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 162.591 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 144.449 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 115.490 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112.486 

                                                    Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Aπογραφή πληθυσμού 2011 

 

Η συνολική έκταση του δήμου είναι 385.614 τ.χλμ. και το ανάγλυφο της περιοχής 

χαρακτηρίζεται κατά 55% πεδινό, 12% ημιορεινό και 33% ορεινό. Το πεδινό τμήμα, όπου 

αναπτύσσονται οι αστικοί οικισμοί, περιβάλλεται από τον ορεινό όγκο του Πηλίου. Το 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, που αποτελεί το βασικό οικιστικό ιστό του δήμου, έχει 

αναπτυχθεί στο μυχό του Παγασητικού Κόλπου με μέτωπο αυτόν και εκτείνεται ως τις παρυφές 

του Πηλίου. Έδρα του νομού και του δήμου είναι η πόλη του Βόλου, η οποία είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα του ελληνικού χώρου.  

Η διοικητική διαίρεση του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τη “νέα διοικητική αρχιτεκτονική” της 

Ελλάδας (Ν.3852/2010 ή Πρόγραμμα «Καλλικράτης») που τέθηκε σε εφαρμογή το 2011 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 1.1.2 Διοικητική διαίρεση Δήμου Βόλου. 

 

Αστικός/ 

Αγροτικός 

Πληθυσμός 

Ορεινά/ 

Ημιορεινά/ 

Πεδινά 

Επιφάνεια 

(τ.χλμ.) 

Πυκνότητα 

Πληθυσμού 

2011 

ανά τ.χλμ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (Έδρα: Βόλος)   385,614 370 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ   25,227 222 

Δημοτική Κοινότητα Αγριάς ΑΣ Π 3,509 1474 

Τοπική Κοινότητα Δράκειας ΑΓ Ο 21,718 19 

                                                           
1 Μόνιμος Πληθυσμός: ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο δήμο. 

Πραγματικός (de facto) πληθυσμός: ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της 

απογραφής. 
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β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ   75,504 42 

Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου ΑΓ Π 37,140 61 

Τοπική Κοινότητα Σέσκλου ΑΓ Η 38,364 25 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ   28,791 143 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου ΑΓ Π 5,648 147 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου ΑΓ Ο 16,020 99 

Τοπική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων ΑΓ Π 3,499 89 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων ΑΓ Π 3,624 445 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ   27,678 3076 

Δημοτική Κοινότητα Βόλου ΑΣ Π 27,678 3076 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ   1,981 1076 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου ΑΓ Π 0,750 454 

Τοπική Κοινότητα Ανακασιάς ΑΓ Π 1,031 5100 

Τοπική Κοινότητα Άνω Βόλου ΑΓ Π 0,200 859 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ   59,903 12 

Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης ΑΓ Ο 59,903 12 

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
  80,462 84 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου ΑΣ Π 47,806 127 

Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου ΑΓ Π 12,675 24 

Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών ΑΓ Π 19,981 19 

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   63,314 525 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας ΑΣ Π 22,100 1495 

Τοπική Κοινότητα Γλαφυρών ΑΓ Η 41,214 6 

ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ   22,754 86 

Τοπική Κοινότητα Άλλης Μεριάς ΑΓ Π 5,168 108 

Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου ΑΓ Ο 9,263 71 

Τοπική Κοινότητα Πορταριάς ΑΓ Ο 7,898 66 

Τοπική Κοινότητα Σταγιατών ΑΓ Π 0,425 285 

Πηγή: ΦΕΚ 1292/Β΄/11-8-2010, ιδία επεξεργασία. 

 

Στη συνέχεια, με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καταργείται η διάκριση κοινοτήτων σε 

δημοτικές και τοπικές και εισάγεται ως ενιαία δομή ενδοδημοτικής αποκέντρωσης η 

Κοινότητα. Ειδικότερα, κοινότητες συνιστούν:  

 Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Α΄114), ανεξαρτήτως του 

πληθυσμού τους.  
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 Οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΠΔ 410/1995 (Α΄ 231) ή συνενώθηκαν με τον Ν.3852/2010 (Α΄ 83) 

και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.  

 Τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων.  

 Οι πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του 

νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως 

πληθυσμού.  

 Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων. 

Κατά συνέπεια, όπου στους παρακάτω πίνακες που περιέχουν στοιχεία της τελευταίας 

απογραφής πληθυσμού του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) αναφέρεται Δημοτική ή/και Τοπική Κοινότητα, 

έχει αντικατασταθεί πια με το όρο Κοινότητα. 

 

1.1.2 Γενική αναπτυξιακή φυσιογνωμία 

Η θέση του δήμου στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας χαρακτηρίζεται κεντροβαρική ως προς 

τον ελληνικό χώρο, αφού βρίσκεται στον κύριο αναπτυξιακό άξονα της χώρας (άξονας S), 

δίπλα στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ. Η απόστασή του από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τους 

δύο μεγάλους αναπτυξιακούς πόλους της χώρας, είναι 324 χλμ. και 216 χλμ. αντίστοιχα (που 

επιτρέπουν αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή).  

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα (ΠΣ) Βόλου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα 

μεσαίου μεγέθους της χώρας, με αξιόλογες παραγωγικές, αστικές και κοινωνικές υποδομές. 

Συγκεκριμένα, διαθέτει εμπορικό και τουριστικό λιμάνι στο κέντρο της πόλης, που αποτελεί 

πύλη για τη χώρα και σημειώνει σημαντική παρουσία στον τομέα της κρουαζιέρας τα τελευταία 

χρόνια, σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, γειτνιάζει με το πολιτικό – στρατιωτικό 

αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου, διαθέτει οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ) και είναι έδρα ενός πλήθους τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Επίσης, διαθέτει σημαντικές κοινωνικές υποδομές, όπως Γενικό Νοσοκομείο, 

σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικές υποδομές. Τέλος, η επαφή με το βουνό 

του Πηλίου, ένα μοναδικό φυσικό μνημείο με ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική και 

ιστορική αξία, που διαθέτει χιονοδρομικό κέντρο, προσδίδει ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην 

περιοχή αυξάνοντας την ελκυστικότητά της. Σημαντική παρουσία έχει η βιομηχανία, η 

μεταποίηση και ο τουρισμός. 

Ιδιαίτερα, το λιμάνι του Βόλου, εμπορικό και τουριστικό, παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο σε 

περιφερειακό επίπεδο όσο και σε διαπεριφερειακό, καθώς αποτελεί κύρια θαλάσσια πύλη 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας με τις Βόρειες Σποράδες, παρ’ όλο 
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που παρουσιάζονται συχνά προβλήματα στη σύνδεση αυτή, ενώ επιπλέον έχει αρχίσει να 

αποτελεί και ενδιάμεσο σταθμό κρουαζιέρας με όλο και περισσότερα κρουαζιερόπλοια να το 

προσεγγίζουν. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) διαχειρίζεται τις εξής χερσαίες λιμενικές 

ζώνες στην περιοχή του δήμου: 1) από τον όρμο Αγριάς-ΒΡ-ΑΓΕΤ έως τα Πευκάκια-Αλυκές, 

2) στον Σωρό και 3) στην περιοχή Μαμιδάκης στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Πρόσφατα έχουν 

εγκριθεί το Master Plan Λιμένα Βόλου και οι Περιβαλλοντικοί του Όροι, που προβλέπουν 

σημαντικές αλλαγές στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του κεντρικού λιμανιού, οι οποίες 

θα διαχωρίσουν την τουριστική από την εμπορική κίνηση και θα απομακρύνουν από το κέντρο 

τις ιδιαίτερα ρυπογόνες δραστηριότητες του σκραπ και των χύδην φορτίων. 

Γενικότερα, ο Δήμος Βόλου είναι μια ιδιαίτερα χαρισματική περιοχή αφού, πέρα της 

κεντροβαρικής του θέσης στη χώρα, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία τοπίου. Περιοχή 

παραθαλάσσια με μεγάλος μήκος παράκτιου μετώπου, αγροτική περιφέρεια, αλλά και ορεινή – 

ημιορεινή γη. Στο κέντρο της, ο Βόλος, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, με 

πλήθος αστικών, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Ο μεγάλος αριθμός οικισμών του δήμου, 

πεδινών και πιο ορεινών (πολλοί από τους οποίους είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί) του 

προσδίδουν μια ιδιαίτερη περιβαλλοντική φυσιογνωμία με πολύ σημαντικούς φυσικούς και 

πολιτιστικούς πόρους, ευνοώντας την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Η παράδοση του δήμου στη 

μεταποιητική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τον αγροτικό τομέα και τις δραστηριότητες 

στον τομέα του τουρισμού συνθέτουν ένα παραγωγικό και αναπτυξιακό πλαίσιο με πολλές 

δυνατότητες. 

Ωστόσο, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, υπάρχουν αδυναμίες και 

προβλήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της σύνδεσης της περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά 

και τον ευρωπαϊκό χώρο, τα οποία θα πρέπει τουλάχιστον να μετριαστούν, αν όχι να 

απαλειφθούν, προκειμένου η τοπική οικονομία να ενισχυθεί και να «εξωτερικευτεί». 

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην αναχρονιστικού τύπου 

σιδηροδρομική σύνδεση Βόλου – Λάρισας, στις περιορισμένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις (σε 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο), στην ανυπαρξία σιδηροδρομικής σύνδεσης με το 

αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου και των Βιομηχανικών Περιοχών μεταξύ τους, στα προβλήματα 

προσπελασιμότητας του Πηλίου και των νησιωτικών περιοχών τους χειμερινούς μήνες και στην 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης των περιφερειακών οδών. Επίσης, σημαντικό είναι ότι από την 

περιοχή του νομού απουσιάζει ένα εμπορευματικό κέντρο, μια υποδομή διαπεριφερειακού 

ενδιαφέροντος, που θα μπορούσε να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη 

στήριξη της απασχόλησης, μέσω της προώθησης των τοπικών παραγωγικών κλάδων.  

Συμπερασματικά, η κεντροβαρική θέση του Δήμου Βόλου πάνω στον αναπτυξιακό άξονα 

Βορρά-Νότου σε συνδυασμό με τη φυσική μορφολογία της ευρύτερης περιοχής (Πήλιο, 

Παγασητικός κόλπος και Βόρειες Σποράδες) προσδίδουν στον πρώτο μια φυσιογνωμία με 
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πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, αρκεί να 

αναβαθμιστούν και να αξιοποιηθούν σωστά τα υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και 

να απαλειφθούν, στο μέτρο του δυνατού, μειονεκτήματα και δυσλειτουργίες. 

 

1.1.3 Πληθυσμιακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Κατανομή και εξέλιξη πληθυσμού 

Για την ανάλυση και μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών του Δήμου Βόλου 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού 2001 και 2011 της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του 2011 αναφέρονται στον 

μόνιμο πληθυσμό, ενώ του 2001 στον πραγματικό (de facto), δηλαδή τα άτομα που βρέθηκαν 

παρόντα στον τόπο απογραφής, με αποτέλεσμα να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ τους.  

Όπως φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ 

του μόνιμου και του πραγματικού πληθυσμού στους οικισμούς του δήμου. 

 

Πίνακας 1.1.3 Μόνιμος και Πραγματικός πληθυσμός Δήμου Βόλου το 2011. 

Περιγραφή  
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

2011 

Πραγματικός 

Πληθυσμός 

2011 

Αστικός/ 

Αγροτικός 

Πληθυσμός 

Ορεινά/ 

Ημιορεινά/ 

Πεδινά 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (Έδρα: Βόλος, ο) 144.449 142.849   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 5.632 5.590   

Δημοτική Κοινότητα Αγριάς 5.191 5.171 ΑΣ Π 

Αγριά, η 5.191 5.171   

Τοπική Κοινότητα Δρακείας 441 419 ΑΓ Ο 

Ανεμούτσα, η 3 3   

Δράκεια, η 381 376   

Χάνια, τα 57 40   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3.249 3.205   

Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου 2.279 2.255 ΑΓ Π 

Διμήνι, το 2.261 2.238   

Κάκκαβος, ο 8 8   

Παλιούρι, το 10 9   

Τοπική Κοινότητα Σέσκλου 970 950 ΑΓ Η 

Σέσκλο, το 862 850   

Χρυσή Ακτή Παναγίας, η 108 100   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4.145 4.107   

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 515 513 ΑΓ Π 

Άγιος Βλάσιος, ο 322 320   

Μαλάκιον, το 113 113   

Παλαιόκαστρον, το 55 55   

Στρόφιλος, ο 25 25   

Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου 571 559 ΑΓ Ο 
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Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο 183 177   

Άγιος Λαυρέντιος ,ο 273 267   

Βροχιά, η 101 101   

Σερβανάτες, οι 14 14   

Τοπική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων 1.429 1.424 ΑΓ Π 

Άνω Λεχώνια, τα 1.068 1.058   

Πλατανίδια ,τα 361 366   

Τοπική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων 1.630 1.611 ΑΓ Π 

Άγιος Μηνάς, ο 143 143   

Κάτω Λεχώνια, τα 1.487 1.468   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 86.046 85.149   

Δημοτική Κοινότητα Βόλου 86.046 85.149 ΑΣ Π 

Βόλος, ο 86.046 85.149   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 2.138 2.132   

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου 475 468 ΑΓ Π 

Άγιος Ονούφριος, ο 475 468   

Τοπική Κοινότητα Ανακασιάς 1.012 1.020 ΑΓ Π 

Ανακασιά, η 1.012 1.020   

Τοπική Κοινότητα Άνω Βόλου 651 644 ΑΓ Π 

Άνω Βόλος, ο 539 535   

Ιωλκός, η 112 109   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 694 694   

Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης 694 694 ΑΓ Ο 

Μακρινίτσα, η 694 694   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6.819 6.761 
  

Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου 6.131 6.080 ΑΣ Π 

Άγιος Γεώργιος ,ο 43 41   

Βελανιδιά, η 226 242   

Δημητριάδα, η 66 57   

Κριθαριά, η 311 321   

Μάραθος, ο 353 341   

Νέα Αγχίαλος, η 5.132 5.078   

Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου 318 307 ΑΓ Π 

Αϊδίνιον, το 318 307   

Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών 370 374 ΑΓ Π 

Καστράκι, το 0 0   

Μικροθήβαι, αι 370 374   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 33.815 33.261   

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας 33.578 33.029 ΑΣ Π 

Κλήμα, το 52 50   

Μελισσάτικα, τα 733 715   

Νέα Ιωνία, η 32.661 32.138   

Φυτόκον, το 132 126   

Τοπική Κοινότητα Γλαφυρών 237 232 ΑΓ Η 
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Γλαφυρά, τα 237 232   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1.911 1.950   

Τοπική Κοινότητα Άλλης Μεριάς 862 850 ΑΓ Π 

Άλλη Μεριά, η 770 759   

Γορίτσα, η 92 91   

Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου 362 365 ΑΓ Ο 

Κατωχώριον, το 362 365   

Τοπική Κοινότητα Πορταριάς 566 614 ΑΓ Ο 

Αγία Παρασκευή, η 9 8   

Άγιος Ιωάννης, ο 5 5   

Πορταριά, η 552 601   

Τοπική Κοινότητα Σταγιατών 121 121 ΑΓ Π 

Σταγιάται, αι 121 121   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών 2011. 

 
Οι δημοτικές ενότητες Βόλου και Ν. Ιωνίας, που αποτελούν την κύρια αστική περιοχή του 

δήμου, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (60% και 23% του συνολικού 

πληθυσμού αντίστοιχα) και παρουσιάζουν αύξηση του μόνιμου πληθυσμού τους μεταξύ των 

δύο απογραφών του 2001 και του 2011, όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα. Ακολουθούν 

σε μέγεθος πληθυσμού οι δημοτικές ενότητες Νέας Αγχιάλου και Αγριάς, με αστικά 

χαρακτηριστικά επίσης. Η αρνητική μεταβολή που εμφανίζουν στο διάστημα αυτό οφείλεται 

στη μείωση του πληθυσμού άλλων οικισμών τους (Μικροθήβες, Αϊδίνι και Δράκεια), ενώ οι 

κύριοι οικισμοί της Αγριάς και της Ν. Αγχιάλου αυξάνουν τους κατοίκους τους (Πίνακας 

1.1.5). 

 
                          Πίνακας 1.1.4 Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού Δήμου Βόλου (2001-2011). 

Δημοτική 

Ενότητα 2001 2011 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Βόλου 85.001 86.046 1,23% 

Ν. Ιωνίας 32.979 33.815 2,53% 

Αγριάς 5.835 5.632 -3,48% 

Αισωνίας 3.059 3.249 6,21% 

Αρτέμιδας 4.397 4.145 -5,73% 

Ιωλκού 2.081 2.138 2,74% 

Ν. Αγχιάλου 6.877 6.819 -0,84% 

Πορταριάς 2.033 1.911 -6,00% 

Μακρινίτσας 661 694 4,99% 

ΔΗΜΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 142.923 144.449 1,07% 

                                 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 
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Πίνακας 1.1.5 Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού 1991-2011 ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα στο Δ. Βόλου. 

  

1991 2001 2011 
% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1991-2001 

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2001-2011 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  131.514 141.675 142.849 7,73 0,83 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 5.435 6.112 5.590 12,46 -8,54 

Δημοτική Κοινότητα Αγριάς 4544 5229 5.171 15,07 -1,11 

Τοπική Κοινότητα Δράκειας 891 883 419 -0,90 -52,55 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2.897 3.031 3.205 4,63 5,74 

Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου 1982 2125 2.255 7,21 6,12 

Τοπική Κοινότητα Σέσκλου 915 906 950 -0,98 4,86 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4.448 4.583 4.107 3,04 -10,39 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου 930 785 513 -15,59 -34,65 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου 714 664 559 -7,00 -15,81 

Τοπική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων 1395 1468 1.424 5,23 -3,00 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Λεχωνίων 1409 1666 1.611 18,24 -3,30 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ 77.192 82.439 85.149 6,80 3,29 

Δημοτική Κοινότητα Βόλου 77192 82439 85.149 6,80 3,29 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 2.115 2.071 2.132 -2,08 2,95 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου 519 506 468 -2,50 -7,51 

Τοπική Κοινότητα Ανακασιάς 847 933 1.020 10,15 9,32 

Τοπική Κοινότητα Άνω Βόλου 749 632 644 -15,62 1,90 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 651 898 694 37,94 -22,72 

Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης 651 898 694 37,94 -22,72 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 6.440 7.411 6.761 15,08 -8,77 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου 5421 6409 6.080 18,23 -5,13 

Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου 395 498 307 26,08 -38,35 

Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών 624 504 374 -19,23 -25,79 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ 29.018 31.929 33.261 10,03 4,17 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ιωνίας 28537 31612 33.029 10,78 4,48 

Τοπική Κοινότητα Γλαφυρών 481 317 232 -34,10 -26,81 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 3.318 3.201 1.950 -3,53 -39,08 

Τοπική Κοινότητα Άλλης Μεριάς 1661 1163 850 -29,98 -26,91 

Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου 353 436 365 23,51 -16,28 

Τοπική Κοινότητα Πορταριάς 1093 1389 614 27,08 -55,80 

Τοπική Κοινότητα Σταγιατών 211 213 121 0,95 -43,19 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 
 

Συγκρίνοντας, τέλος, τον Δήμο Βόλου με τα χωρικά επίπεδα του νομού, της περιφέρειας και 

της χώρας συνολικά, διαπιστώνεται ότι ο δήμος ουσιαστικά παραμένει σταθερός αναφορικά με 
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τον πραγματικό του πληθυσμό (έχει μια μικρή αύξηση της τάξης του 0,83%) σε αντίθεση με τα 

άλλα χωρικά επίπεδα που συνολικά χάνουν πληθυσμό. Διατηρεί επομένως τη δυναμική του. 

 Πίνακας 1.1.6 Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού ανά χωρικό επίπεδο (1981-2011).  

 

1981 1991 2001 2011 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

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

Θεσσαλία 695.654 734.846 753.888 737.485 5,63 2,59 -2,18 

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

ΔΗΜΟΣ 

ΒΟΛΟΥ  
120.419 131.514 141.675 142.849 9,21 7,73 0,83 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 

 

Ηλικιακή σύνθεση πληθυσμού 

Εξετάζοντας τη διάρθρωση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Βόλου κατά φύλο και ηλικία, 

με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011, μπορεί κανείς να καταλήξει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα. Αρχικά, διαπιστώνεται ότι η κατανομή του πληθυσμού μεταξύ ανδρών και 

γυναικών είναι ισορροπημένη (48,6% άνδρες και 51,4% γυναίκες), με τους άνδρες να 

υπερτερούν στις νεανικές ηλικίες (έως 29 ετών). Αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του 

πληθυσμού, συμπεραίνεται ότι ο πληθυσμός του δήμου είναι κατά κύριο λόγο ώριμος, καθώς το 

μεγαλύτερο τμήμα του ανήκει στις πληθυσμιακές ομάδες μεταξύ 15 και 65 ετών, τόσο στους 

άντρες όσο και στις γυναίκες (Πίνακας 1.1.7). Μάλιστα, πολυπληθέστερες είναι οι ηλικιακές 

ομάδες από 30 έως 54 ετών. Ο γεροντικός πληθυσμός (άνω των 65 ετών) είναι σχεδόν 

ισοδύναμος με τον νεανικό πληθυσμό. Η μορφή της ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού του 

Δήμου Βόλου επιβεβαιώνει αυτές τις διαπιστώσεις. Επομένως, ο πληθυσμός του δήμου είναι 

ώριμος, με έντονες τάσεις γήρανσης.  

                                            Πίνακας 1.1.7 Μόνιμος πληθυσμός 2011 

                                                                    Δήμου Βόλου ανά ηλικιακή ομάδα. 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

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 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
22 

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 

ΣΥΝΟΛΟ 70.185 74.264 

                                                     Πηγή: Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών  

                                                     Αναλύσεων Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 

                                                     Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης, ιδία επεξεργασία. 

 

 

       Γράφημα 1.1.1 Ηλικιακή πυραμίδα Δήμου Βόλου. 

 

 

Καλύτερη κατανόηση της δομής του πληθυσμού μπορεί να γίνει με τη μελέτη τριών 

δημογραφικών δεικτών (γήρανσης, εξάρτησης και αντικατάστασης) για τον μόνιμο πληθυσμό 

του Δήμου Βόλου το 2011 που παρουσιάζονται παρακάτω. Το βασικό συμπέρασμα που 

προκύπτει παραμένει το ίδιο, αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των εννέα δημοτικών 

ενοτήτων. 

 

Δημογραφικοί δείκτες: 

Ο Δείκτης Γήρανσης (αριθμός ατόμων άνω των 65 ετών ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 

ετών) εκφράζει κατά πόσο το βάρος του πληθυσμού μετατοπίζεται από τη βάση της 
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πληθυσμιακής πυραμίδας προς την κορυφή, πόσο δηλαδή γερασμένος είναι ο πληθυσμός και 

κατά πόσο μια περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα ανανέωσης του πληθυσμού της.  

Ο Δείκτης Εξάρτησης (αριθμός ατόμων 0-14 ετών και 65 και άνω, ως προς 100 άτομα ηλικίας 

15-64 ετών) δηλώνει την αναλογία του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού με τον οικονομικά 

ενεργό πληθυσμό ή διαφορετικά για πόσα άτομα μη παραγωγικής ηλικίας είναι υπεύθυνα κάθε 

100 άτομα που ανήκουν στην παραγωγική ηλικία. 

Ο Δείκτης Αντικατάστασης (αριθμός ατόμων 10-14 ετών ως προς 100 άτομα 60-64 ετών)  

υποδεικνύει την αναλογία των νέων ατόμων που θα εισέλθουν στον οικονομικά ενεργό 

πληθυσμό προς τα ηλικιωμένα άτομα που θα αποχωρήσουν και επομένως περιγράφει 

διαχρονικά την τάση μεταβολής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

 

                 Πίνακας 1.1.8 Δημογραφικοί δείκτες μόνιμου πληθυσμού 2011 ανά ΔΕ. 

 
Δείκτης 

Γήρανσης 

Δείκτης 

Εξάρτησης 

Δείκτης 

Αντικατάστασης 

ΔΕ ΑΓΡΙΑΣ 125,85 54,68 95,59 

ΔΕ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 105,61 53,81 96,83 

ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 178,56 59,44 73,98 

ΔΕ ΒΟΛΟΥ 130,32 49,51 82,19 

ΔΕ ΙΩΛΚΟΥ 171,03 58,05 54,55 

ΔΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 226,58 59,04 94,59 

ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 142,57 58,97 82,77 

ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 100,58 48,71 98,83 

ΔΕ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 147,12 55,94 74,45 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 124,75 50,53 85,80 

                  Πηγή: Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων Τμήματος Μηχανικών  

                             Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης, ιδία επεξεργασία. 

 

Όπως παρατηρούμε, ο δείκτης γήρανσης είναι υψηλός, ακολουθώντας το γενικό κανόνα που 

ισχύει για όλη τη χώρα (ο δείκτης γήρανσης της Ελλάδας για το 2011 είναι 131,8), 

φανερώνοντας ένα γηρασμένο πληθυσμό. Εξετάζοντας αναλυτικότερα τους δείκτες ανά 

δημοτική ενότητα, διαπιστώνεται η ΔΕ Νέας Ιωνίας παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα και 

στους τρεις δείκτες και ακολουθεί η ΔΕ Αισωνίας. Στη χειρότερη θέση από άποψη γήρανσης 

και εξάρτησης του πληθυσμού τους βρίσκονται οι ΔΕ Αρτέμιδας, Ιωλκού και ιδιαίτερα της 

Μακρινίτσας. Τέλος, όσον αφορά τη δυναμική του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, όπως αυτή 

φαίνεται από το δείκτη αντικατάστασης, οι ΔΕ Νέας Ιωνίας και Αισωνίας υπερτερούν και πάλι 

σημαντικά των υπολοίπων, ενώ στη δεινότερη θέση είναι η ΔΕ Ιωλκού. Γενικότερα, καθώς ο 

δείκτης αντικατάστασης παραμένει μικρότερος του 100 σε όλο το δήμο, φαίνεται ότι ο 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός σταδιακά συρρικνώνεται. 

Συμπερασματικά, εξετάζοντας την ηλικιακή δομή του πληθυσμού, είναι φανερό ότι οι ΔΕ Νέας 

Ιωνίας και Αισωνίας είναι αυτές με το νεανικότερο πληθυσμό και τη μικρότερη τάση γήρανσης, 

ενώ αντίθετα η ΔΕ Μακρινίτσας, πρωτίστως, και δευτερευόντως η Αρτέμιδα και η Ιωλκός 
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έχουν τον πιο γηρασμένο πληθυσμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πιθανώς η Μακρινίτσα 

δεν προτιμάται ως τόπος κατοικίας των νέων ανθρώπων, ενώ αντίθετα η Αισωνία και η Νέα 

Ιωνία, έχουν νεαρότερο πληθυσμό (π.χ. πολλοί μετανάστες και Ρομά στη Ν. Ιωνία, οι οποίοι 

επιπρόσθετα έχουν περισσότερα παιδιά ανά οικογένεια).  

Τέλος, η ΔΕ Βόλου που συγκεντρώνει τον περισσότερο πληθυσμό του δήμου (63%) βρίσκεται 

σε μια μέση κατάσταση σε όλους τους δείκτες, με εμφανή τάση γήρανσης. 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

Το μορφωτικό επίπεδο των μόνιμων κατοίκων στον Δ. Βόλου ακολουθεί γενικά τους μέσους 

όρους της χώρας και είναι ελαφρώς καλύτερο από αυτό της Μαγνησίας. Είναι σημαντικό ότι 

ένας στους τέσσερις είναι απόφοιτος Λυκείου και ένας στους πέντε έχει ολοκληρώσει ανώτερες 

ή ανώτατες σπουδές. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο δήμος διαθέτει ένα ιδιαίτερα μορφωμένο παραγωγικό δυναμικό. 

Βέβαια, σημαντικό είναι και το ποσοστό των ατόμων που έχουν αποκτήσει γνώσεις μόνο 

επιπέδου δημοτικού. 

 

Πίνακας 1.1.9 Επίπεδο εκπαίδευσης κατά φύλο στον Δ. Βόλου, στην ΠΕ Μαγνησίας και στη χώρα. 

  ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 10.816.286   190.010   144.449   

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 

ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων 

σχολών 1.809.087 17% 30.017 16% 25.437 18% 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 502.079 5% 8.268 4% 6.747 5% 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, 

Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.)  2.532.396 23% 42.766 23% 34.477 24% 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 

πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 1.428.490 13% 25.030 13% 18.596 13% 

Απόφοιτοι Δημοτικού 2.524.345 23% 47.390 25% 32.645 23% 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή /  

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 1.343.534 12% 24.440 13% 17.151 12% 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα 

μετά την 1/1/2005) 676.355 6% 12.099 6% 9.396 7% 

ΑΝΔΡΕΣ 5.303.223   93.137   70.185   

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 

ανώτερων επαγγελματικών  και ισότιμων 

σχολών 900.366 17% 15.544 17% 13.128 19% 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 218.321 4% 3.558 4% 2.875 4% 
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Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, 

Εκκλησιαστικού κλπ.) και πτυχιούχοι 

Επαγγελματικού Λυκείου 1.255.554 24% 21.887 23% 17.284 25% 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 

πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 817.650 15% 14.833 16% 10.863 15% 

Απόφοιτοι Δημοτικού 1.192.884 22% 21.292 23% 14.183 20% 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή /  

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 572.291 11% 9.878 11% 7.062 10% 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα 

μετά την 1/1/2005) 346.157 7% 6.145 7% 4.790 7% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5.513.063   96.873   74.264   

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 

ανώτερων επαγγελματικών  και ισότιμων 

σχολών 908.721 16% 14.473 15% 12.309 17% 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 283.758 5% 4.710 5% 3.872 5% 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, 

Εκκλησιαστικού κλπ.) και πτυχιούχοι 

Επαγγελματικού Λυκείου 1.276.842 23% 20.879 22% 17.193 23% 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 

πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 610.840 11% 10.197 11% 7.733 10% 

Απόφοιτοι Δημοτικού 1.331.461 24% 26.098 27% 18.462 25% 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή /  

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 771.243 14% 14.562 15% 10.089 14% 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα 

μετά την 1/1/2005) 330.198 6% 5.954 6% 4.606 6% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 

 

 

Γράφημα 1.1.2 Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού Δ. Βόλου 2011. 
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Λοιπά Δημογραφικά στοιχεία 

Από το σύνολο των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Βόλου το 2011 ένα ποσοστό της τάξης του 

6,8% προέρχεται από ξένες χώρες. Από αυτούς ο ένας στους πέντε είναι υπήκοος κάποιας 

χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι ξένης υπηκοότητας κάτοικοι του δήμου 

προέρχονται από άλλες χώρες εκτός ΕΕ.  

 

             Πίνακας 1.1.10 Μόνιμος πληθυσμός 2011 κατά ομάδες υπηκοοτήτων. 

Τόπος μόνιμης 

διαμονής 
Σύνολο Ελλάδα 

Ξένες χώρες 

Σύνολο 
Χώρες 

ΕΕ 

Λοιπές χώρες / 

Χωρίς υπηκοότητα 

ή αδιευκρίνιστη 

υπηκοότητα ή δε 

δήλωσε 

ΔΗΜΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 144.449 134.657 9.792 2.100 7.692 
                Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία. 
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1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

1.2.1 Φυσικό περιβάλλον 

Γεωμορφολογία – Φυσικοί πόροι 

Η ευρύτερη περιοχή του ΠΣ, τοποθετείται γεωτεκτονικά στην Πελαγονική ζώνη. Οι κυριότεροι 

εδαφικοί (μετααλπικοί) σχηματισμοί που συναντώνται είναι οι: α) ιλυώδης άργιλος μέσου 

πάχους 6 μ., που είναι ο υπερκείμενος σχηματισμός πάνω στον οποίο είναι θεμελιωμένη η πόλη 

του Βόλου, β) κολλούβια και αλλούβια υλικά που συνίστανται από κροκάλες, λατύπες και 

άμμο, που φτάνουν στο βάθος μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο και είναι ο κυριότερος εδαφικός 

σχηματισμός του Βόλου και γ) παραλιακές αποθέσεις που είναι αμμώδεις σχηματισμοί μικρού 

πάχους και έκτασης. Το πάχος των εδαφικών αυτών σχηματισμών έως το βραχώδες υπόβαθρο 

κυμαίνεται από 30 έως 40 μ. στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά και βόρειο-δυτικά της πόλης, 

αυξάνεται προς τα νότια, 50 έως 70 μ. στο κέντρο της πόλης, ξεπερνώντας τα 100 μ. παραλιακά 

αυτής. Το βραχώδες υπόβαθρο (προαλπικοί και αλπικοί σχηματισμοί) αποτελείται από α) 

γνεύσιους και σχιστόλιθους ηλικίας Κατώτερου Τριαδικού – Ανώτερου Παλαιοζωικού, β) 

μάρμαρα Μέσο – Άνω Τριαδικού – Άνω Ιουρασικού και γ) κρητιδικούς, τεκτονικά 

τοποθετημένους σχιστόλιθους, σχιστογνεύσιους και γνεύσιους (Γεωτεχνικός Χάρτης και 

Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας, Πιτιλάκης κ.ά. 2010). 

Η ευρύτερη περιοχή του Βόλου είναι έντονα τεκτονισμένη, με πλούσια νεοτεκτoνική δράση, 

παρόμοια με εκείνη που επικρατεί στο νότιο Αιγαίο και χαρακτηρίζεται από κανονικά, 

εφελκυστικά ρήγματα με μικρή οριζόντια συνιστώσα. Κοντά στην περιοχή του Βόλου οι κύριες 

νεοτεκτονικές δομές, είναι τα ρήγματα της Νέας Αγχιάλου, των Φαρσάλων και του Πηλίου. Η 

σεισμική πηγή που έδωσε στο πρόσφατο παρελθόν (Ιούλιο 1980) σεισμό μεγέθους 6,5 ρίχτερ, 

είναι το ρήγμα της Νέας Αγχιάλου. (Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας, Πιτιλάκης κ.ά. 2010). 

Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής του δήμου συνίσταται κυρίως στα κοιτάσματα μαρμάρων και 

στα αδρανή υλικά με επίκεντρο το Σέσκλο (Ελληνικά Λατομεία ΑΕ). 

Ο Παγασητικός κόλπος κατέχει κεντρική θέση στην περιοχή του δήμου. Είναι μια ημίκλειστη 

θαλάσσια περιοχή με επιφάνεια 520 τ.χλμ. μέγιστο βάθος περίπου 100 μέτρα, όγκο περί τα 36 

κυβ.χλμ. και μέσο χρόνο ανανέωσης των νερών του τα 6,5 έτη. Στο βορειότερο μέρος του 

Παγασητικού διαμορφώνεται ο κόλπος του Βόλου, με χαρακτηριστικό δυτικό όριο το 

ακρωτήριο Αγκίστρι. Η έκταση του κόλπου του Βόλου είναι περίπου 30 τ.χλμ. και τα βάθη του 

μειώνονται προοδευτικά προς τα βόρεια όπου βρίσκεται ο εσωτερικός κόλπος, έκτασης περίπου 

2 τ.χλμ. και μέγιστου βάθους 10-11 μ.  
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Ο δήμος διαθέτει 15 οργανωμένες ακτές εξαιρετικής ποιότητας υδάτων κολύμβησης (ΥΠΕΚΑ - 

Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης, 2018), βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, που 

αποτελούν το 9,6% του συνολικού μήκους του παραλιακού μετώπου που είναι περίπου 55 

χιλιόμετρα. Οι παραλίες αυτές ελέγχονται όλο το χρόνο ως προς την ποιότητά τους.  

 

Χάρτης 1.2.1 Ποιότητα νερών κολύμβησης στις ελληνικές ακτές.  

 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ - Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης, 2018. 

 

Στην πόλη υπάρχει ένα αξιόλογο και εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο τριών υδατορευμάτων: 

του Ξηριά, του Κραυσίδωνα και του Άναυρου, που παραμένει έντονα διαιρετικό για το δίκτυο 

δημόσιων χώρων της πόλης και αναξιοποίητο από πλευράς πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 

επανόρθωσης που θα μπορούσε να προσφέρει πολύπλευρα στη ζωή της πόλης. Και τα τρία 

υδατορεύματα αποτελούν ισχυρά όρια περιοχών, ενώ εκτελούν μόνον χρέη παροχέτευσης 

όμβριων υδάτων και τμηματικά καλύπτουν ανάγκες άρδευσης της αγροτικής περιφέρειας της 

πόλης (prd.uth.gr/ru_itpd/, Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2018). 

Άλλοι σημαντικοί χείμαρροι είναι οι Λαγωνίκα, Βρύχωνας, Φελούκας, Καλιακούδας, Μέγα 

Ρέμα, Κακουνά και Πατουσιά (Δεμιρίδης κ.ά., ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Μακρινίτσας, 2013) και οι 

Βρύχωνας και Κουφάλας (ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Αρτέμιδας, 2010). 

 

http://www.prd.uth.gr/ru_itpd/
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Κλιματολογικά – Μετεωρολογικά χαρακτηριστικά 

Το κλίμα της Ελλάδας έχει σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος, 

δηλαδή ήπιους και βροχερούς χειμώνες, σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και μεγάλη 

ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου (hnms.gr/emy/el/climatology/climatology, 

2019). Η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής του Βόλου ευθύνεται για τον επιμέρους 

κλιματικό τύπο που χαρακτηρίζεται έντονο μεσο-μεσογειακός με μεγάλη ξηρά περίοδο ενώ σε 

μεγάλα τμήματα της Αρτέμιδας, Αγριάς, Ν. Ιωνίας, Πορταριάς και Μακρινίτσας ασθενές μεσο-

μεσογειακός με μικρή ξηρά περίοδο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο της Αρτέμιδας, Αγριάς, 

Πορταριάς και Μακρινίτσας το βιοκλίμα έχει χαρακτήρα υπο-μεσογειακό. Η μέση ετήσια 

θερμοκρασία είναι 22,9 οC, ενώ η ελάχιστη ετήσια είναι 14,5 οC και η μέγιστη ετήσια 38,9 οC 

(hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city?perifereia=Thessaly&poli=Volos_Aghialos, 

2020). Οι θερμότεροι μήνες του έτους είναι συνήθως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ενώ ο 

ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος. Μέσα στο έτος 2019 έπεσε βροχή συνολικού ύψους 798,8 mm 

και ο συνολικός αριθμός ημερών με βροχή μέσα στο έτος ήταν 100. Οι άνεμοι έχουν διεύθυνση 

βορειοανατολική τους περισσότερους μήνες του έτους, ενώ τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο 

έχουν διεύθυνση βορειοδυτική, κάτι που εντείνει και το πρόβλημα αέριας ρύπανσης στην πόλη 

(penteli.meteo.gr/stations/volos, 2019). Η μέση μηνιαία υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 50-75% 

όλο το χρόνο, με την υψηλότερη να καταγράφεται τους χειμερινούς μήνες και τη λιγότερη τους 

καλοκαιρινούς (hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city?perifereia=Thessaly&poli= 

Volos_Aghialos, 2020). 

 

Οικοσυστήματα 

Ο Δήμος Βόλου περιλαμβάνει τόσο πεδινές, όσο και ορεινές εκτάσεις. Περιλαμβάνει τη μεγάλη 

πεδιάδα Βόλου – Βελεστίνου, τμήμα του όρους Πήλιο, το λόφο Γορίτσας, ενώ μέσα στα 

γεωγραφικά του όρια εκτείνονται μεγάλες δασικές εκτάσεις, όπως δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 1.2.1  Εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας2. 

ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 

ΟΤΑ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 755 

ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 9223 

ΑΓΡΙΑΣ 402 

                                                           
2 Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δασικών Χαρτών όπως θεωρήθηκαν με τις με αριθ. 394/30910/27-2-2019 

(ΑΔΑ: 6ΦΔ4ΟΡ10-Σ1Δ) (ΟΤΑ ΒΟΛΟΥ & ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ) και με αριθ. 211/14500/2-2-2017 

(ΑΔΑ: ΨΒ26ΟΡ10-11Ι) (ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΤΑ) Αποφάσεις της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας. 
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ΑΙΔΙΝΙΟΥ 2414 

ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 2946 

ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 336 

ΒΟΛΟΥ 4990 

ΓΛΑΦΥΡΩΝ 36049 

ΔΙΜΗΝΙΟΥ 21371 

ΔΡΑΚΕΙΑΣ 15605 

ΙΩΛΚΟΥ 793 

ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 161 

ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 6434 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 51089 

ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ 12356 

ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 12646 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4198 

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 5194 

ΣΕΣΚΛΟΥ 27214 

ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 282 

Πηγή: Δασαρχείο Βόλου, 12/06/2020.   

 

Οι καταγεγραμμένοι βοσκότοποι, εκτός από τις δασικές εκτάσεις, είναι τρεις: της Δράκειας, με 

έκταση 64,25 στρ., της Μακρινίτσας με έκταση 516,46 στρ. και της Λεσχιανής με έκταση 

1.102,1 στρ. (Δασαρχείο Βόλου, 2020). 

Εντός των ορίων του Δήμου Βόλου υπάρχουν συνολικά τρεις προστατευόμενες περιοχές 

NATURA με μεγάλη περιβαλλοντική αξία: 

 Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη. Σπήλαια Μαλάκι και Σκεπόνι, με κωδικό 

προστατευόμενης περιοχής GR1430001, που ανήκει στην κατηγορία ΕΖΔ: Ειδικές 

Ζώνες Διατήρησης  

 Το Όρος Πήλιο, με κωδικό προστατευόμενης περιοχής GR1430008, που ανήκει στην 

κατηγορία ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πτηνά.  

 Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη, με κωδικό προστατευόμενης περιοχής 

GR1420010, που ανήκει στην κατηγορία ΤΚΣ (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας), σύμφωνα 

με την Οδηγία για τους Οικοτόπους (www.ekby.gr, 2020). 

Επιπλέον, έχουν καταγραφεί σημαντικοί βιότοποι, οι οποίοι σύμφωνα με το ΙΓΜΕ, είναι: 
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 Η πηγή “Μάνα” στην Πορταριά Πηλίου, η οποία αποτελεί Περιοχή Ειδικής 

Προστασίας (ΠΕΠ). Αποτελείται δε από δύο ζώνες, τη Ζώνη Ι, που είναι ζώνη πλήρους 

απαγόρευσης και τη Ζώνη ΙΙ, που είναι ζώνη βιολογικής προστασίας. 

 Ο υγροβιότοπος “Μπουρμπουλήθρα” στο ΠΣ Βόλου, που αποτελεί επίσης Περιοχή 

Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και ανήκει στη Ζώνη προστασίας ΥΓ, όπου είναι 

απαραίτητη η διαφύλαξη από κάθε αλλοίωση και διατάραξη και επιβάλλεται η 

αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας. 

 

Βιοποικιλότητα 

Η βιοποικιλότητα, ως αποτέλεσμα εξελικτικής διαδικασίας, είναι αναγκαία για τη διατήρηση 

της ζωής πάνω στη Γη. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε είδος έχει εγγενή αξία, ανεξάρτητη της 

χρησιμότητάς του στον άνθρωπο, σε άλλα είδη ή στο οικοσύστημα στο οποίο ανήκει. 

Επομένως, ο άνθρωπος έχει την ηθική υποχρέωση να προστατεύει τη βιοποικιλότητα, 

δεδομένου ότι οι δραστηριότητές του είναι εκείνες που κυρίως ευθύνονται για την απώλειά της, 

όχι μόνο σήμερα, αλλά και κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων, τουλάχιστον. 

Χλωρίδα: 

Η πλούσια βιοποικιλότητα στο Δήμο Βόλου, οφείλεται στις αγροτικές-πεδινές και ορεινές- 

περιοχές και στα δάση του Πηλίου που περιλαμβάνονται στα όριά του. Το Πήλιο είναι 

κατάφυτο και εύφορο μέρος, με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα και έναν πλούσιο υδροφόρο 

ορίζοντα που υποστηρίζει τα είδη χλωρίδας και πανίδας. Η χλωρίδα είναι πλούσια σε κοινά 

είδη (τουλάχιστον 620) και περιλαμβάνει πολλά αρωματικά φαρμακευτικά βότανα (πάνω από 

50), ενδημικά (μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 23) και σπάνια είδη. 

Στον ορεινό όγκο του Δήμου Βόλου εμφανίζονται τρεις ζώνες βλάστησης: 1) Η ευμεσογειακή 

ζώνη βλάστησης, που καταλαμβάνει τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή 

εμφανίζονται τα περισσότερα αυτοφυή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, όπως τα Salvia 

fruticosa (φασκόμηλο), Thymus spp. (θυμάρι), Sideritis spp. (τσάι) κ.ά. 2) Η παραμεσογειακή 

ζώνη βλάστησης, που καταλαμβάνει τα μέσα υψόμετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή 

εμφανίζονται δάση δρυός (Quercus frainetto) και δάση καστανιάς (Castanea sativa) και  3) H 

ζώνη οξιάς, που εμφανίζεται πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη. 

Υπάρχουν επίσης σχηματισμοί με λεύκες (Populus tremula) και ιτιές (Salix caprea). Η 

ανθρώπινη παρουσία είναι φανερή σε όλη την περιοχή. Κυρίως καλλιεργούνται οπωροφόρα, 

μηλιές, αχλαδιές, κερασιές, ροδακινιές αλλά και καρυδιές, αμυγδαλιές και, τα τελευταία χρόνια, 

ακτινίδια. Απαντούν επιπλέον αμπέλια και ελαιώνες (Natura 2000). 
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Είδη χλωρίδας (Φυτά και Mήκυτες) 

o Ορχιδέα (Cephalanthera longifolia) 

o Αγριοφράουλα (τοπ. Χαμαικέρασο) (Φραγκάρια η λεπτή (Fragaria vesca)) 

o Λάμιο το Πορφυρό (Lamium purpureum) 

o Ranunculus acris (Ranunculus acris) 

o Λαδανιά (Αλάδανος, αληταριά, ήμερη κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι, ακίσσαρος) (Κίστος 

ο κρητικός (Cistus ctericus)) 

o Ορνιθόγαλα (Ornithogalum nutans) 

o Δίανθος (Δίανθος (Dianthus cruentus)) 

o Ιτιά Λευκή (Salix alba) 

o Δίανθος (Petrorhagia dubia) 

o Ορνιθόγαλο (Ορνιθόγαλο της Αττικής (Ornithogalum atticum)) 

o Λαθούρι, κουτρουλάθρι (Λάθυρος (Lathyrus cicera)) 

o Αγριαρακάς (Vicia sativa) 

o Σπάρτο (Spartium junceum) 

o Κυκλάμινα (Cyclamen graecum) 

o Ορτανσία (Hydrangea macrophylla) 

o Νάρκισσος (Τοπ. Δακράκια) (Narcissus Canaliculatus) 

o Ανεμώνα η Μαυρομάτα (Anemone coronaria) 

o Κρόκος (Crocus flavus) 

o Γαρδένια (Γαρδένια ιασμινοειδής (Gardenia jasminoides)) 

o Ελιά (Olea Europaea var. Sativa) 

o Καρυδιά (Juglans regia) 

o Καστανιά (Castanea sativa) 

o Παπαρούνα (Papaver rhoeas) 

o Αγριομπίζελο, Μοσχομπίζελο (Πίσος (Pisum sativum)) 

o Πολυκόμπι (Αλογοουρά ή Κοντυλόχορτο) (Εκουιζέτο (Equisetum arvense)) 

o Μηλιά (Malus domestica) 

o Καμέλια (Camellia japonica) 

o Βίνκα (Βίνκα η Μείζων) 

o Δρακόντια, Δρακόντι, Φειδόχορτο (Άρον το στικτό (Arum maculatum)) 

o Σταφύλι του κούκου (Άγριo κρεμμύδι) (Muscari comosum) 

o Λαδανιά (Κουνούκλα ή Σπάκα) (Κίστος φασκομηλόφυλλος (Cistus Salvifolius)) 

o Ασπάλαθρος (Καλυκοτόμη η εριότριχος (Calicotome villosa)) 

o Γαϊδουράγκαθο (Carlina corymbosa) 

o Καυκαλίθρα (Τορδύλιον το φαρμακευτικό (Tordylium officinalis)) 

o Αγριομπίζελο (Lupinus Albus) 

o Βερόνικα (Veronica officinalis) 
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o Πρίνος, Πουρνάρι (Δρυς η κοκκοφόρος (Quercus coccifera)) 

o Μαργαρίτα (αστρουλάκη, ασπρολούλουδο, λιμονόχορτο) (Μπέλις η πολυετής (Bellis 

perennis)) 

o Περικοκλάδα (Calystegia sepium) 

o Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis) 

o Πικραλίδα (Crepis heldreichiana) 

o Γλαδιόλα (Σπαθόχορτο) (Γλαδίολος ο ιταλικός (Gladiolus italicus)) 

o Λυκόχορτο (Λύκος, Πούβαλο, Τσουβέλι) (Οροβάγχη (Orobanche arenaria)) 

o Βερονίκη (Veronica persica) 

o Άγριο γεράνι (βρωμοσαρδέλα) (Γεράνιο το ροβερτιανό (Geranium robertianum)) 

(Φωτιάδης, Γ.,1998) 

Πανίδα: 

Το Πήλιο αποτελεί μία από τις 196 σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας 

(ornithologiki.gr, 2020). Ο δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata) είναι το είδος της 

ορνιθοπανίδας για το οποίο η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά «GR064 Όρος Πήλιον» 

αξιολογήθηκε από το BirdLife International (Heath & Evans, 2000) ότι πληροί τα κριτήρια για 

ένταξη στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, δεδομένου ότι αποτελεί παγκοσμίως 

απειλούμενο είδος. Τα άλλα δύο είδη χαρακτηρισμού της περιοχής «GR064 Όρος Πήλιον», 

είναι το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus) και ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus). Άλλα 

σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας που οριοθετούν την περιοχή είναι: ο Μαυροπελαργός (Ciconia 

nigra), ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), η Βουνοσταχτάρα (Apus 

melba) και ο Γερακοτσιροβάκος (Sylvia nisoria) (Δημαλέξης Τ. κ.ά., 2009). 

Επιπλέον υπάρχουν:  

o Πασχαλίτσα (Coccinella septempunctata)  

o Χελώνα (Τestudo graeca)  

o Πεταλούδα (Vanessa atalanta)  

o Πεταλούδα (Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758))  

o Πεταλούδα (Polygonia progne)  

o Πεταλούδα (Lasiommata maera)  

o Άλογο (εναλ. ίππος) (Equus caballus)  

o Ασημόγλαρος (Larus cachinnans)  

o Τσίχλα (Τσίχλα η φιλόμελος)  

o Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)  

o Σπουργίτι (Passer domesticus)   

(Φωτιάδης, Γ.,1998) 
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1.2.2 Κατάσταση Περιβάλλοντος 

Κλιματική αλλαγή 

H συντελούμενη κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο περιβαλλοντικό 

ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιφέροντας συνέπειες για τα οικοσυστήματα αλλά και τους 

περισσότερους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, οι οποίες αναμένονται να 

οξυνθούν στα χρόνια που έρχονται. Αναγνωρίζοντας το ρόλο των αυξημένων εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην παρατηρούμενη αύξηση της 

θερμοκρασίας, ο Δήμος Βόλου προχώρησε στην ένταξη του Δήμου στην Ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων”, όπου μεταξύ άλλων, καταγράφει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και στοχεύει σε δράσεις μείωσής τους. 

Έχοντας ως έτος αναφοράς το 2007, όπου καταγράφηκαν για πρώτη φορά τα αέρια του 

θερμοκηπίου και υπολογίστηκαν σε 920.240 t CO2 eq και έχοντας μία μεγάλη αύξηση το έτος 

2013 φτάνοντας τους 1.006.742 t CO2 eq, το 2015 παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση, 

φτάνοντας τους 942.952 t CO2 eq. (ΑΝΕΒΟ ΑΕ, 2014). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές 

που μετρήθηκαν δεν συμπεριλαμβάνουν τις εκπομπές των βιομηχανιών που μετέχουν στο 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. 

Παρακάτω δίνονται οι αναλυτικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2015, ανά 

τομέα: 

Πίνακας 1.2.2  Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2015. 

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (t) στο Δήμο Βόλου 

 Έτος 2015 

Πρωτογενής τομέας 30.506,64 

Οικιακός τομέας 344.394,91 

Οδικές μεταφορές 135.050,69 

Τριτογενής τομέας 220.215,11 

Λειτουργία πόλης (οδοφωτισμός, ΔΕΥΑΜΒ) 21.890,89 

Λοιπή βιομηχανία 84.674,51 

ΣΥΝΟΛΟ 836.732,75 

Εκπομπές μεθανίου CΗ4 (kg) στο Δήμο Βόλου 

 Έτος 2015 

Πρωτογενής τομέας 735,64 
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Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (t) στο Δήμο Βόλου 

Οικιακός τομέας 17.141,09 

Οδικές μεταφορές 54.670,47 

Τριτογενής τομέας 2.644,81 

Λειτουργία πόλης (οδοφωτισμός, ΔΕΥΑΜΒ) 340,07 

Λοιπή βιομηχανία 1.264,87 

ΣΥΝΟΛΟ 76.796,95 

Εκπομπές υποξειδίου του αζώτου N2 O (kg) στο Δήμο Βόλου 

 Έτος 2015 

Πρωτογενής τομέας 3.507,99 

Οικιακός τομέας 5.743,03 

Οδικές μεταφορές 5.871,17 

Τριτογενής τομέας 2.395,32 

Λειτουργία πόλης (οδοφωτισμός, ΔΕΥΑΜΒ) 251,61 

Λοιπή βιομηχανία 989,32 

ΣΥΝΟΛΟ 18.758,44 

Εκπομπές oξειδίων του αζώτου NOx (kg) στο Δήμο Βόλου 

 Έτος 2015 

Πρωτογενής τομέας 128.540,10 

Οικιακός τομέας 632.099,07 

Οδικές μεταφορές 550.074,77 

Τριτογενής τομέας 446.130,98 

Λειτουργία πόλης (οδοφωτισμός, ΔΕΥΑΜΒ) 52.911,81  

Λοιπή βιομηχανία 166.876,85  

ΣΥΝΟΛΟ 1.976.633,58 

Πηγή: ΑΝΕΒΟ ΑΕ, 2014. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΣΔΑΕ του Δήμου Βόλου 2014-2016, εκτιμάται ότι όσον αφορά στο 

διοξείδιο του θείου (SO2), οι βασικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές 
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είναι ο οικιακός και ο τριτογενής, ενώ ακολουθεί η βιομηχανία. Όσον αφορά στις πτητικές 

οργανικές ενώσεις, εκτός μεθανίου, αποδεικνύεται πως ο οικιακός τομέας παράγει τις 

περισσότερες εκπομπές, ενώ ακολουθούν οι οδικές μεταφορές με μεγάλη διαφορά απ’ τους 

υπόλοιπους τομείς. Τέλος, για το 2015 και έχοντας υπόψη πως εξαιρέθηκε από τις μετρήσεις ο 

κλάδος της βιομηχανίας που συμμετέχει στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου, ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή αιωρούμενων σωματιδίων 

(PM) ήταν ο οικιακός τομέας (ΣΔΑΕ Δήμου Βόλου 2014-2016). 

Οι επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής είναι αναπόφευκτες και είναι ήδη υπαρκτές. Τα 

τελευταία χρόνια ο Δήμος Βόλου έχει έρθει αντιμέτωπος με ακραία φαινόμενα, όπως ακραίες 

θερμοκρασίες, πλημμυρικά φαινόμενα και επακόλουθες κατολισθήσεις, με σημαντικές 

συνέπειες σε γεωργία, τουρισμό κ.ά. τομείς. Ο δήμος υλοποιεί δράσεις και αναπτύσσει σχέδια 

δράσης και προγράμματα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος 

τόσο η συνεχής μείωση αυτών, όσο και η αντιμετώπιση των συνεπειών της. 

Ατμόσφαιρα 

Μετά από δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2020,  αναρτήθηκε από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

(ΕΠΕΑΡ)» με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκτά έτσι για πρώτη φορά συνεκτικό σχέδιο 

αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  

Το πρόγραμμα περιέχει εθνικές πολιτικές και μέτρα, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις 

εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για τις χρονικές περιόδους από το 2020 έως το 2029 

και από το 2030 και μετά που προβλέπονται στην παραπάνω νομοθεσία, για τους ρύπους 

διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός 

του μεθανίου (NMVOC), αμμωνίας (NH3) και αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ2,5. 

Ο περιορισμός της αέριας ρύπανσης έχει αναδειχθεί τα τελευταία έτη ως ένα από τα πιο 

σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Η πόλη του Βόλου, λόγω χωροθέτησης, εξαιτίας των 

μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν (κατεύθυνση ανέμων, υγρασία κ.λπ.), αλλά και 

δεδομένης της ύπαρξης βαριάς βιομηχανίας δίπλα και μέσα στην πόλη, της χρήσης ΙΧ, 

κεντρικής θέρμανσης και τζακιού/σόμπας, παρουσιάζει – εκτός άλλων - ιδιαίτερα αυξημένες 

τιμές PM10 και PM2,5 καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τους 

χειμερινούς μήνες παρουσιάζεται με το φαινόμενο της αιθαλομίχλης επίσης. Τα τελευταία 

χρόνια γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες μέτρησης ρύπων αλλά και συσχέτισης της αέριας 

ρύπανσης με αυξημένα ποσοστά θανάτων αλλά και σοβαρών προβλημάτων υγείας (καρκίνος, 

εγκεφαλικά, καρδιαγγειακά κ.ά.).  
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 Το ΥΠΕΝ, ως ΥΠΕΧΩΔΕ στα τέλη του 2000, εγκατέστησε το Εθνικό Δίκτυο 

Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) με προμήθεια νέων οργάνων στο 

πλαίσιο έργου ενταγμένου στο Β΄ ΚΠΣ-ΕΠΠΕΡ. Την ευθύνη της λειτουργίας των σταθμών 

είχαν οι κατά τόπους Περιφέρειες (πλην της Περιφέρειας Αττικής) σύμφωνα με το Ν. 

2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄). Ειδικότερα για τους σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο 

Βόλο και τη Λάρισα τη λειτουργία τους είχαν αναλάβει οι αντίστοιχες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις μέχρι το 2010 και στη συνέχεια η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Σταθμός αυτός 

μετρά CO, PM10 και PM2,5. Παρόλα αυτά, στην ετήσια Έκθεση Ποιότητας Ατμόσφαιρας 

2018 του ΥΠΕΚΑ (Μάιος, 2019), για το Βόλο δίνονται στοιχεία μόνο για τα PM10 από το 

2010-2018 και τα PM2,5 για τα έτη 2017-2018, τα οποία παρατίθενται στον Πίνακα 1.2.3: 

 

                   Πίνακας 1.2.3 Συγκεντρώσεις PM10 και PM2,5.   

Έτος PM10 (μg/m3) μέση ετήσια τιμή 

2014 31 

2015 32 

2016 25 

2017 33 

2018 32 

Έτος PM2,5 (μg/m3) μέση ετήσια τιμή 

2017 21 

2018 19 

                          Πηγή: Ετήσια Έκθεση Ποιότητας Ατμόσφαιρας 2018, ΥΠΕΚΑ (Μάιος, 2019). 

 

 

 Στο πλαίσιο του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης 

κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ 2014-2020, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της 

ποιότητας του αέρα για όλη τη χώρα. Αυτή στηρίχτηκε σε ενδεικτικές μετρήσεις σε θέσεις 

πέραν των σταθερών μετρήσεων του ΕΔΠΑΡ αλλά και για επιπλέον ρύπους από τους 

μετρούμενους σε θέσεις του ΕΔΠΑΡ. Οι δειγματοληψίες καλύπτουν το 14% των ημερών 

του έτους και πραγματοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 - Οκτώβριος 2015: 
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Πίνακας 1.2.4 Καταγραφή ατμοσφαιρικών εκπομπών (Σεπτέμβριος 2014 - Οκτώβριος 2015). 

ΠΟΛΗ  C6H6 (βενζόλιο) 

μg m-3 

PM10 

μg m-3 

PM2,5 

μg m-3 

Pb 

ng m-3 

As  

ng m-3 

Ni  

ng m-3 

Cd  

ng m-3 

B[a]P 

(βενζο-α-

πυρένιο) 

Βόλος 3,0 37,1  28,7* 10,4 0,7 2,7 0,3 2,2* 

*Το κόκκινο χρώμα υποδηλώνει υπερβάσεις. 

 

 Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονικοί υπεύθυνοι: Αναπλ. Καθηγ. 

Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης Τμήμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

και Καθηγ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης Δ/ντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 

Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 

“GreenYourAir”, πραγματοποίησαν μετρήσεις PM2,5 σε 12 διαφορετικά σταθερά σημεία 

στην πόλη του Βόλου για την δωδεκάμηνη περίοδο από 01/03/2019 έως και 29/02/2020. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεών τους έδειξαν ότι: 

 Ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου έως 2,5 μm (PM2.5) για την 

δωδεκάμηνη περίοδο από 01/03/2019 έως και 29/02/2020 ανήλθε σε 30,03 μg/m3, με 

ετήσιο όριο βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τα 10 μg/m3 και με 

ετήσιο όριο βάση της ελληνικής νομοθεσίας τα 25 μg/m3. Αυτό μεταφράζεται σε μια 

υπέρβαση 200,3% σε ότι αφορά στα όρια που έχει θεσπίσει ο ΠΟΥ και 20,12% σε ότι 

αφορά στα όρια που έχει θεσπίσει η ελληνική νομοθεσία. 

 Ο αριθμός των ημερών που η μέση ημερήσια τιμή των PM2.5 ήταν πάνω από τα 25 

μg/m3 (το ημερήσιο όριο του ΠΟΥ – η ελληνική νομοθεσία δεν έχει ημερήσιο όριο) 

είναι ίσος με 178, που αντιστοιχεί στο 48,63% του χρόνου. 

 

Στον Δήμο Βόλου υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ιστότοπος με διαδικτυακή εφαρμογή για την 

πλήρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των πολιτών και υπηρεσιών σε ότι αφορά στα επίπεδα 

των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου έως 2,5 μm. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον 

σύνδεσμο www.greenyourair.org. Μια δεύτερη εφαρμογή, της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

www.thessaly.gov.gr δεν δίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο, αλλά μπορεί να δει κανείς τα 

αποτελέσματα των επιπέδων των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου έως 2,5 και έως 10 μm, 

της προηγούμενης ημέρας. 

Το ερώτημα, που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την κοινωνία του Βόλου, είναι από πού 

προέρχεται η ρύπανση αυτή. Με βάση την ποιοτική ανάλυση των δειγμάτων των ΑΣ2,5, οι 

ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέληξαν σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα: 

http://www.greenyourair.org/
http://www.thessaly.gov.gr/
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 Το 30% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης προέρχεται από τη θέρμανση 

(καυστήρες και τζάκια /σόμπες) και την εστίαση (ψησταριές) στο κέντρο της πόλης. 

 Ακόμα ένα 30% προέρχεται από την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο. 

 Περίπου το 15% προέρχεται από τα δυτικά της πόλης, όπου βρίσκεται η βιομηχανική 

ζώνη. 

 Περίπου το 10% προέρχεται από τα ανατολικά, περιοχή όπου βρίσκεται η 

τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ. 

 Περίπου το 5% προέρχεται από τα νότια όπου βρίσκεται το λιμάνι της πόλης. 

Η εκτίμηση της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ότι ο Βόλος έχει 

υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της σημαντικής χρήσης ξύλου για θέρμανση. Η πόλη έχει 

ισχυρό κυκλοφοριακό πρόβλημα για το μέγεθός της και παλαιό στόλο οχημάτων. Επίσης, έχει 

σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα μέσα ή πολύ κοντά στην πόλη. Όλες αυτές οι πηγές – 

βιομηχανία, θέρμανση και κυκλοφορία – συνεργούν και όλες είναι εξίσου σημαντικές. 

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό πρόβλημα για την πόλη του Βόλου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

πολλών, σταθερών σημείων μέτρησης τόσο των υπαρχόντων, όσο και άλλων ρύπων, και η 

λήψη μέτρων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Άμεσες δράσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή μας είναι ο 

έλεγχος της λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων και του λιμανιού και η πίεση για 

περιβαλλοντολογικά καλύτερους τρόπους λειτουργίας τους. Επίσης, χρειάζονται κίνητρα για 

την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα θέρμανσης που 

χρησιμοποιούν οικολογικά φιλικότερες πηγές ενέργειας και για τη χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς καθώς και αντικίνητρα για τη χρήση των οχημάτων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE  

“GreenYourAir”). 

Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των κατοίκων του Βόλου είναι ευθεία. 

Αυτό δείχνει η επιδημιολογική μελέτη που διεξήγαγε το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας αξιοποιώντας στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα τελευταία 10 χρόνια καθώς και των 

Νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού της Λάρισας. Ο αριθμός των εισαγωγών 

στο νοσοκομείο της πόλης αυξάνεται παράλληλα με τις υπερβάσεις των τιμών των 

αιωρούμενων μικροσωματιδίων και τη διατήρησή τους στα επίπεδα αυτά για μεγάλο διάστημα. 

Για παράδειγμα τον Αύγουστο, που ο μέσος όρος ήταν 21,4 μg/m³, καταγράφηκαν 402 

περιστατικά, τον Δεκέμβριο με 39,5 μg/m³ καταγράφηκαν 624, τον Ιανουάριο με 60,3 μg/m³ 

καταγράφηκαν 761 και τον Φεβρουάριο με 37,4 μg/m³ καταγράφηκαν 840 περιστατικά. 
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Ειδικά για τα παιδιά, τα επείγοντα περιστατικά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου 

αυξάνονται κατά 32% τις ημέρες οπότε οι τιμές των ΑΣ2,5 ξεπερνούν τα 25 μg/m³ 

(www.magnesianews.gr, 2020). Τότε καταγράφηκαν 208 περιστατικά κρίσεων άσθματος (σε 

ηλικίες 4-7 ετών) και 93 λοιμώξεων του αναπνευστικού (σε ηλικίες 7-9 έτη). Όταν τα 

μικροσωματίδια ξεπερνούν τα 55 μg/m³, τότε οι εισαγωγές στο νοσοκομείο αυξάνονται κατά 

50% (www.kathimerini.gr, 19-10-2020). 

Οι αυξημένες τιμές των αέριων ρύπων, η συνεχής παρουσία της αιθαλομίχλης στην πόλη τους 

χειμερινούς μήνες, που συνδέθηκε στενά με την καύση ξύλων σε τζάκια και σόμπες, αλλά και η 

εμφανής αύξηση σοβαρών προβλημάτων υγείας (καρκίνοι, καρδιαγγειακά, αναπνευστικά κ.ά.) 

οδήγησαν την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη συνεργασία της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου στη 

διεξαγωγή 10ετούς επιδημιολογικής μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν το 

Φεβρουάριο του 2019.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, καταγράφηκαν 45% περισσότεροι θάνατοι στη Μαγνησία από κακοήθη 

νεοπλάσματα του οισοφάγου, ενώ μόνο στον Δήμο Βόλου τα περιστατικά θανάτων από 

κακοήθη νεοπλάσματα είναι 14% περισσότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, αυξημένοι 

κατά 24% είναι οι θάνατοι από κακοήθη νεοπλάσματα οργάνων του πνευμονικού συστήματος 

στον ανδρικό πληθυσμό της Μαγνησίας, ενώ καταγράφηκαν περιοχές όπως η Μακρινίτσα με 

αυξημένα περιστατικά καρκίνου του εγκεφάλου. 

Κατά 21% είναι περισσότεροι οι θάνατοι από άλλα κακοήθη νεοπλάσματα στους άνδρες και 

κατά 26% στις γυναίκες στη Μαγνησία. Στην περιοχή της Ν. Ιωνίας οι θάνατοι είναι 

περισσότεροι, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, από καρκίνο του πεπτικού στις γυναίκες, 

και σε μικρότερη αναλογία στους άνδρες.  

Αυξημένες κατά δύο φορές είναι οι δείκτες νοσηρότητας από κακοήθη νεοπλάσματα του 

ήπατος στους άνδρες και κατά 3,5 φορές στις γυναίκες στη Μαγνησία τα τελευταία 17 χρόνια. 

Η αύξηση καταγράφεται από το 2008 ενώ στη Μαγνησία, με ποσοστό 10%, περισσότεροι 

πέθαναν από λοιπά κακοήθη νεοπλάσματα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης καταγράφεται 27% αύξηση στη 

Μαγνησία του σακχαρώδη διαβήτη, καθώς επίσης και αυξημένα περιστατικά υπέρτασης στον 

Βόλο και ιδιαίτερα στους άνδρες ( www.thenewspaper.gr, 6/2/2019). 

Η έρευνα δεν ανιχνεύει τις αιτίες που προκαλούν τη νοσηρότητα, παρά μόνο αποτυπώνει την 

κατάσταση και εντοπίζει τις διαφορές σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Σε επόμενη 

φάση θα αναζητηθούν και οι αιτίες αυτής (www.thenewspaper.gr, 6/2/2019). 

 

 

http://www.thenewspaper.gr/
http://www.thenewspaper.gr/
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Χερσαίο περιβάλλον (υπόγεια ύδατα – έδαφος) 

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι τάσεις που αναμένονται για το κλίμα στην Ελλάδα, 

περιλαμβάνουν τη μείωση της ποσότητας των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και την 

αύξηση της εξατμισοδιαπνοής, που αποτελούν σημαντική παράμετρο του υδρολογικού κύκλου. 

Κατά συνέπεια,, αναμένεται γενική μείωση της τροφοδοσίας και ανανέωσης του ύδατος των 

υδροφόρων οριζόντων και οι αναμενόμενες μεταβολές θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στο είδος 

και στην έκταση των καλλιεργειών. Προβλέπεται επέκταση των υφάλμυρων παράκτιων ζωνών, 

ως αποτέλεσμα του μειωμένου δυναμικού των χερσαίων υδάτων, λόγω της μειωμένης 

τροφοδοσίας και της υπεράντλησης. Επίσης, θα αυξηθεί η συγκέντρωση ρύπων στις παράκτιες 

περιοχές και στη θάλασσα, λόγω της ελαττωμένης αραίωσης. Οι μεταβολές στον όγκο των 

επιφανειακών απορροών, στα διαθέσιμα αποθέματα υπογείων υδάτινων πόρων, αλλά και γενικά 

στην ποιότητα των υδάτων συνδέονται με οικονομικές επιπτώσεις, λόγω της μειωμένης 

παραγωγικότητας, ιδίως στον γεωργικό τομέα και του αυξημένου κόστους απορρύπανσης. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης, οι εκμεταλλεύσεις που μπορούν να 

επηρεάζουν επίσης την ποιότητα του εδάφους και του υπεδάφους αφορούν κυρίως στη 

βιομηχανία και στη βιοτεχνία που αναπτύσσεται γύρω αλλά και εντός της πόλης του Βόλου 

καθώς και στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες όπως ελαιώνες, αμπελώνες, 

λαχανικά, κτηνοτροφία προβάτων κτλ.. 

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, η ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και 

στερεών αποβλήτων από ιδιώτες και η ύπαρξη βόθρων σε κάποιες περιοχές, είναι μερικές μόνο 

από τις αιτίες που προκαλούν ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα 

και του Παγασητικού κόλπου. Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, οι παράμετροι με τις πιο 

αυξημένες τιμές, βάσει των αναλύσεων των υδάτων, είναι τα χλωριούχα ιόντα και νάτριο. Σε 

κάποιες γεωτρήσεις, βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις επίσης τα νιτρικά ενώ ιδιαίτερης 

σημασίας είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων (κάποιες οριακές) στις γεωτρήσεις του 

κάμπου (Μελέτη Περιβάλλοντος Χαλυβουργίας Ελλάδας, Μάιος 2019). 

Επιπλέον, τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των υπογείων νερών υφίστανται πιέσεις κυρίως 

λόγω της υπερεκμετάλλευσης. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις αρδεύονται από δημόσιο νερό 

άρδευσης (πηγαίο και γεωτρήσεις) ή από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Το σύνολο των εκτάσεων που 

αρδεύονται από δημόσιο νερό είναι 60.761 στρ. (ΔΕΥΑΜΒ, 2020). 

Στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας (EL08) (ΦΕΚ 2685/Β΄/6.07.2018) το οποίο καταρτίστηκε στη βάση συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, ορίστηκαν οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων και η Ζώνη 
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“GR08RAK0009” «Χαμηλή ζώνη λεκάνης χ. Ξηριά στο Βόλο και ρεμάτων ευρύτερης περιοχής 

Βόλου». Η Ζώνη έχει έκταση 31 km2 (www.floods.ypeka.gr, 2018). 

Θαλάσσιο περιβάλλον 

Ο Παγασητικός κόλπος έχει έκταση 623,95 km2 και περίμετρο 233,99 km. Στο βορειότερο 

μέρος του βρίσκεται ο κόλπος του Βόλου που διακρίνεται από τον ευρύτερο κόλπο με ένα 

νοητό όριο μήκους 6,5 χλμ. και βάθους 50 μ., με δυτικό άκρο το ακρωτήριο Αγκίστρι. 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της συνολικής κατάστασης επιφανειακών Υδάτινων Συστημάτων 

Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) (www.wfdver.ypeka.gr, 2017), τόσο η οικολογική 

όσο και η χημική κατάσταση του Παγασητικού κόλπου χαρακτηρίζονται ως “καλή”. Τα 

ρεύματα είναι ασθενή γενικά, και επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τους πνέοντες 

ανέμους. Ο μέσος χρόνος ανανέωσης του κόλπου εκτιμάται σε 6 μήνες περίπου (ΓΠΣ Βόλου). 

Η Ελλάδα από το 1990 παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, 

αρχικά σε εφαρμογή της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ και εν συνεχεία με βάση τις προβλέψεις της 

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Το Μητρώο των Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water 

Profiles), που καταρτίστηκε για πρώτη φορά το 2012, επικαιροποιείται και αναπροσαρμόζεται 

ετησίως, υπό την επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Στόχος του Μητρώου 

Ταυτοτήτων είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων 

κολύμβησης, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητά 

τους και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το Μητρώο Ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό 

για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα 

ύδατα κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 

(Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα,  2019). Σύμφωνα με το Μητρώο 

Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης Ελλάδας του 2018, 15 παραλίες του Δήμου Βόλου 

κατατάχθηκαν ως “εξαιρετικής ποιότητας”.  

Επιπλέον, ο Δήμος Βόλου διαθέτει 15 οργανωμένες ακτές, εξαιρετικής ποιότητας υδάτων 

κολύμβησης (www.bathingwaterprofiles.gr, 2018), βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, οι οποίες 

αποτελούν το 9,6% του συνολικού μήκους του παραλιακού μετώπου που είναι περίπου 55 

χιλιόμετρα. Οι παραλίες αυτές ελέγχονται όλο το χρόνο ως προς την ποιότητά τους. Ο δήμος 

συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» εδώ και 25 χρόνια προσθέτοντας νέες ακτές 

και με την ακτή «Άναυρος» να παίρνει το 2019 το βραβείο «25 χρόνια ακτή με Γαλάζια 

Σημαία», ενώ οι Αλυκές και η Χρυσή Ακτή Παναγιάς να βραβεύονται για 20 συνεχή χρόνια.  

Για το 2019 βραβεύτηκαν 11 παραλίες (Αλυκές, Αμαρυλλίδος, Αμφανών, Άναυρος, Θωμάς 

Σουτραλί Αγριάς, Καρνάγιο, Κριθαριά, Νέα Αγχίαλος, Πλάκες, Πλατανίδια, Χρυσή Ακτή 

Παναγιάς) από τις 33 του Δήμου Βόλου. Από τις 33 παραλίες 9 είναι πολυσύχναστες (7 με 

«Γαλάζια Σημαία»). 

http://www.bathingwaterprofiles.gr/
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Ωστόσο, για την περαιτέρω προστασία του Παγασητικού κόλπου, είναι απαραίτητη: 

 η σύνδεση των περιφερειακών οικισμών του παραλιακού μετώπου (Αγριά, Λεχώνια, Ν. 

Αγχίαλος), που εξυπηρετούνται με βόθρους μέχρι σήμερα, στο δίκτυο αποχέτευσης και 

η επέκταση της ΕΕΛ Βόλου.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη υλοποιείται έργο της ΕΕΛ για την επέκταση της 

δυναμικότητάς της σε 215.000 ι.κ. και την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Αγριάς και Ν. 

Αγχιάλου και Άνω και Κάτω Λεχωνίων, ενώ έχει εγκριθεί και το έργο «Κατασκευή Δικτύου 

Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις ΔΕ Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου».  

 η απαλλαγή των ακτών και της θάλασσας από τα πλαστικά μιας χρήσης. Βασική δράση 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την κυκλική 

οικονομία αλλά και ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταπολέμηση και στον μετριασμό 

της πλαστικής ρύπανσης, είναι η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων 

στο περιβάλλον (SUP). 

Η ενσωμάτωση αυτή φέρει την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης ως το 2021, αλλά και 

την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης. Σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕE, μεγάλη ευθύνη για την παράκτια ρύπανση έχουν τα πλαστικά μιας χρήσης 

(50% πλαστικά μιας χρήσης, 7% άλλα πλαστικά, 27% αλιευτικά εργαλεία) και ανάμεσα στα 

δέκα πρώτα πλαστικά μιας χρήσης εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν οι πλαστικές συσκευασίες 

τροφίμων και τα περιτυλίγματα αυτών, οι μπατονέτες και οι λεπτές πλαστικές σακούλες. Στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από τις εκστρατείες καθαρισμού ακτών της HELMEPA, οι 

πλαστικές σακούλες, τα πλαστικά μπουκάλια, τα πώματα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, 

τα καλαμάκια και τα αποτσίγαρα συμπεριλαμβάνονταν στα δέκα πολυπληθέστερα απορρίμματα 

στις ακτές για το 2017, ενώ το πλαστικό αποτελούσε το 84% αυτών.  

Ήδη, με το Ν. 4736/2020 "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των 

επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις", η εθνική 

νομοθεσία εναρμονίζεται προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση 

των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και θεσπίζονται μέτρα για 

την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, 

ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την προώθηση της 

μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, 

προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 όλοι οι φορείς του δημοσίου (φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης) έχουν την υποχρέωση να σταματήσουν να προμηθεύονται 10 συγκεκριμένες 
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κατηγορίες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, 

μαχαιροπίρουνα, πιάτα, περιέκτες τροφίμων και ποτών, μπατονέτες). Η καθολική κατάργηση 

των πλαστικών μιας χρήσης στην Ελλάδα προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 3η Ιουλίου 2021. 

Στόχος είναι η σταθερή μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, με 

απώτερο σκοπό την αισθητή αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση. 

Για την επίτευξη των σκοπών τίθενται οι ακόλουθοι ειδικότεροι στόχοι: 

α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης να μειωθεί 

κατ’ ελάχιστον στο 30%, σε σύγκριση με το έτος 2022, και 

β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης να μειωθεί 

κατ’ ελάχιστον στο 60%, σε σύγκριση με το έτος 2022. 

 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Οι βασικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε ένα αστικό περιβάλλον, όπως αυτό της 

περιοχής μελέτης, ενδέχεται να είναι οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι 

κεραίες τηλεφωνίας, τα ραντάρ και η κινητή και ασύρματη σταθερή τηλεφωνία. 

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού ορίζονται στο Ν. 3431 (ΦΕΚ 13/Α΄/03-02-2006) "Περί 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλων διατάξεων" και στην υπ' αριθ. 53571/3839  ΥΑ 

«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 

1105/Β΄/6-9-2000). Η εν λόγω ΥΑ βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, L199 

(1999/519/EC), 30-7-1999, «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz». 

Βάσει των μετρήσεων του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων από τους 3 

ενεργούς σταθμούς μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην πόλη του Βόλου (στο 37ο 

Νηπιαγωγείο Βόλου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νεάπολης και στο θέατρο της Παλιάς 

Ηλεκτρικής), προκύπτει ότι οι τιμές των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην περιοχή 

είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων αυστηρότερων ορίων (21,7 V/m), μεταξύ 0,3 και 1 

V/m (www.paratiritirioemf.eeae.gr, 2020). 

 

1.2.3 Βασικές Υποδομές – Δίκτυα 

Ύδρευση 

Τα σημεία υδροληψίας του Δ. Βόλου αποτελούνται από πηγές του ορεινού όγκου του Πηλίου 

και γεωτρήσεις. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται το υδροδοτικό σύστημα της περιοχής 

μελέτης. 
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   Χάρτης 1.2.2 Υφιστάμενο υδροδοτικό σύστημα Δήμου Βόλου. 

 

     Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ 2020-2023. 

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ 2020-2023, το σύστημα της ύδρευσης 

της περιοχής αναλύεται στα παρακάτω υποσυστήματα ως εξής: 

1. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Αρτέμιδας  

Η ΔΕ Αρτέμιδας, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Δ. Βόλου, διαθέτει πηγές στο 

ορεινότερο τμήμα της (ΤΚ Αγ. Λαυρεντίου – νοτιοδυτικές παρυφές Πηλίου) και γεωτρήσεις στο 

πεδινό τμήμα (Δημοπούλου, Αρμαγέικα, Καρανίκα, Μαλακίου, Καναβάκι). Πλήθος δεξαμενών 

εξυπηρετεί τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των οικισμών της (Αγ. Λαυρεντίου, 

Σερβανατών, Άνω Λεχωνίων, Κάτω Λεχωνίων, Τσικάρη, Αγ. Βλασίου, Μαλακίου, Βροχιά).  

2. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Αγριάς  

Η ΔΕ Αγριάς διαθέτει αρκετές πηγές στο ορεινότερο τμήμα της και λίγες γεωτρήσεις (Σιώμου, 

Βροχιά, Τρύπιο Λιθάρι 1 και 2) στο πεδινό τμήμα. Δεξαμενές ύδρευσης υπάρχουν στους 

οικισμούς Δράκειας, Χανίων, Ανεμούτσας και Αγριάς. 

3. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Πορταριάς  

Η ΔΕ Πορταριάς διαθέτει αρκετές πηγές από το ύψος της Πορταριάς και άνω. Πλήθος 

δεξαμενών (Μάνα, Αγ. Ιωάννης, Μάγγου, Γήπεδο, Ξενία, Δύο Ξύλα, Κατωχωρίου, Πρ. Ηλία, 

Βίγλα, Αγ. Άννα, Πλαγιά Στελού, Λυρίτσα, Πλαγιά, Νεκροταφείο, Αγ. Απόστολοι, 
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Κουμπαράκη, Άνω και Κάτω Σταγιάτες, Αγ. Τριάδα) εξυπηρετεί σήμερα τις υδρευτικές ανάγκες 

των οικισμών Πορταριά, Άλλη Μεριά, Γορίτσα, Κατωχώρι, Αγ. Παρασκευή, Άγ. Ιωάννης και 

Σταγιάτες.  

4. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Ιωλκού  

Η ΔΕ Ιωλκού που περιλαμβάνει τους οικισμούς Αγ. Ονουφρίου, Ανακασιάς και Άνω Βόλου, 

τροφοδοτείται κυρίως από πηγές της ΔΕ Πορταριάς και έχει πέντε δεξαμενές (Δύο Ξύλα, 

Μαργαριτούλια, Αλεξίου, Λαγοστή, Καραγάτς). 

5. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Μακρινίτσης  

Στη ΔΕ Μακρινίτσης βρίσκονται πολλές και σημαντικές πηγές υδροδότησης ανάντη του 

οικισμού της Μακρινίτσας καθώς και πλήθος δεξαμενών (Μεσιακό Ίσωμα, Αλώνια, Ροδιά, Άγ. 

Γεράσιμος, Κακούνα, Άγ. Ιωάννης, Μεταμόρφωση, Κουκουράβα) οι οποίες υδρεύουν τη 

Μακρινίτσα. Τμήμα του νερού της περιοχής εξυπηρετεί και το ΠΣ Βόλου-Ν. Ιωνίας. 

6. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Νέας Ιωνίας και Βόλου (ΠΣ Βόλου - Ν. Ιωνίας) 

Πριν το 1952, η πόλη κάλυπτε τις λιγοστές υδροδοτικές ανάγκες της με μικρό αριθμό 

γεωτρήσεων και υποτυπώδες δίκτυο διανομής χωριστά στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία. Μετά τους 

σεισμούς του 1955, το εσωτερικό δίκτυο του Δήμου Βόλου ουσιαστικά αποκτά σύγχρονη 

μορφή και η κάλυψη των αναγκών καλύπτεται από τη διάνοιξη πρόσθετων τοπικών 

γεωτρήσεων.  

Οι πηγές που τροφοδοτούν το υδροδοτικό δίκτυο του ΠΣ είναι α) τμήμα των νερών των πηγών 

Ξηρακιά, β) τμήμα των νερών των πηγών Γλυστρί, Κρύο Νερό, Κολορίζα, Βλαχογιάννη, 

Φλάμπουρο της ΔΕ Μακρινίτσης, γ) τμήμα των υδάτων των πηγών Γερακιά και Μάνα και δ) 

πηγές Άνω και Κάτω Καλιακούδας. 

Στο ΠΣ Βόλου, η ΔΕΥΑΜΒ διαχειρίζεται συνολικά 22 δεξαμενές αποθήκευσης νερού 

ύδρευσης. Από αυτές οι 7 αναπτύσσονται σε ένα νοητό άξονα στις παρυφές του ΠΣ ο οποίος 

συνδέει τους δύο πόλους υδροδότησης του συγκροτήματος, όπου συγκεντρώνονται αντίστοιχα, 

στα δυτικά τα νερά από το Θεσσαλικό κάμπο και στα ανατολικά τα νερά από το Πήλιο 

(δεξαμενή Σαρακηνού) και τις τοπικές γεωτρήσεις. Στο δυτικό άκρο του νοητού άξονα 

βρίσκεται η δεξαμενή Αρμάτων (Β΄ ΒΙΠΕ) και στο ανατολικό η δεξαμενή Γηροκομείου ενώ 

ενδιάμεσα περιλαμβάνει τις δεξαμενές της Α΄ ΒΙΠΕ, της Α΄ ΒΙΠΕ (ΒΙΟΠΑ), της Ν. Ιωνίας, του 

Σαρακηνού και του Λατομείου.  

Εκτός από το παραπάνω σύστημα των δεξαμενών που τροφοδοτούν τον κεντρικό πολεοδομικό 

ιστό, υφίστανται 10 επιπλέον κλάδοι οι οποίοι εξυπηρετούνται από 15 δεξαμενές και 

εξυπηρετούν τους οικισμούς Διμηνίου (2 δεξαμενές), Αλυκών (1 δεξαμενή), Σωρού (2 

δεξαμενές), Αγ. Γεωργίου (1 δεξαμενή), Γλαφυρών (1 δεξαμενή), Σέσκλου (1 δεξαμενή), 
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Χρυσής Ακτής Παναγιάς (2 δεξαμενές), Κλήματος (1 δεξαμενή), Φυτόκου (1 δεξαμενή) και 

Μελισσιάτικων (3 δεξαμενές).  

7. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Αισωνίας  

Η ΔΕ Αισωνίας περιλαμβάνει τους οικισμούς Διμήνι, Σέσκλο, Κάκκαβος και Χρυσή Ακτή 

Παναγιάς καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα της Α΄ ΒΙΟΠΑ του Βόλου. Λόγω της 

γεωμορφολογικής της διάταξης δεν διαθέτει πηγές που να είναι εκμεταλλεύσιμες για ύδρευση ή 

άρδευση ενώ υπάρχει πλήθος γεωτρήσεων που τροφοδοτούν δεξαμενές (κεντρική Σέσκλου, 

Καντήραγα, χαμηλή και υψηλή Διμηνίου) που είναι κατασκευασμένες στην περιοχή και από 

εκεί το νερό μεταφέρεται στα εσωτερικά συστήματα ύδρευσης και τα αρδευτικά δίκτυα.  

8. Υδροδοτικό σύστημα ΔΕ Νέας Αγχιάλου  

Η ΔΕ Νέας Αγχιάλου δεν διαθέτει πηγές αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις που 

τροφοδοτούν διάφορες δεξαμενές (Σφαγείων, Κεντρική Νέας Αγχιάλου, Άνω Νέας Αγχιάλου, 

Μεγ. Βελανιδιάς, Μαράθου) και υδατόπυργους (Μικροθηβών, Αιδινίου) και από εκεί 

εξυπηρετούνται τα εσωτερικά συστήματα ύδρευσης καθώς και τα αρδευτικά δίκτυα. 

Ο Δήμος Βόλου διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης μέσης ηλικίας, που εκτείνεται σε 

μήκος 1.216 χλμ. Τα στοιχεία του δικτύου αναφορικά με το υλικό κατασκευής και τα επιμέρους 

μήκη, παρουσιάζονται στον πίνακα 1.2.5 που ακολουθεί. 

 

 Πίνακας 1.2.5 Στοιχεία δικτύου ύδρευσης Δήμου Βόλου. 

 Μήκος Δικτύου (χλμ.) 

Υλικά αγωγών 
Βόλος- 

Ν. Ιωνία 

Νέα  

Αγχίαλος 
Πορταριά Μακρινίτσα Ιωλκός Αγριά Αρτέμιδα ΣΥΝΟΛΟ 

Αμιαντοσωλήνες 174,8     35 7 216,8 

Σωλήνες PVC 226,9 57    34 20 337,9 

Σωλήνες PE 488,7 20      508,7 

Χυτοσίδηροι 5,7      10 15,7 

Χαλυβδινοι 80,1      45 125,1 

Σιδηροσωλήνες 12,3       12,3 

ΣΥΝΟΛΟ 988,5 77 0 0 0 69 82 1.216,5 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ 2020-2023. 

 

Οι πηγές που εκμεταλλεύεται σήμερα η ΔΕΥΑΜΒ παράγουν 7.887.774 μ3 νερού (έτος 2019) 

που αντιστοιχεί στο 51% της συνολικής παραγωγής ενώ η ποσότητα των γεωτρήσεων ήταν για 

το 2019, 7.646.065 μ3 νερού που αντιστοιχεί στο 49% της συνολικής παραγωγής νερού. 
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Τα νερά των πηγών (Καλιακούδα, Ξηρακιά, Μάννα και Γερακιά, Κουκουράβα, Μακρινίτσα) 

είναι από χημικής άποψης εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία περί «ποιότητας νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης». Περιστασιακές υπερβάσεις που παρατηρούνται στα όρια των 

μικροβιακών δεικτών, αντιμετωπίζονται με την απολύμανση που προηγείται σε κάθε περίπτωση 

της διανομής του νερού στον καταναλωτή. Όσον αφορά στις γεωτρήσεις, δεδομένου ότι τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν από γεώτρηση σε γεώτρηση και μεταβάλλονται 

ανάλογα με το ρυθμό άντλησης, την ηλικία της γεώτρησης και άλλους παράγοντες, από το 

ιστορικό τους, προκύπτει πως οι παράμετροι με τις πιο αυξημένες τιμές που παρουσιάζονται 

στις γεωτρήσεις είναι χλωριούχα ιόντα και νάτριο. 

Στο εργαστήριο ποιότητας νερού της ΔΕΥΑΜΒ γίνεται καθημερινά χημικός και 

μικροβιολογικός έλεγχος των νερών των πηγών υδροληψίας και του δικτύου ως προς τις 

παραμέτρους που ορίζονται για τη διασφάλιση της ποιότητάς του και όπως ορίζει η ΚΥΑ 

Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322  περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ 

http://www.deyamv.gr/index_stoixeia_nerou_pinakas.html. 

Το ΠΣ Βόλου διαθέτει σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του εξωτερικού δικτύου 

(σύστημα SCADA) για τον έλεγχο διαρροών – απωλειών νερού και την ορθότερη διαχείριση 

των υδατικών πόρων της περιοχής. 

Αναφέρεται επιπλέον ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα έργο εκσυγχρονισμού του εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης σε Βόλο και Ν. Ιωνία και ένα έργο προμήθειας και εγκατάστασης 

συστήματος τηλελέγχου δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού 

και Αρτέμιδας. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι υπάρχουν τρεις μονάδες αφαλάτωσης στις θέσεις Σαρακηνός, 

Γηροκομείο και Λατομείο. 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ, στον τομέα της ύδρευσης παρουσιάζονται πολλά 

προβλήματα και ελλείψεις τα οποία αναφέρονται ως εξής: 

 Δεν έχει γίνει αποτύπωση – καταγραφή των υδατικών πόρων και υπολογισμός των 

υδατικών αναγκών του δήμου.  

 Υπάρχουν προβλήματα στις μετρήσεις των παροχών και στον έλεγχο της ποιότητας του 

νερού. 

 Υπάρχει ανάγκη κατασκευής αγωγών μεταφοράς πηγαίων υδάτων για την ενίσχυση του 

εξωτερικού υδραγωγείου. 

 Υπάρχουν απώλειες νερού λόγω διαρροών, κλοπών και σφαλμάτων των υδρομέτρων. 
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 Δεν έχουν χαρτογραφηθεί τα δίκτυα των περιφερειακών ΔΕ που εντάχθηκαν στον Δ. 

Βόλου με τον Ν.3852/2010. 

 Δεν υπάρχουν ρολόγια μέτρησης της κατανάλωσης σε περιοχές των νέων Δημοτικών 

Ενοτήτων. 

 Υπάρχουν ελλείψεις και αδυναμίες σε νέα δίκτυα ύδρευσης και αντικαταστάσεις 

παλαιών τμημάτων του δικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας και τον περιορισμό 

διαρροών. 

 Υπάρχει ανάγκη βρογχοποίησης και επανασχεδιασμού των ζωνών πίεσης στο δίκτυο 

ύδρευσης. 

 Το κόστος συντήρησης του παλαιού δικτύου των περιφερειακών ΔΕ είναι αρκετά 

υψηλό. 

 Υπάρχει διασπορά οικιστικών ενοτήτων και του υδραγωγείου (δεξαμενές – γεωτρήσεις 

– αγωγοί μεταφοράς) σε μεγάλη έκταση του ευρύτερου Δ. Βόλου. 

 Το κόστος των έργων απολύμανσης των δεξαμενών και των έργων τηλεπιτήρησης – 

τηλεχειρισμού των συστημάτων των περιφερειακών υδραγωγείων είναι υψηλό. 

 Δεν υπάρχει πρόγραμμα χρηματοδότησης που να αφορά τα εσωτερικά δίκτυα 

ύδρευσης. 

 Μη επαρκής αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία, διαχείριση και 

συντήρηση των δικτύων και εγκαταστάσεων. 

 Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων 

υποδομής. 

 Υπάρχει πολύ υψηλό κόστος και κατ’ επέκταση αδυναμία υλοποίησης εργασιών σε 

περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Μακρινίτσα κ.ά.).Υπάρχει έλλειψη επαρκούς 

αριθμού μονάδων αφαλάτωσης. 

 Δεν υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων (Masterplan). 

 Για την άρδευση των πάρκων χρησιμοποιείται κυρίως το δίκτυο ύδρευσης. 

 

Άρδευση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ, οι υποδομές της άρδευσης των καλλιεργειών 

αναλύονται ως εξής: 
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Στις ΔΕ Βόλου και Ν. Ιωνίας υπάρχουν ελάχιστες εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες και 

κηπευτικά (περίπου 1.200 στρ.) στις περιοχές της Αγ. Παρασκευής, του Αγ. Γεωργίου και των 

Κηπίων Ανακασιάς οι οποίες αρδεύονται από γεωτρήσεις καθώς δεν υπάρχουν δεξαμενές 

άρδευσης. Στην περιοχή των Γλαφυρών έχει γίνει μία γεώτρηση αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί τα 

δίκτυα διανομής. 

Στη ΔΕ Αγριάς η άρδευση γίνεται μέσω μιας επιφανειακής αρδευτικής διώρυγας η οποία 

τροφοδοτείται από πηγές του ορεινού όγκου, με κύρια πηγή τη «Γαλανόπετρα», ενώ η διανομή 

του νερού γίνεται με τσιμενταύλακες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υδάτων (περίπου 75%), 

χρησιμοποιείται για την άρδευση εκτάσεων της Δράκειας, ενώ το υπόλοιπο εξυπηρετεί την 

Δημοτική Κοινότητα Αγριάς. Υπάρχουν επίσης και δεξαμενές (Άνω Σπαστήρα, Κάτω 

Σπαστήρα,  Σκοπελίτη, Δράκειας, Χανίων, Θόλου) για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 

της περιοχής. 

Στη ΔΕ Νέας Αγχιάλου υπάρχουν συλλογικά οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα του ΤΟΕΒ Νέας 

Αγχιάλου. Τα συστήματα άρδευσης στην περιοχή αποτελούνται από κλειστούς αγωγούς. 

Στη ΔΕ Μακρινίτσας το σύστημα άρδευσης είναι συλλογικό δίκτυο και περιλαμβάνει ανοιχτό 

κανάλι.  

Στη ΔΕ Πορταριάς, το σύστημα άρδευσης περιλαμβάνει ανοιχτά και κλειστά κανάλια καθώς 

και χωμάτινα αυλάκια που τροφοδοτούνται με πηγαία νερά, με εξαίρεση την Άλλη Μεριά όπου 

υπάρχουν δέκα (10) γεωτρήσεις και την Πορταριά όπου υπάρχει μία (1). Μάλιστα λειτουργούν 

δύο παράλληλα δίκτυα με διπλά υδρόμετρα. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης μικρές τοπικές 

λιμνοδεξαμενές οι οποίες γεμίζουν με επιφανειακές απορροές.  

Στη ΔΕ Αρτέμιδας υπάρχει συλλογικό αρδευτικό δίκτυο που τροφοδοτείται από πηγές του 

ορεινού όγκου, καθώς και κάποιες υδροληψίες/δέσεις που γίνονται από το ρέμα Βρύχωνας. 

Επίσης λειτουργεί συλλογικό αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Αγ. Βλασίου. 

Στη ΔΕ Αισωνίας υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο άρδευσης.  

Στη ΔΕ Ιωλκού λειτουργεί συλλογικό αρδευτικό δίκτυο. 

Από την άλλη, με βάση τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ, παρατηρούνται προβλήματα και ελλείψεις 

που αφορούν στον τομέα της άρδευσης των καλλιεργειών που συνοψίζονται στα εξής σημεία:  

• στην απουσία χαρτογράφησης των δικτύων άρδευσης. 

• στην ύπαρξη απωλειών του νερού λόγω διαρροών. 

• στην ύπαρξη πολλών οικισμών και υδραγωγείων (δεξαμενές – γεωτρήσεις – αγωγοί 

   μεταφοράς) που βρίσκονται διάσπαρτοι στη μεγάλη έκταση του δήμου. 
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• στον μη επαρκή αριθμό και την αδυναμία πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τη 

λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των δικτύων και εγκαταστάσεων.  

• στην ύπαρξη ανεξέλεγκτων ιδιωτικών γεωτρήσεων και υδροληψιών για άρδευση. 

• στην αλόγιστη χρήση του νερού στις αρδευόμενες εκτάσεις. 

• δεν υπάρχει εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης (αυτοματοποίηση). 

• στη μη ύπαρξη αρχείου πελατών άρδευσης από τη ΔΕΥΑΜΒ. 

 

 

Αποχέτευση όμβριων  

Η μείζονα περιοχή Βόλου είναι από τις περιοχές με το πυκνότερο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων 

υδάτων στην Ελλάδα, το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και αγγίζει τα 93.000 μ. στο 

συνολικό του μήκος. Αποδέκτες του δικτύου είναι η θάλασσα για το κεντρικό τμήμα του 

Βόλου, ο Άναυρος για τη Ν. Δημητριάδα και ο Κραυσίδωνας για τη Ν. Ιωνία και τις Βόρειες 

Συνοικίες του Βόλου. Λόγω της ύπαρξης πολλών αποδεκτών, το σύστημα αποχέτευσης 

αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους κλάδους, που οδεύουν μεμονωμένα προς τους 

αποδέκτες. Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης του δικτύου είναι ευνοϊκός για την πόλη, αφού εξαλείφει 

τα προβλήματα ενός ακτινικού δικτύου, όπου αν υπάρξει αστοχία σε κεντρικό συλλεκτήρα, 

τίθεται σε κίνδυνο όλη η πόλη.  

Στις ελλείψεις και τα προβλήματα της αποχέτευσης όμβριων συμπεριλαμβάνονται: 

• Η έλλειψη μελετών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλες τις περιοχές του Δ. 

Βόλου. 

• Η μη χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΜΒ για δίκτυα όμβριων. 

• Η αδυναμία ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης όμβριων. 

 

Αποχέτευση υγρών αποβλήτων 

Το δίκτυο ακαθάρτων εξυπηρετεί αστικές και βιομηχανικές περιοχές του Δ. Βόλου και 

συνίσταται σε περίπου 343 χλμ. κύριων αγωγών, 137 χλμ. δευτερεύοντος δικτύου και Α/Σ 

Λυμάτων. Μέχρι σήμερα έχει συνδεθεί με το δίκτυο ακαθάρτων περίπου το 80% των ακινήτων 

του Δ. Βόλου. Στόχος της ΔΕΥΑΜΒ είναι η ολοκλήρωση του δικτύου ώστε να επιτευχθεί η 

σύνδεση του συνόλου των ακινήτων με το δίκτυο, να καταργηθεί ολοκληρωτικά η λειτουργία 

βόθρων και να προστατευθούν ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, η υγιεινή των κατοίκων και ο 

Παγασητικός κόλπος. 
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H υφιστάμενη ΕΕΛ Βόλου έχει κατασκευαστεί σε τέσσερις φάσεις και μετά τη τελευταία 

επέκτασή της, η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 170.000 ισοδυνάμους κατοίκους, υδραυλικής 

παροχής 40.000 m3/d. Η ΕΕΛ δέχεται σήμερα αστικά λύματα από τους πρώην Δήμους Βόλου, 

Ν. Ιωνίας και Πορταριάς, από τα ΔΔ Διμηνίου Δήμου Αισωνίας, ΔΔ Βελεστίνου πρώην Δήμου 

Φερών και από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας, καθώς επίσης και βιομηχανικά απόβλητα 

από την Α΄ ΒΙΠΕ και το ΒΙΟΠΑ Βόλου.   

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα που αφορούν στην επέκταση της δυναμικότητας της ΕΕΛ για την 

υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Αγριάς, Ν. Αγχιάλου, Άνω και Κάτω Λεχωνίων, στην 

αναβάθμιση της ΕΕΛ καθώς στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους 

οικισμούς Αγριάς, Ν. Αγχιάλου, Άνω και Κάτω Λεχωνίων.   

Οι τελευταίοι οικισμοί που συνδέθηκαν με την ΕΕΛ είναι η Αγριά, ο Άνω Βόλος – η Ανακασιά, 

ο Άγ. Ονούφριος, ο 4ος τομέας της Ν. Ιωνίας και ο Άγιος Στέφανος. 

Το σχήμα επεξεργασίας των λυμάτων που εφαρμόζεται στην ΕΕΛ Βόλου περιλαμβάνει 

προεπεξεργασία με εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση, χημικά υποβοηθούμενη 

πρωτοβάθμια επεξεργασία και χημική απομάκρυνση φωσφόρου και τέλος, βιολογική 

επεξεργασία για την απομάκρυνση οργανικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου. Τα 

επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης και μέσω 

καταθλιπτικού αγωγού στα έργα διάθεσης. 

Η ποιότητα των λυμάτων κατά την έξοδό τους είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 

91/271 της ΕΕ για ευαίσθητους αποδέκτες, όπως ο Παγασητικός κόλπος.  

Παρατηρούνται όμως προβλήματα και ελλείψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ, που 

αφορούν στον τομέα της αποχέτευσης ακαθάρτων που συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

• Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλους τους οικισμούς. 

• Το ανάγλυφο του εδάφους οικισμών περιφερειακών ΔΕ καθιστά τεχνικά και οικονομικά 

δυσχερή την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων. 

• Το κόστος συντήρησης είναι πολύ υψηλό. 

• Αδυναμία ελέγχου απόρριψης ακατάλληλων λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης. 

• Επιβάρυνση του δικτύου από τη μη τήρηση υγειονομικών διατάξεων από καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (μη χρήση των λιποσυλλεκτών). 

• Μη επαρκής αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία, διαχείριση και 

συντήρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων. 

• Αδυναμία πρόσληψης προσωπικού. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
53 

• Δεν υπάρχει χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΜΒ για συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων. 

• Πολύ υψηλό κόστος και κατ’ επέκταση αδυναμία υλοποίησης εργασιών σε περιοχές 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Μακρυνίτσα κ.ά.). 

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Θεσμικό πλαίσιο και σχεδιασμός 

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δ. Βόλου, εκπονήθηκε το 2015, 

θέτοντας συγκεκριμένους στόχους: 

• Όσον αφορά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των 4 ρευμάτων: χαρτί, μέταλλο, 

πλαστικό και γυαλί, θέτει ποσοτικό στόχο προετοιμασίας για το 2020 τους 17.275 tn. 

• Χωριστή συλλογή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, κυρίως μέσα από τα Πράσινα Σημεία. 

Επιπρόσθετα, χωριστή συλλογή χαρτιού από δημόσιους παραγωγούς 5% κ,β. επί της 

συνολικής παραγόμενης ποσότητας χαρτιού στο δήμο. 

• Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε ποσοστό 40% των παραγόμενων ΑΣΑ. Για το 2020 

στόχος είναι οι 13.820 tn. 

• Εκτροπή από την ταφή των πράσινων και ογκωδών αποβλήτων και βελτίωση του 

συστήματος χωριστής συλλογής. 

• Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι 

στόχοι περιλαμβάνουν: α) σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και όλων των εν δυνάμει 

παραγωγών ΑΗΗΕ, β) ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης, με ενσωμάτωση όλων των εν 

δυνάμει παραγωγών – σημείων παραγωγής/συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ στο δίκτυο ανάπτυξης 

ενός συστήματος διαχείρισης των ΑΗΗΕ και γ) δημιουργία Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης 

Υλικών σε Πράσινα Σημεία όπου θα δέχονται το ρεύμα των ογκωδών και ορισμένα ΑΗΗΕ. 

• Προκειμένου η ανακύκλωση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας να 

καλύψει το σύνολο των διακινούμενων ποσοτήτων, τα παρακάτω μέτρα κρίνονται 

απαραίτητα:  

 Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. 

 Πύκνωση του δικτύου μέσω επέκτασης των σημείων συλλογής. 
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• Απόβλητα έλαια: Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 82/2004, οι ποσοτικοί στόχοι της 

διαχείρισης των αποβλήτων ελαίων είναι: 

 Συλλογή σε ποσοστό 70% επί του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων ελαίων. 

 Αναγέννηση σε ποσοστό 80% επί της συλλεχθείσας ποσότητας αποβλήτων ελαίων. 

Οι στόχοι όπως τέθηκαν στο ΕΣΔΑ 2015 αφορούν και σε μια «επιδιωκόμενη» ποσότητα 

συλλογής και αναγέννησης, σε ποσοστό 85% και 100% αντίστοιχα των συλλεχθέντων. 

Στον πίνακα 1.2.6 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ποσότητες στερεών αποβλήτων που 

συλλέχθηκαν (σε tn) για το Δήμο Βόλου: 

                                 Πίνακας 1.2.6 Συλλεχθείσες ποσότητες στερεών αποβλήτων.    

 2011 2012 2013 2014 

Δήμος Βόλου 538,6 497,8 325,3 266 

      Πηγή: ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ. 

 

• Με βάση τους τόνους που συλλέχθηκαν κατά το έτος 2014, ο στόχος για την 

αναγέννηση ανέρχεται στους 212,8 tn. 

 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Το επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με την αρ. 129/2016 

Απόφαση (η οποία κυρώθηκε με την ΚΥΑ 47393/4273/4-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3299/13.10.2016). 

Η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 

(ΦΕΚ 24Α΄/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και 

κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015). 

Το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που 

παράγονται στην περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε 

συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη 

δημιουργίας Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και 

συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου 

είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο 

περιφέρειας. 
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Οι ποσοτικοί και ποσοστιαίοι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ, με χρονικό ορίζοντα το 2020, 

αποτυπώνονται ακολούθως και αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας αθροιστικά. 

Ειδικότερα: 

• Το 50% των ΑΣΑ θα ανακτάται με προδιαλογή σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, ενώ μέσω επεξεργασίας θα ανακτάται ένα επιπλέον 24%. 

• Στις ηπειρωτικές ΠΕ το 50% των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγείται σε 

μονάδες επεξεργασίας και από εκεί ένα 26% ή λιγότερο θα οδηγείται για διάθεση-ταφή. 

• Στην ΠΕ Σποράδων, κατά μέγιστο το 50% των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ θα 

οδηγείται προς ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία. 

• Στις μονάδες επεξεργασίας των ηπειρωτικών ΠΕ θα πρέπει να γίνεται επιπλέον 

ανάκτηση με στόχο να καλύπτονται οι συνολικοί στόχοι ανάκτησης της περιφέρειας. 

Οι Στρατηγικές για την εφαρμογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι οι εξής: 

1. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων που θα      

περιλαμβάνει: 

 Εξειδίκευση των μέτρων και δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων. 

 Εξειδίκευση των μέτρων και δράσεων των ειδικών εθνικών σχεδίων για τα επικίνδυνα 

απόβλητα και τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων. 

 Εναρμόνιση με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Θεσσαλίας. 

 Συντονισμός της διαδικασίας εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης των τοπικών 

σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων των δήμων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και ενσωμάτωσής τους στο ΠΕΣΔΑ. 

2. Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 

 Ανάπτυξη καταλλήλων υποδομών ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. 

 Ολοκλήρωση της αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για τη μείωση της εξαγωγής αποβλήτων. 

 Εξάλειψη παράνομης διακίνησης αποβλήτων για την ανάπτυξη υγιούς και 

περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηματικότητας στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 

3. Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής με σκοπό  

την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων: 
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 Καθιέρωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων. Στα ρεύματα προτεραιότητας 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα βιοαπόβλητα καθώς και το γυαλί, το χαρτί, το 

μέταλλο και το πλαστικό. 

 Δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για 

την ΔσΠ. 

 Υιοθέτηση μέτρων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του Ν.4042/2012 (Α΄24) έως το 2020 

σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 

άλλων υλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

 Συμπληρωματική χρήση μεθόδων ανάκτησης ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν 

αλλοιώνουν τους στόχους προδιαλογής και ανάκτησης υλικών. Προτεραιότητα στην 

περαιτέρω ανάκτηση υλικών, έναντι της παραγωγής δευτερογενών καυσίμων στα 

εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων. 

 Περιορισμός της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής στο λιγότερο δυνατό 

επίπεδο. 

4. Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθησης οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, με ανταποδοτικό όφελος 

προς τον πολίτη από την ανακύκλωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές στρατηγικές. 

5. Εξειδίκευση των ως άνω στρατηγικών ανά ρεύμα αποβλήτων. 

6. Έρευνα, καινοτομία, αξιολόγηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που θα ακολουθήσει η χώρα μέχρι το 2030. Ο βασικός στόχος του ΕΣΔΑ 

είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των 

κατευθύνσεων και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Έμφαση δίνεται στην πρόληψη και στη μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων, στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία. Το 

σχέδιο συνδυάζεται με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο 

της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050. 

Τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η Ελλάδα στο νέο ΕΣΔΑ, προκειμένου να 

πετύχει τους στόχους που θέτει, είναι επιγραμματικά τα εξής: 
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 Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα 

απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ. 

 Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω όσο πετάω». 

 Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των 

ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. 

 Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ). 

 Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ). 

 Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων 

(ΜΕΒΑ). 

 Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών δευτερογενών καυσίμων από τις ΜΕΑ και 

από τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ. 

 Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από τα υπολείμματα των ΜΕΑ ή και από τα 

υπολείμματα των ΚΔΑΥ ή και από εναλλακτικά καύσιμα ή και από κάθε άλλη 

υπολειμματική ροή προκύπτουσα από την επεξεργασία/διαλογή των χωριστά 

συλλεγέντων ρευμάτων. 

 Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη βάση της οποίας θα 

παρακολουθούνται τα ΠΕΣΔΑ και το ΕΣΔΑ. 

 Έκδοση με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4685/2020 των Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

 Ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων. 

 Ορισμός ρευμάτων των βιομηχανικών αποβλήτων. 

 Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοντροφικής 

προέλευσης. 

 Προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάκτησης των πλαστικών 

γεωργοκτηνοντροφικής προέλευσης. 

 Δημιουργία προγράμματος για την παρακολούθηση της διαχείρισης των 

γεωκτηνοτροφικών αποβλήτων. 

 Ενίσχυση και δημιουργία μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην 

κατεύθυνση της ιεράρχησης αποβλήτων. 

 Δημιουργία και οργάνωση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23. 
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 Κάλυψη της χώρας, με προτεραιότητα στα νησιά, με συστήματα διαχείρισης για τα 

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

 Συλλογή ιατρικών αποβλήτων. 

 Τοποθέτηση κάδων συλλογής σε όλα τα σημεία παραγωγής Αποβλήτων Συσσωρευτών 

Οχημάτων Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ). 

 Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων 

ελαστικών. 

 Ευαισθητοποίηση των πολιτών – ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανακύκλωση. 

 

Το νέο ΕΣΔΑ καλείται να διαχειριστεί 7 διαφορετικούς τύπους αποβλήτων, όπου τα αστικά 

απόβλητα αντιστοιχούν στο 17,9% και το 40,3% είναι τα γεωργοκτηνοτροφικά. 

Σημαντικότερο για τους δήμους είναι οι άξονες διαχείρισης των ΑΣΑ (σύμμεικτα - πράσινος 

κάδος). 

Ο Πρώτος άξονας περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και 

βιοαποβλήτων. 

Ο Δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 

σε ποσοστό τουλάχιστον 55% κατά βάρος. 

Ο Τρίτος άξονας περιλαμβάνει τον περιορισμό της ταφής σε ποσοστό μέχρι 10%. 

Ο Τέταρτος άξονας περιλαμβάνει την επεξεργασία των υπολειπόμενων σε Μονάδες 

Επεξεργασίας. 

Ο Πέμπτος άξονας περιλαμβάνει τη δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης. 

Το ΕΣΔΑ σημειώνει ότι η εκτροπή έχει υψηλό κόστος αλλά μικρότερο των ΧΥΤΑ και ότι θα 

πρέπει να γίνει δίκαιη κατανομή με το «Πληρώνω όσο πετάω». 

Για τα βιολογικά απόβλητα το ΕΣΔΑ προβλέπει υποχρεωτική χωριστή συλλογή μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2021. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους μεγάλους παραγωγούς. Παράλληλα θα 

εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση. 

Τέλος, καθιερώνεται η υποχρεωτική ΔσΠ για μέταλλα, χαρτί, πλαστικό και 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

Σε συνέχεια της έγκρισης του νέου ΕΣΔΑ, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα ΠΕΣΔΑ και 

ΤΣΔΑ. 
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων Δ. Βόλου 

Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δ. Βόλου πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Ν. Μαγνησίας, που αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) σε επίπεδο Ν. Μαγνησίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, 

Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου και Ζαγοράς – Μουρεσίου. Τα απορρίμματα συλλέγονται από 

τους 5.750 πράσινους κάδους της πόλης, με καθημερινά δρομολόγια των 41 

απορριμματοφόρων σε ένα δίκτυο διαδρομών συνολικού μήκους 35 km. Οι κάδοι πλένονται 

τακτικά με τα 4 ειδικά οχήματα. Επιπλέον, γίνεται καθημερινός οδοκαθαρισμός στο κέντρο της 

πόλης, περιστασιακά στις υπόλοιπες περιοχές και μετά από κάθε λαϊκή αγορά. Ο 

οδοκαθαρισμός γίνεται με 10 οχήματα - σκούπες. Ο στόλος της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης εμπλουτίζεται και ανανεώνεται κάθε φορά με αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας.   

Η διάθεση των στερεών αποβλήτων του δήμου γίνεται στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου, που είναι και ο 

μεγαλύτερος του νομού, με ενεργή περιοχή εναπόθεσης 150 στρ. Υπεύθυνος για τη λειτουργία 

και διαχείρισή του είναι ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας. Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται στη θέση Κάκκαβος της 

ΔΕ Αισωνίας και δέχεται τα απορρίμματα των Δήμων Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού και 

μέρος του Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου με συνολικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό 175.353 κατοίκους, 

καθώς και τα μη επικίνδυνα απορρίμματα των δύο ΒΙΠΕ. 

Σύμφωνα με την τοπογραφική μελέτη ογκομέτρησης της υπολειπόμενης χωρητικότητας του 

ΧΥΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό βάρος των ασυμπίεστων απορριμμάτων 800 kg/m3, τότε 

βάσει του ετήσιου φορτίου απορριμμάτων του ΧΥΤΑ που είναι 86.400 tn αναγόμενο σε όγκο 

86.400 tn./(0,8 tn/m3)=108.000 m3/έτος, ο χρόνος ζωής του είναι 1.155.300 m3/(108.000 

m3/έτος) = 10,69 έτη. Εάν υπάρξει περαιτέρω συμπίεση με θραύση τότε το ειδικό βάρος μπορεί 

να φτάσει τα 1.000 kg/m3, ήτοι 86.400/1=86.400 m3/έτος, με χρόνο ζωής για τη δεύτερη 

περίπτωση 1.155.300 m3/(86.400 m3/έτος) = 13,37 έτη. 

Τα αποτελέσματα ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτηρισμού των ΑΣΑ βγαίνουν ύστερα από 

τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε διάφορες ΔΕ της πόλης (ENVIROLAB ΙΚΕ 12/2019) 

και δίνουν περίπου τα παρακάτω ποσοστά: 

                                           Πίνακας 1.2.7 Εκτίμηση σύστασης ΑΣΑ Δ. Βόλου. 

ΥΛΙΚΑ % 

Ζυμώσιμα 47-48 

Χαρτί/χαρτόνι 13-15 

Πλαστικό 13 
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Γυαλί 2-3 

Μέταλλα 5-7 

Κηπευτικά 4-5 

Ξύλα 2-3 

Κλάσμα οργανικών 2-3 

Υπόλοιπα 4-8 

                                                     Πηγή: ENVIROLAB ΙΚΕ 12/2019. 

Όσον αφορά στον ποιοτικό έλεγχο από έκπλυση δειγμάτων, δεν δίνονται αποκλίσεις από τις 

προδιαγραφές των μη επικίνδυνων αποβλήτων βάση της Απόφασης 2003/33/ΕΚ. 

Οι ποσότητες (tn) των απορριμμάτων του Δ. Βόλου από το 2016 μέχρι και το 2019 δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1.2.8 Ποσότητες (tn) απορριμμάτων Δ. Βόλου (2016 – 2019). 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ 

ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΕΤΟΣ 

2016 2017 2018 2019 

20 03 01 ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 52.070,91 tn 53.376,51 tn 52.747,10 tn 53.836,07 tn 

20 02 01 ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ 3.110,28 tn 4.601,59 tn 5.654,19 tn 5.881,71 tn 

20 02 02 ΧΩΜΑΤΑ & ΠΕΤΡΕΣ 4.112,02 tn 2.815,81 tn 2.217,99 tn 3.358,20 tn 

20 03 07 ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 313,38 tn  0,51 tn  

Πηγή: ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, 2020. 

 

Επιπρόσθετα, ο Δ. Βόλου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

ΑΕ (ΕΕΑΑ) υλοποιεί από το 2008 πρόγραμμα ανακύκλωσης χάρτινων, πλαστικών, μεταλλικών 

και γυάλινων συσκευασιών. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρονται στο συμβεβλημένο Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στον Άγ. Γεώργιο Φερών. Στις ΔΕ υπάρχουν 1.418 

ενεργοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης και τα ανακυκλώσιμα συλλέγονται από 7 απορριμματοφόρα 

ανακύκλωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπολείμματος που 

καταλήγει τελικά στον ΧΥΤΑ. Για το 2019 αυτό αποτελούσε το 37% των συνολικών 

συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων. 
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           Πίνακας 1.2.9 Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας περιόδου 1/1/2019 – 31/12/2019. 

Συσσωρευτικά Στοιχεία Περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019 

Συλλογή/ Μεταφορά 

Δρομολόγια που εκτελέστηκαν 2.365 

Συλλεγόμενες/Μεταφερόμενες ποσότητες - ΕΚΑ 15 01 

06 (tn) 
7.279,02 

ΜΦΔ (tn) 3,08 

κ.κ. Απόδοση Συλλογής kg/κάτοικο3) 50,39 

Υπόλειμμα - ΕΚΑ 19 12 12 

Παραλαβή Υπολείμματος (tn) 2.705,20 

Αποθήκη Υπολείμματος (tn) 18,17 

Μέσος Όρος κκ Απόδοσης Συλλογής Χώρας1 (kg/κάτοικο) 

Απόκλιση από ΜΟ Χώρας4 % 

Έργο Γυαλιού 

Κώδωνες (31-12-2019) 51 

Εξυπηρετούμενες Επιχειρήσεις 120 

Συλλογή 

Συλλεγόμενες ποσότητες - ΕΚΑ 15 01 07 (tn)5 44,02 

            Πηγή: ΚΔΑΥ Μαγνησίας, 2020. 

Τέλος, στο χώρο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συγκεντρώνονται ηλεκτρικές 

συσκευές προς ανακύκλωση σε ειδικό κοντέινερ και με ευθύνη των ιδιωτών. Επιπλέον, η 

υπηρεσία συγκεντρώνει τα ογκώδη απορρίμματα με 2 ειδικά οχήματα, μετά από τηλεφωνική 

κλήση ιδιωτών.  

Όσον αφορά στους στόχους που τέθηκαν τόσο στο ΤΣΔΑ όσο και στο ΠΕΣΔΑ  στο Δ. Βόλου, 

μέχρι το 2020, ο βαθμός επίτευξής τους παραμένει χαμηλός. Η κατάσταση αναμένεται να 

βελτιωθεί  εφόσον κατασκευαστεί το κεντρικό Πράσινο Σημείο στην πόλη του Βόλου, για την 

υλοποίηση του οποίου κατατέθηκε τον Μάιο του 2020 πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΠ 

«ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020».  

                                                           
3 Μόνιμοι κάτοικοι βάσει τελευταίας απογραφής ΕΣΥΕ. 

4 Αφορά στην Ηπειρωτική/ Νησιώτικη χώρα. 

5 Τεκμαρτές ποσότητες με βάση τον αριθμό των εξυπηρετούμενων επιχειρήσεων του δήμου σε 

δρομολόγια εξυπηρέτησης περισσότερων δήμων. 
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Το προτεινόμενο έργο αποτελεί παρέμβαση διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α΄ 

προτεραιότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας (μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4 και 

ΑΣΑ 8). 

Στόχος της Πράξης είναι η μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή 

(ΧΥΤΑ) μέσω της ενίσχυσης της ΔσΠ από τους πολίτες, της ανακύκλωσης και της οικιακής 

κομποστοποίησης, σύμφωνα με τους στόχους του Τοπικού, Περιφερειακού και Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό Πράσινο 

Σημείο και θα ενισχυθεί η οικιακή κομποστοποίηση στο Δ. Βόλου, που είχε ξεκινήσει το 2012 

από το πρόγραμμα LIFE CLIM LOCAL 2020 με 350 οικιακούς κομποστοποιητές.  

Η χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιο γήπεδο εκτάσεως 

3.370,07 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Μπουρμπουλήθρα στη συνοικία Νεάπολη, το οποίο 

ο δήμος μισθώνει από την ΕΤΑΔ ΑΕ για δέκα χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με 

την αρ. 114/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει α) εργασίες δημιουργίας του κεντρικού 

Πράσινου Σημείου, όπως εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή πύλης 

εισόδου αυτοματοποιημένης λειτουργίας, έργα εσωτερικής οδοποιίας, έργα περιμετρικής 

περίφραξης, φυλάκιο εισόδου, γεφυροπλάστιγγα, αποθήκη, υπόστεγα εναπόθεσης και 

διαχείρισης ογκωδών και πρασίνων και προσωρινής παραμονής container, τμήμα 

επαναχρησιμοποίησης, δίκτυο ύδρευσης, πυρόσβεσης, διαχείρισης όμβριων υδάτων, εξωτερικό 

φωτισμό, φύτευση, σήμανση, β) προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή 

λειτουργία του Πράσινου Σημείου, όπως container διαφόρων τύπων, δεξαμενές, κάδοι, 

φορτωτής, κλαρκ κλαδοτεμαχιστής, προκατασκευασμένο κτίριο διοίκησης, 

προκατασκευασμένος οικίσκος αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής WC, γ) προμήθεια ενός 

τεμαχιστή ογκωδών, δ) προμήθεια 2.765 κάδων οικιακής κομποστοποίησης και ε) υπηρεσίες 

ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης των πολιτών από Τεχνικό Σύμβουλο για τη χρήση των 

κάδων οικιακής κομποστοποίησης για το πρώτο έτος λειτουργίας του συστήματος.  

Όσον αφορά στον τεμαχιστή ογκωδών, επισημαίνεται ότι αυτός θα χρησιμοποιείται για την 

κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών και των υπολοίπων δήμων του νομού.  

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο δήμος κατέθεσε πρόταση υλοποίησης έργου μέσω του ΕΣΠΑ 

2014-2020 που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και 

προδιαλεγμένων οργανικών η οποία θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός 

του γηπέδου του ΧΥΤΑ Βόλου. 

Η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενούς στερεού 

καυσίμου (Solid Recovered Fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η 

εμπορική διάθεσή του. Επιπλέον, η σχεδιαζόμενη μονάδα θα περιλαμβάνει και μονάδα 
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επεξεργασίας οργανικού κλάσματος απορριμμάτων από ΔσΠ. Στόχος της μονάδας αυτής είναι 

η παραγωγή compost υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 

56366/4351/12-12-2014 (ΦΕΚ Β΄/3339) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για 

εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων 

αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με 

τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012». 

 

Ενέργεια  

Δίκτυο ηλεκτρισμού 

Στην περιοχή του δήμου οι ανάγκες ηλεκτροδότησης καλύπτονται με μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας από τη ΔΕΗ. Υπάρχουν όμως και κάποιες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από καύση βιομάζας, biodiesel ή πρωτογενών ελαίων όπως κραμβέλαιο στη 

βιομηχανική περιοχή.  

Επίσης μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ και 

του υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΥΑΜΒ στο Σαρακηνό, των οποίων μέρος της ενέργειας 

αποδίδεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Δίκτυο φυσικού αερίου 

Η τροφοδοσία του Δ. Βόλου με φυσικό αέριο γίνεται από τα δυτικά, μέσω ενός αγωγού υψηλής 

πίεσης, οι οποίος διακλαδίζεται σε ένα δίκτυο και τροφοδοτεί τμήματα του Βόλου, της Ν. 

Ιωνίας, την Α΄ ΒΙΠΕ και την Αγριά με δυνατότητα επέκτασής του και σε άλλες περιοχές. Τη 

διαχείριση του δικτύου φυσικού αερίου έχει αναλάβει από το 2017 η εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ-

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ η οποία προωθεί παράλληλα και την ανάπτυξη των υποδομών αεριοκίνησης 

στη Μαγνησία.  

Ως προς τη χρήση του φυσικού αερίου, σήμερα τα περισσότερα δημοτικά κτίρια και σχολεία 

(εκτός από τις περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο π.χ. Αλυκές, Λεχώνια) έχουν αντικαταστήσει 

τους καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης με λέβητες φυσικού αερίου με αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση αέριων εκπομπών CO2. 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Παρακάτω αναπτύσσονται οι κατηγορίες ΑΠΕ που υφίστανται στην περιοχή μελέτης: 

Αιολικές εγκαταστάσεις: ο Δ. Βόλου δεν αποτελεί Περιοχή Άμεσης Προτεραιότητας (ΠΑΠ) για 

την ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
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Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ οπότε δεν υπάρχει τέτοιου είδους πηγή 

ενέργειας στα όριά του. 

Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Η ΔΕΥΑΜΒ, από το 1999 μέχρι σήμερα, λειτουργεί και 

συντηρεί το μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό, ισχύος  750 KW, στη θέση «Σαρακηνός», ο οποίος 

εκμεταλλεύεται το ενεργειακό δυναμικό των υδάτων από τις πηγές Ξηρακίων και Καλιακούδας 

του Βορειοανατολικού Πηλίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά τη χρήση του, το 

νερό καταλήγει στις δεξαμενές πόσιμου νερού του Σαρακηνού και διατίθεται στο δίκτυο 

ύδρευσης της πόλης. Το ενεργειακό όφελος είναι περίπου 3.500 MWh/χρόνο. Επίσης, εκτός των 

παραπάνω υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή νέου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη 

θέση «Μετερίζα» Πηλίου. 

Βιοαέριο: Από το 2004, η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργεί ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

ισχύος 353 KW, με καύση βιοαερίου που παράγεται στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ. Το 

εκτιμώμενο ενεργειακό όφελος της μονάδας είναι 1.400 MWh/χρόνο. 

Επίσης, από το 2008 λειτουργεί στο χώρο του ΧΥΤΑ Ν. Μαγνησίας μονάδα επεξεργασίας 

βιοαερίου, ισχύος 1,3 MW, την οποία διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία. Το βιοαέριο που 

παράγεται από την αποικοδόμηση των αποθέσεων στερεών αποβλήτων, καίγεται και η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία κυμαίνεται περίπου στα 4.000 MWh/χρόνο, διατίθεται 

στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.  

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις: Η χωροθέτηση Φ/Β εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι συμβατή σε περιοχές όπου προβλέπεται η ανάπτυξη βιομηχανίας ή/και 

κτηνοτροφίας, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές όπου προβλέπεται η ανάπτυξη 

«αστικών» χρήσεων (τουρισμός, αναψυχή, εμπόριο, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.). Έτσι, τα 

τελευταία χρόνια δημιουργούνται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων από ιδιώτες στην 

περιοχή του δήμου (ΒΙΠΕ) λόγω ευνοϊκών κινήτρων από το κράτος. Επίσης, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά επί του 

εδάφους ή επί του κτιρίου (ειδικό πρόγραμμα στεγών). 

Υπάρχουν επίσης και κάποιες ιδιωτικές μονάδες στην Α΄ ΒΙΠΕ που αξιοποιούν ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (όπως π.χ. βιοκαύσιμα (biodiesel) που παράγονται από χρησιμοποιημένα 

τηγανέλαια και βιομάζα) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ, υπάρχουν ανάγκες καθώς και ελλείψεις στον τομέα των ενεργειακών 

υποδομών που συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

• Έλλειψη μακροπρόθεσμων στόχων και στρατηγικών αποφάσεων για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 
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• Μικρής έντασης χρήση ΑΠΕ (υδροηλεκτρικός σταθμός «Σαρακηνού», μονάδα 

βιοαερίου ΕΕΛ). 

• Ενεργοβόρος δραστηριότητα για άντληση, επεξεργασία νερού και λειτουργία ΕΕΛ και 

αντλιοστασίων λυμάτων. 

• Ενεργοβόρος δραστηριότητα διάθεσης επεξεργασμένου λύματος στον Παγασητικό 

κόλπο. 

• Απώλεια οικονομικών πόρων που προκύπτει από την υπερβαίνουσα κατανάλωση 

ενέργειας και τα υψηλά τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ. 

Συμπερασματικά, η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, υδροηλεκτρική, 

γεωθερμική, βιοαέριο, βιομάζα κ.ά.) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει 

εφαρμοστεί σε αξιοσημείωτο βαθμό στην έκταση του δήμου. Ωστόσο, υπάρχουν προοπτικές 

ανάπτυξης αυτών στο μέλλον αξιοποιώντας τα διάφορα εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

προγράμματα στα πλαίσια των σύγχρονων πολιτικών περί εξοικονόμησης ενέργειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Από την άλλη, δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται σήμερα για το 40% περίπου της 

κατανάλωσης ενέργειας, υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων μέσω της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών συστημάτων 

θέρμανσης, αλλά και της ανακαίνισης ή κατασκευής πιο έξυπνων κτιρίων, με βελτιωμένα υλικά 

για τη μόνωση μεταξύ άλλων, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 

αξιοποιώντας χρηματοδοτικά προγράμματα με εθνικούς πόρους όπως το «Αντώνης Τρίτσης», 

το «Ηλέκτρα» κ.ά. και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Προς την κατεύθυνση 

αυτή θα βοηθήσει και η πλήρης κατάρτιση του προσωπικού του δήμου σε θέματα ΑΠΕ. 

Συγκεκριμένα, ο Δ. Βόλου υλοποιεί σήμερα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, 

αξιοποιώντας τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αφορούν σε δύο 

σχολεία, ένα δημοτικό κτίριο όπου στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες και το κολυμβητήριο ″Β. 

Πολύμερος″ στη Ν. Ιωνία.  

Επίσης, από το 2019 ο δήμος υλοποιεί ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας, τη βελτίωση του φωτισμού και του κόστους λειτουργίας των συνολικών υποδομών, 

μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, 12ετούς διάρκειας. 

Επιπλέον, έχει οριστεί ενεργειακός υπεύθυνος στο δήμο, υποχρέωση του οποίου αποτελεί η  

ενεργειακή αποτύπωση και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των 
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σχολείων και δημοτικών κτιρίων στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Σήμερα τα 

περισσότερα σχολεία και δημοτικά κτίρια (300 περίπου) του δήμου διαθέτουν ΠΕΑ.  

Τέλος, η πολιτική που οφείλει να χαράξει ο δήμος στον τομέα της ενέργειας για την επόμενη 

δεκαετία καθοδηγείται από α) τον κύριο στόχο «για μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην 

ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής» της πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και β) σε εθνικό επίπεδο 

από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την επίτευξη συγκριμένων 

Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. 

 

Μεταφορικές υποδομές 

Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης διακρίνεται σε αστικό/ημιαστικό και υπεραστικό το 

οποίο διασφαλίζει τη σύνδεση του δήμου με την ευρύτερη περιοχή σε εθνική και περιφερειακή 

κλίμακα και τη σύνδεση μεταξύ των οικισμών του. Έτσι, στο αστικό/ημιαστικό οδικό δίκτυο 

ανήκουν οδοί ή τμήματα οδών που διατρέχουν περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμών και στο 

υπεραστικό οδικό δίκτυο ανήκουν οδοί ή τμήματα οδών που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου 

πόλης και εκτός οικισμών. 

Επιπλέον αναφέρεται ότι το βασικό οδικό δίκτυο (εθνικές και επαρχιακές οδοί) του ΠΣ Βόλου 

αποτελείται στην πλειοψηφία του από διήκουσες οδούς, δηλαδή υπεραστικές οδούς, οι οποίες 

όμως διέρχονται και μέσα από κατοικημένες περιοχές, οι οποίες εξυπηρετούν εκτός από τη 

σύνδεση περιοχών και την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών ή ακόμη και την παρόδια 

στάθμευση. 

Μια άλλη διάκριση του οδικού δικτύου γίνεται με βάση την κατηγοριοποίησή του κατά τομέα 

ευθύνης αναφορικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της οδικής υποδομής 

(ΓΠΣ Βόλου). Με τα σημερινά δεδομένα έχουν διαμορφωθεί οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες 

διοικητικής διάκρισης του οδικού δικτύου: 

• Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ή πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο), με διοικητική 

αρμοδιότητα του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. 

• Λοιπό εθνικό δίκτυο (δευτερεύον και τριτεύον), με διοικητική αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

• Επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεύον και δευτερεύον), με διοικητική αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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• Δημοτικό οδικό δίκτυο (αστικό οδικό δίκτυο), με διοικητική αρμοδιότητα του Δ. 

Βόλου. Το δημοτικό οδικό δίκτυο περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα οδικά τμήματα και 

διαδημοτικά (μη χαρακτηρισμένα ως εθνικά και επαρχιακά) τα οποία βρίσκονται εκτός 

εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών. 

Στον Χάρτη 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β παρουσιάζεται το οδικό δίκτυο του Ν. Μαγνησίας 

ενώ οι οδοί εντός των ορίων του Δ. Βόλου που ανήκουν στο εθνικό και στο επαρχιακό 

(τοπικό/περιφερειακό) οδικό δίκτυο αναφέρονται αναλυτικά στο Έντυπο 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

Η εξυπηρέτηση των οικισμών του δήμου γίνεται από ένα πυκνό οδικό δίκτυο. Τόσο τα 

παραθαλάσσια όσο και τα ορεινά τμήματα του δήμου καλύπτονται από ένα μεγάλο δίκτυο 

οδών, κυρίως αγροτικών που επιτρέπει την προσπελασιμότητα των καλλιεργειών. Το αγροτικό 

δίκτυο απαιτεί συνεχή συντήρηση και βελτίωση ενώ σε πολλές περιπτώσεις το οδόστρωμα είναι 

στενό και η κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων είναι πολύ δύσκολη ειδικά όταν 

διασταυρώνονται με αντιθέτως διερχόμενα οχήματα.  

Ο δήμος, αν και έχει ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό, εκμεταλλευόμενος διάφορα 

χρηματοδοτικά προγράμματα («Φιλόδημος Ι», «Αντώνης Τρίτσης», Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης) εκτελεί τα τελευταία χρόνια έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στις  περιοχές 

Πορταριάς, Γλαφυρών, Δράκειας, Διμηνίου, Παλιουρίου, Σέσκλου και Κατηχωρίου με σκοπό 

τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση 

των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των 

ευπαθών προϊόντων. 

Από την άλλη, το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σύνδεση των οικισμών 

μεταξύ τους αλλά και με την πόλη του Βόλου. Υπάρχουν όμως και πολλά προβλήματα που 

σχετίζονται με αυτό. Στο ανατολικό τμήμα του δήμου, στις ΔΕ Αγριάς και Αρτέμιδας, το δίκτυο 

αυτό επιδέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα γεωμετρικά 

του χαρακτηριστικά είναι ακατάλληλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά 

προβλήματα εντός των οικισμών από όπου διέρχεται. Μια σημαντική παρέμβαση για τη μείωση 

του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή ήταν η δημιουργία κυκλικού κόμβου στη θέση 

«Αστέρια» Αγριάς, το 2019, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Επιπλέον, στους οικισμούς Ν. Αγχιάλου, Αγριάς, Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων το 

επαρχιακό δίκτυο διέρχεται από το εσωτερικό τους, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην 

κυκλοφορία των κατοίκων τους όσο και στη διερχόμενη κίνηση των οχημάτων. Παρόμοιο 

πρόβλημα δημιουργείται και στους οικισμούς των ΔΕ Πορταριάς και Ιωλκού. 

Ακόμη ένα πρόβλημα του οδικού δικτύου της περιοχής είναι η έλλειψη κατάλληλων συνδέσεων 

(ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων) μεταξύ οδών που δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία, 

αυξάνοντας έτσι την επικινδυνότητα της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα 
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αυτό κατά μήκος της περιφερειακής οδού του Βόλου, αλλά και κατά μήκος της εθνικής οδού 

προς Αθήνα η οποία διασταυρώνεται με τις οδούς πρόσβασης στην περιοχή των Ν. Παγασών 

και Αγ. Στεφάνου. 

Τέλος, όσον αφορά στο οδικό δίκτυο εντός των οικισμών, εκτός του ΠΣ Βόλου, οι δρόμοι στους 

περισσότερους οικισμούς παρουσιάζουν μεγάλη στενότητα οδοστρώματος και δυσκολία 

προσπέλασης που οφείλεται στην έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού δημιουργώντας κάποιες 

φορές ένα δαιδαλώδες δίκτυο με τους τέμνοντες αγροτικούς δρόμους.  

 

Αστικές συγκοινωνίες 

Οι μετακινήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης εξυπηρετούνται από την «ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΑΕ» η οποία με ανανεωμένο στόλο καλύπτει όλο το ΠΣ Βόλου – Ν. Ιωνίας 

καθώς και γειτονικές περιοχές αρμοδιότητάς της. Ο κεντρικός σταθμός των αστικών 

λεωφορείων βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης, κοντά στην είσοδο, απέναντι από το 

σταθμό υπεραστικών λεωφορείων.  

Συγκεκριμένα η αστική συγκοινωνία χωρίζεται σε Α' και Β' ζώνη. Υπάρχουν 13 λεωφορειακές 

γραμμές κάποιες από τις οποίες ανάλογα με το δρομολόγιο έχουν διαφορετικό τέρμα. Η 

συχνότητα των δρομολογίων είναι ικανοποιητική για τις πιο κεντρικές περιοχές, όσο όμως 

απομακρυνόμαστε από το κέντρο αυτά αραιώνουν σημαντικά (π.χ. Διμήνι, Μελισσάτικα, 

Πλατανίδια). Η ΔΕ Ν. Αγχιάλου δεν εξυπηρετείται από αστικά λεωφορεία, παρά μόνο από 

υπεραστικά. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι γραμμές και ο χάρτης κάλυψης της περιοχής 

(ΚΤΕΛ Βόλου). 

• 1 Άναυρος-Ν. Ιωνία (Πέτρου και Παύλου) 

• Αφετηρία-Αμπελόκηποι/Πανεπιστήμιο 

• Άναυρος-Ν. Ιωνία (ΜΕΤΚΑ) 

• ΟΑΕΔ-Αηδονοφωλιές 

• Αφετηρία-Κατηχώρι/Σταγιάτες  

• Αφετηρία-Τέρμα Λεχώνια/Πλατανίδια 

• ΟΑΕΔ-Αλυκές/ Άγ. Στέφανος 

• Άλλη Μεριά  

• ΟΑΕΔ-Διμήνι 

• Αφετηρία-Αλιβέρι 

• Αφετηρία-Νέο Κοιμητήριο  

• 15 Άναυρος-Παλαιά 

• 49 Αφετηρία-Αγ. Παρασκευή  
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Χάρτης 1.2.3 Περιοχή που καλύπτεται από το  

     Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου. 

 

                                           Πηγή: ΚΤΕΛ Βόλου 

 

Πέραν της Ημερήσιας Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού την ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΑΕ αναλαμβάνει και επιπλέον έργο, όταν της ζητηθεί όπως η μεταφορά 

προσωπικού σε εργοστάσια της περιοχής, η μεταφορά μαθητών προς τα σχολικά τους 

συγκροτήματα αλλά και κάθε περίπτωση που θα ζητηθεί μετακίνηση μαθητών στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών εκδρομών. Να σημειωθεί ότι κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται η 

συχνότητα των δρομολογίων και ο αριθμός των ανταποκρίσεων προκειμένου να καλύπτονται οι 

αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. 

Ο Δ. Βόλου αξιοποιώντας τους εθνικούς πόρους, μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 

υλοποιεί σήμερα ένα έργο αναβάθμισης 42 υφιστάμενων στάσεων λεωφορειακών γραμμών που 

βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές της πόλης και έχουν την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Σκοπός 

του έργου είναι η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, ενεργειακή αυτονομία, 

ηλεκτρονική πινακίδα, φωτισμός LED, υπηρεσίες wi-fi) που αφορά στο επιβατικό κοινό της 

πόλης. 

 

Υπεραστικές συγκοινωνίες 

Στο Βόλο υπάρχει ένα δίκτυο υπεραστικών συγκοινωνιών, μέσω του οποίου συνδέεται η 

περιοχή της Μαγνησίας με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 

(Κοζάνη, Πάτρα, Λάρισα, Λαμία, Ιωάννινα, Τρίκαλα και Αγρίνιο) με τακτικά δρομολόγια 

καθώς και με την Αλβανία και τη Βουλγαρία. 
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Επίσης, η εταιρεία με το σύγχρονο στόλο λεωφορείων που διαθέτει εξυπηρετεί κάθε οικισμό 

(40 σε αριθμό) του νομού και συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου. Οι ώρες 

των δρομολογίων ενδέχεται να μεταβληθούν εάν αλλάξουν οι ώρες των αφίξεων των πτήσεων. 

Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας ΑΕ βρίσκεται στη 

δυτική είσοδο του Βόλου, 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης, στο σημείο που συναντώνται 

οι επαρχιακές οδοί Αθηνών και Λαρίσης που συνδέουν το Βόλο με την ΠΑΘΕ. Απέναντι 

βρίσκεται ο σταθμός αστικών λεωφορείων και σε μικρή απόσταση ο σιδηροδρομικός σταθμός 

και το λιμάνι του Βόλου. Τοπικός υπεραστικός σταθμός υπάρχει και στον οικισμό της Ν. 

Αγχιάλου. 

 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Ο Δ. Βόλου και γενικότερα ο Ν. Μαγνησίας, εξυπηρετείται σιδηροδρομικά τόσο ως προς την 

επιβατική όσο και ως προς την εμπορευματική του κίνηση από το σιδηροδρομικό δίκτυο που 

υπάρχει στα όρια του δήμου και συνδέει την περιοχή καταρχήν με τη Λάρισα και στη συνέχεια 

με την υπόλοιπη χώρα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο περιλαμβάνει τρεις άξονες: 

 

1. Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα: μονή ηλεκτροκίνητη γραμμή εύρους (1,44 μ.). 

2. Βόλος-Βελεστίνο-Παλαιοφάρσαλα: μονή μετρική γραμμή (1,00 μ.). 

3. Βόλος-Άνω Λεχώνια-Μηλιές: μονή γραμμή στενού εύρους (0,60 μ.). 

 

Ο πρώτος άξονας χρησιμοποιείται σήμερα για τη σύνδεση του Βόλου με υπεραστικές 

αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ, με γραμμή που οδεύει προς τη Λάρισα. Η σιδηροδρομική πρόσβαση 

στο σιδηροδρομικό σταθμό Βόλου γίνεται από μια γραμμή κανονικού πλάτους μέσω της Ν. 

Ιωνίας. Μια δεύτερη γραμμή διέρχεται από το ΒΙΟΠΑ και την Α΄ ΒΙΠΕ και συμβάλλει με την 

πρώτη γραμμή στο ύψος του εργοστασίου ΜΕΤΚΑ, όπου λειτουργεί Σιδηροδρομικός Σταθμός 

(ΣΣ) Διαλογής. Η γραμμή αυτή είναι μετρική μέχρι την Α΄ ΒΙΠΕ και συνεχίζει ως γραμμή 

μικτού εύρους μέχρι τη συμβολή της με την κανονική γραμμή, στο ΣΣ Διαλογής. Επίσης είναι 

πολύ σημαντική η ύπαρξη σύνδεσης και με το λιμάνι του Βόλου. Έτσι, συνδέονται οι 

παραγωγικές ζώνες και το λιμάνι του Βόλου με την ενδοχώρα της περιφέρειας. 

Ο δεύτερος άξονας είναι σήμερα ανενεργός, μετά την αναβάθμιση σε γραμμή κανονικού εύρους 

του τμήματος της μετρικής γραμμής των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων από τα Παλαιοφάρσαλα 

(θέση Σταυρός) μέχρι την Καλαμπάκα.  
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Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει τη σιδηροδρομική γραμμή από το ΣΣ Βόλου έως το ΣΣ Μηλεών 

(γνωστή ως γραμμή τραίνου Πηλίου) και μήκους 28,3 χλμ. Αποτελείται από δύο τμήματα: α) το 

πεδινό Βόλος-Άνω Λεχώνια, το οποίο δεν λειτουργεί σήμερα και β) το ορεινό Άνω Λεχώνια-

Μηλιές, μήκους 15 χλμ., το οποίο έχει ανακαινισθεί και λειτουργεί μόνο ως περιηγητική 

γραμμή, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, με ειδικό πρόγραμμα κυκλοφορίας ενός 

ημερήσιου δρομολογίου. Το θεματικό τρένο έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου 

Πολιτισμού (ΦΕΚ 322/Β΄/24-5-1985) ιστορικό διατηρητέο μνημείο και χρειάζεται ειδική 

κρατική προστασία. Η συμβολή του στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι σημαντική, 

γι΄ αυτό απαιτείται η διατήρηση της λειτουργίας του και η προβολή του. 

Ο κεντρικός ΣΣ Βόλου βρίσκεται στον δυτικό τομέα της πόλης και σε μικρή απόσταση από το 

λιμάνι και τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Σημαντικό πρόβλημα λειτουργικό, 

ασφάλειας αλλά και αισθητικό δημιουργεί η διέλευση της γραμμής από τις δυτικές και βόρειες 

περιοχές της Ν. Ιωνίας και στη συνέχεια κατά μήκος της οδού Βυζαντίου–Ιερολοχιτών, μέχρι 

την είσοδό της στο χώρο του ΣΣ (το γνωστό «S»).  

Η ποιότητα της σύνδεσης του Βόλου με τη Λάρισα είναι πολύ σημαντική γιατί μέσω αυτής 

γίνεται η σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότητα των δρομολογίων έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό τα 

τελευταία χρόνια, ενώ κάποια δρομολόγια εξυπηρετούνται μέσω λεωφορείων του ΟΣΕ. 

Επιπλέον, υπάρχουν τακτικά καθυστερήσεις δρομολογίων και οι αμαξοστοιχίες είναι παλιές και 

συχνά προκαλούνται βλάβες. 

Η υφιστάμενη οργάνωση των δρομολογίων σε συνδυασμό με τη χάραξη του δικτύου, 

απομονώνουν το Βόλο από την υπόλοιπη Ελλάδα, και καθιστούν προβληματική τη 

σιδηροδρομική συνδεσιμότητά του. Ο Βόλος συνδέεται ουσιαστικά μόνο με τη Λάρισα και 

μέσω αυτής με την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε η σύνδεσή του με τις υπόλοιπες περιοχές έγκειται 

στη συχνότητα, την ποιότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης των ανταποκρίσεων που είναι 

ανεπαρκείς. Το υπάρχον τροχαίο υλικό είναι πεπαλαιωμένο, αφετέρου μια σειρά στρατηγικών 

επιλογών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΣΕ, έχουν οδηγήσει σε μείωση της 

ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου στην περιοχή έναντι των υπολοίπων μεταφορικών 

μέσων. 

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/15-11-2018): 

α) για τη Σιδηροδρομική Γραμμή (ΣΓ) Βόλου – Λάρισας απαιτείται βραχυπρόθεσμα η 

αναβάθμιση της υποδομής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης ενώ μακροπρόθεσμα, για την 

υποστήριξη του «διπόλου» ανάπτυξης Λάρισας – Βόλου, απαιτείται η εξέλιξη της γραμμής σε 

προαστιακού χαρακτήρα με διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση και πυκνά δρομολόγια. 
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β) για τη ΣΓ Παλαιοφαρσάλου – Βελεστίνου (Βόλου) προτείνεται να εξεταστεί η αναβάθμιση 

και επαναλειτουργία της γραμμής μέσω της οποίας ο Βόλος και ειδικότερα το λιμάνι και οι 

βιομηχανίες της περιοχής, συνδέονται απ’ ευθείας με το σιδηροδρομικό άξονα Βορρά – Νότου, 

τη Δ. Θεσσαλία και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό, με τη Δ. Μακεδονία και το 

λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 

γ) προτείνεται η δημιουργία ΣΓ Βόλου – Αλμυρού. Η γραμμή συνδυάζεται με το 

προγραμματισμένο εμπορευματικό λιμάνι Αλμυρού, το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, τις 

υπάρχουσες μεγάλες βιομηχανίες και την αναμενόμενη περαιτέρω βιομηχανική ανάπτυξη της 

περιοχής. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την 

υλοποίησή του με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 μέσω του ΕΠ “ΥΜΕΠΕΡΑΑ” το έργο «Κατασκευή ηλεκτροκίνησης, 

σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη 

μονή ΣΓ Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της ΣΓ στο τμήμα ΣΣ Λατομείου – ΒΙΠΕ – Βόλος.   

Το ανωτέρω έργο θα αναβαθμίσει θεαματικά τη ΣΓ που συνδέει τις δύο μεγάλες θεσσαλικές 

πόλεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα εγκατασταθεί ηλεκτροκίνηση τύπου τρόλεϊ, για 

ταχύτητες μέχρι και 120 χλμ/ώρα. Η διαδρομή ανάμεσα στο Βόλο και τη Λάρισα, μαζί με τις 

ενδιάμεσες στάσεις, θα μειωθεί στα 40 λεπτά και παράλληλα θα λειτουργήσει και η προαστιακή 

σύνδεση μεταξύ Βόλου και Θεσσαλονίκης με συνολικό χρόνο διαδρομής μόλις 1 ώρα και 40 

λεπτά. 

Επιπλέον το έργο θα περιλαμβάνει τη νέα χάραξη της γραμμής από το Λατομείο ως και τον 

κεντρικό ΣΣ Βόλου, μήκους 10,5 χιλιομέτρων, που θα περνά μέσα από την Α' ΒΙΠΕ Βόλου, με 

κατάργηση του "S" που τέμνει την Νέα Ιωνία και τέλος θα δημιουργηθεί νέος σταθμός-στάση 

στην Α' ΒΙΠΕ Βόλου (“Μέχρι το 2024 η ηλεκτρική σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα σε Βόλο 

και Λάρισα”, 2021, https://www.cnn.gr). 

Από την άλλη, έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση μέσω του ΕΠ «ΠΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 

2014-2020» το έργο της ηλεκτροκίνησης στη μονή γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα το 

οποίο θα αναβαθμίσει τη ΣΓ που συνδέει τον Παλαιοφάρσαλο με τα αστικά κέντρα της 

Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Καλαμπάκας και θα συνδέσει έτσι το σιδηροδρομικό τμήμα 

του δυτικού Θεσσαλικού κάμπου με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο (Μόσχου Μ., 2021, 

https://energypress.gr). 

 Η υλοποίηση των ανωτέρω θα βελτιώσει σημαντικά τη χωροταξική ένταξη της περιοχής στον 

εθνικό και διευρωπαϊκό χώρο, θα δώσει ώθηση στην οικονομία και θα συντελέσει στην 

επίτευξη του στόχου για δημιουργία διπόλου ανάπτυξης με τη Λάρισα. 

 

https://energypress.gr/
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Αεροπορικές υποδομές 

Στη ΔΕ Ν. Αγχιάλου βρίσκεται ο κρατικός αερολιμένας Ν. Αγχιάλου, ο οποίος αποτελεί το 

μοναδικό αεροδρόμιο της ευρύτερης ηπειρωτικής περιοχής που την εξυπηρετεί 

συμπληρωματικά ως προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του 

ξεκίνησε το 1993. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το κέντρο της πόλης του Βόλου, 

ανάμεσα στη Ν. Αγχίαλο και Αλμυρό και είναι εύκολα προσβάσιμος από τον αυτοκινητόδρομο 

1 (Αθηνών - Θεσσαλονίκης) στο ύψος του κόμβου του Αλμυρού.  

Πρόκειται για αμιγώς επιβατικό αερολιμένα, που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του 

στρατιωτικού αερολιμένα Ν. Αγχιάλου όπου στεγάζεται η 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Δεν χαρακτηρίζεται ως διεθνές, αλλά ως σημείο εισόδου – εξόδου στη χώρα. Η 

εκμετάλλευσή του ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).  

 

Λιμενικές υποδομές 

Το λιμάνι του Βόλου θεωρείται κύρια διεθνής θαλάσσια πύλη της χώρας. Είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα λιμάνια που συνδέεται με το βασικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και 

το κυριότερο σε επίπεδο κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας που τη συνδέει ακτοπλοϊκά με τις 

Βόρειες Σποράδες. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, το λιμάνι του Βόλου 

είναι εμπορικό και τουριστικό και από το 1988 βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 

ελληνικών λιμένων στη διακίνηση εμπορευμάτων.   

Με βάση τα στοιχεία του ΓΠΣ Βόλου, από το 2002 η διαχείριση του λιμένα ανήκει στην ΟΛΒ 

ΑΕ. Η τελευταία διαχειρίζεται τις λιμενικές ζώνες α) από τον όρμο Αγριάς-ΒΡ (British 

Petroleum)-πρώην ΑΓΕΤ ΑΕ έως τα Πευκάκια-Αλυκές, β) στον Σωρό, γ) στην Ακτή 

Μαμιδάκης, Χρυσή Ακτή Παναγιάς και δ) στο Τσιγγέλι Αλμυρού. Οι εγκαταστάσεις που 

υπάρχουν στο εσωτερικό των ζωνών αυτών περιλαμβάνουν: 

1. Τον κεντρικό λιμένα Βόλου. 

2. Τις λιμενικές εγκαταστάσεις εμπρός από την τσιμεντοβιομηχανία της πρώην ΑΓΕΤ ΑΕ 

και της BP/SHELL, στα ανατολικά του κεντρικού λιμένα μετά το λόφο της Γορίτσας. 

3. Τα παραλιακά κρηπιδώματα στον όρμο Αγριάς. 

4. Τους προβλήτες φορτοεκφόρτωσης των εργοστασίων SOVEL και ΕΛΣΙΔ στον όρμο 

Σούρπης στην περιοχή Τσιγγέλι Αλμυρού. 

Σ΄ αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχουν τέσσερις προβλήτες (τουριστικός και εμπορικoί), 

ιχθυόσκαλα, κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, 

φορτοεκφορτωτικά μέσα, κρηπιδώματα, μόλοι εξυπηρέτησης βιομηχανιών και πετρελαιοφόρων 
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πλοίων motor ship για τη μεταφορά πετρελαίου από και προς την υπόλοιπη χώρα κ.ά. καθώς 

και δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Πιο συγκεκριμένα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΛΒ που αφορά στον κεντρικό λιμένα 

Βόλου, περιλαμβάνονται δύο φυλάκια (εξόδου λιμένος και parking), το κεντρικό κτίριο του 

ΟΛΒ, η αίθουσα αναμονής των επιβατών, η αίθουσα αναμονής-εξυπηρέτησης 

κρουαζιερόπλοιων, το κτίριο του Λιμεναρχείου, το κτίριο του αντλιοστασίου, η ανατολική και 

δυτική αποθήκη, τα κτίρια της πρώην ιχθυαγοράς και  βοηθητικοί χώροι, το φυλάκιο Τελωνείου 

εισόδου προβλήτας Σιλό, το φυλάκιο Λιμεναρχείου εισόδου προβλήτας Σιλό, το κτίριο 

συνεργείου, το κτίριο Σιλό, το κτίριο ηλεκτρονικής πλάστιγγας και βοηθητικός χώρος, το κτίριο 

υποσταθμού της ΔΕΗ, το κτίριο εξυπηρέτησης του πορθμείου και βοηθητικό κτίριο, το 

συγκρότημα των παλαιών σφαγείων, τα υπόστεγα χονδρικής πώλησης και τέλος τέσσερις 

αποθήκες. Η ΟΛΒ ΑΕ διαθέτει οδικό, σιδηροδρομικό αλλά και άλλα δίκτυα. Επίσης, στο λιμάνι 

του Βόλου, λειτουργεί Λιμεναρχείο, Τελωνείο και Αστυνομία Ελέγχου Διαβατηρίων. 

Στην υπόλοιπη παραλιακή ζώνη, εμπρός από τις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας  

LAFARGE (πρώην ΑΓΕΤ ΑΕ), υπάρχουν τρεις μόλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από 

την εταιρεία κυρίως για τη μεταφορά τσιμέντου με πλοία στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και σε 

χώρες του εξωτερικού, ενώ στον όρμο πετρελαίων της εταιρείας ΒΡ, ακριβώς δίπλα τους προς 

τα ανατολικά, υπάρχει μόλος ο οποίος χρησιμοποιείται από τα πετρελαιοφόρα πλοία motor ship 

για τη μεταφορά του πετρελαίου από και προς την υπόλοιπη χώρα. 

Επιπλέον, στο Δ. Βόλου υπάρχουν τρία αλιευτικά καταφύγια, ένα στην περιοχή των Παλαιών 

(απέναντι από την πλατεία του Δημαρχείου) συνδυασμένο με την ιχθυαγορά, ένα στη Ν. 

Αγχίαλο και ένα μικρότερο στην Αγριά. Οργανωμένοι τουριστικοί λιμένες, δηλαδή μαρίνες, δεν 

υπάρχουν. Τα σκάφη αναψυχής ελλιμενίζονται είτε στο λιμάνι του Βόλου είτε σε ορισμένες 

μικρές λιμενικές υποδομές (όπως το αλιευτικό καταφύγιο Ν. Αγχιάλου) είτε απλά 

αγκυροβολώντας σε κάποιον όρμο. 

Εξετάζοντας ειδικότερα τον ρόλο του λιμανιού, αυτός είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη 

της περιοχής. Η τουριστική κίνηση που εξυπηρετεί αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλο και πιο τακτικά υποδέχεται μεγάλα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται το 

Βόλο. Υπάρχει ζήτημα όμως αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της ευρύτερης ζώνης 

του λιμένα, καθώς και σχετικός σχεδιασμός αυτής.  

Για τον λιμένα Βόλου υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) 

Λιμένα Βόλου και ΠΠΠΑ (ΦΕΚ 419/26-11-2013) καθώς και Περιβαλλοντικοί Όροι, που 

προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του κεντρικού 

λιμανιού, οι οποίες θα διαχωρίσουν την τουριστική από την εμπορική κίνηση και θα 
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απομακρύνουν από το κέντρο τις ιδιαίτερα ρυπογόνες δραστηριότητες του σκραπ και των χύδην 

φορτίων. 

Σύμφωνα με τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, για να ανταποκριθεί στον 

ρόλο του το λιμάνι του Βόλου απαιτείται η υλοποίηση των έργων που προβλέπονται από το 

master plan που θα συμβάλλουν στη λειτουργική του αναβάθμιση ως επιβατικού, τουριστικού 

με υποδομές κατάλληλες για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων και εμπορικού λιμανιού εθνικής 

και διεθνούς εμβέλειας. Η επέκταση του επιβατικού και τουριστικού τμήματος στο λιμάνι του 

Βόλου θα επιτρέψει παράλληλα την εκτέλεση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην 

πόλη του Βόλου.  

Επιβάλλεται η πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων με τη δημιουργία μαρίνας ή 

τουριστικού καταφυγίου στον Βόλο και η διερεύνηση των δυνατοτήτων χωροθέτησης και 

άλλων σχετικών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλιευτικών 

καταφυγίων, στην Αλόννησο, στα παράλια στα εξωτερικά παράλια του Πηλίου και στον 

Παγασητικό κόλπο.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση της πόλης στο 

θαλάσσιο μέτωπο, ο Δ. Βόλου διεκδικεί την παραχώρηση τμημάτων της χερσαίας ζώνης του 

λιμένα που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, όπως τον πεζόδρομο της παραλίας, το 

πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία του Αναύρου, την παραλία της Αγριάς, τμήμα της 

κατοικημένης περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου, το χώρο των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων 

και τον παρακείμενο χώρο στάθμευσης προκειμένου να τα αξιοποιήσει για πολιτιστικές, 

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 

Τηλεπικοινωνίες  

Δίκτυο οπτικών ινών 

Στο Δήμο Βόλου λειτουργεί το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Iνών 

(Metropolitan Area Network) το οποίο ολοκληρώθηκε με διάφορα έργα από το 2000 μέχρι το 

2017 μέσω του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 και του ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Πρόκειται για ένα δίκτυο υπόγειων υποδομών και υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού το οποίο διασυνδέει (ασύρματα) κτίρια του τομέα της δημόσιας διοίκησης, της 

υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας με σκοπό την ταχύτατη και ασφαλέστερη επικοινωνία 

μεταξύ τους. Παρέχει στους χρήστες τη χρήση δικτύων υψηλής ποιότητας, χωρητικότητας και 

απόδοσης, με απεριόριστες δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων, εικόνας και ήχου και 

μειωμένες τηλεπικοινωνιακές δαπάνες. 
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Συγκεκριμένα, οι χρήστες/κόμβοι του δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Βόλου είναι 144 (με 

δυνατότητα διασύνδεσης νέων) και περιλαμβάνουν δημοτικά κτίρια, σχολεία όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομείo κλπ.   

Η συντήρηση του δικτύου γίνεται από τον ΟΤΕ υπό την ευθύνη του δήμου και 

πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Από τα σημεία που λειτουργούν σήμερα κάποια παρουσιάζουν 

βλάβη και κάποια δεν λειτούργησαν ποτέ. Παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη διασύνδεσης και νέων 

χρηστών στο ανωτέρω δίκτυο. 

 

Δίκτυο WiFi και WiFi for Europe  

Στο Βόλο από το 2015 λειτουργεί ασύρματο εξωτερικό δίκτυο (volosnet) για την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, που υλοποιήθηκε μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων e-Trikala ΑΕ με σκοπό τη δωρεάν παροχή ασύρματου δικτύου 

wi-fi στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Περιλαμβάνει 12 σημεία Ασύρματης 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό (Wireless 

Hotspots) που είναι εγκατεστημένα στην παραλιακή οδό, στο Πανεπιστήμιο, στο Δημαρχείο, σε 

ιερούς ναούς, σε αθλητικά κέντρα και σε άλλα δημοτικά κτίρια της πόλης. Υπάρχει ανάγκη 

επέκτασής του και σε άλλα σημεία, καθώς και αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού για 

ακόμα περισσότερη κάλυψη. 

Παράλληλα, ο Δήμος Βόλου προωθεί την ελεύθερη – δωρεάν συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο 

μέσω του προγράμματος «WiFi for Europe (WiFi4EU)», στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας «Κοινωνία του Gigabit 2025». Σκοπός του προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε 

κατά το 2020, είναι η παροχή στους πολίτες δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της 

ανάπτυξης ενός δικτύου WiFi σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, 

δημόσια κτίρια κ.ά.) της πόλης.  

Αναλυτικότερα, οι χώροι που εξυπηρετούνται από το δίκτυο WiFi4EU μέχρι σήμερα (2020) 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

                         Πίνακας 1.2.10 Σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU. 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΠΙΡΕΡ (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

ΚΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

ΠΑΡΚΟ ΑΣΥΛΟ (αθλητικός χώρος) 

                            Πηγή: Τμήμα Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Διαφάνειας Δ. Βόλου. 
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Τοπικό δίκτυο Η/Υ υπηρεσιών Δήμου Βόλου 

Οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου διαθέτουν ένα οργανωμένο δίκτυο διασύνδεσης Η/Υ (volos-

city), αξιοποιώντας το δίκτυο οπτικών ινών που υπάρχει στον Βόλο, με όφελος την πρόσβαση 

όλων των υπαλλήλων σε κοινά προγράμματα και φακέλους, την κοινή χρήση περιφερειακών 

συσκευών (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, σαρωτές) και τον διαμοιρασμό σύνδεσης στο internet. 

Διαδικτυακή πύλη (portal) και Ψηφιακές Υπηρεσίες 

O Δήμος Βόλου διαθέτει μία διαδραστική διαδικτυακή πύλη (www.dimosvolos.gr) με σκοπό 

την παροχή α) υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, β) πληροφοριών σχετικά με δρώμενα 

του δήμου και γ) χρήσιμων πληροφοριών σε κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Μέσω της 

πύλης αυτής ο δημότης μπορεί μεταξύ άλλων: 

1. Να ενημερώνεται για διάφορες ανακοινώσεις, προκηρύξεις, δημοπρασίες, συνεδριάσεις 

συλλογικών οργάνων κ.ά. και να διατυπώνει την γνώμη του μέσω ψηφοφοριών για 

τρέχοντα θέματα. 

2. Να ενημερώνεται για τοπικά γεγονότα, εκδηλώσεις κτλ. και να έχει πρόσβαση σε 

χρηστικές πληροφορίες όπως κινηματογράφοι, διανυκτερεύοντα φαρμακεία κ.ά. 

3. Να αναφέρει ζητήματα καθημερινότητας μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης αιτημάτων Novoville App και να παρακολουθεί την επίλυσή τους. 

4. Να υποβάλει αίτηση για την έκδοση διαφόρων τύπων πιστοποιητικών και για την 

υποβολή παραπόνων και βλαβών. 

5. Να ενημερώνεται για τις οφειλές του στο δήμο και τα ειδοποιητήρια που τον αφορούν. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, έχει ενεργοποιηθεί πρόσφατα μια πλατφόρμα ψηφιακών 

υπηρεσιών (https://volos.ctservises.gr) προς τους πολίτες προσφέροντας τη δυνατότητα να 

αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά και χωρίς τη φυσική τους παρουσία διάφορα 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ή να υποβάλλουν άλλες αιτήσεις (απαλλαγή τελών καθαριότητας 

& ηλεκτροφωτισμού, αίτηση υπαγωγής σε ενεργή ρύθμιση - διακανονισμό κ.ά.).  

Η τακτική ενημέρωση των πληροφοριών και στοιχείων που υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο, ο 

εμπλουτισμός αυτού με περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του κοινού 

εξ αποστάσεως, η συντήρηση αλλά και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και 

προγραμμάτων, θα βοηθήσουν στη σωστή λειτουργία αυτών των υποδομών και στην άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Αντίστοιχες διαδικτυακές πύλες υφίστανται για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του δήμου 

(ΔΕΥΑΜΒ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ). 

 

http://www.dimosvolos.gr/
https://volos.ctservises.gr/
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Δίκτυο Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας 

Η περιοχή του δήμου καλύπτεται ως προς τις υποδομές σταθερής τηλεφωνίας από το δίκτυο του 

ΟΤΕ το οποίο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. 

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών καλύπτουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό την περιοχή  ακόμη και τις ορεινές περιοχές του δήμου. 

 

1.2.4 Οικιστικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

Οικισμοί και Πολεοδομικός Σχεδιασμός  

Στην εδαφική περιφέρεια του δήμου περιλαμβάνονται συνολικά σαράντα οκτώ (48) οικισμοί. 

Από αυτούς οι περισσότεροι είναι αγροτικοί και μόνο οι τέσσερις, Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αγριάς 

και Ν. Αγχιάλου, έχουν μέγεθος πληθυσμού που τους κατατάσσει στους αστικούς οικισμούς. Οι 

τελευταίοι έχουν αυξημένες λειτουργίες και εξυπηρετήσεις, με το Βόλο να αποτελεί έδρα 

πολλών υπηρεσιών, ως πρωτεύουσα του νομού.  

Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Βόλος 

και η Ν. Ιωνία ως πολεοδομικό συγκρότημα είναι κέντρο 2ου επιπέδου, η Αγριά, η Νέα 

Αγχίαλος, η Πορταριά, η Μακρινίτσα, το Διμήνι, η  Ανακασιά και τα Άνω Λεχώνια είναι 4ου 

επιπέδου, ενώ όλοι οι άλλοι οικισμοί είναι 5ου επιπέδου. 

Οι οικισμοί, πέραν του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, είναι διάσπαρτοι στην εδαφική περιοχή 

του δήμου και σε συνδυασμό με τις άλλες χρήσεις γης (καλλιεργήσιμη γη, βοσκοτόπια, δασικές 

εκτάσεις κ.ά.) και τη διακύμανση του υψομέτρου, συντελούν στο σχηματισμό μιας ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσας γεωμορφολογίας με πολλές διαφοροποιήσεις. 

Η πόλη του Βόλου συνίσταται στο ΠΣ Βόλου το οποίο περιλαμβάνει τις Δημοτικές  Κοινότητες 

και τους οικισμούς που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (πρώην Δήμοι Βόλου, Ν. Ιωνίας, 

Ιωλκού και Κοινότητες Αγριάς, Άλλης Μεριάς και Διμηνίου). 

        

    Πίνακας 1.2.11 Οικισμοί Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ Κοινότητα Αγριάς Αγριά 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Κοινότητα Διμηνίου Διμήνι 

  Κάκκαβος 

  Παλιούρι 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Κοινότητα Βόλου Βόλος 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ Κοινότητα Αγίου Ονουφρίου Άγιος Ονούφριος 

 Κοινότητα Ανακασιάς Ανακασιά 

 Κοινότητα Άνω Βόλου Άνω Βόλος 
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  Ιωλκός  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Κοινότητα Νέας Ιωνίας Κλήμα 

  Μελισσάτικα 

  Νέα Ιωνία 

  Φυτόκο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Κοινότητα Άλλης Μεριάς Άλλη Μεριά 

  Γορίτσα  

       Πηγή: ΓΠΣ ΠΣ Βόλου και Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).   

 

Πίνακας 1.2.12 Οικιστικό Δίκτυο Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου ανά πληθυσμιακό μέγεθος. 

 

             Πηγή: ΓΠΣ ΠΣ Βόλου. 

 

Η οικιστική οργάνωση όλων αυτών των οικισμών ακολουθεί τη σχετική πολεοδομική 

νομοθεσία, ανάλογα με το αν υπάρχουν όρια οικισμού ή αν είναι οικισμοί προ του 1923, αν 

είναι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων και αν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σχέδιο 

πόλης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα διοικητικά όρια του Δ. Βόλου υπάρχουν δεκαοχτώ (18) οικισμοί 

στις ΔΕ Βόλου, Ν. Ιωνίας, Ιωλκού, Μακρινίτσας, Πορταριάς, Αγριάς και Αρτέμιδος που έχουν 

χαρακτηριστεί με ΠΔ του 1978, 1980 και 1997 ως παραδοσιακοί οικισμοί και ισχύουν για 
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αυτούς ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Αναλυτικότερα οι οικισμοί και τα ΠΔ 

χαρακτηρισμού τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

   Πίνακας 1.2.13 Χαρακτηρισμός οικισμών του Δήμου ανά ΔΕ. 

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

 ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤ. ΜΕ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤ. ΜΕ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ 

ΟΡΙΘΕΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ (ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 2000 ΚΑΤ. 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ (ΠΡΟ 

ΤΟΥ 1923 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΝΟΜΑΡΧΗ)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ 

ΝΕΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΓΡΙΑ XANIA ΔΡΑΚΕΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΑ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙ

ΔΙΜΗΝΙ (A’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ) ΣΕΣΚΛΟ

ΔΙΜΗΝΙ (Β’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ) ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

(ΠΑΡΑΘ. ΟΙΚ. ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ 

ΤΡΑΠ/ΛΩΝ)

ΣΕΡΒΑΝΑΤΕΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (ΚΑΤΩ 

ΛΕΧΩΝΙΩΝ)
ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

ΒΡΟΧΙΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ

ΒΟΛΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΞΕΔΩΝ

ΣΩΡΟΣ (ΟΙΚ.ΣΥΝ. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ

ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

ΚΗΠΙΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΣΙΑ

6 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΜΑΡΑΘΟΣ

ΜΑΡΑΘΟΣ ΑΪΔΙΝΙ ΑΪΔΙΝΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ ΦΥΤΟΚΟ ΓΛΑΦΥΡΕΣ (ΚΑΠΟΥΡΝΑ)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΧΑΡΙΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ

ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ

ΚΑΤΩΧΩΡΙ

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Ι / Π. Ε

1 ΑΓΡΙΑΣ

4 ΒΟΛΟΥ

5 ΙΩΛΚΟΥ

2 ΑΙΣΩΝΙΑΣ

3 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

9 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

7 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

8 Ν. ΙΩΝΙΑΣ

   Πηγή: Ιδία επεξεργασία.  

 

Σήμερα, εγκεκριμένο σχέδιο πόλης έχουν οι οικισμοί του Βόλου, της Ν. Ιωνίας, της Αγριάς και 

της Ν. Αγχιάλου. Επιπλέον, υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για το 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου και για τη Ν. Αγχίαλο το οποίο έχει αναθεωρηθεί μετά από 

την έγκριση νέων μελετών ΓΠΣ  (ΦΕΚ τ. Α.Α.Π 237/4-11-2016 και ΦΕΚ τ. Α.Α.Π 236/4-11-

2016 αντίστοιχα). Επίσης, έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσας (275/ΑΑΠ/13-12-2016).  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
81 

Χωρίς έγκριση παραμένει το ΣΧΟΟΑΠ της ΔΕ Αρτέμιδος, παρότι έχει ολοκληρωθεί ως μελέτη 

από το 2015. Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί με το Ν. 2508/97 και επειδή το 

νομικό πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης της χώρας έχει αλλάξει άρδην (Ν.4269/2014 και 

Ν.4447/2016, Ν.4635/19), θα απαιτηθεί να εκπονηθεί νέα μελέτη «Τοπικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου» για τη ΔΕ Αρτέμιδας. Μάλιστα, καθώς η ΔΕ Αρτέμιδας καλύπτει το μεγαλύτερο 

τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου του δήμου προς το Πήλιο και διαθέτει μεγάλες 

τουριστικές αναπτυξιακές δυνατότητες, η μελέτη αυτή θεωρείται υψηλής προτεραιότητας και 

αναζητούνται πόροι χρηματοδότησής της. 

Γενικότερα, όλη η χωρική ενότητα του Δ. Βόλου θα πρέπει να αποκτήσει στα επόμενα χρόνια 

ολοκληρωμένο και σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό μέσω εκπόνησης των απαιτούμενων 

μελετών τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και  πολεοδομικών σχεδίων εφαρμογής. 

 

Πίνακας 1.2.14 Εκπονηθείσες μελέτες ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΕ: ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ, 

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, 

ΑΓΡΙΑΣ 

ΓΠΣ 

Ολοκληρώθηκε – Εγκρίθηκε 

(ΦΕΚ τ. Α.Α.Π 237/4-11-

2016) 

Περιλαμβάνει όλες 

τις Δημοτικές 

Ενότητες (και 

όλους τους 

οικισμούς) και όχι 

μόνο την περιοχή 

του ΠΣ Βόλου 

ΔΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΟΑΠ 

Ολοκληρώθηκε – Εγκρίθηκε 

(ΦΕΚ τ. Α.Α.Π 237/4-11-

2016) 

 

ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΧΟΟΑΠ 
Ολοκληρώθηκε αλλά δεν 

εγκρίθηκε 

Απαιτείται νέα 

μελέτη 

ΔΕ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΠΣ 

 

Ολοκληρώθηκε – Εγκρίθηκε 

(ΦΕΚ τ. Α.Α.Π 236/4-11-

2016) 

 

  Πηγή: ΥΔΟΜ Δ. Βόλου και ιδία επεξεργασία. 

 

Σημειώνεται ότι τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ που πλέον αναφέρονται ως Τοπικά Χωρικά Σχέδια 

(ΤΧΣ και μετά το Ν. 4447/2016 ως Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ όταν αφορά μία ή 

περισσότερες ΔΕ ενός δήμου), αποτελούν εργαλεία αειφόρου οργάνωσης του φυσικού και του 

δομημένου περιβάλλοντος σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ακολουθώντας και 

εξειδικεύοντας τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. Με τα ΤΠΣ ρυθμίζονται 

θέματα που αφορούν στην οργάνωση των χρήσεων γης, των λειτουργιών και των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων τόσο εντός των οικισμών όσο και στον εξωαστικό χώρο, στις οικιστικές 

επεκτάσεις, στον εξοπλισμό με κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς λειτουργίες.  
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Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση 

Ο αστικός ιστός της πόλης αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα σε έναν απλό ορθογωνικό κάνναβο, με 

ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα (ιπποδάμειο σύστημα), που συμπεριλαμβάνει τους δύο 

οικιστικούς πυρήνες Βόλου και Ν. Ιωνίας με επεκτάσεις προς τα βόρεια και ανατολικά (σε 

πρώην αδόμητες περιοχές). Έτσι, η πόλη του Βόλου έχει αναπτυχθεί ως μια μονοκεντρική 

πόλη, παρά το γεγονός ότι το πρώτο ΓΠΣ που θεσμοθετήθηκε του 1985 προέβλεψε τη 

δημιουργία πολλών περιφερειακών πολεοδομικών κέντρων στις πολεοδομικές του ενότητες. Το 

αναθεωρημένο ΓΠΣ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (2016), υιοθετώντας την αρχή της 

συμπαγούς πόλης, τείνει να εξομαλύνει την έντονα μονοκεντρική οργάνωση της πόλης με τη 

δημιουργία μιας ιεραρχημένης πολυκεντρικής δομής κεντρικών λειτουργιών, που θα βελτιώνει 

τη λειτουργικότητα της πόλης με έμφαση στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος και θα 

ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική και τη βιωσιμότητά της.  

Έτσι, οι περισσότερες και σημαντικότερες λειτουργίες συγκεντρώνονται γύρω από το ιστορικό 

κέντρο, αν και ένα μικρότερο κέντρο έχει αναπτυχθεί και στη Ν. Ιωνία. Οι χρήσεις γης στο 

κέντρο παρουσιάζουν σχετική διάχυση, με την κατοικία να συνυπάρχει με τις χρήσεις εμπορίου, 

υπηρεσιών αλλά και αναψυχής. Όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο κυριαρχεί η χρήση της 

κατοικίας. Στην παραλιακή ζώνη επικρατούν χρήσης αναψυχής και τουρισμού. Τέλος, στους 

γύρω οικισμούς (Νέες Παγασές, Αγριά, Πορταριά κ.λπ.), εκτός της κατοικίας, υπάρχει επίσης η 

χρήση αναψυχής και τουρισμού. Οι συγκρούσεις χρήσεων γης είναι περιορισμένες. 

Όσον αφορά στους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους, καθώς και στους χώρους πρασίνου, 

αυτοί είναι σχετικά περιορισμένοι στην πόλη του Βόλου και άνισα κατανεμημένοι. Βέβαια, η 

ανεπάρκεια αυτή αντισταθμίζεται στο κέντρο από την παραθαλάσσια ζώνη από την περιοχή του 

λιμανιού έως τον Άναυρο. Οι περιφερειακοί οικισμοί αντιμετωπίζουν και αυτοί ελλείψεις σε 

ελεύθερους χώρους όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

             Πίνακας 1.2.15 Ανάλυση εντός σχεδίου περιοχών και κοινόχρηστων χώρων ανά ΔΕ. 

ΠΣ Βόλου στρ. 

Ποσοστό 

κάλυψης 

% 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων 16.449,00 100,00 

Οικοδομήσιμοι χώροι 8.598,17 52,27 

Κοινόχρηστοι χώροι 6.363,70 38,69 

Κοινωφελείς χώροι 1.595,34 9,70 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

Χώροι κυκλοφορίας 4.648,19 28,26 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 911,00 5,54 
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Χώροι αστικού πρασίνου 804,51 4,89 

Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, 

αγροτικά πάρκα, παραγωγικές δραστηριότητες 

κλπ. 

143,44 0,87 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, 

Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και 

Αθλητισμού 

401,84 2,44 

ΔΕ Ν. Αγχιάλου στρ. 

Ποσοστό 

κάλυψης 

% 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων 3.449,00 100,00 

Οικοδομήσιμοι χώροι 3.191,00 92,52 

Κοινόχρηστοι χώροι 84,10 2,44 

Κοινωφελείς χώροι 101,32 2,94 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

Χώροι κυκλοφορίας 2,05 2,44 

Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο - πλατείες - 

πάρκα - παιδ. Χαρές 
82,05 97,56 

ΔΕ Μακρινίτσας στρ. 

Ποσοστό 

κάλυψης 

% 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων 609,45 100,00 

Κοινόχρηστοι χώροι 7,89 92,52 

Κοινωφελείς χώροι 8,15 2,44 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

Κυκλοφορία (Χώροι στάθμευσης) 3,51 44,50 

                       Πηγή: ΓΠΣ ΠΣ Βόλου, ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδας (μη εγκεκριμένο), ΓΠΣ Ν. Αγχιάλου, 

                       ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας και ΥΔΟΜ Δ. Βόλου, Ιδία Επεξεργασία. 

 

Όσον αφορά στη Ν. Αγχίαλο, κυρίαρχη χρήση είναι αυτή της κατοικίας, η οποία είναι επίσης 

οργανωμένη με βάση το ιπποδάμειο σύστημα. Στο νότιο τμήμα του αστικού ιστού 

συγκεντρώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, οι κοινωφελείς χρήσεις, τα μνημεία και οι 

αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και η ζώνη με τα τουριστικά καταλύματα. Με το ΓΠΣ Αγχιάλου 

(2016) οργανώθηκαν επεκτάσεις σε ήδη δομημένες περιοχές του παραλιακού μετώπου με 

μεγαλύτερη επέκταση β΄ κατοικίας προς τη Δημητριάδα και μικρότερη α΄ κατοικίας προς το 

Στούπι. 
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Γενικά στο Δήμο Βόλου, οι χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο είναι αρκετά συγκεντρωμένες 

και συγκρατημένες, γεγονός που οφείλεται αφενός στην ύπαρξη θεσμοθετημένης Ζώνης 

Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) περιμετρικά του ΠΣ και αφετέρου στην ύπαρξη οργανωμένων 

υποδοχέων της βιομηχανίας. Η ΖΟΕ, η οποία μέσω των όρων και περιορισμών δόμησης 

κατάφερε να συγκρατήσει τις τάσεις αστικής διάχυσης και να οδηγήσει σε σημειακές 

συγκεντρώσεις ομοειδών δραστηριοτήτων, θεσμοθετήθηκε το 1986 και καλύπτει τις ΔΕ Βόλου, 

Ιωλκού, το νότιο τμήμα της ΔΕ Ν. Ιωνίας, καθώς και τα παραλιακά τμήματα των ΔΕ 

Πορταριάς, Αγριάς και Αρτέμιδας. Έχει κυρίως χαρακτήρα προστασίας οικοσυστημάτων 

(Πήλιο, Παγασητικός κόλπος, παραθαλάσσια δάση), γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, 

αρχαιολογικών χώρων εθνικής σημασίας (Σέσκλο-Διμήνι), τουριστικών διαδρομών και εισόδων 

στο αστικό κέντρο του Βόλου (Α΄ Φάση/Στάδιο ΓΠΣ Βόλου, κεφ. Α3, σελ. 72).  

Το φαινόμενο βέβαια της διάσπαρτης δόμησης α΄ κατοικίας στον εξωαστικό-αγροτικό χώρο, αν 

και σχετικά περιορισμένο, δεν εκλείπει. Επίσης, μικροί θύλακες ανάμικτης μόνιμης και 

παραθεριστικής κατοικίας, αλλά και χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, συναντώνται στην 

παραλιακή ζώνη από τη Ν. Αγχίαλο έως το Μαλάκι. Εμφανίζεται επομένως, και στο Δ. Βόλου 

το σύνηθες ελληνικό φαινόμενο της οικιστικής πίεσης στην παράκτια και περιοικιστική ζώνη 

των μεγάλων πόλεων. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί και εξωαστικοί οικισμοί που έχουν 

οργανωθεί μέσω οικοδομικών συνεταιρισμών για την κάλυψη αρχικά αναγκών παραθεριστικής 

β΄ κατοικίας (Αγ. Στέφανος-Σωρός, Αστέρια-Αγριά, Μάραθος) οι οποίοι, εδώ και αρκετά 

χρόνια, έχουν μετατραπεί σε οικισμούς α΄ κατοικίας.  

Η βιομηχανία–βιοτεχνία είναι εγκατεστημένη στο μεγαλύτερο μέρος της στους 

θεσμοθετημένους υποδοχείς (ΒΙΠΕ-ΒΙΟ.ΠΑ-Ζώνες ΖΟΕ), αν και υπάρχει τάση διάχυσης  της 

μεταποίησης και του χονδρεμπορίου και χωροθέτησής τους είτε διάσπαρτα είτε κατά μήκος των 

σημαντικών οδικών αξόνων που συνδέουν το οικιστικό δίκτυο της περιοχής, ιδιαίτερα στις 

εξόδους προς Αθήνα (περιοχή δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην επαρχιακή οδού 

μεταξύ Ν. Αγχιάλου και Μικροθηβών), προς Λάρισα και προς Αγριά. 

Στο Δήμο Βόλου υπάρχει η Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου (ΦΕΚ 24Δ΄/1970) στην ΔΕ Αισωνίας και το 

Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) (ΦΕΚ 308Α΄/31-12-2003) σε επέκταση της Α΄ ΒΙΠΕ, ενώ υπάρχει 

και η Β΄ ΒΙΠΕ στην περιοχή του Δήμου Ρ. Φεραίου. Άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως 

αυτές της ΑΓΕΤ και της ΜΕΤΚΑ βρίσκονται σε περιοχές ΖΟΕ (Περιοχή 2 - ΦΕΚ 63Δ΄/18-02-

1986). 

 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020, μέσω του εργαλείου των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), ο Δήμος Βόλου σχεδίασε μια Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
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Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για μια συγκεκριμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) εντός της Αστικής 

Περιοχής αρμοδιότητάς του, με σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των κοινωνικών, 

οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της ΠΠ. Η Περιοχή 

Παρέμβασης περιλαμβάνει το εμπορικό κέντρο και το ιστορικό κέντρο του Βόλου και το 

κέντρο της Ν. Ιωνίας. 

Η Στρατηγική ΒΑΑ με τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη 

Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)» εγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια με τις υπ’ αρ. 3018/9-

10-2017 και 2649/12-8-2020 αντίστοιχες αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

ΠΕΠ Θεσσαλίας και περιλαμβάνει δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Για την ωρίμανση, υποβολή για χρηματοδότηση, υλοποίηση και παρακολούθηση των πράξεων 

που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιό της έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των 

Δήμου Βόλου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ και του Δημοτικού Οργανισμού 

ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, που αποτελούν τους εταίρους του εταιρικού σχήματος της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου. 

Ο Δήμος Βόλου αποτελεί την Αστική Αρχή και τον επικεφαλής εταίρο του σχήματος και είναι 

υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ μεταξύ των εταίρων 

και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. 

 

Στόχοι ΣΒΑΑ 

Το όραμα που διατυπώθηκε για την βιώσιμη ανάπτυξη της Περιοχής Παρέμβασης είναι «Η 

αναζωογόνηση του αστικού κέντρου με την αξιοποίηση των χωρικών και λειτουργικών του 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων  και  κύριο στόχο τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη». Οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι ειδικοί στόχοι που τους εξειδικεύουν στον τομέα του 

Περιβάλλοντος και τον Κοινωνικό-Οικονομικό τομέα είναι: 

 
α) Στρατηγικός Στόχος 1: “Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και 

διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς” 

     

Ειδικοί στόχοι:  

- Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων 

- Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

- Βελτίωση της κυκλοφορίας 

- Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης 

- Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης 

- Βελτίωση προσπελασιμότητας του κέντρου 

- Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής υποδομής 
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β) Στρατηγικός Στόχος 2: “Κοινωνική Ενδυνάμωση και ενίσχυση τις βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης” 

     

 Ειδικοί Στόχοι: 

- Δημιουργία υποδομών για δράσεις κοινωνικής υποστήριξης 

- Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

- Κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων μέσω δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα 

- Υποστήριξη της προσβασιμότητας ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ευπαθών 

ομάδων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες 

- Βελτίωση της απασχολησιμότητας ανέργων και ευπαθών ομάδων 

- Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας  

- Στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

- Υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

 

 

      Χάρτης 1.2.4 Περιοχή ΒΑΑ.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 2017. 

 

Για την επίτευξη του οράματος και των στόχων της ΣΒΑΑ εγκρίθηκαν και υλοποιούνται τα 

παρακάτω έργα-δράσεις:  
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 Πίνακας 1.2.16 Εγκεκριμένα έργα ΣΒΑΑ Δ. Βόλου. 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Ειδικός 

Στόχος 

Επενδ.  

Προτ. 
Δράση / Πράξη Π/Υ  

Χρηματοδότηση 

Πρόγραμμα Πηγή 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

3.2.1 4ε 

(1.1) Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων 

και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον 

κεντρικό αστικό ιστό 

1.085.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

3.8.1  6ε 

(2.1) Επισκευή – ενίσχυση φέροντα 

οργανισμού και ανακαίνιση του 

Δημοτικού Θεάτρου 

5.000.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.2) Ανάπλαση περιοχής του 

Παλαιού Λιμεναρχείου στα 

«Παλαιά» του Βόλου 

658.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.3) Διαμόρφωση δημοτικού χώρου 

στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου 

και Καισαρείας 

108.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.4) Δημιουργία σύγχρονου χώρου 

στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ 

(πρώην κινηματογράφος «Νίκη») 

131.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.5) Διαμόρφωση πλατείας 

Πανεπιστημίου 
700.000,00 € 

ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.6) Παρέμβαση στην οδό 

Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων 

πάρκινγκ και διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου 

311.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.7) Επέκταση δικτύου 

ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό 

Βόλου – Νέας Ιωνίας 

1.520.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(2.8) Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος αυτόματης διάθεσης 

ποδηλάτων 

252.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

2β2.1 9β 

(3.1) Παρεμβάσεις στις εξωτερικές 

όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο 

κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου 

Κοινότητας 

400.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(3.2) Βελτίωση υποδομής γραφείου 

διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και 

τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job 

Center) 

200.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

(3.3) Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 

Κοινωνικών Δομών και Δομών 

Απασχόλησης του Δήμου Βόλου 

στην περιοχή παρέμβασης 

430.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Ειδικός 

Στόχος 

Επενδ.  

Προτ. 
Δράση / Πράξη Π/Υ  

Χρηματοδότηση 

Πρόγραμμα Πηγή 

(3.4) Ενιαιοποίηση Συστημάτων 

Κοινωνικής Υποστήριξης και 

Βελτίωση της προσβασιμότητας στο 

πολεοδομικό συγκρότημα του 

Βόλου 

150.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

1.4.1,  

1.5.1,  

1.6.1 

3a,  

3c,  

3d 

(7) Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων 

στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 

3 για την περιοχή παρέμβασης της 

ΒΑΑ 

1.500.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΤΠΑ 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

2α4.1 9ii 

(4.1) Αλλαγή λειτουργίας 

Κοινωνικού Κέντρου Αγίων 

Αναργύρων σε υπηρεσία one stop 

shop σε θύλακα φτώχειας 

(Νεάπολη) 

225.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

(4.2) Δημιουργία Κοινωνικού 

Hotspot  σε θύλακα Φτώχειας 

(Ξηρόκαμπος) 

169.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

(4.3) Λειτουργία Ξενώνα 

Αστέγων Βόλου 
300.000,00 € 

ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

2α3.1 9i 

(5.1) Συμβουλευτική-

Ενδυνάμωση (ΣΥΥ) ανέργων 

ευπαθών Ομάδων στην Περιοχή 

παρέμβασης. 

250.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

(5.2) Κατάρτιση ανέργων 

ευπαθών ομάδων στην ατομική 

επιχειρηματικότητα 

110.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

2α3.1 9i 

(5.3) Κατάρτιση ανέργων 

ευπαθών ομάδων στην κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 

150.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

(6.1) Γραφείο Διευκόλυνσης, 

ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης 

της απασχόλησης στην περιοχή 

παρέμβασης (Job Center)  

498.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

(6.2) Γραφείο Πληροφόρησης για 

το επιχειρείν στην περιοχή 

παρέμβασης  

306.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

2α1.1 8iii 

(6.3) Δημιουργία startups στην 

κατεύθυνση του Πολιτισμού & 

Τουρισμού στην περιοχή 

παρέμβασης 

200.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Ειδικός 

Στόχος 

Επενδ.  

Προτ. 
Δράση / Πράξη Π/Υ  

Χρηματοδότηση 

Πρόγραμμα Πηγή 

2α4.1 9ii 

(6.4) Συμβουλευτική 

συνεταιριστικής 

επιχειρηματικότητας Γυναικών 

Ρομά 

60.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

2α2.1   8v 
(6.5) Κατάρτιση σε συστήματα 

ποιότητας ΜΜΕ και καινοτομίας 
170.000,00 € 

ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

2α7.1 9v 

(6.6) Δημιουργία ΚοινΣΕΠ με 

κατεύθυνση τον Πολιτισμό στην 

περιοχή παρέμβασης 

125.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

(6.7) Υποστήριξη Δημιουργίας 

ΚοινΣΕΠ με κατεύθυνση τον 

Πολιτισμό και το Κοινωνικό 

Θέατρο 

122.000,00 € 
ΠΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΤ 

Υποσύνολο ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12.445.000,00 €     

Υποσύνολο ΕΚΤ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.685.000,00 €     

Σύνολο  ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.130.000,00 €     

Σύνολο  λοιπών πηγών/προγραμμάτων      

Γενικό Σύνολο Στρατηγικής ΒΑΑ 15.130.000,00 € 
    

  Πηγή: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 2017. 

 

Αστική κινητικότητα και κυκλοφορία 

Ο Βόλος αποτελεί μια πόλη μεσαίου μεγέθους, με ήπιο κλίμα, επίπεδη επιφάνεια και μικρές 

αποστάσεις που διανύονται από τους κατοίκους για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, λόγω 

της σχετικά μικρής έκτασης που καταλαμβάνει η πόλη. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα το οδικό 

δίκτυο του Βόλου έχει κατακτηθεί κατά κύριο λόγο από το αυτοκίνητο και τα μηχανάκια. 

Ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής (π.χ. ωράριο λειτουργίας καταστημάτων) παρουσιάζεται έντονη 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω της αυξημένης χρήσης του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με την 

εμπορική δραστηριότητα, τη συγκέντρωση υπηρεσιών στον κεντρικό ιστό και την έλλειψη 

επαρκών ελεύθερων χώρων στάθμευσης. Επιδείνωση των προβλημάτων προκαλούν και τα 

παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί των κεντρικών οδών, ενώ ο περιορισμένος αριθμός 

παρόδιων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης προκαλεί την παράνομη στάθμευση σε 

πεζοδρόμους και πεζοδρόμια.  Επιπλέον, οι αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, το 

μικρό πλάτος των πεζοδρομίων, καθώς και η καταστροφή της υπάρχουσας σήμανσης εντείνουν 

ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία στην πόλη τόσο για τα 

οχήματα όσο και για τους πεζούς καθιστώντας τη συχνά μη ασφαλή.  
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Η δημόσια συγκοινωνία είναι αρκετά τακτική, αλλά δεν καλύπτει όλο το εύρος της πόλης, ενώ 

η χρήση του ποδηλάτου, αν και αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, αποθαρρύνεται από την 

έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων. 

Με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον κεντρικό αστικό ιστό της πόλης του Βόλου, 

όπου παρατηρούνται και τα περισσότερα προβλήματα κυκλοφορίας, την αύξηση του επιπέδου 

άνεσης και ασφάλειας κατά την μετακίνηση, την αύξηση των δραστηριοτήτων των πεζών και 

γενικότερα την προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής κινητικότητας στην πόλη, υλοποιούνται 

έργα που αφορούν στην επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και γενικά την προώθηση της 

χρήσης του ποδηλάτου, την μετατροπή οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας με ταυτόχρονη 

αύξηση των πεζοδρομίων, την επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων, καθώς και την επέκταση του 

δικτύου όδευσης τυφλών.  

Αναφορικά με το τελευταίο,  τα τελευταία χρόνια έχει κατασκευαστεί (αξιοποιώντας διάφορες 

πηγές χρηματοδότησης) ένα αρκετά εκτεταμένο μήκος πεζοδρομίων για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ στον αστικό ιστό του δήμου. Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί 

1.350 μ. στο εμπορικό κέντρο και 1.820 μ. στο ιστορικό κέντρο (Παλαιά) του Βόλου και 1.600 

μ. στη Ν. Αγχίαλο εκατέρωθεν της παλαιάς εθνικής οδού. Άμεσα προβλέπεται και επέκταση 

του οδηγού τυφλών κατά 2.300 μ. στα πεζοδρόμια στο εμπορικό κέντρο του Βόλου αλλά και 

νέο δίκτυο στο εμπορικό κέντρο της Ν. Ιωνίας μήκους 300 μ.    

Όσον αφορά στους πεζοδρομημένους δρόμους, στο Βόλο υπάρχει σημαντικός αριθμός 

πεζοδρόμων, στις ευρύτερες περιοχές των δύο κέντρων (Βόλου και Νέας Ιωνίας), που μερικώς 

ολοκληρώνονται με τη μορφή δικτύου. Εκτός των βασικών οδικών αρτηριών, όπου 

διοχετεύεται ο μεγαλύτερος όγκος της κίνησης των οχημάτων, οι δρόμοι του κέντρου 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην κίνηση των πεζών. Το 

πρόβλημα εντείνεται με τη στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν των δρόμων και ιδιαίτερα με 

το μικρό πλάτος των πεζοδρομίων.  
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Χάρτης 1.2.5 Απεικόνιση πεζοδρόμων στην πόλη του Βόλου. 

Πηγή: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΠΣ Βόλου, ιδία επεξεργασία.  

 

Στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ υλοποιείται έργο για την επέκταση του δικτύου πεζόδρομων και 

δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό. Πρόκειται για ιδιαίτερα στενούς και 

πολυσύχναστους δρόμους που ενώνουν το εμπορικό κέντρο με το παραλιακό μέτωπο. Επίσης, 

στην περιοχή των Παλαιών Βόλου υλοποιείται έργο ανάπλασης με ταυτόχρονη επέκταση του 

δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και διασφάλιση της ομαλής 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Οι οδοί αυτοί φαίνονται στον παρακάτω χάρτη:  
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Χάρτης 1.2.6 Μετατροπή οδών σε ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ. 

Πηγή: Στρατηγική ΒΑΑ. 

Επιπλέον των οδών της περιοχής ΒΑΑ που μετατράπηκαν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, 

μετατρέπονται σε ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης με αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ 

τους, οι οδοί Ζάχου και Καραμπατζάκη. Πρόκειται για τις δύο παρόχθιες οδούς του χειμάρρου  

Κραυσίδωνα.  

Επίσης, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας έχουν μετατραπεί και άλλες οδοί  τόσο για τις ανάγκες της 

ασφαλούς κυκλοφορίας μαθητών (οδός Βελεστίνου μεταξύ Λαρίσης και Μετσόβου) στο Βόλο 

αλλά και για την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών στο κέντρο της Ν. Αγχιάλου (οδός 

Ζαρίφη και οδός Παπαδοπούλου). Η λύση των οδών ήπιας κυκλοφορίας έχει χρησιμοποιηθεί 

πολύ συχνά, ιδιαίτερα στο κέντρο του Βόλου, για την ευνοϊκότερη λειτουργία του δικτύου 

πεζοδρόμων. Μάλιστα πολλές από τις οδούς αυτές δίνουν την αίσθηση πεζοδρόμου, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τις οδούς Τ. Οικονομάκη και Κουμουνδούρου, που έχουν 

μετατραπεί σε cluster ψυχαγωγίας. Συνολικά, στο κέντρο του Βόλου από το 2005 και μετά 

έχουν χαρακτηριστεί ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας οι οδοί που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1.2.17 Τμήματα οδών ήπιας κυκλοφορίας στο Βόλο. 

α/α ΟΔΟΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΜΗΜΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ) 

1 ΖΑΧΟΥ/ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΚΡΑΥΣΙΝΔΩΝΑ  

2 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ/ ΠΑΡΟΧΘΙΑ 

ΚΡΑΥΣΙΝΔΩΝΑ 
 

3 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ/ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
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4 ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΚΑΡΤΑΛΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

5 54ΟΥ ΣΥΝΤ. ΕΛΛΑΣ/ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 

6 ΡΟΖΟΥ/ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΩΣ ΓΑΖΗ 

7 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ/ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΕΩΣ Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 

8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ/ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΕΩΣ ΙΑΣΟΝΟΣ 

9 ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΗ ΚΕΝΤΡΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΓΑΖΗ 

10 ΓΚΛΑΒΑΝΗ ΚΕΝΤΡΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΓΑΖΗ 

11 ΟΓΛ/ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΩΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

12 ΓΑΜΒΕΤΑ/ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΩΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

13 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ/ ΚΕΝΤΡΟ Π. ΜΕΛΑ ΕΩΣ ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΗ 

14 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ/ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΩΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

15  ΜΕΛΟΥΝΑΣ/ΠΑΛΑΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΦΕΡΩΝ 

16 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ/ΠΑΛΑΙΑ 

ΦΕΡΩΝ ΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΛΑΧΑΝΑ 

17 ΜΗΤΡΟΠ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ/ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΠΥΡΑΣΟΥ 

Πηγή: Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και ιδία επεξεργασία. 

 

Κυρίαρχο θέμα για το δήμο και τη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας αποτελεί η ενσωμάτωση της 

χρήσης του ποδηλάτου στη λειτουργία της πόλης του Βόλου. Ήδη από 1992 εκπονήθηκε η 

πρώτη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και ακολούθησαν αρκετές, κυρίως από το 

2003 και μετά, οι οποίες ωστόσο υλοποιήθηκαν μερικώς. Το 2006 τέθηκε σταδιακά σε 

λειτουργία δίκτυο ποδηλατοδρόμων στον κεντρικό ιστό της πόλης. Το υφιστάμενο δίκτυο είναι 

κατασκευασμένο είτε στο επίπεδο του οδοστρώματος είτε πάνω στα πεζοδρόμια και έχει μήκος 

12,5 χλμ. περίπου. Στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ εγκρίθηκε η κατασκευή νέου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων μήκους 7 χλμ. σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης με ταυτόχρονη σύνδεση 

των κέντρων Βόλου – Νέας Ιωνίας.  

Το συνολικό μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων στο ΠΣ του Βόλου (υφιστάμενο και νέο, 

μετά την υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων) θα φτάνει τα 30 χλμ. μήκους και αποτυπώνεται 

πλήρως στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 1.2.7). 
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Χάρτης 1.2.7 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Βόλου-Ν. Ιωνίας. 

 

Πηγή: Στρατηγική ΒΑΑ. 

 

Για την επιπλέον ενίσχυση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, εντάχθηκε στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής ΒΑΑ και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης 

ποδηλάτων. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν συνολικά 137 ποδήλατα,  εκ των οποίων 92 

συμβατικά, 42 ηλεκτρικά και 3 ηλεκτρικά για ΑμεΑ. Το σύστημα διάθεσης ποδηλάτων θα δίνει 
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τη δυνατότητα στους πολίτες και τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν το ποδήλατο 

παραλαμβάνοντάς το από έναν από τους δέκα σταθμούς (όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη) 

σε κεντρικά σημεία της πόλης, να το χρησιμοποιούν για όσο χρόνο επιθυμούν και να το 

επιστρέφουν είτε στους σταθμούς είτε σε κάποια ζώνη στάθμευσης.  

 

 Χάρτης 1.2.8 Σταθμοί παραλαβής ποδηλάτων. 

  Πηγή: Στρατηγική ΒΑΑ.    
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Χάρτης 1.2.9 Απεικόνιση υλοποιούμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη του Βόλου. 

Πηγή: Υπηρεσία Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Βόλου, ίδια επεξεργασία. 
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Χάρτης 1.2.10 Απεικόνιση υφιστάμενου και μελλοντικού δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη του 

Βόλου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΣΒΑΚ –Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου. 

 

Με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην πόλη, την τελευταία 3ετία δόθηκαν σε 

κυκλοφορία τέσσερις σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι εντός της πόλης του Βόλου και ένας στην 

είσοδο της Αγριάς πλησίον της ΑΓΕΤ. Οι κόμβοι έχουν βελτιώσει πολύ τις κυκλοφοριακές 

συνθήκες, έχουν μειώσει το χρόνο αναμονής στις οδούς που είχαν φωτεινούς σηματοδότες 

αλλά έχουν προσδώσει και αισθητική αναβάθμιση στις οδούς που τους περιβάλλουν. Ιδιαίτερα, 

ο κυκλικός κόμβος έμπροσθεν της πλατείας Ρήγα Φεραίου (Δημαρχείο Βόλου) έχει 

εμπλουτιστεί με σύγχρονο μεταλλικό άγαλμα, ομοίωμα του ξύλινου πλοίου της “Αργούς”, και 

αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς της πόλης. 

Επίσης, από το Δεκέμβριο του 2014, έχουν εφαρμοστεί νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 

κέντρο της πόλης που περιλαμβάνουν μέτρα όπως η λειτουργία λεωφορειολωρίδων κατά μήκος 

των οδικών αρτηριών Ιάσονος και Δημητριάδος μήκους περίπου 2 χλμ., η απομάκρυνση των 

κορυνών από αυτές τις οδούς, η χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης και η χωροθέτηση 
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νέων θέσεων στάθμευσης μοτοσικλετών που έχουν ανακουφίσει αισθητά το πρόβλημα της 

κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων και της μετακίνησης των πεζών. Οι λεωφορειόδρομοι 

ειδικότερα, εξυπηρετούν αποκλειστικά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα ταξί καθώς και τα 

περιστατικά εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα). Παρόλα αυτά συχνά δεν 

τηρούνται με αποτέλεσμα να γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. 

Παράλληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έργα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

στάθμευσης στο κέντρο της πόλης όπως η δημιουργία πολυώροφου κτιρίου (έξι υπέργειοι και  

επτά υπόγειοι όροφοι) συνολικής επιφάνειας 9.744,90 τ.μ σε κομβικό σημείο της πόλης 

(Δημητριάδος και Φιλελλήνων) το οποίο θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία και θα ανακουφίσει 

τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους επισκέπτες. 

Επίσης, πρόσφατα λήφθηκε απόφαση για την επέκταση του δικτύου ελεγχόμενης στάθμευσης 

όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη: 

Χάρτης 1.2.11 Περιοχή χωροθέτησης νέου ΔΗΣΕΣ Δήμου Βόλου 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας. 

 

Η περιοχή εφαρμογής του νέου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σύμφωνα με την 2188/8-

1-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

(ΦΕΚ 159Β΄/21-1-2021) περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 

Φιλελλήνων, Μαγνήτων, Κοραή, Κωνσταντά, 54ου Συντάγματος ΕΛ.ΑΣ., Γαζή, Βασσάνη, 2ας 
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Νοεμβρίου, Θουκυδίδου, Παπαδιαμάντη, Λαμπράκη, Μπόρελ, Αργοναυτών, Ηπείρου, Ιάσονος, 

Φιλελλήνων, Δημητριάδος, Τσοποτού, Φιλίππου Ιωάννου, Σαράτση, Περραιβού, Πολυμέρη, 

Φιλελλήνων. 

Για τη στάθμευση των κατοίκων, έχουν προβλεφθεί 3 ζώνες στάθμευσης κατοίκων, με 

συνολικά 1.401 θέσεις στάθμευσης. Συγκεκριμένα: 

• ΖΩΝΗ Α περικλείεται από τις οδούς: Παπαδιαμάντη - Θουκυδίδου - 2ας Νοεμβρίου - 

Βασσάνη - Ανθ. Γαζή - 54ου Συντάγματος - Κωνσταντά - Κοραή - Μαγνητών - Ελ. Βενιζέλου 

(Ιωλκού) - Αργοναυτών – Μπόρελ - Λ. Λαμπράκη - Παπαδιαμάντη. 

• ΖΩΝΗ Β περικλείεται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) - Μαγνητών - Φιλελλήνων - 

28ης Οκτωβρίου - Κουμουνδούρου - Τάκη Οικονομάκη - Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού). 

• ΖΩΝΗ Γ περικλείεται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου - Τάκη Οικονομάκη - Κουμουνδούρου - 

28ης Οκτωβρίου - Φιλελλήνων - Πολυμέρη - Περραιβού - Σαράτση - Φιλίππου Ιωάννου – 

Τσοποτού - Δημητριάδος – Φιλελλήνων - Ιάσωνος - Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού). 

Οι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος, θα εφοδιασθούν με 

ειδικό σήμα και θα αποκτούν το δικαίωμα να σταθμεύουν δωρεάν και χωρίς χρονικό 

περιορισμό, στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης μόνο για κατοίκους, ανάλογα με την ζώνη 

που βρίσκεται η κατοικία τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη: 

   Χάρτης 1.2.12 Περιοχή χωροθέτησης νέου ΔΗΣΕΣ ανά Ζώνη Δήμου Βόλου 2020. 

 

Πηγή: Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας. 
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Τέλος, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την κυκλοφορία στην πόλη συνιστά η 

Περιφερειακή οδός που με τη λειτουργία της ανακουφίζει την κυκλοφορία στο κέντρο της 

πόλης. Επιπλέον, η διάνοιξη και λειτουργία της σήραγγας Βόλου–Αγριάς από το Δεκέμβριο του 

2014 έχει επιφέρει ήδη κατά μεγάλο ποσοστό μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου κυρίως κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόκειται για έναν δρόμο 4 χλμ. και την ευθύνη συντήρησης έχουν 

τρεις φορείς: η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (από ανισόπεδο κόμβο Λαρίσης ως 

Κραυσίδωνα), η Περιφέρεια Θεσσαλίας (από Κραυσίδωνα ως Γορίτσα) και ο Δήμος Βόλου 

(από Γορίτσα ως την Αγριά).  

Ωστόσο, η μη διασύνδεση του Περιφερειακού, ανατολικά, με την οδό Αθηνών (Τμήμα Λαρίσης 

- Μπουρμπουλήθρας - παράκαμψη εισόδου της πόλης του Βόλου) και η μη ολοκλήρωση του 

δρόμου, δυτικά, ώστε να υπάρχει η παράκαμψη της Αγριάς και των Λεχωνίων μέχρι το Μαλάκι   

οξύνει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες τόσο εντός 

όσο και εκτός της πόλης του Βόλου. Όσον αφορά στους υπόλοιπους οικισμούς, ιδιαίτερα στους 

πιο ορεινούς (π.χ. Πορταριά, Δράκεια, Άγιο Λαυρέντιο), όπου δεν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο  

παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω στενότητας δρόμων, 

έλλειψης πεζοδρομίων και έλλειψης χώρων στάσης-στάθμευσης. Το πρόβλημα είναι 

εντονότερο στα Άνω και Κάτω Λεχώνια, την Αγριά και τη Ν. Αγχίαλο αφενός εξαιτίας της 

διέλευσης πολλών γεωργικών μηχανημάτων και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι δρόμος 

εθνικής κυκλοφορίας διέρχεται από το “εμπορικό” τους κέντρο με αποτέλεσμα η κίνηση των 

πεζών να αναμιγνύεται με αυτή των οχημάτων.  

Συμπερασματικά, όλες οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται για την επίλυση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της πόλης του Βόλου, η δημιουργία κυκλικών 

κόμβων σε κρίσιμα σημεία της πόλης (δύο νέοι σχεδιάζονται στη Ν. Ιωνία), η κατασκευή 

πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης στην καρδιά του κέντρου, τα δίκτυα των πεζοδρόμων και 

οδών ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμων και λεωφορειολωρίδων έχουν θετικές επιπτώσεις 

τόσο στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων όσο και της ηχορύπανσης, βελτιώνοντας την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται όμως ότι υπάρχει έλλειμμα 

στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δικτύων πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων - ήπιας κυκλοφορίας, 

στο σχεδιασμό των διαδρομών για ΑμεΑ,  στη σύνδεση κοινόχρηστων χώρων - δημόσιων 

κτιρίων - χώρων αστικού πρασίνου καθώς και ελλιπής ενημέρωση των κατοίκων για την 

ευεργετική πεζή μετακίνηση ή/και για τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας στο κέντρο της 

πόλης του Βόλου.  

Προς αυτή την κατεύθυνση σπουδαίο ρόλο θα παίξει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και χρηματοδοτείται με 

πόρους του Πράσινου Ταμείου. Με την εκπόνηση της μελέτης αυτής ο Δ. Βόλου στοχεύει: 
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 Στην ορθολογική και χρονικά ιεραρχημένη πρόταση λήψης δεσμίδας μέτρων για τη 

βελτίωση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: i) όλων των πεζών 

συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑΜΚ, με κυριότερο μέλημα τη διευκόλυνση της 

προσβασιμότητας με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων 

πεζοδρόμων που θα διέρχεται από τις σημαντικότερες δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και 

σχολικά συγκροτήματα, ii) των ποδηλατιστών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου 

δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα διέρχεται από τις κυριότερες δημόσιες υπηρεσίες, 

φορείς και σχολικά συγκροτήματα, iii) δημιουργία δικτύων οδών ήπιας κυκλοφορίας 

στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης και εκατέρωθεν του χειμάρρου 

Κραυσίδωνα, iv) στην εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων στάθμευσης δημόσιων, 

δημοτικών και ιδιωτικών, v) στην ορθολογική διαχείριση της στάθμευσης και την 

αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης καθώς και vi) στην μείωση των 

διαμπερών κυκλοφοριακών ροών και ιδιαίτερα των βαρέων οχημάτων, ώστε να μην 

διέρχονται από τον αστικό ιστό αλλά να κατευθύνονται περιφερειακά της πόλης. 

 Στη βελτίωση της κινητικότητας των μετακινούμενων (προσβασιμότητα για όλους) 

καθώς και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  

 Στην ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης του Βόλου (city-branding) και δημιουργία 

χαρακτηριστικών τοπόσημων της πόλης. 

 Στην αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και των συνοικιών. 

 Στη δημιουργία και επέκταση των υφισταμένων αστικών και περιαστικών χώρων 

πρασίνου (πάρκα, πλατείες, άλση, αξιοποίηση περιαστικών λόφων Γορίτσας, Αμφανών 

κ.ά.) με τη δημιουργία διαδρομών περιπάτου. 

 Στην ορθολογική διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών στην πόλη. 

 Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού με την 

καθιέρωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων 

στάθμευσης και μετεπιβίβασης περιφερειακά του δήμου. 

 Στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων των 

κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών του δήμου. 

 Στην τουριστική αναβάθμιση της πόλης με τη δημιουργία φιλικού, προς τον 

μετακινούμενο, περιβάλλοντος και του παρεχόμενου πολιτιστικού προϊόντος με τη 

δημιουργία δικτύου ευχάριστων πολιτιστικών διαδρομών και στην ανάδειξη του 

ιστορικού κέντρου της πόλης στη συνοικία των Παλαιών (π.χ. οθωμανικό κάστρο και 

τείχος) αλλά και των ελάχιστων διατηρητέων νεοκλασσικών κτιρίων που διασώζονται 
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(π.χ. Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου, κινηματοθέατρο Αχίλλειον κ.ά.) και των σημαντικών 

αρχαιολογικών χώρων (όπως Δημητριάδα, Διμήνι, Σέσκλο).  

 

Αστικό-περιαστικό πράσινο 

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πρασίνου του δήμου, το πράσινο των κοινοχρήστων 

χώρων που υπάρχει στους οικισμούς διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Έτσι, υπάρχουν 

ορισμένες περιοχές με ικανοποιητικό ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο και άλλες με χαμηλό 

ποσοστό. Σε ότι αφορά στους χώρους πρασίνου, στη ΔΕ Βόλου υπάρχουν περίπου 400 

στρέμματα που κατανέμονται σε 238 χώρους που περιλαμβάνουν πάρκα, πλατείες, οδικούς 

κόμβους, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους. Αντίστοιχα η ΔΕ Νέας Ιωνίας διαθέτει 504 

στρέμματα που κατανέμονται σε 88 χώρους. Το δίκτυο δενδροφυτεύσεων στα πεζοδρόμια του 

πολεοδομικού ιστού είναι εκτεταμένο και πυκνό, με περισσότερα από 80.000 δένδρα. 

Πρόκειται για φυτεύσεις χαμηλής βλάστησης, καλλωπιστικά φυτά και δένδρα που 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία σε μορφές και ανθοφορία και είναι πλήρως εγκλιματισμένα στις 

τοπικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η αναλογία φυλλοβόλων με αειθαλή είναι 

περίπου 65:35 στο σύνολο των δένδρων. Τα κυριότερα είδη δένδρων που συναντάμε είναι 

μουριά, φράξο, σφενδάμι, σοφόρα, καραγάτσι, λεύκα, τίλια, μανόλια μεγανθής, καλλωπιστική 

δαμασκηνιά, ψευδακακία, πεύκο, φοίνικας, νεραντζιά και λιγούστρο. Αντίστοιχη ποικιλία 

υπάρχει και στους θάμνους με τη διαφορά ότι υπερτερούν τα αειθαλή είδη σε σχέση με τα 

φυλλοβόλα με αντιπροσωπευτικά είδη την αγγελική, βιβούρνο, κυδωνίαστρο, πικροδάφνη, 

τριανταφυλλιά, τούγια, δενδρολίβανο και ελέαγνο. 

Οι κυριότεροι αξιόλογοι χώροι πρασίνου και αναψυχής βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη του 

Βόλου και στη Ν. Ιωνία. Οι πιο εκτεταμένοι είναι αυτοί του Πεδίου Άρεως (55 στρ.), του 

Αναύρου (47 στρ.), του Αγίου Κωνσταντίνου (20 στρ.), του Αθλητικού Κέντρου Καραγάτς (11 

στρ.), του Ασύλου (11 στρ.), των Αλυκών (8 στρ.) και του Πολιτιστικού Άλσους Ν. Ιωνίας 

(Ελικοδρόμιο) (143 στρ.). Επιπρόσθετα, μέσα στον πολεοδομικό ιστό υπάρχουν διάσπαρτες 

πλατείες, μικρά πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου μεγέθους 3-5 στρεμμάτων. Χώροι 

πρασίνου και αναψυχής έχουν δημιουργηθεί διάσπαρτα σε όλους τους οικισμούς των ΔΕ λόγω 

μη πυκνοκατοικημένης δόμησης.  

 

Πίνακας 1.2.18 Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι αστικού πρασίνου στο ΠΣ Βόλου. 

Κοινόχρηστοι χώροι και χώροι αστικού πρασίνου 

Έκταση ΠΣ Βόλου εντός σχεδίου (στρ.) 16.449,00 
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Έκταση οργανωμένων κοινοχρήστων χώρων και 

χώρων αστικού πρασίνου (ΕΚΧΑΠ) (στρ.) 
1.715,51 

Πληθυσμός ΠΣ 132.791 

Ποσοστό κοινοχρήστων χώρων στην έκταση εντός 

σχεδίου (%) 
10,43 

Αναλογία (ΕΚΧΑΠ)/κάτοικο (m2/κατ.) 12,92 

  Πηγή: Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011, ιδία Επεξεργασία.  

 

Ωστόσο, παραμένει η ανάγκη για τη δημιουργία περισσότερων πάρκων και κοινοχρήστων 

χώρων εντός του αστικού κέντρου αλλά και στους οικισμούς των δημοτικών διαμερισμάτων 

του δήμου. Η έλλειψη κοινοχρήστων χώρων πρασίνου οφείλεται κατά βάση στη δυσκολία 

εφαρμογής του σχεδίου πόλης (εντός ΠΣ Βόλου) λόγω έλλειψης πόρων για απαλλοτριώσεις 

(περίπου 2 εκ. ετησίως) και στα προβλήματα λειψυδρίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας 

Δόμησης, αρκετές ιδιωτικές ιδιοκτησίες που είχαν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου τείνουν να 

οικοδομηθούν αφού με δικαστικές αποφάσεις (εφόσον δεν αποζημιώνονται εγκαίρως) γίνονται 

άρσεις της απαλλοτρίωσης με αποτέλεσμα να μειώνονται αισθητά οι χώροι πρασίνου και να 

μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το έλλειμμα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ανάπλαση των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων6 με τη δημιουργία 

πιστοποιημένων παιδικών χαρών (συνολικά έχουν δημιουργηθεί παιδικές χαρές επιφ. 12.637 

τ.μ. σε όλο το δήμο). Παράλληλα με την κατασκευή τεσσάρων κόμβων μέχρι τα τέλη του 2020 

δημιουργήθηκαν νέοι χώροι αστικού πρασίνου συνολικής έκτασης 755 τ.μ. (Πηγή: Ιδία 

Επεξεργασία και Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών). 

Τα κυριότερα προβλήματα αναφορικά με τους χώρους πρασίνου είναι: α) ο κατακερματισμός 

αυτών που δυσχεραίνει τις εργασίες συντήρησης, β) η γήρανση πολλών δένδρων, γ) η έξαρση 

φυτικών ασθενειών λόγω κλιματικών αλλαγών (κόκκινο σκαθάρι των Φοινικοειδών και  

πυτιοκάμπη των Πεύκων με πλήρη καταστροφή των δένδρων) και δ) οι φθορές φυτικού υλικού 

λόγω της μη ανανέωσής του, της στάθμευσης οχημάτων, της εγκατάστασης παιχνιδιών λούνα 

παρκ, των ακαθαρσιών ζώων κλπ.. Επίσης, φθορές υπάρχουν σε πολλά πεζοδρόμια με μικρό 

πλάτος λόγω ανάπτυξης δέντρων με εκτεταμένο ριζικό σύστημα.   

Σε ότι αφορά στην άρδευση των χώρων πρασίνου, επίσης εντοπίζονται πολλές δυσκολίες, 

ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας της έλλειψης νερού και παλαιότητας των 

                                                           
6 Έχουν κατασκευαστεί ή αναβαθμιστεί παιδικές χαρές εμβαδού: 350 τ.μ στην ΔΕ Αγριάς, 600 τ.μ. στην 

ΔΕ Αισωνίας, 296 τ.μ. στην ΔΕ Αρτέμιδας, 523 τ.μ. στην ΔΕ Ιωλκού, 578 στη ΔΕ Ν. Αγχιάλου, 505 τ.μ. 

στη ΔΕ Πορταριάς ενώ σημαντική είναι η επιφάνεια των παιδικών χαρών στη ΔΕ Ν. Ιωνίας με 1.140 τ.μ. 

και στη ΔΕ Βόλου με 8.643 τ.μ. σύμφωνα με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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αντλητικών συγκροτημάτων των αρδευτικών γεωτρήσεων. Ο δήμος διαθέτει δώδεκα 

γεωτρήσεις που χρειάζονται επισκευή ή και αντικατάσταση και μόνο έναν υδραυλικό για όλο 

το αρδευτικό δίκτυο για το οποίο υπάρχει ανάγκη ενοποίησης και αυτοματοποίησης αυτού. 

Τέλος, στην περιαστική περιοχή ο πιο αξιόλογος χώρος αναψυχής και πρασίνου είναι το άλσος 

της Γορίτσας στον ομώνυμο λόφο, μια πευκόφυτη έκταση 900 στρ., που έχει χαρακτηριστεί 

προστατευόμενη περιοχή και ανήκει στο δίκτυο με κωδικό AB3080173 (Βάση δεδομένων 

''ΦΙΛΟΤΗΣ'' και geodata.gr). Για την καλύτερη διαχείριση των περιαστικών δασών η Υπηρεσία 

Πρασίνου συνεργάζεται με το Δασαρχείο Βόλου, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας, την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις τοπικές εθελοντικές οργανώσεις κ.ά. 

 

Κοιμητήρια 

Στο Δ. Βόλου λειτουργούν συνολικά τριάντα δύο (32) κοιμητήρια (Πίνακας 1.2.19) που 

εξυπηρετούν το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων. Το μεγαλύτερο και πιο καινούριο είναι αυτό 

που εξυπηρετεί τις ΔΕ Βόλου και Ν. Ιωνίας καθώς και τους ετεροδημότες και βρίσκεται στο 5ο 

χιλιόμετρο της εθνικής οδού Βόλου–Λάρισας, στη θέση «Κούκος». Εκεί στεγάζεται και η 

Δ/νση Κοιμητηρίων του Δ. Βόλου που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία μόνο των 

νεκροταφείων της ΔΕ Βόλου και ΔΕ Ν. Ιωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 

Λειτουργίας Δ. Βόλου, έγκριση αυτού με την αρ. 852/2012 απόφαση Δημ. Συμβ.) ενώ των 

άλλων ΔΕ εξυπηρετούνται από τα κατά τόπους Πολυδύναμα Γραφεία ή Τμήματα του δήμου. Ο 

κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων του δήμου τροποποιήθηκε με τις:  

- 57/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου και αφορούσε κυρίως στη δυνατότητα ενταφιασμού σε 

μη μόνιμο κάτοικο του Δ. Βόλου, στη δωρεάν ταφή και στον τρόπο φύλαξης το 

κοιμητηρίου. 

- 384/2019 απόφαση Δημ. Συμβουλίου και αφορούσε κυρίως στη δυνατότητα ύπαρξης σε όλα 

τα δημοτικά κοιμητήρια και όχι μόνο αυτά των ΔΕ Βόλου, Ν. Ιωνίας και Αγχιάλου που 

ίσχυε μέχρι τότε. 

Βέβαια, παρόλο που το κοιμητήριο στη θέση «Κούκος» είναι μεγάλο σε έκταση, η 

χωρητικότητά του δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του Βόλου και της Ν. Ιωνίας και για 

το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας και των υπόλοιπων 

περιφερειακών κοιμητηρίων. Για την εύρυθμη λειτουργία τους χρειάζεται επιπλέον προσωπικό 

(τεχνικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι καθαριότητας και πρασίνου), μηχανολογικός εξοπλισμός 

(φορτηγά και μικρό εκσκαφέα), εξοπλισμός μηχανοργάνωσης (δημιουργία ταφολογίων και 

διαχείρισή τους μέσω GIS) και βελτίωση των υποδομών τους. 

Σε όλα τα κοιμητήρια των περιφερειακών ΔΕ υπάρχει μεγάλη έλλειψη χώρου ενταφιασμών και 

δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασής τους, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
105 

κείμενη νομοθεσία ως προς τις επιτρεπόμενες αποστάσεις από τους οικισμούς. Στο κεντρικό 

κοιμητήριο του Κούκου υπάρχει ήδη έκταση που έχει απαλλοτριωθεί για την επέκτασή του και 

θα πρέπει σύντομα να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες. 

 

   Πίνακας 1.2.19 Κοιμητήρια Δ. Βόλου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΉ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

Πλήθος 

κοιμητηρίων 

Ιερός Ναός 

εντός 

(Ναι/Όχι) 

Οστεοφυλάκεια 

ή 

Οστεοθυρίδες 

(Ναι/Όχι) 

ΔΕ Αγριάς 

Αγριά   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Δράκεια   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕ Αισωνίας 

Διμήνι   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σέσκλο   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Παλιούρι   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΔΕ Αρτέμιδας 

Αγ. Βλάσιος 

Αγ. Νικόλαος 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Στρόφιλος 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Παλιόκαστρο 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αγ. Λαυρέντιος   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Άνω Λεχώνια   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Κάτω Λεχώνια   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕ Βόλου Βόλος 

Αγ. Γεώργιος 

Ιωλκού 
1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αγ. 

Παρασκευή 
1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ν. Παγασές 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ταξιαρχών  

(Ν. Ιωνία) 
1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κούκος 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕ Ιωλκού 

Αγ. Ονούφριος   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ανακασιά   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Άνω Βόλος   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 
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ΔΕ 

Μακρινίτσας 
Μακρινίτσα 

Αλώνια 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Κουκουράβα 1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αγ. Νικόλαος 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΔΕ Ν. 

Αγχιάλου 

Ν. Αγχίαλος   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αϊδίνι   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μικροθήβες   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

Ν. Ιωνία 

Μελισσάτικα 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΕ Ν. Ιωνίας 

Φυτόκο 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Γλαφυρές   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΔΕ Πορταριάς 

Πορταριά   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Άλλη Μεριά   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Κατωχώρι   1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σταγιάτες   1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

Σύνολο Δ.Ε     32   

   Πηγή: Δ/νση Κοιμητηρίων Δ. Βόλου (2020). 

 

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η διαχείριση και αξιοποίηση του κοιμητηρίου 

“Ταξιαρχών”. Το κοιμητήριο “Ταξιαρχών” Βόλου και Ν. Ιωνίας, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο (ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2106/29228 (ΦΕΚ 506/Β΄/1-7-1996), που χρειάζεται 

ειδική κρατική προστασία, διότι αποτελεί ένα σημαντικό χώρο της πόλης του Βόλου με 

αξιόλογα γλυπτά, τα οποία το καθένα ξεχωριστά αποτελούν έργα τέχνης στο είδος τους, ενώ 

συνολικά αποτελούν ένα ανοιχτό μουσείο γλυπτικής, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το τέλος 

του περασμένου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Επιπλέον, είναι ενταγμένο στον Οργανισμό 

Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης (ASCE – Association of Significant Cemeteries in 

Europe), που είναι ο κεντρικός φορέας διαχείρισης της Διαδρομής των Ευρωπαϊκών 

Κοιμητηρίων και αποτελεί μία από τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

από το 2010. Το κοιμητήριο αυτό απαιτεί λοιπόν συνεχή προσπάθεια τόσο για την καθαριότητά 

του αλλά και φροντίδα των έργων τέχνης. Η Δ/νση Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου συνέταξε μελέτη για την ανάπλαση του χώρου - σύμφωνα 

πάντα με τις επιταγές που επιβάλλει η 5η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων - το 2017. 
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Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλο και περισσότερο απασχολεί το ζήτημα του Κέντρου 

Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) που θα πρέπει να χωροθετείται εντός κάθε σύγχρονου 

κοιμητηρίου. Το κέντρο αυτό υφίσταται στο κεντρικό κοιμητήριο στη θέση «Κούκος», αλλά 

δεν λειτουργεί διότι παραμένει  ημιτελές εδώ και μια 10ετία.  

 

1.2.5 Πολιτική Προστασία 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι υπεύθυνη για τον τομέα της Πολιτικής 

Προστασίας με αντίστοιχο οργανωμένο γραφείο. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  

συντονίζει και οργανώνει τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των  επικίνδυνων 

καιρικών φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις, παγετός, σεισμοί κ.ά.) στο 

πλαίσιο των εγκεκριμένων μνημονίων που υπάρχουν για κάθε έκτακτη ανάγκη. Τα σχέδια 

δράσης είναι αποτέλεσμα συνεδριάσεων των αντίστοιχων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων με 

βάση εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσω της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 21, Ν. 4622/2020, ΦΕΚ 27/Α΄/7-2-2020) 

προβλέπεται η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στους δήμους, 

υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο θα στελεχώνεται με προσωπικό αποκλειστικής 

απασχόλησης επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, κάθε δήμος υποχρεούται εντός 

δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου να εκπονήσει Τοπικό Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές 

καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής επικράτειάς του, προκειμένου να συντάσσει 

το δικό του προϋπολογισμό έργων πολιτικής προστασίας, να υποβάλλει προτάσεις 

χρηματοδότησης, αφού στελεχωθεί με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια εκκρεμεί η 

έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να αποσαφηνιστούν και 

να δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά θέματα λειτουργίας του νέου αυτού αυτοτελούς τμήματος. 

Ο Δ. Βόλου στα τέλη του 2020 ολοκλήρωσε  το Σχέδιο Δράσης Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και το Σχέδιο 

Διαχείρισης συνεπειών από σεισμούς. 

Με βάση στοιχεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, η υπηρεσία διαθέτει ασύρματη 

επικοινωνία σε αποκλειστικές συχνότητες για όλα τα οχήματα και έχει ανάλογες συσκευές 

εγκατεστημένες στις κτηριακές εγκαταστάσεις της. Με αυτές και με τις προσωπικές μονάδες 

κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός του γραφείου σε κάθε έκτακτη ανάγκη. 

Με τον ελλιπή μηχανολογικό εξοπλισμό (υπάρχει ανάγκη υδροφόρων, φορτηγών κ.ά.) και το 

λιγοστό εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, συνεργάζεται με όλες τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες του δήμου (Τεχνική, Πράσινο), τα κατά τόπους Πολυδύναμα τμήματα και Γραφεία 
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των ΔΕ, τη ΔΕΥΑΜΒ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις τοπικές εθελοντικές οργανώσεις 

για να επιτελέσει όσο το δυνατόν καλύτερα το έργο του.  

Παράλληλα, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό ρεμάτων, 

φρεατίων, εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και οικιών, παράνομων χωματερών και διαφόρων 

εστιών μόλυνσης-πρόκλησης πυρκαγιάς. Είναι υπεύθυνο επίσης, για τη διαμόρφωση δρόμων 

και ακτών μετά από έντονες χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, ανεμοθύελλες κ.ά. Η 

κατασκευή έργων για τη διευθέτηση των ρεμάτων του δήμου θα επέλυε το πρόβλημα των 

πλημμυρών τους αλλά είναι δύσκολες και χρονοβόρες οι διαδικασίες οριοθέτησή τους.  
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

1.3.1 Κοινωνική Πολιτική και Υγεία 

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Βόλου σχεδιάζεται και υλοποιείται δια μέσου των:  

• Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 

• Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ) και Δημόσιας Υγείας Δήμου Βόλου 

• Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΝΠΔΔ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) 

• Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης -  Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΝΠΔΔ. ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 

Η αρμόδια Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης ασκεί τις αρμοδιότητές της 

όπως προβλέπονται από τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) και από τον Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, άρθρο 75), σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και τα 

νομικά πρόσωπα του δήμου. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδια για το 

σχεδιασμό, την εφαρμογή πολιτικών και την παρακολούθηση προγραμμάτων – δράσεων στους 

τομείς της κοινωνικής προστασίας των δημοτών και της απασχόλησης, την εύρυθμη λειτουργία 

των ΚΑΠΗ και την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του δήμου, 

καθώς και για τη διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων. Στοχεύει στην προστασία 

των ευπαθών ομάδων του δήμου αλλά και στην προάσπιση της υγείας όλων των συμπολιτών 

στα διοικητικά όρια του δήμου με έμφαση στους κοινωνικο-οικονομικά ασθενέστερους. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - Δημοτικό 

Περιφερειακό Θέατρο (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών και των προγραμμάτων υποστήριξης της οικογένειας (πχ. Βοήθεια 

στο Σπίτι), καθώς και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης που εντάσσονται στην 

αρμοδιότητά του και λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) αποτελεί προνοιακό φορέα του Δήμου 

Βόλου και μαζί με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και τη 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ συνθέτουν την κοινωνική πολιτική του 
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δήμου. Στόχος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι η προώθηση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με τη 

στήριξη ευάλωτων πολιτών, ατόμων και κοινωνικών ομάδων και η ανάπτυξη προγραμμάτων 

αγωγής και προαγωγής της υγείας, έτσι ώστε να προωθούνται μέτρα και δράσεις που 

βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής και περιορίζουν τις ανισότητες στον κοινωνικό 

ιστό της πόλης. Η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ δραστηριοποιείται και επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, 

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων 

κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται στο Δήμο Βόλου. 

 

Κοινωνική Πολιτική 

Α. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας Δήμου Βόλου 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου παρέχει κοινωνική και διοικητική 

υποστήριξη σε όλους τους δήμους του Νομού Μαγνησίας. Παράλληλα διενεργεί κοινωνικές 

έρευνες για την εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας και κοινωνικής παρέμβασης 

(στεγαστική συνδρομή, παιδική προστασία κ.ά.), για κακοποιήσεις/παραμελήσεις ανηλίκων-

ενηλίκων κατόπιν εισαγγελικής εντολής, για εισαγωγές σε ιδρύματα, ξενώνες κ.ά., για έκδοση ή 

θεώρηση βιβλιαρίων υγείας, παρέχει κοινωνική εργασία και συμβουλευτική σε άτομα και 

οικογένειες, χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών σταθμών και εποπτεύει τη 

λειτουργία όλων των υφιστάμενων στο Νομό, χορηγεί πάσης φύσεως επιδόματα και βιβλιάρια 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εφαρμόζει και συμμετέχει σε πολλά 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πχ. Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού 

Φαρμακείου, Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών κλπ.).  

Στα οκτώ (8) Παραρτήματα του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), 

που απαριθμούν 4.324 μέλη (2019), παρέχονται ιατρο-κοινωνικές υπηρεσίες στους 

ηλικιωμένους (ιατρική – νοσηλευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, κοινωνική εργασία, βοήθεια 

κατ’ οίκον, ψυχαγωγία, επιμόρφωση, δραστηριοποίηση, σίτιση σε μη αυτοεξυπηρετούμενους). 

Οργανώνονται ομαδικές δραστηριότητες για τα μέλη τους (ομάδες δημοτικών χορών, χορωδίας, 

κεραμικής – χειροτεχνίας, ομάδα θεάτρου), συνεστιάσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, 

επισκέψεις, εκδρομές και δανειστική βιβλιοθήκη. Στα παραρτήματα λειτουργούν οργανωμένα 

ιατρεία με γιατρό και νοσηλευτή/τρια. Σε καθημερινή βάση γίνονται προληπτικές εξετάσεις 

ζαχάρου, χοληστερίνης, αιματοκρίτη, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, 

συνταγογράφηση και παραπεμπτικά για εξετάσεις. Προσφέρονται και νοσηλευτικές υπηρεσίες 

κατ’ οίκον καθώς και φυσιοθεραπείες όταν υπάρχουν ειδικά προβλήματα κινητικών αναπηριών 

των μελών. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται καθημερινά διανομή γευμάτων κατ’ οίκον σε 

ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα (κινητικές 

αναπηρίες, μοναχικά άτομα – προβλήματα ψυχικής υγείας κ.ά.). 
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Στο πλαίσιο δημιουργίας δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προστασίας των πιο 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ο Δήμος Βόλου λειτουργεί δύο (2) δομές παροχής βασικών 

αγαθών: το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο, με σκοπό την κάλυψη 

πρωτογενών αναγκών ευπαθών, κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών, μέσω 

δωρεάν παροχής προϊόντων, ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων. Το Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο παρέχει δωρεάν προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, προϊόντα 

καθαριότητας, χαρτικά) σε άτομα με σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 

αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Επίσης παρέχονται ρούχα και άλλα 

απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση χρηστικά αντικείμενα. Το Παντοπωλείο προσφέρει 

τις υπηρεσίες του σε 250 νοικοκυριά κάθε μήνα. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη ομάδων 

του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Οι εν λόγω δράσεις ενισχύουν το τοπικό δίκτυο δομών κοινωνικής μέριμνας και παροχής 

υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου Βόλου. 

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου προσφέρει επείγουσα 

προσωρινή φιλοξενία σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, 

παράνομης εμπορίας και διακίνησης (trafficking), με ή χωρίς τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια 

φιλοξενίας, προσφέρεται στις φιλοξενούμενες, από ειδικευμένο προσωπικό, προστατευμένη 

φιλοξενία και φροντίδα, καθώς επίσης συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη. Ο 

Ξενώνας συνεργάζεται με φορείς κοινωνικής προστασίας της περιοχής αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών φροντίδας των φιλοξενουμένων και για την 

προώθηση εξατομικευμένου σχεδίου με σκοπό την αποκατάστασή τους. Σε ετήσια βάση 38 

άτομα (γυναίκες και παιδιά) έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Ξενώνα για το 2019.  

Ο Δήμος Βόλου προχώρησε στη δημιουργία δύο δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 

(ΣΥΔ) στην Παιδόπολη Αγριάς για να φιλοξενηθούν 14 άτομα με νοητική υστέρηση που 

αδυνατούν να διαβιούν αυτόνομα και αντιμετωπίζουν κίνδυνο ιδρυματισμού, με απώτερο στόχο 

τη βελτίωση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε τα άτομα αυτά να μην 

αντιμετωπίσουν το φάσμα της αποξένωσης και ιδρυματοποίησης στο μέλλον και να συνεχίσουν 

να ζουν κάτω από ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, πιο αυτόνομα και ενεργά στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Ο Δήμος Βόλου από το 2015 έως σήμερα συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος και Δικαιούχος 

της Κοινωνικής Σύμπραξης Μαγνησίας/Σποράδων και υλοποιεί δύο (2) Πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Οι δράσεις περιλαμβάνουν την 

προμήθεια και διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής (είδη οικιακού καθαρισμού 

και προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής) σε 

όλους τους δήμους του Νομού Μαγνησίας, δράσεις απαραίτητες τόσο για τη διατήρηση της 
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υγείας των ωφελούμενων (ιδιαίτερα των νοικοκυριών όπου διαμένουν παιδιά, ηλικιωμένοι, 

ΑμεΑ, ασθενείς κλπ.), όσο και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Επίσης παρέχονται 

συνοδευτικά μέτρα, όπως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής 

ένταξης, διατροφικές συμβουλές, συμβουλές υγιεινής διαβίωσης, συμβουλές διαχείρισης 

οικογενειακού προϋπολογισμού, νομική συνδρομή, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών, με 

ουσιαστική συμβολή τόσο στην αξιοπρέπεια των ωφελούμενων και την άμβλυνση του 

κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και εργασιακής τους 

επανένταξης. Ο αριθμός των ωφελούμενων που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα ανέρχεται 

ετησίως σε 8.400 άτομα. 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 

      Ο Δήμος Βόλου συμμετέχει και υλοποιεί αρκετά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που συμβάλλουν στην ανάπτυξη υποδομών με 

κοινωνικό χαρακτήρα όπως: 

- Το έργο «Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του 

Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης», αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση  

σύγχρονου εξοπλισμού (Η/Υ, ηλεκτρονικά συστήματα, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα 

γραφείου, εξοπλισμός διευκόλυνσης της προσβασιμότητας ΑμεΑ) για την αναβάθμιση 

των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης που βρίσκονται  

στην  περιοχή  παρέμβασης  της εγκεκριμένης  Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου. 

- Η πράξη «Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε Παραλίες του 

Δήμου Βόλου» αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να 

εξασφαλιστεί σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Βόλου, προσβασιμότητα και 

εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και 

περιλαμβάνει τις παραλίες: 

• Αλυκών, πεζόδρομος Λεμάν, στις Νέες Παγασές,  

• Αναύρου, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης του Βόλου,  

• Νέας Αγχιάλου (αρχή οδού Διαμαντοπούλου),  

• Κάτω Λεχωνίων στη θέση “Καρνάγιο”. 

- Το έργο «Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης 

της Απασχόλησης (Job Center)» αφορά στη βελτίωση της υποδομής κτιρίου που θα 

στεγάσει τη λειτουργία της κοινωνικής δομής Γραφείο Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης 

Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center) στη συμβολή των οδών Λαχανά και 

Λήμνου, στην περιοχή Παλαιά του Δήμου Βόλου. Οι παρεμβάσεις αφορούν: α) σε 

εσωτερικές διαρρυθμίσεις, β) στην εξασφάλιση εξυπηρέτησης ΑμεΑ στους χώρους 
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υγιεινής και γ) σε εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου και διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντα χώρου. 

- Το έργο «Ενιαιοποίηση συστημάτων κοινωνικής υποστήριξης & βελτίωση της 

προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου», αφορά στην προμήθεια και 

εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής, φιλικής προς τους χρήστες, για τη 

διαχείριση των κοινωνικών παροχών του δήμου προς τους πολίτες με σκοπό τη   

βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, 

ιδιαίτερα αυτών που πλήττονται από φτώχεια ή ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. 

 

Β. Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΝΠΔΔ  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 

H ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχει κοινωφελή και μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των κοινωνικών της δράσεων πραγματοποιείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Βόλου, από συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα κοινωνικού 

χαρακτήρα μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (πχ. ΕΣΠΑ), αλλά και πόρους από 

διακρατικές συνεργασίες στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προγράμματα Erasmus+, DG Justice, κτλ.). Οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (παιδιά και οικογένειες, ενήλικες, 

τρίτη ηλικία) καθώς και σε πληθυσμιακές ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Ρομά, 

άστεγοι, άποροι, μετανάστες), ενώ παράλληλα προσφέρει και μεταλυκειακή επαγγελματική 

κατάρτιση (ΔΙΕΚ): 

 Παιδί & Οικογένεια 

Στόχος των υπηρεσιών αυτού του χαρακτήρα είναι η προώθηση δράσεων για τη στήριξη και 

φροντίδα της οικογένειας και την ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού. Η λειτουργία των 

δομών φύλαξης παιδιών αποβλέπουν στην απεμπλοκή της μητέρας από τη φροντίδα και την 

ένταξή της στην αγορά εργασίας. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στηρίζει άμεσα τις οικογένειες και ειδικά 

τα παιδιά μέσα από μια σειρά δομών που διευκολύνουν τους εργαζόμενους και ανέργους γονείς 

(Παιδικοί Σταθμοί) και διασφαλίζουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά του Δημοτικού 

(ΚΔΑΠ). Παράλληλα το τμήμα Προαγωγής Υγείας, υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα δημοτικά σχολεία του Βόλου. 

Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ παρέχεται φροντίδα σε 

βρέφη και νήπια έως 4 ετών, ενώ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

υπάρχουν και παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών. 
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Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς εξασφαλίζεται υγιεινή, ασφαλής φύλαξη και 

παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε ηλικίας των φιλοξενούμενων παιδιών σε 

κατάλληλα κατασκευασμένα κτίρια. Παρέχεται εκπαίδευση, απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, 

παιχνίδι και ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα για την 

ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και συμβουλευτική 

ενημέρωση και υποστήριξη στις οικογένειές τους:  

1) Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας, με συνολική δυναμικότητα 75 νήπια 

από 2,5 έως 4 ετών και 10 νήπια με αναπηρία έως 6,5 ετών καθώς στο σταθμό λειτουργεί 

τμήμα ένταξης νηπίων με αναπηρία ο οποίος στεγάζεται στη Νεάπολη Βόλου, Λογοθέτου 

6 & Αναγνωστόπουλου.  

2) Βρεφονηπιακός Σταθμός Λεχωνίων, Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος «Τα Ζουζουνάκια», 

με συνολική δυναμικότητα 21 βρέφη και νήπια έως 4 ετών. 

3) Βρεφονηπιακός Σταθμός Άλλης Μεριάς, με δυναμικότητα 19 βρέφη και νήπια έως 4 ετών, 

που στεγάζεται στο πρώην Δημόσιο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς.  

4) Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου (Αρχιμανδρίτειος), με συνολική δυναμικότητα 40 νήπια 

έως 4 ετών, που στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κατηχωρίου, Πορταριάς.  

Στο σύνολο των 4 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ μπορούν να 

φιλοξενηθούν 155 βρέφη και νήπια και 10 νήπια με αναπηρία ενώ απασχολούνται 30 

εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων. 

Τα έξι (6) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 

λειτουργούν με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση, την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής, την 

ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου. 

Στις δομές συμμετέχουν συνολικά στην παρούσα φάση πάνω από 650 παιδιά 

χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ και απασχολούνται 

συνολικά 35 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.  

Οι δράσεις παιδείας και πολιτισμού που καλλιεργούνται αποβλέπουν να εμφυσήσουν στα 

παιδιά έννοιες όπως η κοινωνική αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, στη 

συλλογικότητα, στον κοινό στόχο, προβάλλοντας μια εκπαιδευτική πολιτική, όπου βασικός 

πυλώνας είναι η ενασχόληση με την τέχνη και την πολιτιστική δημιουργία, που ενδογενώς 

φέρουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με βιωματικό τρόπο και με προσωπικές εμπειρίες μέσα από 

δράσεις και προγράμματα, προάγοντας την κοινωνικοποίηση και καλλιεργώντας τις δεξιότητές 

τους. Τα παιδιά μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες ψυχαγωγούνται, συμμετέχουν, 

αυτοσχεδιάζουν, εμπνέονται και εν τέλει εκφράζονται με πολλαπλούς τρόπους. Κύριο μέλημα 

αποτελεί η καλλιέργεια κλίματος αποδοχής κάθε παιδιού, η έκφραση των συναισθημάτων του, 
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η προσφορά πλούσιων ερεθισμάτων, η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων ισοτιμίας και 

ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

 Ενήλικες 

      Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ μέσω του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

(ΙΕΕΚ) Δήμου Βόλου παρέχει υπηρεσίες μεταλυκειακής εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση 

διπλώματος, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης, διοργανώνει 

επιμορφωτικά σεμινάρια για όλους τους πολίτες συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της 

ανεργίας. Οι δράσεις του Δημοτικού ΙΕΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ απευθύνονται σε όλους τους 

ενήλικες πολίτες,  διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 Τρίτη ηλικία 

      Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, παρέχει υπηρεσίες για την Τρίτη ηλικία -κυρίως- μέσω των  

προγραμμάτων: 

• ΚΗΦΗ 

• Βοήθεια στο Σπίτι 

Βασική προτεραιότητα η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ηλικιωμένων, 

η παραμονή στο οικείο περιβάλλον και η υποστήριξή τους με συγκεκριμένα προγράμματα, 

ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν στην ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, τρία (3) Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) τα οποία αποτελούν σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας 

φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον 

που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα 

υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Βασικοί σκοποί των 

ΚΗΦΗ είναι να παραμένουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Επίσης επιδιώκεται 

εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το 

ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και 

τέλος η υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με 

προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή 

που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Οι υπηρεσίες του προγράμματος προσφέρονται σε 

περισσότερους από 800 συμπολίτες μας ετησίως και αφορούν σε: 
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•  Κοινωνική εργασία με τους ωφελούμενους 

•  Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη 

•  Νοσηλευτική μέριμνα  

•  Οικογενειακή - Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

•  Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών 

•  Διαμεσολάβηση με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την 

αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των 

επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου 

προσωπικού. Με το ΦΕΚ 678/Β΄/28.02.2019 προβλέπεται η ένταξη του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» στις μόνιμες δομές των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας του Δήμου 

Βόλου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βόλου. 

 Ευάλωτες / Ευπαθείς Ομάδες 

Οι υπηρεσίες της κοινωφελούς επιχείρησης στοχεύουν στην υποστήριξη και στην κοινωνική 

ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των ομάδων του πληθυσμού που έχουν 

περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή 

αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, 

εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). 

Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), 

πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες 

και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή 

πολιτισμικές μειονότητες, Ρομά/τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, 

κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, 

παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, 

σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς) και υλοποιούνται από: 

- (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ), 

ένα στο Βόλο και ένα στη Νέα Ιωνία. 

- Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ), στα Παλαιά του Βόλου. 

- Κέντρο Κοινότητας για τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια. 

- Παραρτήματα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, ένα στο Αλιβέρι της Ν. Ιωνίας και ένα 

στην Αγία Παρασκευή Βόλου. 

- Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων, δυναμικότητας 18 ατόμων στη Νεάπολη. 
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 Χάρτης 1.3.1 Προνοιακές δομές 2017 Δήμου Βόλου. 

 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (Google Maps), ιδία επεξεργασία. 

 

 

Λοιπές Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας:  

Στα όρια του δήμου λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός δομών Κοινωνικής Πρόνοιας, μερικές 

από τις οποίες είναι: 

• Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας (ΚΕΣΑΑΜ). 

• Ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου. 

• Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών.   

• 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.     

• Κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) - Θεραπευτικό Πρόγραμμα 

"ΕΞΟΔΟΣ", Συμβουλευτικός Σταθμός Βόλου.     

• Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων - ανοιχτό θεραπευτικό πρόγραμμα εφήβων  

νέων Βόλου - Συμβουλευτική Μονάδα Βόλου.    
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• Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ 

Μαγνησίας "Πρόταση Ζωής" που λειτουργεί  σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.  

• Ορφανοτροφείο Βόλου.        

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.        

• Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Οργανισμού Εργατικής Εστίας.   

• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Βόλου.     

• Ελληνική Μέριμνα Βόλου: φιλανθρωπικό σωματείο αναγνωρισμένο και ελεγχόμενο 

από το κράτος. 1) Τμήμα Πρόνοιας και περίθαλψης απόρων ατόμων και 2) Τμήμα 

παιδικών εξοχών σε ιδιόκτητο κτίριο στη Μακρινίτσα.  

• Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου - Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων (ΝΠΔΔ).  

• "ΦΙΛΥΡΑ" - Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής 

Επανένταξης Γ.Ν. Βόλου.        

• ΦΛΟΓΑ, πραγματοποιεί κυρίως ενημερωτικές ημερίδες, αιμοδοσία.  

• "Αλληλεγγύη για όλους" υποστηρίζει άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση 

και έχουν ανάγκη βοηθείας. Καλύπτει ανάγκες σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, 

ρούχα, παιχνίδια κλπ.      

• "Συνέλευση Αγ. Νεκταρίου" - στους κόλπους της συνέλευσης λειτουργεί ιατρείο 

αλληλεγγύης καθώς και ομάδες που αφορούν στη διανομή τροφίμων και ρουχισμού. 

• Παραγωγικός Συνεταιρισμός ΑμεΑ.   

• ΚΙΒΩΤΟΣ του ΚΟΣΜΟΥ.       

  

Στο Έντυπο 03 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) περιλαμβάνονται οι κοινωνικοί φορείς και στον πίνακα 1 

«Κοινωνικές υποδομές» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  οι υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Βόλου. 

 

Δημόσια Υγεία  

Η αξία της υγείας έχει αναγνωρισθεί διεθνώς, δίνοντας έμφαση στη σημασία των 

αποτελεσματικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης 

υψηλής ποιότητας, στη βελτίωση της υγείας και στη μείωση των ανισοτήτων, που εκτός της 

ευρύτερης ηθικής και κοινωνικής της διάστασης, έχει σοβαρές θετικές επιπτώσεις στην 

παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας (Leiyu, 2012).  

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε ένα σύστημα 

υγείας. Η ΠΦΥ αφορά ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα, 

από την προαγωγή και την πρόληψη, έως τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την επανένταξη 

(Υπουργείο Υγείας, 2014). Τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, η 

πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με αυξημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας, επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία, τη μείωση της νοσηλείας και τη 

χρήση των επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα μπορεί 

επίσης να συμβάλλει στην αρνητική επίδραση των κακών οικονομικών συνθηκών στην υγεία 

(Leiyu, 2012). 
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Δομές στον τομέα της Δημόσιας Υγείας 

Όσον αφορά στην πρωτοβάθμια (ΠΦΥ) αλλά και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη οι κάτοικοι 

του δήμου εξυπηρετούνται για τις ανάγκες τους σε ιατρικές υπηρεσίες από τους δημόσιους 

(νοσοκομείο, περιφερειακά ιατρεία) και τους ιδιωτικούς φορείς υγείας (κλινικές, ιατρεία), που 

εδρεύουν στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, καθώς σε όλο το γεωγραφικό εύρος του δήμου 

λειτουργούν ιδιωτικά ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων και ιδιώτες ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές κλπ.  

Δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες με παροχή υπηρεσιών όλων των βαθμίδων περίθαλψης 

(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια): 

Δημόσιοι φορείς  

1. Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο”, Πολυμέρη 134, Βόλος, 38222 

2. Κέντρο Υγείας Βόλου, Θρακών 20, Βόλος, 38333 

3. ΤΟΜΥ - Τοπική Ομάδα Υγείας Νέας Ιωνίας, Ζάχου – Φερών, Βόλος 

4. ΤΟΜΥ - Τοπική Ομάδα Υγείας Ιωλκού, Ιωλκού 408, Βόλος, 38221 

5. ΤΟΜΥ - Τοπική Ομάδα Υγείας Αγριάς, Αγίου Γεωργίου 4, Αγριά, 37300 

6. Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Ιωνίας 

7. Περιφερειακό Ιατρείο Ιωλκού 

8. Περιφερειακό Ιατρείο Πορταριάς 

9. Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Αγχιάλου 

10. Περιφερειακά Ιατρεία Αρτέμιδας (Άνω Λεχωνίων, Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου) 

11. Περιφερειακό Ιατρείο Δράκειας 

12. Περιφερειακά Ιατρεία Αισωνίας (Σέσκλου & Διμηνίου) 

Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές  

1. ″Άνασσα″ Γενική Κλινική, Βερναρδάκη Δημήτριου 13, Επτά Πλατάνια, 38333 Βόλος  

2. ″Ασκληπιείον″ Άνω Βόλου, Ιωλκού 406, Άγιος Γεώργιος, 38221 Βόλος  

3. Νευρολογική Κλινική ″Άγιος Γεώργιος″, Γ. Φάτση 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου, Αλυκές, 

38221 Βόλος  

4. ″Η Ελπίς″ Γενική Κλινική, Άνθιμου Γαζή 118, 38221 Βόλος  

5. Κλινική Βουβαλούδη, Κουταρέλια Δημήτριου 103, Πλατεία Ελευθερίας, 38333 Βόλος  

6. Κλινική Παπαγεωργίου, Λεωφόρος Δημητριάδος 221, 38221 Βόλος  

https://www.xo.gr/profile/neyrologiki-kliniki-agiosgeorgios/el/
https://www.xo.gr/profile/klinikes-elpis-volos/el/
https://www.xo.gr/profile/asklhpieionvolou/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-909058754/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-911374303/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-911490384/el/
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7. Κλινική Κωνσταντινόπουλου, Αγίου Νικολάου 35, 38221 Βόλος  

8. Γενική Κλινική Σκιαθίτη, Ογλ Κάρολου 23, 38221 Βόλος  

9. Αριάδνη – Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων, Στρατηγού Πλαστήρα Νικόλαου 

18, Άγιος Κωνσταντίνος - Άναυρος, 38222 Βόλος  

10. Θεσσαλική Νοσηλευτική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Τοπάλη Κωνσταντίνου 85, 

38221 Βόλος  

11. Κλινική Κολέτσου, Δον Δαλεζίου 24, 38221 Βόλος  

12. Euromedika Υγεία Βόλου, 2ας Νοεμβρίου 94 – Κουντουριώτου, Βόλος, 38500 

13. Κένταυρος - Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Απόλλωνος 94, Νέα 

Δημητριάδα, 38222, Βόλος 

 

Το “Αχιλλοπούλειο” Γενικό Νοσοκομείο Βόλου  

Το 1900, με χορηγία των Κωνσταντίνου και Νικόλαου Αχιλλόπουλου, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος 

του Νοσοκομείου στη σημερινή του θέση. Το Νοσοκομείο άρχισε να λειτουργεί το 1903, ήταν 

μάλιστα το δεύτερο σε μέγεθος στον ελλαδικό χώρο μετά τον “Ευαγγελισμό”. Το 2007 

εγκαινιάστηκε η νέα του πτέρυγα, συνολικού εμβαδού 33.500 τ.μ. Σήμερα έχει αναπτυγμένες 

400 οργανικές κλίνες και είναι το μεγαλύτερο νομαρχιακό Νοσοκομείο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας. Στο Νοσοκομείο γίνονται ετησίως περίπου 24.000 εισαγωγές ασθενών με 

μέση διάρκεια νοσηλείας 3,5 ημέρες. Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου εξυπηρετούν 

ετησίως περίπου 80.000 ασθενείς και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αντιμετωπίζει 

ετησίως περίπου 60.000 επείγοντα περιστατικά. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υλοποιεί ετησίως 

περίπου 13.000 συνεδρίες. 

Βασική μέριμνα του Νοσοκομείου είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας με 

γνώμονα την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 

εφαρμογή βέλτιστων ιατρονοσηλευτικών πρακτικών, οι οποίες βασίζονται στην άρτια 

επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, στην έρευνα και τη συνεχή εκπαίδευση και 

επιμόρφωσή του. Επιπλέον, εφαρμόζονται σύγχρονες διοικητικές διαδικασίες που 

υποστηρίζουν το έργο του Νοσοκομείου με τη χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος υπηρεσιών υγείας που διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την 

αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση.  

Ο στόχος είναι η επίτευξη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με γνώμονα την ασφάλεια και 

την εξυπηρέτηση των πολιτών και η εδραίωση ενός ισχυρού αισθήματος ασφάλειας σε όλους.  

Ο σκοπός επιτυγχάνεται με: 

https://www.xo.gr/profile/profile-905655398/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-911279912/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-909056984/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-906841699/el/
https://www.xo.gr/profile/profile-911490390/el/
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• την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό της 

5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

• την ειδίκευση, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων 

επαγγελμάτων υγείας. 

• την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας.  

• τη συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής 

περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας.  

• την εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική 

προώθηση της υγείας των πολιτών. 

 

                 Πίνακας 1.3.1 Κάλυψη νοσηλειών.  
     

 

 

 

 

     

                   Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία ΕΣΔΥ (2010). 

 

Άλλοι φορείς υγείας και ψυχικής υγείας 

Στον Έντυπο 03 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) αναφέρονται και άλλοι φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Βόλου. 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)   

Το Τμήμα Ποιότητας Ζωής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και τα Κοινωνικά Κέντρα της 

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, τα οποία βρίσκονται περιφερειακά του κέντρου της πόλης και εύκολα 

προσβάσιμα σημεία του πολίτη προς τις υπηρεσίες του δήμου, υλοποιούν προγράμματα αγωγής 

και προαγωγής της υγείας και προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, τα 

οποία απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα άτομα άνω 

των 50 ετών, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προωθώντας 

διαδικασίες που βοηθούν τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις, να υιοθετούν συμπεριφορές και να 

δρουν στο περιβάλλον τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που επιβάλλει η προάσπιση και η 

προαγωγή της υγείας τους. Κατόπιν καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών των πολιτών, η 

διεπιστημονική ομάδα (Γ. Ιατρός, Ψυχολόγος, Νοσηλευτής) δρα σε συνεργασία μαζί τους για 

Μέση διάρκεια Νοσηλείας 3,56 Ημέρες 

Ποσοστό Κάλυψης > 67,5% 

Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) 2009 61 

Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) 2010 86 
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την ολιστική αντιμετώπιση κοινωνικών και ιατρικών αναγκών τους. Ταυτόχρονα εξυπηρετούν 

ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (3η ηλικία, ΑμεΑ, σχολική κοινότητα κλπ.) μέσω του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, 

βασισμένων στην ολιστική προσέγγιση στους τομείς της διατροφής, άσκησης, διαχείρισης 

ελεύθερου χρόνου, διακοπής καπνίσματος, διαχείρισης χρόνιας νόσου, αποφυγής παραγόντων 

κινδύνου για την υγεία, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, κλπ. Εξυπηρετούν περίπου 500 

δημότες κυρίως 3ης ηλικίας, καθώς και 500-1.000 μαθητές των γειτονικών προς αυτά 

δημοτικών σχολείων και τις οικογένειές τους κάθε χρόνο, επιτυγχάνοντας επάξια τη 

διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τις δομές του δήμου. Επίσης υλοποιείται σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα δημοτικά σχολεία του Βόλου. 

Καλές πρακτικές αποτελούν το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το Πρόγραμμα «Χάνω Βάρος – 

Κερδίζω Ζωή!», το Πρόγραμμα Αγωγής Προαγωγής Υγείας στα Δημοτικά Σχολεία, το 

Πρόγραμμα Διαχείρισης Ελεύθερου Χρόνου για τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες κλπ. 

Η ολιστική προσέγγιση εξάλειψης παραγόντων κινδύνου για την υγεία μέσω προγραμμάτων 

Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, τα οποία υλοποιούνται από το 2000 στα πέντε (5) Κοινωνικά 

Κέντρα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και στα Δημοτικά Σχολεία του Καλλικρατικού Δ. Βόλου, αποτελεί 

κύριο στόχο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, άμεσα συνυφασμένο με τη στήριξη ευάλωτων ατόμων και μη 

και κοινωνικών ομάδων, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της 

υγείας, ώστε να προωθούνται μέτρα και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινής 

ζωής και περιορίζουν τις ανισότητες στον κοινωνικό ιστό της πόλης. 

 

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας Δήμου Βόλου 

Σημαντικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται από τους Επαγγελματίες 

Υγείας στα Ιατρεία των οκτώ (8) Παραρτημάτων ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου. Ιατροί, νοσηλευτές, 

φυσιοθεραπευτές παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην τρίτη ηλικία, που 

περιλαμβάνει κλινική εξέταση, διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, νοσηλευτική περίθαλψη 

και παροχή οδηγιών για φαρμακευτική αγωγή.  Σε καθημερινή βάση γίνονται προληπτικές 

εξετάσεις ζαχάρου, χοληστερίνης, αιματοκρίτη, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, συνταγογράφηση, 

παραπεμπτικά για εξετάσεις και μετρήσεις αρτηριακής πίεσης. Στο φυσιοθεραπευτήριο 

εφαρμόζεται φυσιοθεραπευτική αγωγή, ενώ όλες οι υπηρεσίες (ιατρική-νοσηλευτική-

φυσιοθεραπεία) εκτελούνται και κατ’ οίκον, σε περιπτώσεις ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν 

ειδικά προβλήματα.  

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βόλου αποτελεί μια κοινωνική δομή που σκοπός της 

είναι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη απόρων και αναξιοπαθούντων ατόμων που ζουν κάτω 

από τα όρια της φτώχειας, μεταναστών και αστέγων, που διαμένουν στο Δήμο Βόλου, η 
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υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό 

και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με 

φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών 

φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, διαδημοτικά δίκτυα κλπ. Η λειτουργία του Κοινωνικού 

Φαρμακείου καλύπτει τις ανάγκες τουλάχιστον 100 οικογενειών ανά μήνα/ανά δομή, 

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και στην άρση των 

ανισοτήτων όσον αφορά στην πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη. Η πράξη υλοποιείται 

στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020» και 

τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ενισχύει το τοπικό δίκτυο 

δομών κοινωνικής μέριμνας και παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Βόλου. 

Ο Δήμος Βόλου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων 

Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 

Υγείας» που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» και φορέας 

υλοποίησης είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας. Σκοπός 

του προγράμματος η δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου Κοινωνικής Μέριμνας και 

Φροντίδας για το δημότη, διασφαλίζοντας στην τοπική κοινωνία υψηλό επίπεδο διαβίωσης και 

ποιότητας ζωής, μέσα από δυο κεντρικούς άξονες λειτουργίας:  

• την Προληπτική Ιατρική και  

• την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Υγείας.  

Το ΚΕΠ-Υγείας Δήμου Βόλου σκοπό έχει την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα προαγωγής 

της υγείας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και 

γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας 

Υγείας. Μέσα από την δομή αυτή, οι δημότες με βάση τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, 

ενημερώνονται σε σχέση με την ηλικία, το φύλλο και το οικογενειακό ιστορικό για προληπτικές 

κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν. Ένα δίκτυο παρόχων ιατρών της 

πόλης υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή. Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η 

ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε 

δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, με έμφαση στα 

συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας όπως: α) ο καρκίνος παχέος εντέρου, β) ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, 

γ) ο καρκίνος του μαστού, δ) ο καρδιοαγγειακός κίνδυνος, ε) το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, 

στ) ο καρκίνος του προστάτη, ζ) το μελάνωμα. Επιπλέον το ΚΕΠ-Υγείας συντονίζει 

προγράμματα προαγωγής υγείας όπως χρήση ασφαλούς διαδικτύου, σχολικού εκφοβισμού, 

παιδικής παχυσαρκίας, πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου κτλ.  
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Σε πλήρη λειτουργία από το 2016-2017, το ΚΕΠ-Υγείας Δήμου Βόλου ανέπτυξε πολυδιάστατες 

δράσεις και πραγματοποίησε δωρεάν: μετρήσεις σακχάρου αίματος, αντιτετανικούς 

εμβολιασμούς, οδοντιατρικούς ελέγχους, προληπτικές αιματολογικές εξετάσεις σε παιδιά, 

προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο σε νήπια, σπιρομετρήσεις, τεστ κατάθλιψης σε δημότες, 

μέτρηση Οστικής Πυκνότητας σε 570 άτομα, ψηλάφηση μαστού σε 55 γυναίκες. Υλοποίησε 

πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου καθώς και πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου 

μαστού και εξετάστηκαν 150 γυναίκες με κινητό Μαστογράφο. Προχώρησε σε διοργάνωση 

ημερίδας Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης για τη χρήση των αντιβιοτικών σε 

εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργάνωσε 

ενημερωτική ομιλία για την άνοια και υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALZHEIMER για διενέργεια τεστ μνήμης σε πολίτες άνω των 60 ετών 

(διενεργήθηκαν πάνω  από 300 τεστ σε Βόλο και Νέα Αγχίαλο), καθώς και ενημερωτική ομιλία 

για τη μεταμόσχευση οργάνων και τον προληπτικό εμβολιασμό. 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Δήμου Βόλου το  Τμήμα 

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για 

την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας 

υγείας στην περιοχή του δήμου. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται προγράμματα προαγωγής 

υγείας στο πληθυσμό του δήμου, έλεγχοι για τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία, 

περισυλλογή αδέσποτων ζώων, λειτουργία δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Ωστόσο, 

δεν υπάρχει η επιθυμητή αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, διότι η έλλειψη προσωπικού δεν 

επιτρέπει την ορθή υποστήριξη της λειτουργίας των αντικειμένων του Τμήματος, ειδικότερα σ’ 

ότι αφορά την περισυλλογή των αδέσποτων και τη λειτουργία του Καταφυγίου.  

Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 

2792/25-05-2004 απόφαση  Νομάρχη  Μαγνησίας  και λειτουργεί  με  την  υπ’  αρ. 3938/08-07-

2008  άδεια  της  Δ/νσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4039/2012. Αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και 

περίθαλψης ζώων συντροφιάς και ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας του ασκείται από 

την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 604/1977.  

Το πλαίσιο λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη θέση  «Μαραθάς»  

ΔΔ  Γλαφυρών  του  Δήμου  Βόλου  ορίζεται από τον Εσωτερικό  Κανονισμό Λειτουργίας του 

Καταφυγίου, που εγκρίθηκε με την αρ. 35/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με  

κύριο σκοπό  την  προστασία  και  ευζωία  των φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων. Φροντίζει 

για την καθαριότητα των ζώων και των γύρω χώρων του Δημοτικού Καταφυγίου, μεριμνά για 
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την υιοθεσία ζώων, κατατοπίζει τους πολίτες γι’ αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα για υιοθεσία. 

Έχει την επιμέλεια της τροφοδοσίας των φιλοξενούμενων ζώων, σε καθημερινή βάση. 

Εντοπίζει και περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα, με συνεχείς περιπολίες στο δήμο και τα 

μεταφέρει στον κτηνίατρο. Έχει την ευθύνη της μεταφοράς τους στο Δημοτικό Καταφύγιο, 

μετά από ολοκλήρωση της επέμβασης ή της παροχής θεραπείας τους από κτηνιάτρους. 

Φροντίζει την παροχή της θεραπευτικής αγωγής στα ζώα που μένουν για αποθεραπεία στο 

Καταφύγιο, όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (χάπια, ενέσεις κλπ.). Μεταφέρει τα 

αποθεραπευμένα ζώα στην περιοχή που επανεντάσσονται ή αν έχει προηγηθεί υιοθεσία στο 

σπίτι που θα φιλοξενηθούν. Φροντίζει για τον εμβολιασμό των κουταβιών που υιοθετούνται και 

την μεταφορά τους στους νέους ιδιοκτήτες. Μεριμνά, σε ορισμένες εποχές του χρόνου, όπου 

υπάρχει έντονο πρόβλημα των μεταδιδόμενων νόσων (άνοιξη, καλοκαίρι), την αποπαρασίτωση 

αδέσποτων ζώων που βρίσκονται σε κάποια παρακολούθηση και μετά την επανένταξή τους στο 

φυσικό περιβάλλον. 

Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του καταφυγίου είναι: 

• εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων ώστε να 

μειωθεί ο πληθυσμός τους. 

• μέριμνα για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την προστασία των 

δικαιωμάτων τους και την ευζωία τους, όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 

• υιοθεσία κατοικίδιων και προώθηση της φιλοζωίας. 

• προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών. 

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθηκαν και φιλοξενήθηκαν το 2019 ανέρχονται σε 450 και από 

αυτά στειρώθηκαν τα 425.  

Παράλληλα με τη λειτουργία του Καταφυγίου ο δήμος προβαίνει σε επιπλέον παραγγελίες 

ποσοτήτων τροφής, όπου παραλαμβάνονται από φιλοζωικές οργανώσεις και δημότες (βάση 

λίστας που έχει καταρτιστεί και περιλαμβάνει πάνω από 50 φιλόζωους) παρέχοντας βοήθεια για 

τη σίτιση των αδέσποτων ζώων. 

Τα αδέσποτα ζώα, είναι μια πραγματικότητα στις αστικές περιοχές της χώρας μας. Τα ζώα αυτά 

κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους σχηματίζοντας αγέλες ή μόνα τους, διατρέφονται 

ελλιπώς, ιδιαίτερα με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού, είναι εκτεθειμένα σε κάθε λογής κίνδυνο για την υγεία τους, είναι πολλές φορές 

δεξαμενή διαφόρων μεταδοτικών ασθενειών για τα υπόλοιπα ζώα (λεϊσμανίαση, λευχαιμία και 

AIDS της γάτας) ή και τους ανθρώπους (λεϊσμανίαση) και λόγω της κακής εμπειρίας που 

πιθανόν έχουν από τους ανθρώπους (αφού τα περισσότερα από αυτά έχουν εγκαταλειφθεί) είναι 
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φοβικά με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Η 

κατάσταση αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και απαιτεί μια πολύ ευαίσθητη και προσεκτική 

προσέγγιση.  

 

1.3.2  Παιδεία & Διά Βίου Μάθηση  

Αρμόδιες Υπηρεσίες και ΝΠ του Δήμου Βόλου για την παιδεία είναι: 

• Αντιδημαρχία Παιδείας - Πολιτισμού 

• Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού 

• Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δημοτικό 

Περιφερειακό Θέατρο (ΝΠΔΔ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) 

• Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΝΠΔΔ. ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 

• Σχολικές Επιτροπές Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) 

• Σχολικές Επιτροπές Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΔΔ) 

• Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

Τα αντικείμενα που ασκούν εμπίπτουν στα οριζόμενα από τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) και 

από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, άρθρο 75). 

Συνολικά, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με την παιδεία: 

• διαθέτει πόρους για τη συντήρηση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής 

• επιχορηγεί τις σχολικές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους 

• εισηγείται και εποπτεύει την κατασκευή και αναβάθμιση σχολικών μονάδων 

• υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα 

και παρά τη συνεχώς μειωμένη κεντρική χρηματοδότηση, ο Δήμος Βόλου δίνει προτεραιότητα 

στη σχολική στέγη, προσπαθώντας να λύσει σημαντικά προβλήματα, που αφορούν στις 

ελλιπείς κτιριακές υποδομές για τη στέγαση διδακτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην 

επίλυση προβλημάτων συντήρησης, στην έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών στις 

παλαιωμένες και κοστοβόρες ενεργειακά κτιριακές εγκαταστάσεις (τα κτίρια όπου στεγάζονται 

οι υπάρχουσες σχολικές μονάδες έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλές δεκαετίες), στην 

αναβάθμιση των υφιστάμενων και στην κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών. 
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Υποδομές Εκπαίδευσης 

- Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Στα όρια του δήμου λειτουργούν 64 δημοτικά σχολεία (εκ των οποίων 6 ειδικά) και 75 

νηπιαγωγεία (εκ των οποίων 6 ειδικά) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία που 

αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 18 Γυμνάσια, 1 Εσπερινό Γυμνάσιο κι ένα 

Μουσικό ενώ λειτουργούν 12 Γενικά Λύκεια, 1 Μουσικό, 1 Εσπερινό Λύκειο και 8 ΕΠΑΛ. 

Επίσης λειτουργούν 8 Γυμνάσια με Τμήματα Ένταξης, 1 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής , 1 ΕΕΕΕΚ και 2 

ΣΕΚ.  

Ο αριθμός των μαθητών της Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 

ανέρχεται σε 10.523 και ο αντίστοιχος αριθμός των μαθητών της Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

ανέρχεται σε 9.755 άτομα.  

Παράλληλα επισημαίνεται η πολύχρονη παρουσία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο πολεοδομικό 

συγκρότημα Βόλου, όπως η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ», τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 

«Προμηθέας» κλπ. Η ιδιωτική εκπαίδευση συμπληρώνεται από πλήθος ιδιωτικών 

φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα 

μελέτης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικά ΙΕΚ κ.λπ., τα οποία τα περισσότερα 

λειτουργούν στην έδρα του δήμου. 

Αρμόδιος για τη σχολική στέγη, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης των 

δημόσιων σχολείων έχει ο δήμος.  Σε ό,τι αφορά στις κτιριακές και εξοπλιστικές προδιαγραφές, 

αυτές έχουν οριστεί από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Οδηγό Μελετών για διδακτήρια 

όλων των βαθμίδων, όπου προβλέπονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές ενώ περιγράφονται 

τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό 

χώρο της σχολικής μονάδας. Ο Οδηγός περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τη χρησιμοποίηση υλικών και τεχνικών 

βασιζόμενων στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει άρδην το 

πρόγραμμα σπουδών και η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται και από τις υλικές εισροές, 

όπως είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι παράγοντες που τις καθορίζουν. Το ζητούμενο 

είναι δε, πόσα από τα σχολεία λειτουργούν βάσει αυτών των νέων αναγκών και προδιαγραφών. 

Δεδομένου ότι πολλά σχολικά κτίρια χρονολογούνται μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 

1980 γίνεται αντιληπτό ότι χρήζουν άμεσων κατασκευαστικών βελτιώσεων, ενισχύσεων ή και 

αντικαταστάσεων. 

Κατά συνέπεια προκύπτουν ανάγκες σε υποδομές εργαστηρίων υλοποίησης ειδικών 

προγραμμάτων (π.χ. πληροφορικής, φυσικών επιστημών, γραφικών τεχνών κ.λπ.), κλειστών 

γυμναστηρίων, αιθουσών πολιτιστικών εκδηλώσεων, βιβλιοθηκών, χώρων υγιεινής κ.ά. Επίσης 

ένα σημαντικό θέμα που χρήζει αντιμετώπισης είναι τα μέτρα ασφαλείας των σχολικών 
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εγκαταστάσεων (π.χ. αντισεισμική προστασία), προσβασιμότητα σε ΑμεΑ ή άτομα με 

πρόσκαιρη ανικανότητα (τραυματισμούς) με ράμπες, ανελκυστήρες και προσαρμοσμένους 

χώρους υγιεινής. 

 

- Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 

ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και 

Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών. 

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 36.622 προπτυχιακοί φοιτητές και περίπου 4.500 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού 

και ερευνητικού προσωπικού και 427 μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία 

υποβοηθείται από ικανό αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων. 

Τα τμήματα που εδρεύουν στο Βόλο είναι:  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

• Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  

• Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  

• Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

• Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  

• Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών 

 Πολυτεχνική Σχολή  

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  

• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  

• Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  

 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών  
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• Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  

• Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος  

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  

• Οικονομικών Επιστημών  

Με αποστολή του την προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και τη 

συνεισφορά του στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο κατατάσσεται στα 1.000 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς 

σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης Shanghai Ranking of World Universities, 2019 

(http://www.shanghairanking.com). 

 

- Η ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου 

Το Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 

2000 ως ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Με την ανωτατοποίηση της Σχολής (Ν.3027/ΦΕΚ 

152/28.6.2002) η ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Βόλου μετονομάστηκε σε Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Βόλου και λειτουργεί ως Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Στο 

Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου λειτουργούν τα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ (Ετήσιο 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης) και ΠΕΣΥΠ (Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό). 

- Λοιπές δομές Εκπαίδευσης 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Βόλου είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο 

εκπαίδευσης ενηλίκων, που παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, που δεν 

έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/97). Ταυτόχρονα 

αποτελεί ένα μέσο για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής 

κυρίως νέων και ανειδίκευτων εργαζόμενων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες. Η 

διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την 

εβδομάδα, ενώ τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο είναι ένα Πανεπιστήμιο για όλους. Μπορούν να συμμετέχουν 

όλοι οι πολίτες της περιοχής ανεξαιρέτως ηλικίας (άνω των 18), φύλου, εκπαίδευσης, 

θρησκείας κλπ. Το συνολικό πρόγραμμα του ΑΛΠ είναι τετραετές. Το κάθε ακαδημαϊκό έτος 

έχει διάρκεια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών με 

εξάμηνη διάρκεια.  
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Η Ακαδημία Πολιτών Βόλου αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής 

Οικονομίας. Η εταιρεία έχει σκοπό την θεραπεία των τεχνών, τη μελέτη της νέας κοινωνικής 

πραγματικότητας, την ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων και τη διατύπωση 

προτάσεων αντιμετώπισης, την ανάπτυξη δράσεων για βελτίωση του εκπαιδευτικού-

παιδαγωγικού έργου και την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, ώστε να ενταχθούν στην 

σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με την παράλληλη ανάδειξη της 

κλασικής παιδείας και κουλτούρας.  

Το σχολικό έτος 2019-20 έχει διεξαχθεί για δεύτερη φορά στον Βόλο η Σχολή Γονέων Βόλου. 

Το πρόγραμμα «Ακαδημία Γονέων» έχει στόχο την ενημέρωση και στήριξη των γονέων σε 

κρίσιμα θέματα συμπεριφοράς και υγείας σχετικά με την παιδική και κυρίως την εφηβική 

ηλικία, όπως: ενδοσχολική και ενδοοικογενειακή βία, ασφαλές διαδίκτυο, σεξουαλική αγωγή 

των παιδιών κ.λπ. 

Στα Αστέρια Αγριάς σε ένα ιδιόκτητο διώροφο κτίριο ιστορικής αξίας λειτουργεί το ΔΙΕΚ 

Γενικού Νοσοκομείου Βόλου (Νοσηλευτική Σχολή). Ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε έως το 

1980, με μονοετές πρόγραμμα. Το 1980 μετατράπηκε σε ΜΤΕΝΣ (Μέση Τεχνική Νοσηλευτική 

Σχολή) και το 2000 μετατράπηκε σε ΤΕΕ Α΄ Κύκλου (Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο). 

Το 2007 μετατράπηκε σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑΣ) και λειτούργησε 

έως το 2015 όπου και καταργήθηκε. Συνολικά έως τότε, αποφοίτησαν 1090 σπουδαστές και η 

πλειονότητά τους εργάζεται στον τομέα της υγείας, 

Σήμερα, λειτουργεί ως ΔΙΕΚ (Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο 

ιδρύθηκε το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016. Παρέχει την ειδικότητα του «Βοηθού Νοσηλευτικής 

Τραυματολογίας» της ομάδας προσανατολισμού Υγείας & Πρόνοιας και πτυχίο 5ου επιπέδου 

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. Το ΔΙΕΚ συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι καταρτίζονται στις κλινικές του Χειρουργικού, του Παθολογικού Τομέα, στο 

ΤΕΠ και στα άλλα τμήματα του Νοσοκομείου Βόλου. Σκοπός του ΔΙΕΚ είναι να προετοιμάσει 

έναν επαγγελματία Υγείας με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις άμεσα συνδεδεμένες 

με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

 

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δημοτικό 

Περιφερειακό Θέατρο (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βόλου 

Η Δ/νση Εκπαίδευσης Παιδιού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ αναφέρεται σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και δράσεις, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου 

Εσωτερικών και προσαρμόζονται στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών. Οι δραστηριότητες 

αυτές υποστηρίζονται παράλληλα από σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Ο σκοπός και ο 

στόχος των προγραμμάτων συνάδει με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μάθησης. Τα 
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πεδία της καλλιέργειας αναφέρονται στους παρακάτω άξονες: σώμα (κίνηση και υγεία), 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή, επικοινωνία (γλώσσες, γραπτός πολιτισμός και μέσα), 

καλλιτεχνική δημιουργικότητα (θεατρική έκφραση, μουσική), βασικές εμπειρίες στα 

μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, στην τεχνολογία-εφαρμογές  και  είναι χρήσιμοι, όχι μόνο  

για την κοινωνικοποίηση και εξέλιξη των παιδιών, αλλά και για την εμπλοκή τους, αναφορικά 

με το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον, όσο και για την προετοιμασία τους στις 

επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο τρόπος αυτός οδηγεί στην καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καθημερινών πρακτικών, προβλημάτων και αναγκών.  

Όσον αφορά στα παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης, εμπλέκονται μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, σε εικαστικές δράσεις, θεατρικά δρώμενα, δημιουργική έκφραση: εικαστικά – 

μουσική, μελέτη μαθημάτων - φιλαναγνωσία, εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα 

στις παιδικές βιβλιοθήκες (Στέκι Παιδιού), με σκοπό να αναπτύσσεται η δημιουργικότητα και η 

φαντασία τους. 

Η Δ/νση Εκπαίδευσης Παιδιού αποτελείται από δώδεκα (12) Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς – 

Παιδικούς  Σταθμούς, δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), ένα (1) Τμήμα 

Ημερήσιας Απογευματινής Απασχόλησης Παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΗΑΑΔΕ), μία 

(1) Κοινωνική Υπηρεσία και  ένα (1) πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τις σύγχρονες 

επιστημονικές τάσεις, σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από ποιο πολιτιστικό, κοινωνικό, 

οικονομικό, μορφωτικό, οικογενειακό περιβάλλον κι αν προέρχονται. Βοηθούν τα παιδιά να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Βοηθούν στην 

ομαλή μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό στο προσχολικό περιβάλλον. Παρέχουν 

ημερήσια υγιεινή διατροφή και φροντίδα, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Ευαισθητοποιούν 

τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

Η διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αποσκοπούν στην 

υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. 

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Βόλου αρχίζουν τη λειτουργία τους την 1η Σεπτεμβρίου 

και τελειώνουν την 31η Ιουλίου. 

Το έργο υποστηρίζεται από την Κοινωνική Υπηρεσία, που μέσα από την παρατήρηση των 

παιδιών στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον, προβαίνει στην αντιμετώπιση δυσλειτουργικών 

συμπεριφορών, στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών, 

οργανώνει ομιλίες - διαλέξεις για θέματα που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά με απώτερο 

στόχο την ίδρυση σχολής γονέων. Επιπρόσθετα παρέχεται εξατομικευμένη εργασία από 

εργοθεραπευτή. 
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Υλοποιούνται:  

• εκπαιδευτικές δράσεις στο χώρο του σχολείου καθώς και συμμετοχή σε ολοκληρωμένα 

τοπικά σχέδια και πρωτοβουλίες με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των γονέων και 

στόχο την προώθηση του ανοικτού σχολείου.  

• επετειακές εκδηλώσεις αναφερόμενες σε Παγκόσμιες ημέρες. 

• δημιουργία εκπαιδευτικού καναλιού στο youtube και ανάρτηση στην επίσημη 

ιστοσελίδα, όπου παρουσιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτύσσονται 

θεματικές ενότητες με σκοπό να αντληθεί πληροφοριακό υλικό προς απασχόληση και 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών. 

• δημιουργία ετήσιου ημερολογίου με παιδικές δημιουργίες.  

• θεατρική ομάδα υπαλλήλων της Δ/νσης Εκπαίδευσης όπου σκηνοθετούνται και  

σκηνογραφούνται παιδικές παραστάσεις με σκοπό τη μετάδοση και αποκόμιση θετικών 

διδαγμάτων. 

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου είναι 

μικρογραφία ενός οδικού δικτύου σε περιφραγμένο χώρο 7,6 στρεμμάτων στον οποίο υπάρχουν 

όλα τα δεδομένα που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Άρχισε να λειτουργεί το 

2005, με στόχο την εκπαίδευση μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας τη σωστή οδική 

συμπεριφορά ως πεζοί και ως οδηγοί οχημάτων, μέσα από την πρόσληψη ζωντανών εικόνων 

της κυκλοφοριακής πραγματικότητας. Βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολης Βόλου επί της οδού 

Λογοθέτου 6 με Αναγνωστοπούλου.  

Σκοπός της λειτουργίας του Πάρκου είναι η εκπαίδευση των παιδιών στη σωστή εκμάθηση των 

κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η βιωματική προσέγγιση των κανόνων αυτών οδηγεί στη μόνιμη 

και δημιουργική γνώση, όπου ως ενήλικες θα υιοθετούν σωστή οδική συμπεριφορά. Γίνεται  

αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα του ΠΚΑ και ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγχει 

την αποτελεσματικότητα του μαθήματος-προγράμματος .  Τα μαθήματα χωρίζονται ανάλογα με 

την ηλικία σε τρεις κατηγορίες:  

• προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών) 

• α, β, γ  δημοτικού (7 έως 9 ετών) 

• δ, ε, στ δημοτικού (10 έως 12 ετών) 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αφορά στις αντιληπτικές ικανότητες της κάθε ηλικίας και το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζεται σύμφωνα με αυτή την αρχή. Το γενικό πλαίσιο του 

προγράμματος είναι βασισμένο στον οδηγό πλαίσιο που εκπονείται από το ΑΠΘ.  
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Το ΠΚΑ αναβαθμίζει την ποιότητα της προσφερόμενης μάθησης στο πλαίσιο της σχολικής 

εκπαίδευσης και συνδέει το σχολείο με την κοινωνική πραγματικότητα, με αφετηρία το 

σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, ενώ αποβλέπει στην προάσπιση και προαγωγή του δικαιώματος 

του παιδιού να ζει και να κινείται με ασφάλεια στο κυκλοφοριακό περιβάλλον. 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου   

Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) Δήμου Βόλου είναι η συνέχεια 

της «Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών», που ιδρύθηκε το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό 

Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 

Ταμείου της τότε ΕΟΚ και του Δήμου Βόλου. Η Σχολή με τις δράσεις των επτά (7) ειδικοτήτων 

τότε και των «ελεύθερων εργαστηρίων», συνέβαλε στην καλλιτεχνική εικόνα της πόλης. Κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας της (1986-1994), είχε αναπτύξει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, 

μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. 

Το Ινστιτούτο λειτουργεί σήμερα 13 ειδικότητες με μεγάλο ποσοστό ζήτησης στην αγορά 

εργασίας: 

• Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος − Σχεδιαστής Μόδας 

• Κεραμική τέχνη 

• Τέχνη Φωτογραφίας 

• Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων 

• Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 

• Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος 

• Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων 

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής,   

       Υπηρεσία ορόφων, Εμπορευματογνωσία) 

• Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης − Αρχιμάγειρας (chef) 

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής 

• Τεχνικός Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών 

• Τεχνικός Πολυμέσων, Web designer, Video games  

• Λογιστικά – Φοροτεχνικά  
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Το ΙΙΕΚ του Δήμου Βόλου παρέχει και εξειδικευμένα σεμινάρια για σπουδαστές και 

επαγγελματίες με σκοπό την ανάπτυξη των πρακτικών γνώσεων για τη βελτίωση των μεθόδων 

εργασίας τους. Στόχος των σεμιναρίων είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, 

ανέργους, εργαζόμενους, σπουδαστές, να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις στο αντικείμενο που 

τους ενδιαφέρει, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να αξιοποιήσουν δημιουργικά 

τον ελεύθερο χρόνο τους.  

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για αναβάθμιση της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού 

έργου που παρέχει το ΙΙΕΚ επιδιώκεται η δημιουργία και καθιέρωση σχέσεων και συνεργασιών 

με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όχι μόνο για την 

εφαρμογή δράσεων αλλά και για την κάλυψη θέσεων πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές.  

Στόχος του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου είναι πάντα η λειτουργική ενδυνάμωση της διασύνδεσης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση των 

υψηλών ποσοστών ανεργίας που μαστίζει την περιοχή. 

 

Διά Βίου Μάθηση 

Για την υποστήριξη νέων πολιτικών και την άμεση εκπαιδευτική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο 

ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας 

και Διά Βίου Μάθησης λειτουργούν το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου 

Βόλου στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές 

δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να 

παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και 

μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού επιδιώκει μέσω 

των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες 

του δήμου, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές τους σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, είτε για τη 

βελτίωση της εργασίας τους, είτε για την αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας. Το πλαίσιο των 

θεματικών ενοτήτων διευρύνεται, ώστε τα προγράμματα που υλοποιούνται να έχουν άμεση 

συνάφεια με την παραγωγική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής και να καλύπτονται με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των πολιτών. 

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Βόλου υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν τμήματα για τα 

ακόλουθα προγράμματα:  

1. Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)                                                                                             

2. Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ) 

3. Δημιουργία Ιστοσελίδας  
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4. Βασικά Αγγλικά Α1  

5. Βασικά Αγγλικά Α2  

6. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)  

7. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)  

8. Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)  

9. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 

10. Ιστορία της Τέχνης 

11. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών  

12. Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1 

13. Κρατούμενοι - Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)                                                     

14. Τσιγγάνοι - Γλωσσικές δεξιότητες Ι 

15. ΧαΪνηδες – Γνώστες του βουνού                                                                                                            

16. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες       

Το 2020 έχουν ξεκινήσει με επιτυχία τμήματα Αγγλικών, Ισπανικών, Τουρκικών,  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιστορία της Τέχνης στο Βόλο, στη Νέα Αγχίαλο και στο 

Αϊδίνι καθώς επίσης και τμήματα  Εκπαίδευσης Μεταναστών στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης 

Νέων Βόλου. Συνολικά τα τμήματα που λειτούργησαν στην πρώτη φάση του προγράμματος 

είναι 15. Οι εκπαιδευτικοί που απασχολήθηκαν είναι 10 και οι εκπαιδευόμενοι συνολικά 

ανέρχονται στους 350. Τα τμήματα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Ιανουάριο του 2020 και 

ολοκληρώθηκαν  τον  Ιούλιο του ίδιου χρόνου. 

 

1.3.3 Πολιτισμός 

Η οικονομική αλλά και η υγειονομική κρίση έχουν 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 Δήμος Βόλου από 

άποψη πολιτιστικής υποδομής έχει αξιοζήλευτη θέση. Κατοικείται, όπως τεκμηριώνεται από τα 

αρχαιολογικά ευρήματα από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τις μέρες μας. Αποτέλεσμα 

είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού αρχαιολογικών – ιστορικών χώρων και μνημείων τα οποία 

διαχειρίζονται οι αντίστοιχες εφορείες και υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πλούσια 

ιστορία, οι μύθοι, τα μνημεία, τα μουσεία (δημόσια, δημοτικά, ιδιωτικά), οι πινακοθήκες, τα 

θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι βιβλιοθήκες, τα ωδεία, τα φεστιβάλ είναι τα στοιχεία που 

αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά και τους πολιτιστικούς του πόρους.  
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Ένας μεγάλος αριθμός κυρίως βιομηχανικών, παραδοσιακών αλλά και αστικών, κτιρίων 

βρίσκεται στην κατοχή του Δήμου Βόλου. Τα βιομηχανικά κτίρια, απόρροια της βιομηχανικής 

ανάπτυξης της περιοχής στις αρχές του 20ού αιώνα βρίσκονται εντός του αστικού χώρου και 

στα περισσότερα έχουν γίνει παρεμβάσεις για την επανάχρησή τους και τη στέγαση υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτήριο Σπίρερ, Μεταξουργείο), αλλά και 

ιδιωτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως στον τομέα της ψυχαγωγίας (Μύλοι 

Λούλη, Τσαλαπάτας). Επίσης ένας μεγάλος αριθμών αστικών κτιρίων των πρώτων χρόνων της 

ίδρυσης του Βόλου, κυρίως κτίρια τραπεζών, έχουν περιέλθει στην κατοχή δημοσίων φορέων ή 

του δήμου και έχουν ανακατασκευαστεί (Δημοτικό Ωδείο, Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.ά.).  

Στον πίνακα 2 «Πολιτιστικές υποδομές» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) καταγράφονται όλοι οι χώροι 

πολιτισμού, τα θέατρα, τα μουσεία, οι συλλογές, οι βιβλιοθήκες, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 

κτίρια ιστορικού ή αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. 

Η Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων & Βιβλιοθηκών (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) διαθέτει ένα πλούσιο 

αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που 

αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών 

επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτιρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, 

διαφανειών και φωτογραφιών. 

Η πολιτιστική κληρονομιά παίζει ένα άκρως σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μιας βιώσιμης 

ανάπτυξης για το δήμο. Η διασφάλιση των αγαπημένων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 

και του συνόλου των άυλων πολιτιστικών εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

καθορίζουν συλλογικά μια κοινότητα μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ότι αποτελεί συμβολή 

στην ανθρώπινη ευημερία. 

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. Δεδομένου ότι οι μορφές 

πολιτιστικής δράσης του δήμου υφίστανται και ως ομάδες κοινωνικής παρέμβασης 

δημιουργείται η ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες με διαδικασίες πιο συμμετοχικές και 

δημοκρατικές. Διαδικασίες 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. 

Η έλλειψη επιχειρησιακού σχεδίου για την αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και προβολή 

του συνόλου των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων σε σχέση με τη βιώσιμη τουριστική 
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ανάπτυξη με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και υπουργείων δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος από πλευράς του δήμου. 

Τροχοπέδη αποτελεί επίσης, η μη ύπαρξη πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας – απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων – του Νομικού Προσώπου (ΔΟΕΠΑΠ- 

ΔΗΠΕΘΕ). Την κατάσταση δυσχεραίνει η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η μη κάλυψη 

των προβλεπόμενων θέσεων υπηρεσίας του Οργανογράμματος και η δυσχέρεια της κάλυψης 

θέσεων μέσω έκτακτου προσωπικού ενώ αυτό έχει ως συνέπεια οι υπηρετούντες υπάλληλοι να 

έχουν επιφορτιστεί με πολλαπλά καθήκοντα.  

Προβλήματα εντοπίζονται στην εξασφάλιση της λειτουργικής ικανότητας των κτιρίων που 

φιλοξενούνται οι δομές, εξαναγκάζοντας σε προσαρμογή τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση 

τις δυνατότητες που τα κτίρια διαθέτουν, καθώς και την πλήρη αναρμοδιότητα του Οργανισμού 

στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών, με εξαίρεση περιορισμένης και μικρής εμβέλειας 

παρεμβάσεις. 

Για την άσκηση μιας «πολιτικής πολιτισμού» από το δήμο, οι κύριοι άξονες δράσης του πρέπει 

να 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 στην απόλαυση, όσο και στη δημιουργία των πολιτιστικών αγαθών και δ) η προώθηση 

της πολιτιστικής επικοινωνίας και ανταλλαγής. 

Ο μύθος της Αργοναυτικής Εκστρατείας είναι ένα στοιχείο που η αξιοποίησή του μπορεί να 

οδηγήσει στην προβολή και την παγκόσμια αναγνωσιμότητα της πόλης. Να ενισχύσει το 

προφίλ της, με την προβολή και την ερμηνεία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς και να 

διαμορφώσει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του Βόλου, αποτελώντας έτσι ένα από τα 

σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης, με κεντρικό στοιχείο το μυθολογικό 

παρελθόν, ώστε να εξελιχθεί σε στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα 

της οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το 2015, ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που 

χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούσε πρόταση κτιρίου Μουσείου για την 

προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Αργούς.  Το μουσείο χωροθετείται εντός του πάρκου 

του Πεδίου Άρεως σε τμήμα επιφάνειας 9.000 τ.μ. Οι μελετητές έχουν εκπονήσει την οριστική 

αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία έχει παραληφθεί από το Δήμο Βόλου. Η μελέτη προτείνει ένα 

κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.800 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβάνει τον χώρο του κεντρικού 

εκθέματος  της "Αργούς", λοιπούς εκθεσιακούς χώρους, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, 

αίθουσα εκδηλώσεων - προβολών – σεμιναρίων, χώρους εξυπηρέτησης κοινού (φουαγιέ, 

βεστιάριο, χώρους υγιεινής, πωλητήριο, αναψυκτήριο), γραφεία, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων 

και αποθηκευτικούς χώρους. 
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Το έργο αυτό προτάθηκε (μαζί με άλλα 27 έργα-δράσεις) στο πλαίσιο της διαβούλευσης που 

πραγματοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τοπικούς φορείς με σκοπό την κατάρτιση ενός 

επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) 

«Πολιτισμού - Τουρισμού» που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη 

Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής 

κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που 

θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την περιφέρεια. 

Οι παλιές προσεγγίσεις αποσκοπούσαν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

απομονώνοντάς την από την καθημερινή ζωή. Οι νέες προσεγγίσεις επικεντρώνονται στο να 

την καταστήσουν αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινότητας. Καθώς οι τοποθεσίες 

πολιτιστικής κληρονομιάς γίνονται δημόσιοι χώροι που παράγουν κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό κεφάλαιο, οι πόλεις και οι περιφέρειες που τις φιλοξενούν μετατρέπονται σε 

κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής δραστηριότητας, κέντρα γνώσεων, εστιακά σημεία 

δημιουργικότητας και πολιτισμού, τόπους αλληλεπίδρασης και κοινωνικής ένταξης της 

κοινότητας· εν ολίγοις παράγουν καινοτομία και συμβάλλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

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. Στα πλαίσια της ενίσχυσης και των νέων μορφών χρηματοδότησης 

εντάσσεται η υιοθέτηση πολυχρηματοδοτικών εργαλείων, που μπορούν να προκύψουν από τη 

συνεργασία του αυτοδιοικητικού με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η ανάπτυξη 

συνεταιριστικών εγχειρημάτων με κοινωνικό πρόσημο στον τομέα του πολιτισμού και η 

ανάδειξη και στήριξη ομάδων πολιτισμού που προέρχονται από την ίδια την τοπική κοινωνία η 

οποία είναι σε θέση να ζωντανέψει τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης – ιδιαίτερα με δράσεις 

που απευθύνονται στους ίδιους τους κατοίκους της. 

 

1.3.4 Αθλητισμός 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου έχει την ευθύνη της 

λειτουργίας δεκάδων αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου οι οποίες λειτουργούν σε 

καθημερινή βάση (και Σαββατοκύριακο) φιλοξενώντας τις προπονητικές και αγωνιστικές 

ανάγκες των αθλητικών συλλόγων (προπονήσεις αθλητών, αγωνιστικών ομάδων, αγωνιστικές 

υποχρεώσεις σε εθνικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα). Επίσης, σε ετήσια βάση 

πραγματοποιούνται μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις (π.χ. παγκόσμια πρωταθλήματα 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
139 

υδατοσφαίρισης, συγχρονισμένης κολύμβησης και δεκάδες πανελλήνια πρωταθλήματα σε 

διάφορα αθλήματα).  

Δεκάδες σύλλογοι (ο αριθμός των συλλόγων με τα διάφορα τμήματα ξεπερνά τους 100) με την 

καθημερινή παρουσία τεράστιου αριθμού αθλητών (περισσότεροι από χίλιοι) ασχολούνται με 

αθλήματα όπως: ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, αντισφαίριση, καλαθοσφαίριση, 

κολύμβηση, υδατοσφαίριση, συγχρονισμένη κολύμβηση, καταδύσεις, κωπηλασία, τζούντο, 

πάλη, κλασσικός αθλητισμός, μπάντμιντον. 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού εκτός της διάθεσης, της φιλοξενίας και της φύλαξης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων έχει την ευθύνη οργάνωσης αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων είτε 

πρόκειται για προγράμματα  «αθλητισμού για όλους» (αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και 

ενήλικες, ειδικό πρόγραμμα ΑμεΑ, άσκηση και τρίτη ηλικία, αθλητισμός στην προσχολική 

ηλικία, αποκατάσταση τραυμάτων, ειδικό πρόγραμμα «φυλακές», πρόγραμμα αθλητισμού και 

αναψυχή για παιδιά «αθλητικό καλοκαίρι»). Επίσης οργανώνει προγράμματα σχολικού 

αθλητισμού που αναφέρονται στη γνωριμία των μαθητών των δημοτικών σχολείων με τα 

διάφορα αθλήματα που καλλιεργούνται στο Δήμο Βόλου. Σε συνεργασία με διάφορους 

αθλητικούς φορείς (εθνικές ομοσπονδίες, τοπικές ενώσεις, αθλητικοί σύλλογοι) 

διοργανώνονται δεκάδες αθλητικές εκδηλώσεις ποικίλου εύρους. 

Ο δήμος λοιπόν, μπορεί να διαδραματίσει εξέχουσας σημασίας ρόλο στην ανάπτυξη του 

αθλητισμού με κύριο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, μέσα και από την 

ανάπτυξη του αθλητισμού. Η διοργάνωση των τοπικών αθλητικών γεγονότων μπορεί να 

συμβάλει στην οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη του δήμου. Ο ρόλος του είναι πολύ 

σημαντικός, καθώς αφορά όχι μόνο στη σωστή διοργάνωση αλλά και στη σωστή υποστήριξη, 

σχεδίαση, προβολή στο κοινό της τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγάλη 

συμμετοχή. 

Για να τεθεί όμως ως βασική προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του δήμου η ανάπτυξη του 

αθλητισμού, οφείλει απαραίτητα να διαθέτει στους δημότες επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Η επάρκεια αυτή συνοψίζεται τόσο σε επίπεδο ποσότητας, ώστε να καλυφθεί αποτελεσματικά η 

ζήτηση των δημοτών για ενασχόληση με την αθλητική δραστηριότητα, όσο και σε επίπεδο 

ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα καίρια και άκρως σημαντικά ζητήματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια των αθλούμενων, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα 

των αθλητικών χώρων, καθώς και τη διαθεσιμότητα του εξειδικευμένου αθλητικού/ 

προπονητικού εξοπλισμού. 

Ο μεγάλος αριθμός των αθλητικών εγκαταστάσεων, η ιδιαιτερότητάς τους (κολυμβητήρια, 

κλειστά γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα) και η υπέρμετρη χρήση τους δημιουργούν τεράστια 

θέματα συντήρησης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ή αδυναμίας ανταπόκρισης της Τεχνικής 
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Υπηρεσίας. Τα θέματα συντήρησης σε συνδυασμό με την έλλειψη επικαιροποιημένων και μη 

αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και την ελλιπή φύλαξή τους δημιουργούν 

φλέγοντα ζητήματα. 

Στον πίνακα 3 «Αθλητικές υποδομές» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) καταγράφονται αθλητικά κέντρα, 

γήπεδα, χώροι αθλητισμού με όλα τα χαρακτηριστικά τους. Στον πίνακα 4 «Σωματεία – 

Αθλητικές & Πολιτιστικές δραστηριότητες» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) καταγράφονται οι φορείς και 

σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Βόλου ή και συνεργάζονται με τη Διεύθυνση 

Αθλητισμού του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, σχετικά με τα διάφορα αθλητικά δρώμενα. 

Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη και συνεχής παραγωγή αθλητικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων, δίνει τη δυνατότητα συνεχόμενης αθλητικής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης με 

την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, αφ' ενός για την 

προώθηση του αθλητικού πνεύματος και αφ' ετέρου για την προβολή του δήμου. Οι έννοιες του 

τουρισμού και του αθλητισμού αλληλοσχετίζονται και έχουν κοινό έδαφος. O τουρισμός να 

ανακαλύπτει τις νέες προοπτικές του, όπου τα αθλήματα βρίσκονται στο κέντρο της 

διαδικασίας. Τα είδη του αθλητικού τουρισμού χωρίζονται σε 8 κατηγορίες: 1) τα αθλητικά 

γεγονότα (π.χ. αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, διεθνείς συναντήσεις), 2) τα αθλητικά 

θεάματα (π.χ. συνέδρια, μουσεία), 3) τις αθλητικές εκδρομές (π.χ. εκδρομές περιπέτειας), 4) τα 

αθλητικά καταφύγια (π.χ. προπονητικά κάμπινγκ, κατασκηνώσεις), 5) τις κρουαζιέρες (π.χ. 

ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, ψάρεμα), 6) την παρακολούθηση κάποιου αθλητικού γεγονότος, 7) την 

επίσκεψη σε κάποιο αθλητικό θέαμα, 8) την ενεργητική συμμετοχή και μπορούν να 

αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη του δήμου. 

Σημαντικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει η «Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό» η οποία 

εστιάζεται στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, στην οικονομική του διάσταση, στην 

οργάνωσή του στην Ευρώπη. Συμπληρώνεται από το σχέδιο δράσης “Pierre de Coubertin”, στο 

οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σειρά συγκεκριμένων ενεργειών όπως η υγεία, 

η κοινωνική ενσωμάτωση, ο εθελοντισμός, η εκπαίδευση ή οι εξωτερικές σχέσεις. 
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1.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η παρούσα ενότητα ασχολείται τόσο με την παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

του δήμου, όσο και με την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη 

ενότητα εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας του 

δήμου και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία. Στην επόμενη ενότητα, εξετάζεται η 

διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στον Δήμο Βόλου. Στο πλαίσιο της 

αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης χρησιμοποιούνται δείκτες που αφορούν στην 

κατάσταση της τοπικής οικονομίας, καθώς και βασικοί δείκτες της απασχόλησης και της 

ανεργίας στην περιοχή. Πολύτιμοι αρωγοί άντλησης δευτερογενών στοιχείων που 

αξιολογήθηκαν και επεξεργάστηκαν είναι η ΕΛΣΤΑΤ, το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και ο 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Σημαντικά δεδομένα που αφορούν 

στην περιοχή αντλήθηκαν από το Επιμελητήριο Μαγνησίας και τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου.  

1.4.1 Οικονομικό προφίλ της περιοχής 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 20187 σε 

τρέχουσες τιμές παρουσίασε μία μικρή αύξηση (σε σχέση με το 2017) τόσο σε εθνικό επίπεδο 

(1,45%), όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (1,49%). Αντίστοιχα, μικρή είναι η αύξηση και σε 

επίπεδο νομού στη Μαγνησία (1,5%). 

Από τα παρακάτω στοιχεία παρατηρούμε ότι η συμμετοχή της Μαγνησίας στο περιφερειακό 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι 28%, δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Λάρισα με 43% ενώ στο 

συνολικό ΑΕΠ της χώρας συμβάλει σε ποσοστό 1,4%.  

Παρακάτω παρατίθεται η εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 

στους 4 νομούς της, σύμφωνα πάντα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τα έτη 2011 

- 2018.  

Πίνακας 1.4.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά περιφέρεια και νομό.  

                        (Σε εκατομμύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές). 

 

                                                           
7 Τα στοιχεία για το 2018 είναι προσωρινά. 

    Έτος 

 

Χωρική  

ενότητα 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

ΕΛΛΑΔΑ 203.308 188.389 179.616 177.349 176.110 174.237 177.152 179.727 

Θεσσαλία 9.718 9.298 8.924 8.902 8.970 8.821 8.927 9.060 

Καρδίτσα 1.173 1.127 1.139 1.087 1.080 1.076 1.087 1.102 

Τρίκαλα 1.526 1.470 1.434 1.464 1.435 1.412 1.414 1.436 

Λάρισα 4.126 4.017 3.796 3.850 3.920 3.819 3.901 3.957 

Μαγνησία 2.893 2.684 2.555 2.502 2.534 2.515 2.526 2.565 
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Η πτωτική πορεία του ΑΕΠ λόγω της επιδείνωσης της ελληνικής οικονομίας είναι εμφανής   

και μόνο από το 2017 και μετά παρατηρούνται σημάδια μικρής ανάκαμψης, χωρίς επάνοδο στις 

τιμές του 2011. Παρόμοιες τάσεις ακολουθεί και το ΑΕΠ της Μαγνησίας, το οποίο 

αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

 

  Γράφημα 1.4.1 Εξέλιξη ΑΕΠ Μαγνησίας.  
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Παρακάτω παρατηρούμε τη διαχρονική εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε εθνικό, 

περιφερειακό και  επίπεδο νομού.  

 

Πίνακας 1.4.2 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  κατά  περιφέρεια και νομό.  

                        (Σε  ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές). 
Έτος  

Χωρική 

 ενότητα 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

ΕΛΛΑΔΑ 18.308 17.056 16.381 16.282 16.275 16.169 16.472 16.745 

Θεσσαλία 13.012 12.503 12.065 12.101 12.262 12.122 12.331 12.578 

Καρδίτσα 10.165 9.882 10.118 9.764 9.818 9.897 10.135 10.397 

Τρίκαλα 11.413 11.043 10.821 11.096 10.930 10.790 10.856 11.091 

Λάρισα 14.224 13.893 13.190 13.448 13.774 13.488 13.826 14.065 

Μαγνησία 13.931 12.942 12.357 12.136 12.327 12.267 12.360 12.602 

 

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Μαγνησίας για το 2018 κυμαίνεται στα 12.602 € 8 αυξημένο κατά 

1,95% σε σχέση με το 2017, ακολουθώντας αντίστοιχα την αύξηση του περιφερειακού κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο σημειώνει αύξηση 2%. 

 

                                                           
8 Τα στοιχεία για το 2018 είναι προσωρινά. 
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  Γράφημα 1.4.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλή (2000-2018). 
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1.4.2 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μαγνησίας ισούται με το 

75% της χώρας (για το 2018) ενώ παρατηρούμε πως η απόσταση διαχρονικά έχει μεγαλώσει. 

 

  Γράφημα 1.4.3 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά κεφαλή στη Μαγνησία (2011-2018). 
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Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) (σε 

εκατομμύρια ευρώ) ανά τομέα παραγωγής (πίνακας 1.4.3) και ανά κλάδο δραστηριότητας 

(πίνακας 1.4.4) διαχρονικά από το 2011 έως και το 2018 για τη Μαγνησία, σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Παρατηρείται ότι η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

μειώνεται διαχρονικά μέχρι και το 2017, οπότε και παρατηρείται μία μικρή αύξηση η οποία 

συνεχίζεται και το 2018, όπως φαίνεται στον πίνακα. Η ποσοστιαία μεταβολή από το 2011 έως 

το 2018 είναι αρνητική (περίπου 12,3%). 

Αναφορικά με τη σύνθεση της ΑΠΑ που παράγεται στο νομό, φαίνεται ότι κατά το 2018 στον 

πρωτογενή τομέα παράχθηκε το 5,3%, στο δευτερογενή το 18,5% και στον τριτογενή τομέα το 
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76,1%. Συνολικά παρατηρούμε ότι, στην εξεταζόμενη οκταετία (2011 έως 2018), σημειώθηκε  

μικρή αύξηση της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα (από 4,6% σε 5,3%), και μείωση του 

δευτερογενούς τομέα (19,8% σε 18,5%), με μικρή αύξηση της συνεισφοράς του τριτογενούς 

τομέα στο παραγόμενο προϊόν του νομού (από 75,6% σε 76,1%), που οφείλεται στο κλείσιμο 

αρκετών επιχειρήσεων στους κλάδους του δευτερογενούς τομέα και στη στροφή σε άλλους 

κλάδους δραστηριοτήτων. 

Πίνακας 1.4.3 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά τομέα παραγωγής (2011-2018) στη Μαγνησία. 

Τομέας 

Παραγωγής 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Μεταβολή 

2011-2018 

(%) 

Συμβολή 

στην 

συνολική 

οικονομική 

δραστηριό-

τητα) 

2018 (%) 

Πρωτογενής  117 122 113 112 128 117 128 117 0,00% 5,3% 

Δευτερογενής 502 468 454 423 461 454 436 412 -17,9% 18,5% 

Τριτογενής  1.917 1.778 1.698 1.674 1.650 1.622 1.640 1.693 -11,7% 76,1% 

Συνολική 

Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη 

Αξία 

2.536 2.368 2.265 2.210 2.239 2.193 2.204 2.224 -12,3% 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία. 

 

Στον πίνακα 1.4.4 καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη της ΑΠΑ ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας από το 2011 έως το 2018 καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή κάθε κλάδου από 

το 2017 στο 2018. Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε ο κλάδος των κατασκευών (44,4%), ενώ 

τη μεγαλύτερη αύξηση ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων (29,5%).  Γενικά, περισσότεροι κλάδοι του τριτογενούς τομέα έχουν θετική 

μεταβολή, με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

Πίνακας 1.4.4 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας  

                        (2011-2018)  στη Μαγνησία. (Σε εκατομμύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές).  

Κλάδος Δραστηριότητας 

 

2011 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Συμβολή 

στην 

συνολική 

οικονομική 

δραστηριότη

τα) 

2011 (%) 

Συμβολή 

στην 

συνολική 

οικονομική 

δραστηριό-

τητα) 

2018 (%) 

 

Μεταβολή 

2011-2018 

(%) 

 

Μεταβολή 

2017-2018 

(%) 

Γεωργία, δασοκομία και 

αλιεία (Α) 
117 122 113 112 128 117 128 117 4,6 5,3 0,0% -8,6 

Ορυχεία και λατομεία, 
μεταποίηση, ενέργεια, 

παροχή νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων, εξυγίανση 

(Β,C,D,E) 

414 379 361 364 385 384 391 387 16,3 17,4 -6,5% -1 

Εκ των οποίων Μεταποίηση 370 335 313 306 332 327 334 332 14,6 14,9 -10,3% -0,6 

Κατασκευές (F) 88 89 93 59 76 70 45 25 3,5 1,1 -71,6% -44,4 
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Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευές 

οχημάτων και 

μοτοσικλετών, μεταφορά 
και αποθήκευση, υπηρεσίες 

παροχής καταλύματος και 

υπηρεσίες εστίασης (G,H,I) 

722 636 639 627 632 616 646 682 28,5 30,7 -5,5% 5,6 

Eνημέρωση και επικοινωνία 

(J) 
21 21 19 15 15 16 16 17 0,8 0,8 -19,0% 6,3 

Χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές 

δραστηριότητες (K) 

72 40 52 57 61 68 67 59 2,8 2,7 -18,1% -11,9 

Διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας (L) 
297 305 280 269 259 248 243 238 11,7 10,7 -19,9% -2,1 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες, διοικητικές 

και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες (N) 

50 41 37 40 44 41 44 57 2,0 2,6 14,0% 29,5 

Δημόσια διοίκηση και 

άμυνα, υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση, 

εκπαίδευση, 

δραστηριότητες σχετικές με 
την ανθρώπινη υγεία και 

την κοινωνική 

μέριμνα(O,P,Q) 

669 632 585 591 570 559 553 554 26,4 24,9 -17,2% 0,2 

Τέχνες, διασκέδαση και 

ψυχαγωγία, επισκευές ειδών 

νοικοκυριού και άλλες 

υπηρεσίες (R,S,T,U) 

86 103 86 75 69 74 71 86 3,4 3,9 0,0% 21,1 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση της κλαδικής διάρθρωσης της τοπικής 

οικονομίας  από το 2011 έως το 2018 με όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. 

 

  Γράφημα 1.4.4 Διαχρονική εξέλιξη Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας κατά κλάδο (2011-2018). 
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   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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  Γράφημα 1.4.5 Κλαδική σύνθεση ΑΠΑ Μαγνησίας (2018).  
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   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018. 

 

1.4.2 Παραγωγικοί Τομείς και η Συμβολή τους στην Τοπική Οικονομία 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) του Δήμου Βόλου  καθώς και η συμβολή 

βασικών κλάδων δραστηριότητας στην τοπική οικονομία. Η παραγωγική διαδικασία 

αποτελείται από τρεις τομείς παραγωγής, τον πρωτογενή, που περιλαμβάνει την παραλαβή 

αγαθών απευθείας από τη φύση, τον δευτερογενή, που περιλαμβάνει την παραγωγή αγαθών τα 

οποία έχουν προέλθει από την επεξεργασία ακατέργαστων ή μέτρια επεξεργασμένων υλικών 

και τον τριτογενή, ο οποίος αφορά δραστηριότητες που παρέχουν εξυπηρέτηση, χωρίς να 

παράγεται κάποιο υλικό προϊόν, ενώ εκφράζει και την κρατική πρωτοβουλία για παροχή 

υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.  

 

Πρωτογενής Τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας και κυρίως οι κλάδοι της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και έπειτα αυτός 

της αλιείας, κατέχουν μία σχετικά σημαντική θέση στην οικονομική δραστηριότητα του Δήμου 

Βόλου. Ο Δήμος Βόλου κατέχει μια σημαντική καλλιεργητική ζώνη λόγω περιοχών με γη 

υψηλής παραγωγικότητας, όπως η Νέα Αγχίαλος, η Αρτέμιδα και η Αισωνία. Στον τομέα αυτό 
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απασχολούνται 3.019 άτομα σύμφωνα το Στατιστικό Μητρώο των επιχειρήσεων (2017) της 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 

Η συνολικά καλλιεργούμενη γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες 

και αγρανάπαυση) του Δήμου Βόλου είναι 85.090 στρέμματα για το 20179. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται η κατανομή των βασικών ομάδων καλλιεργειών για το έτος 2017. 

 

Πίνακας 1.4.5 Κατανομή καλλιεργήσιμης γης στον Δ. Βόλου ανά είδος καλλιέργειας (έτος 2017). 

Είδος καλλιέργειας Έκταση 

(στρέμματα) 

Κατανομή της 

καλλιεργούμενης έκτασης 

(%) 

Αροτραίες καλλιέργειες 21.513 25,3 

Κηπευτική γη 1.999 2,4 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 55.063 64,7 

Αμπέλια 2.322 2,7 

Εκτάσεις για καταβολή 

επιδοτήσεων 
2.067 2,5 

Αγρανάπαυση 2.126 2,5 

Συνολικά καλλιεργούμενη 

γεωργική γη 
85.090 100 

  Πηγή: Ετήσια Γεωργική Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ, 2017. 

 

Αν και στα διοικητικά όρια του δήμου μας καταγράφονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω γράφημα, γίνεται κατανοητό 

πως το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής έκτασης αφορά σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα 

σημαντικότερα είδη που καλλιεργούνται όσον αφορά στις μόνιμες καλλιέργειες είναι οι ελιές, 

οι αμυγδαλιές, οι μηλιές, οι ροδιές, οι δαμασκηνιές, οι κυδωνιές και τα αμπέλια, ενώ αναφορικά 

με τις αροτραίες καλλιέργειες είναι το σιτάρι (μαλακό και σκληρό), η τομάτα (βιομηχανική  ή 

και επιτραπέζια), ο αραβόσιτος, το κριθάρι, το αγγούρι, το πεπόνι και ο μαϊντανός/άνηθος. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το 2017. 
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  Γράφημα 1.4.6 Καλλιεργήσιμη γη στον Δήμο Βόλου ανά είδος καλλιέργειας. 

Αγρανάπαυση

Εκτάσεις για καταβολή 

επιδοτήσεων

Αμπέλια

 Δενδρώδεις καλλιέργειες
 Κηπευτική γη

 Αροτραίες καλλιέργειες

Αροτραίες καλλιέργειες

Κηπευτική γη

Δενδρώδεις καλλιέργειες

Αμπέλια

Εκτάσεις για καταβολή επιδοτήσεων

Αγρανάπαυση

 

 

Πιο αναλυτικά, μόνιμες καλλιέργειες συναντώνται κυρίως στις ΔΕ Νέας Αγχιάλου, Αισωνίας 

και Αρτέμιδας. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ετήσια γεωργική έρευνα της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, στη ΔΕ Νέας Αγχιάλου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση από 

αμπέλια και ελιές, ενώ στην Αισωνία συναντώνται ελιές, αμυγδαλιές και αχλαδιές. Δε 

μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε και τη μεγάλη καλλιέργεια ελαιόδεντρων στις ΔΕ 

Αρτέμιδας και Μακρινίτσας. Γενικά, παρατηρείται μία μεγάλη ποικιλομορφία στις δενδρώδεις 

καλλιέργειες (μηλιές, αχλαδιές, αμυγδαλιές, καστανιές, ροδακινιές, καρυδιές) του δήμου με την 

ΔΕ Αγριάς να έχει τη μεγαλύτερη καλλιέργεια (σε έκταση) σε μηλιές και καστανιές και  την ΔΕ 

Αρτέμιδας σε αχλαδιές. Εξίσου σημαντική καλλιέργεια σε μηλιές έχει και η ΔΕ Πορταριάς. 

Κηπευτικά προϊόντα συναντούμε κυρίως στην ΔΕ Αισωνίας και συγκεκριμένα στην Τοπική 

Κοινότητα του Διμηνίου, αλλά και στη Νέα Αγχίαλο. Μάλιστα στη ΔΕ Αισωνίας παρατηρούμε 

πως βρίσκονται και τα περισσότερα θερμοκήπια κηπευτικών. Όσον αφορά στις αροτραίες 

καλλιέργειες η ΔΕ Νέας Αγχιάλου βρίσκεται στην πρώτη θέση (σε σχέση με τις υπόλοιπες ΔΕ) 

ενώ ακολουθεί η Αισωνία και η Νέα Ιωνία.  

Η δασική έκταση του δήμου, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου, υπολογίζεται σε 104.141 στρ. με τα περισσότερα στρέμματα να εμφανίζονται 

στη ΔΕ Νέας Ιωνίας (27.500 στρ.) και στην Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας (17.130 στρ.), ενώ 

η έκταση των βοσκότοπων – λιβαδιών σε 162.858 στρ. με τις μεγαλύτερες εκτάσεις να 

εμφανίζονται στην Αισωνία (61.285 στρ.) και στη Νέα Ιωνία (37.000 στρ). 

Στον τομέα της κτηνοτροφίας εμφανίζεται ένας αριθμός εκμεταλλεύσεων που αφορά κυρίως 

στην εκτροφή αιγοπροβάτων και βοοειδών λόγω της ύπαρξης των εκτεταμένων 

χορτολιβαδικών εκτάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στην 

περιοχή του Δήμου Βόλου ασκείται κατά κύριο λόγο στις ΔΕ Νέας Ιωνίας (Γλαφυρές), 
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Αισωνίας και Νέας Αγχιάλου, σε μη εντατική και μη εσταυλισμένη μορφή (κυρίως σημαντική 

εκτροφή αιγοπροβάτων και μικρότερη βοοειδών). Τα κύρια κτηνοτροφικά προϊόντα του Δήμου 

Βόλου είναι το τυρί, το βούτυρο, το μέλι και τα αυγά. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής 

τροφοδοτούν το εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος και παραγωγής τυριού και βουτύρου των 

γεωργικών συνεταιρισμών Βόλου. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα της Νέας Αγχιάλου και 

Αισωνίας, η κτηνοτροφική μαζί με την αγροτική δραστηριότητα θεωρούνται οι βασικοί τομείς 

της οικονομίας τους, καθώς εκεί ο πληθυσμός τους απασχολείται σε σημαντικό ποσοστό στον 

πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 1.4.6 παρατηρούμε ότι τα περισσότερα 

μελίσσια υπάρχουν στην ΔΕ Αγριάς, ενώ στη ΔΕ Αισωνίας υπάρχει ο μεγαλύτερος πληθυσμός 

σε όρνιθες. 

Πίνακας 1.4.6 Ζωικό Κεφάλαιο ανά Δημοτική Ενότητα στο Δήμου Βόλου (2017). 

ΕΙΔΟΣ                                                 

ΔΕ 

Βόλου 

ΔΕ 

Αγριάς 

ΔΕ 

Αισωνίας 

ΔΕ 

Αρτέμιδας 

ΔΕ 

Ιωλκού 

ΔΕ 

Μακρι-

νίτσας 

ΔΕ 

Νεα 

Αγχιάλου 

ΔΕ 

Νέας 

Ιωνίας 

ΔΕ 

Πορταριάς 
Σύνολο 

Ίπποι - 2 - 5 - - 3 3 1 14 

Όνοι-

Ημίονοι -  1 3 - - 1 - - 5 

Βοοειδή 1.040 124 1.464 9 - - 290 200 - 3.127 

Χοίροι -  38 - - - 46  - 84 

Πρόβατα - 331 9.477 183 - 920 5637 2.914 127 19.589 

Αίγες 585 340 3.826 68 - 4.015 987 4.915 595 15.331 

Όρνιθες 750 860 11.560 1.270 40 285 5.100 550 2.800 23.215 

Κυψέλες με 

μέλισσες 697 1.599 257 1.365 192 418 888 164 - 5.580 

Σαλιγκάρια 

(σε στρ.) - - - -  -- 14 - - 14 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

Ο τομέας της αλιείας, περιλαμβάνει τη θαλάσσια αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη 

μεταποίηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων. Στην περιοχή του Δήμου Βόλου οι 

περιοχές που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και παράδοση στην ανάπτυξη των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, εκτός από τον Βόλο είναι η Αγριά, η Αρτέμιδα και η Νέα Αγχίαλος. Εντός 

των διοικητικών ορίων του δήμου έχει κατασκευαστεί ιχθυόσκαλα, μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αλιεία 2007-2013» η οποία τον Ιούλιο 2020 παραχωρήθηκε από τον 

Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), με νέα σύμβαση παραχώρησης, στον Οργανισμό Κεντρικών 

Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ), όπου ανήκουν 11 Ιχθυόσκαλες του Δημοσίου σε όλη την 

Ελλάδα. Η νέα παραχώρηση δικαιώματος χρήσης για τα επόμενα 15 χρόνια αποτελεί τη 

δέσμευση του ΟΛΒ για τη λειτουργία της και την αξιοποίησή της από τον ΟΑΚΑ (Μαρούγκα, 

2020). Μικρότερα αλιευτικά καταφύγια υπάρχουν στη Νέα Αγχίαλο και στην Αγριά. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο Δήμο Βόλου ασκείται η συλλεκτική αλιεία (περίπου 

282 αλιευτικά σκάφη10), ενώ υπάρχουν 2 επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε όλη τη Μαγνησία  

(με τσιπούρα και λαβράκι)11. Στον τομέα της επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων 

δραστηριοποιούνται δύο επιχειρήσεις εντός των ορίων του δήμου12, ενώ τρεις ακόμη 

επιχειρήσεις επεξεργασίας αλιευμάτων βρίσκονται στη Β΄ ΒΙΠΕ Βελεστίνου και συνδέονται με 

το λιμάνι του Βόλου. Οι εμπορικές επιχειρήσεις αλιευτικών προϊόντων υπολογίζονται 

περίπου στις 65, σύμφωνα πάντα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία 

των αλιευμάτων που υπάρχουν στον Παγασητικό κόλπο. Τα κυριότερα αλιεύματα που 

συναντώνται είναι γαύροι, σαρδέλες, βακαλάοι, σαυρίδια, κολιοί, γόπες, κουτσομούρες, 

κέφαλοι, μαρίδες, λιθρίνια με πιο ονομαστά τις καραβίδες και τις μπράσκες (πεσκανδρίτσες). 

Δυστυχώς, όμως, η ρύπανση του Παγασητικού κόλπου, που αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα 

του τομέα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ιχθυοαποθέματος, όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα. 

                             Πίνακας 1.4.7 Ποσότητα Αλιευμάτων στον Παγασητικό κόλπο  

                                                     (2014-2019). 

Έτος 
Ποσότητα 

Αλιευμάτων (τόνοι) 

2014 315,6 

2015 441,3 

2016 395,0 

2017 343,5 

2018 320,2 

2019 174,4 

                                 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία που αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, για τον αριθμό των 

επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών τους και τους απασχολούμενους σε αυτές σχετικά με τον 

πρωτογενή τομέα. 

 

 

Πίνακας 1.4.8  Αριθμός επιχειρήσεων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι στο πρωτογενή τομέα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αρ. Κύκλος Αρ. 

                                                           
10 Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και αφορούν σε μηχανοκίνητα επαγγελματικά 

αλιευτικά σκάφη παράκτιας θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως μέχρι 19HP.  
11 Σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητήριου (2020) καταγράφεται 1 επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας  εντός 

Δήμου Βόλου. 
12 Σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητήριου καταγράφονται δύο (2) επιχειρήσεις επεξεργασίας και 

παραγωγής αλιευτικών προϊόντων εντός Δήμου Βόλου. 
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Κωδικός  

NACE 

Αναθ.2 

Περιγραφή 

Νομικών 

Μονάδων 

Εργασιών  

(ευρώ) 

Απασχολού-

μενων 

A 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ   3.284 29.659.375 3.019 

01 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και 

συναφείς δραστηριότητες   3.198 26.315.343 2.790 

02 Δασοκομία και υλοτομία   11 745.269 52 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια   75 2.598.763 177 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων). 

 

Δευτερογενής Τομέας  

Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

 τα ορυχεία, τα μεταλλεία, τα λατομεία, τις αλυκές (δηλ. την εξόρυξη του ορυκτού 

πλούτου) 

 τη μεταποίηση 

 την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή νερού, φυσικού αερίου κ.λπ. 

 τις κατασκευές (κατοικίες, τεχνικά έργα κ.ά.) 

Σε ότι αφορά στο δευτερογενή τομέα, γενικά ο Νομός Μαγνησίας αποτελεί ιστορικά ένα 

παραδοσιακό κέντρο βιομηχανικής συγκέντρωσης, με στοιχεία ειδίκευσης και διαφοροποίησης 

και έντονη την παρουσία ισχυρών βιομηχανικών κλάδων στο παρελθόν. Η διαφοροποίηση της 

εικόνας όμως τις τελευταίες δεκαετίες είναι εμφανής μιας και μετά την αποβιομηχάνιση της 

περιοχής (1980), την οικονομική κρίση (2010-2018) και τις συνέπειες της πανδημίας (2020) 

συνεχίζεται το κλείσιμο ή η μεταφορά μεγάλων μεταποιητικών και ιστορικών βιομηχανικών 

μονάδων με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της μεταποιητικής βάσης της περιοχής και την 

απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στο Βόλο.  

Στη δευτερογενή παραγωγή του Δήμου Βόλου, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 1.4.9 

περιλαμβάνονται βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, μετάλλου, ξύλου, χημικών, 

πλαστικών, χαρτικών, δομικών υλικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής εξοπλισμού 

μεταφορών  και μεταλλικών προϊόντων. Συγκριτικό πλεονέκτημα του δήμου αποτελεί η 

παραγωγή και κυρίως η μεταποίηση προϊόντων στην περιοχή με υψηλό δείκτη προστιθέμενης 

αξίας όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια, γαλακτοκομικά, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις 

πρώτες θέσεις των ελληνικών εξαγωγών. Η μεταποίηση ασκείται κυρίως στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, 

με τον κύριο όγκο των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων να είναι εγκατεστημένος κατά 

μήκος του οδικού άξονα Βόλου-Βελεστίνου (Λάρισας), όπου βρίσκονται οι δύο ΒΙΠΕ, καθώς 

και οι βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες που καθορίστηκαν από το ΓΠΣ. Η βιομηχανία τροφίμων 
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και ποτών στον δήμο θεωρείται ένας από τους δυναμικότερους κλάδους του δευτερογενούς 

τομέα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου σχετίζονται κυρίως με την επεξεργασία και τυποποίηση  των 

προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την εμφιάλωση ποτών. Λειτουργούν επίσης επιχειρήσεις 

σχετικές με την παραγωγή ελαίων και ελαιολάδου, αλεύρου και ειδών ζαχαροπλαστικής, με την 

παραγωγή, διαχωρισμό και συσκευασία φρούτων-λαχανικών, αλίπαστων ειδών, 

γαλακτοκομικών ειδών, αναψυκτικών και χυμών, οίνου και οινοπνευματωδών ποτών και 

εμφιάλωση νερού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ αν και ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών δεν έχει 

μεταβληθεί ο κύκλος εργασιών είναι μειωμένος σχεδόν 35%. Η βιομηχανία μετάλλου 

(παραγωγή βασικών μετάλλων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, κατασκευή μηχανημάτων 

και ειδών εξοπλισμού) αποτελεί και αυτή με τη σειρά της από τους δυναμικότερους τομείς της 

βιομηχανικής δραστηριότητας καθώς περιλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΜΕΤΚΑ ΑΕ κ.ά.) με μικρή θετική μεταβολή στον κύκλο των εργασιών. Στις 

επιχειρήσεις του τομέα αυτού περιλαμβάνονται γενικά τα χυτήρια, τα εργοστάσια παραγωγής 

καλωδίων, κραμάτων και μεταλλικών εξαρτημάτων μηχανών καθώς και οι επιχειρήσεις που 

απασχολούνται και με την εμπορία μηχανών και μηχανικών εξαρτημάτων. Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω, ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε μεγάλη συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια, 

καθώς ήταν από τους πρώτους που σημείωσε ύφεση από την αρχή της οικονομικής κρίσης. 

Παρόλο που η οικοδομική δραστηριότητα αρχίζει να ανακάμπτει (αυξανόμενος αριθμός 

νέων/προσθηκών οικοδομών) ολόκληρος ο κλάδος των κατασκευών σημείωσε πτώση σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά (περίπου 23%). 

 

  Πίνακας 1.4.9 Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενων δευτερογενούς τομέα 

                           Δήμου Βόλου (ανά μονοψήφιο-διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας). 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(ευρώ) 

ΑΡ. 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ

ΩΝ Κωδικός  

NACE 

Αναθ.2 

Περιγραφή 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

C ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ   775 768 376.722.113 269.626.300 3.675 3.204 

10 Βιομηχανία τροφίμων   242 241 157.624.310 94.575.472 1.141 1.084 

11 Ποτοποιία   9 9 34.280.374 28.353.057 152 134 

13 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 

υλών   20 20 1.635.071 1.578.651 44 42 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης   14 12 2.131.445 2.276.584 60 60 

15 

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων 

ειδών   x x x x x x 

16 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 

προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 

από έπιπλα· κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής   21 20 419.500 372.950 30 28 

17 

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 

προϊόντων   10 10 3.695.035 3.632.990 37 34 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
153 

18 

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων μέσων   30 34 14.375.373 14.732.215 147 140 

19 

Παραγωγή οπτάνθρακα και 

προϊόντων διύλισης πετρελαίου   x x x x x x 

20 

Παραγωγή χημικών ουσιών και 

προϊόντων   8 8 36.016.458 8.677.944 182 51 

22 

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 

(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες   8 7 25.793.509 11.349.280 240 87 

23 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων   51 50 4.031.591 4.002.197 119 101 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων   5 5 619.793 430.167 13 13 

25 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 

με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 

είδη εξοπλισμού   131 128 39.876.153 41.751.882 673 634 

26 

Κατασκευή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων   x x x x x x 

27 

Κατασκευή ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού   12 11 5.926.048 6.071.575 42 51 

28 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού π.δ.    38 36 9.469.349 9.542.097 168 173 

29 

Κατασκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων   5 4 373.894 392.548 14 11 

30 

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 

μεταφορών   6 8 8.745.871 21.853.235 107 117 

31 Κατασκευή επίπλων   42 43 3.000.267 2.810.208 110 100 

32 

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

  46 47 2.103.917 1.928.754 92 74 

33 

Επισκευή και εγκατάσταση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού   72 71 26.406.924 15.166.802 294 264 

D 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   54 51 5.641.648 6.506.127 82 75 

35 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού   54 51 5.641.648 6.506.127 82 75 

E 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ   21 24 20.440.350 27.391.860 298 305 

36 

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή 

νερού   x x x x x x 

37 Επεξεργασία λυμάτων   x x x x x x 

38 

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 

αποβλήτων· ανάκτηση υλικών   12 15 6.310.723 7.833.385 144 162 

F ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   662 700 53.017.580 40.828.730 1.478 1.207 

41 Κατασκευές κτιρίων   186 200 14.063.572 12.870.671 443 318 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού   49 50 10.227.059 5.539.919 145 103 
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43 

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 

δραστηριότητες   427 450 28.726.949 22.418.140 890 786 

Πηγή: Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ 2016-2017. 

 

Παρατηρώντας τους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε πως υπάρχει μία μικρή ανάκαμψη στην 

οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο του δήμου, από το 2014 έως το 2018, τόσο στις νέες 

οικοδομές όσο και στις προσθήκες. 

 Πίνακας 1.4.10 Νέες Οικοδομές στο Δήμο Βόλου. 

Έτος 
Νέες οικοδομές 

 

Προσθήκες οικοδομών 

 

Αριθμός Αριθμός Όροφοι Όγκος Επιφάνεια Όροφοι Όγκος Επιφάνεια 

2014 16 31 34 10.158 2.982 28 16.404 4.666 

2018 49 50 43 89.454 19.842 89 40.855 10.845 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Στον δευτερογενή τομέα περιλαμβάνονται επίσης και οι δραστηριότητες των ορυχείων και 

λατομείων. Στο Βόλο εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών γίνεται στις περιοχές του Σέσκλου, της 

Νέας Ιωνίας και του Σωρού (Αλυκές). Εκτός από τα αυτά τα λατομεία, υπάρχει ακόμα ένα 

λατομείο μαρμάρου στη Νέα Αγχίαλο και ένα λατομείο οφίτη στις Μικροθήβες. Επιπλέον, ο 

Δήμος Βόλου στην ιδιοκτησία του έχει 2 μεταλλεία στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής Βόλου, 

ένα λατομείο (θέση Μαντάνι – Μαδαρί) στη Μακρινίτσα, και ένα λατομείο στην Αγριά (Θέση 

Σπαστήρας). Στο Δήμο Βόλου έχουν την έδρα τους 9 εταιρείες που ασχολούνται με την 

εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου 

Μαγνησίας.  

 

Τριτογενής Τομέας 

Ο τριτογενής τομέας αφορά στην παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής. 

Τέτοιες υπηρεσίες ενδεικτικά είναι οι παρεχόμενες από ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και 

οι επιχειρησιακά οργανωμένες π.χ. διαφημιστικές, εκπαιδευτικές, οικοδομικές, τροφοδοσίας και 

καθαρισμού, κτηματομεσιτικές, μεταφορικές, τουριστικές, τραπεζικές υπηρεσίες, υγείας κλπ., 

όπως επίσης και όλο το εμπόριο διανομής αγαθών χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Γενικά, 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αυξητική τάση του τριτογενούς τομέα η οποία 

οφείλεται, κυρίως στη βελτίωση των υποδομών του κλάδου του τουρισμού, αλλά και της 

παροχής υπηρεσιών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κλαδική κατανομή των 

επιχειρήσεων στον Δήμο Βόλου.  
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Πίνακας 1.4.11 Κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων στο Δήμο Βόλου 2016-2017  

                          (αρ. νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών, αρ. απασχολούμενων). 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ. 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(ευρώ) 

ΑΡ. 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΩΝ Κωδ. 

NAC

E 

Αναθ.

2 

Περιγραφή 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

G ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3.026 2.968 620.434.466 649.667.762 6.680 6.022 

45 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   348 359 27.975.626 29.540.722 737 674 

46 

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   594 591 295.869.403 326.501.959 1.668 1.619 

47 

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών   2.084 2.018 296.589.437 293.625.080 4.275 3.729 

H ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   794 812 86.713.813 84.871.649 1.693 1.638 

49 

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω 

αγωγών   707 723 66.255.272 63.905.305 1.399 1.376 

50 Πλωτές μεταφορές   8 9 2.219.130 2.617.814 28 25 

52 

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη 

μεταφορά δραστηριότητες   66 66 16.238.119 16.333.345 191 164 

53 

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 

δραστηριότητες   13 14 2.001.291 2.015.186 75 73 

I 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ   1.076 1.123 70.806.263 78.689.080 5.328 5.436 

55 Καταλύματα   130 130 16.662.753 17.949.228 571 580 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης   946 993 54.143.510 60.739.853 4.757 4.856 

J ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   129 128 6.651.217 6.431.884 289 230 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες   10 9 1.086.347 496.689 46 23 

59 

Παραγωγή ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές 

εκδόσεις   14 15 228.609 217.743 22 21 

60 

Δραστηριότητες προγραμματισμού και 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών   19 20 1.289.914 1.445.705 61 66 

61 Τηλεπικοινωνίες   12 11 1.517.469 1.563.956 40 26 

62 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες   54 55 1.985.167 2.305.256 95 78 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   20 18 543.710 402.537 25 16 

K 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   178 173 5.301.092 4.802.764 292 240 

64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών x13 x x x x x 

65 

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά ταμεία x x x x x x 

66 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες   152 147 4.599.926 4.084.297 249 207 

L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   55 58 3.401.495 3.462.353 88 91 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   55 58 3.401.495 3.462.353 88 91 

M 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   1.868 1.808 47.122.128 49.688.463 3.020 2.409 

                                                           
13 Δε δόθηκαν στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ως εμπιστευτικά 
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69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες   815 792 13.788.616 15.584.421 1.273 1.025 

70 

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

διαχείρισης   143 129 6.184.858 7.060.922 268 227 

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες  707 689 21.897.482 21.821.222 1.125 864 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη   76 73 1.113.608 1.140.325 93 71 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς   34 35 2.360.246 2.411.379 120 113 

74 

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες   58 54 705.705 623.441 80 64 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες   35 36 1.071.614 1.046.753 61 45 

N 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   270 275 22.578.498 17.240.679 1.104 946 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης   53 65 2.478.694 2.525.404 96 75 

78 Δραστηριότητες απασχόλησης   3 x 27.390 x 6 x 

79 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, και 

συναφείς δραστηριότητες   30 33 3.703.621 3.191.557 71 60 

80 

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και 

έρευνας   17 x 3.144.775 x 206 x 

81 

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια 

και εξωτερικούς χώρους   62 58 6.372.760 6.777.029 481 434 

82 

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, 

γραμματειακή υποστήριξη  56 59 5.951.547 1.309.559 118 90 

90 

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και 

διασκέδαση   49 45 899.711 976.797 126 116 

O 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

  9 7 492.122 445.068 1.052 1.024 

84 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση   9 7 492.122 445.068 1.052 1.024 

P ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   312 307 13.937.034 26.319.609 3.351 7.349 

85 Εκπαίδευση   312 307 13.937.034 26.319.609 3.351 7.349 

Q 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ   789 771 47.681.972 49.634.130 3.028 3.890 

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   759 744 43.317.638 41.740.960 2.191 3.058 

87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον   8 7 1.680.409 1.525.995 168 149 

88 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 

παροχή καταλύματος   22 20 2.683.925 6.367.175 669 683 

R 

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

  162 173 6.045.074 5.369.491 543 466 

91 

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 

μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες   8 9 85.721 122.305 19 23 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα   67 66 3.972.730 4.135.344 146 143 

93 

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας   87 98 1.986.623 1.111.842 378 300 

S 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   493 506 9.014.937 9.882.206 1.153 1.139 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων   90 101 2.709.597 3.357.334 299 354 

95 

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών 

ατομικής ή οικιακής χρήσης   103 105 1.707.275 1.735.208 151 136 

96 

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών   300 300 4.598.065 4.789.665 703 649 

W ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ x 61 x 59.334 x 1.816 
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00 Άγνωστη δραστηριότητα x 61 x 59.334 x 1.816 

Πηγή: Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο τριτογενής τομέας είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα και 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην παραγωγική διάρθρωση του Δήμου Βόλου. Ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένοι είναι οι κλάδοι που σχετίζονται με το εμπόριο και τον τουρισμό. Μεγαλύτερη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων παρατηρείται στις εξής δραστηριότητες, όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω πίνακα: 

 Λιανικό εμπόριο (εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών) 

 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 

 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   

 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και 

αναλύσεις 

 Χονδρικό εμπόριο (εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών) 

Από τις παραπάνω δραστηριότητες οι πιο κερδοφόροι τομείς που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο 

κύκλο εργασιών είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθεί ο τομέας των χερσαίων 

μεταφορών και έπειτα ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης.  

Σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα στοιχεία του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, το μεγαλύτερο μέρος εμπορικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αδειοδοτούνται από τις υπηρεσίες του δήμου, 

αφορούν σε επιχειρήσεις αναψυχής, εστίασης και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και 

ποτών.  

                                    Πίνακας 1.4.12 Στοιχεία έκδοσης και μεταβιβάσεων αδειών  

                                    καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 2015-2019. 

Έτος Αριθμός αδειών 

2015 224 

2016 238 

2017 326 

2018 301 

2019 266 

                                      Πηγή: Τμ. Εμπορίου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Βόλου. 
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Τουρισμός  

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους του Νομού 

Μαγνησίας. Ως κλάδος έντασης εργασίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

στις επενδύσεις, στην άμεση δημιουργία τοπικού προϊόντος αλλά και στην έμμεση π.χ. 

κατανάλωση τοπικών προϊόντων και μιας σειράς υπηρεσιών.  

Η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πλούσια τοπική ιστορία, τοπική 

αρχιτεκτονική, ιδιαίτερη γαστρονομία, πολιτιστική παράδοση, αρχαιολογικά ή θεματικά 

μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και πλήθος εκδηλώσεων. Ο Βόλος είναι μια νέα 

σύγχρονη πόλη με αστική και τουριστική υποδομή και έδρα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. 

Φιλοξενεί εκθέσεις και συνέδρια και είναι ένας αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός, 

ιδιαίτερα στο εσωτερικό. Ο Βόλος και η περιοχή του Πηλίου διαθέτει χαρακτηριστικά, που τον 

αναδεικνύουν σε βασική επιλογή τουριστών για τις διακοπές τους.  

Σημαντικές υποδομές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού είναι το λιμάνι του 

Βόλου, που υποδέχεται κάθε χρόνο κρουαζιερόπλοια από κάθε σημείο της γης, το Αεροδρόμιο 

της Νέας Αγχιάλου, που συνδέει τον Βόλο με διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, το 

χιονοδρομικό κέντρο στα Χάνια (επίκεντρο του χειμερινού τουρισμού), ο εξοπλισμός αρκετών 

παραλιών που έχουν βραβευτεί με Γαλάζιες Σημαίες, το γνωστό σε όλους Τρενάκι του Πηλίου, 

και φυσικά οι τουριστικές υποδομές καταλυμάτων της περιοχής. Οι φυσικές ομορφιές της 

περιοχής και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, αλλά και ο συνδυασμός βουνού –

θάλασσας αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.  

Σε επίπεδο Θεσσαλίας, η Μαγνησία αποτελεί κύριο τουριστικό προορισμό. Βασικές αγορές του 

εξωτερικού παραμένουν σταθερά τα τελευταία χρόνια η Γερμανία, η Γαλλία, το Ισραήλ και η 

Ιταλία. Ακολουθούν η Αγγλία και το Βέλγιο καθώς και χώρες των Βαλκανίων. Το προφίλ του 

επισκέπτη αφορά σε μέσες ηλικιακές ομάδες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, που ταξιδεύουν 

ως ζευγάρια ή ως οικογένειες. Παρακάτω αναλύονται κάποια ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

για τον τουρισμό της περιοχής σε αντιστοιχία με κάποιες βασικές υποδομές. 

1. Τουριστικές υποδομές καταλυμάτων, αφίξεις & διανυκτερεύσεις14 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ποσοτικά στοιχεία (ξενοδοχειακό δυναμικό, αφίξεις 

διανυκτερεύσεις σχετικά με τη Μαγνησία σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας 

και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018 (Δεκέμβριος 2019) 

του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). 

                                                           

14 Πηγή: Έρευνα INSETE - Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον 

τομέα του τουρισμού για το έτος 2018 (Δεκέμβριος 2019). 
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Πίνακας 1.4.13 Ξενοδοχειακό δυναμικό της Περιφερείας Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα 

                          (2018). 

Ξενοδοχειακό δυναμικό 2018 

Ενότητα                                      5*                  4*                   3*                 2*             1*        Σύνολο 

 

Μαγνησία 

Μονάδες 

Δωμάτια 

Κλίνες 

20 

838 

1.844 

110 

2.291 

4.800 

85 

2.133 

4.409 

193 

3.952 

8.110 

75 

1.220 

2.466 

483 

10.434 

21.629 

 

Τρίκαλα 

Μονάδες 

Δωμάτια 

Κλίνες 

3 

59 

132 

10 

616 

1.213 

40 

1.094 

2.090 

33 

498 

962 

7 

69 

133 

93 

2.336 

4.530 

 

Λάρισα 

Μονάδες 

Δωμάτια 

Κλίνες 

2 

224 

433 

2 

78 

135 

12 

368 

720 

23 

593 

1.140 

14 

262 

486 

53 

1.525 

2.914 

 

Καρδίτσα 

 

Μονάδες 

Δωμάτια 

Κλίνες 

2 

79 

178 

7 

207 

462 

11 

289 

585 

17 

308 

579 

2 

85 

192 

39 

968 

1.996 

 

Σύνολο 

 

Μονάδες 

Δωμάτια 

Κλίνες 

27 

1.200 

2.587 

129 

3.192 

6.610 

148 

3.884 

7.804 

266 

5.351 

10.791 

98 

1.636 

3.277 

668 

15.263 

31.069 

Πηγή: ΜΗΤΕ, ΞΕΕ- Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

Στον πίνακα 1.4.14 αποτυπώνεται το δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις Περιφερειακές Ενότητες. 

Πίνακας 1.4.14 Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 

                          της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα (2018). 

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (2018) 

      Ενότητα                  Μονάδες                 Δωμάτια                      Κλίνες 

Σποράδων 335 410 2.278 

Μαγνησίας 155 216 1.164 

Τρικάλων 3 9 35 

Καρδίτσας 3 7 21 

Λάρισας 6 6 33 

Σύνολο 502 648 3.531 

Πηγή: ΜΗΤΕ -Επεξεργασία INSETE-Intelligence. 

Η Μαγνησία αναφορικά με τις συνολικές αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα σημείωσε 

θετική ποσοστιαία μεταβολή +23% (από 341 χιλ. το 2013 σε 421 χιλ. το 2018). Αναφορικά με 
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την ποσοστιαία κατανομή για το 2018, η Ενότητα Μαγνησίας (43%) καταγράφει το υψηλότερο 

μερίδιο αφίξεων σε ξενοδοχεία και ακολουθούν τα Τρίκαλα (38%), η Λάρισα (12%) και η 

Καρδίτσα (7%).  

Πίνακας 1.4.15 Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά  

                          Περιφερειακή Ενότητα (2013-2018). 

Ενότητα                                     2013          2014              2015           2016              2017           2018             % Δ        

                                                                                                                                                                                                                  2013-2018 

 

Μαγνησίας 

                              

Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

100.995 

239.798 

 

110.099 

228.973 

 

116.900 

238.255 

 

120.232 

258.394 

 

142.958 

275.556 

 

154.691 

266.159 

 

53% 

11% 

 

Τρικάλων Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

128.225 

99.891 

161.919 

96.824 

178.432 

99.740 

129.552 

104.450 

188.211 

115.003 

230.972 

133.810 

80% 

34% 

Λάρισας Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

9.422 

98.736 

13.495 

104.346 

13.734 

95.704 

14.662 

100.830 

15.797 

100.611 

17.274 

98.523 

83% 

0% 

Καρδίτσας Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

2.006 

62.041 

2.887 

64.672 

2.825 

69.066 

2.994 

82.699 

5.045 

80.653 

5.668 

65.345 

183% 

5% 

Σύνολο 

 

Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

240.648 

500.466 

288.400 

494.815 

311.891 

502.765 

267.390 

546.373 

352.011 

571.823 

408.605 

563.837 

70% 

13% 

Σύνολο 

Περιφέρειας 

 741.114 783.215 814.656 813.763 923.834 972.442 31% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ -Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

       

Οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία Μαγνησίας κατέγραψαν θετική ποσοστιαία μεταβολή 

(+15%, από 1,2 εκατ. το 2013, σε 1,3 εκατ. το 2018). Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή, 

η Ενότητα Μαγνησίας εμφάνισε το 2018 το υψηλότερο ποσοστό (60%) διανυκτερεύσεων σε 

ξενοδοχειακά καταλύματα και ακολούθως οι Ενότητες Τρικάλων (24%), Λάρισας (11%) και 

Καρδίτσας (6%). 

Πίνακας 1.4.16 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά  

                          Περιφερειακή Ενότητα (2013-2018). 

Ενότητα                                 2013          2014          2015           2016         2017          2018              % Δ 

          2013-2018 

Μαγνησίας Αλλοδαποί 
Ημεδαποί 

586.943 
575.609 

 

643.597 
561.024 

675.420 
551.320 

 

678.102 
611.081 

 

714.001 
634.856 

 

757.079 
578.878 

 

29% 
1% 

Τρικάλων Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

158.449 

166.405 

229.172 

163.673 

241.731 

173.395 

179.291 

179.998 

256.272 

200.073 

304.567 

219.861 

92% 

32% 

Λάρισας Αλλοδαποί 
Ημεδαποί 

24.157 
176.164 

41.477 
185.553 

41.342 
163.430 

51.503 
182.226 

54.247 
183.248 

66.919 
171.305 

177% 
-3% 

Καρδίτσας Αλλοδαποί 

Ημεδαποί 

4.405 

116.473 

5.481 

123.083 

5.686 

127.972 

5.150 

175.393 

9.705 

157.317 

10.047 

114.774 

128% 

-1% 

Σύνολο Αλλοδαποί 
Ημεδαποί 

773.954 
1.034.651 

919.727 
1.033.333 

964.179 
1.016.117 

914.046 
1.148.698 

1.034.225 
1.175.494 

1.138.612 
1.084.818 

47% 
5% 

Σύνολο 

Περιφέρειας 

 1.808.605 1.953.060 1.980.296 2.062.744 2.209.719 2.223.430 23% 

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

Η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Μαγνησίας την περίοδο 2013 – 2018 

εμφάνισε βελτίωση (από 22% το 2013, σε 25% το 2018).15 

                                                           
15 Έρευνα INSETE - Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του 

τουρισμού για το έτος 2018 ( σελ 155). 
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Πίνακας 1.4.17 Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά  

                          Περιφερειακή Ενότητα (2013-2018). 

Ενότητα                    2013                  2014                  2015              2016             2017           2018 

Σποράδων 44% 47% 45% 46% 46% 44% 

Τρικάλων 25% 30% 31% 26% 32% 36% 

Λάρισας 19% 29% 29% 31% 31% 32% 

Καρδίτσας 22% 23% 23% 31% 28% 23% 

Μαγνησίας 22% 21% 22% 23% 25% 25% 

Θεσσαλία 29% 30% 30% 30% 32% 32% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Βόλου (2020) που 

εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

καταγράφηκαν τα παρακάτω στοιχεία αναφορικά με τα καταλύματα στο Δήμο Βόλου. Η μέση 

πληρότητα υπολογίστηκε  στο 50,2%  από 49,7 το 2018. 

  Πίνακας 1.4.18 Καταλύματα στο Δήμο Βόλου (2020). 

Καταλύματα  Airbnb Ξενοδοχεία Ενοικιαζόμενα δωμάτια 

Ακίνητα 641 - - 

Δωμάτια - 2.161 357 

Κλίνες 3.269 4.210 860 

 Πηγή: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Βόλου 2020 (Τμήμα Τουρισμού). 

 

Στον πίνακα 1.4.18 εμφανίζεται  ο αριθμός  καταλυμάτων στο Δήμο Βόλου (Airbnb, 

ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα) για το έτος 2020, ενώ στον Πίνακα 1.4.19 το ξενοδοχειακό 

δυναμικό της περιοχής σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ. 

 Πίνακας 1.4.19 Ξενοδοχειακό δυναμικό στο Δήμο Βόλου. 

Ξενοδοχεία 5* 4* 3* 2* 1* 

Μονάδες 6 33 24 18 8 

Κλίνες 315 1.375 1.179 912 313 

 Πηγή: ΕΟΤ  ΒΟΛΟΥ. 

 

Στο πλαίσιο έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Βόλου σε 

τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχεία της περιοχής του Δ. Βόλου την περίοδο Ιούνιου – 

Αύγουστου 2017 συλλέχθηκαν χρήσιμα στοιχεία. Τα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνουν 

σχηματικά την ικανοποίηση των τουριστών αναφορικά με 4 βασικές παραμέτρους (διαμονή, 

διατροφή, άνθρωποι, μεταφορές). 
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    Γράφημα 1.4.7 Διαγραμματική απεικόνιση ικανοποίησης τουριστών. 

     Πηγή: Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών (2017, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Τουρισμού). 
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2. Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου (αεροπορικές συνδέσεις/αφίξεις) 

Εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Νέας 

Αγχιάλου βρίσκεται το αεροδρόμιο Αγχιάλου, μία σημαντική τουριστική υποδομή που συνδέει τον 

Βόλο με διεθνείς προορισμούς. Το Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου (IATA CODE: VOL) ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 1993 και είναι ένα σύγχρονο αεροδρόμιο που καλύπτει τις ανάγκες της κεντρικής 

Ελλάδας με εγχώριες και διεθνείς πτήσεις από και προς τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης. 

Βρίσκεται 30 χλμ. από το Βόλο μετά την έξοδο Αλμυρού στον αυτοκινητόδρομο Ε75. Ανήκει στην 

Civil Aniation Authority και τα χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στην AIP Greece (Aeronautical 

Information Publication of Greece). To αεροδρόμιο συνδέεται με τον Βόλο με υπεραστικό λεωφορείο 

ΚΤΕΛ, με ταξί και με ενοικίαση αυτοκινήτου (υπάρχουν εταιρίες ενοικίασης και εντός του 

αεροδρομίου).  

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά +34%, όπως παρατηρείται και στον πίνακα 1.4.20. 

Πίνακας 1.4.20 Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2013-2018) ανά αεροδρόμιο. 

Περιφέρεια                  2013               2014               2015                2016                  2017               2018                % Δ 

                                                                                                                                                                                2013-2018 

Αττικής 2.622.609 3.394.561 4.159.014 4.524.944 4.799.157 5.729.403 118% 

Κρήτης 3.323.978 3.533.754 3.483.319 3.900.169 4.250.971 4.555.421 37% 

Νοτίου Αιγαίου 3.194.216 3.568.374 3.571.426 3.667.218 4.065.867 4.546.194 42% 

Ιονίων Νήσων 1.630.111 1.859.023 1.916.497 2.139.491 2.347.704 2.675.700 64% 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

1.351.378 1.569.814 1.556.788 1.710.606 1.928.874 2.165.736 60% 

Δυτικής Ελλάδας 224.495 249.772 263.269 290.010 347.635 371.429 65% 

Βορείου Αιγαίου 175.906 215.563 221.796 141.055 168.999 215.088 22% 

Θεσσαλίας 154.056 173.955 171.373 186.868 197.706 205.926 34% 

Αν. Μακεδονίας 

&Θράκης 

75.814 75.818 85.993 88.509 129.739 160.370 112% 

Πελοποννήσου 57.947 108.623 86.508 106.921 121.609 126.746 119% 

Ηπείρου 0 0 0 0 3.232 9.845  

Στερεάς 

Ελλάδας 

0 0 3.256 1.085 1.129 1.985  

Δυτικής 

Μακεδονίας 

0 0 0 0 0 125  

Ελλάδα 12.810.510 14.749.257 15.519.239 16.756.876 18.362.622 20.763.968 62% 
Πηγή: ΥΠΑ, ΔΑ Α, FRAPORT - Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

 

Επιμέρους, η εικόνα στα αεροδρόμια της Ενότητας Μαγνησίας είναι μικτή, με το αεροδρόμιο 

Αγχιάλου να καταγράφει μείωση (-40%) και το αεροδρόμιο Σκιάθου αύξηση (+55%). 

Πίνακας 1.4.21 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά αεροδρόμιο (2013-2018). 

Αεροδρόμιο          2013          2014              2015             2016             2017           2018                  % Δ 

                                                                                                                                                       2013-2018 

Σκιάθου 119.070 141.609 159.492 175.866 182.459 185.007 55% 

Αγχιάλου 34.986 32.346 11.881 11.002 15.247 20.919 -40% 

Θεσσαλία 154.056 173.955 171.373 186.868 197.706 205.926 34% 
Πηγή: ΥΠΑ, ΔΑ Α, FRAPORT - Επεξεργασία INSETE Intelligence. 
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Η αεροπορική κίνηση εσωτερικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσε 

αύξηση κατά +84%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου (+650%) που 

σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων (από 8 το 2013 σε 60 το 2018)16.   

 

   Πίνακας 1.4.22 Αφίξεις πτήσεων /ατόμων στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. 

Αεροπορικές 

εταιρίες 

Αεροδρόμιο 2018 2019 

Πτήσεις Άτομα Πτήσεις Άτομα 

AUSTRIAN Βιέννη (VIE) 26 1.261 32 1.475 

TRANAVIA 

HOL 

Άμστερνταμ (AMS) 42 1.524 44 1.427 

TUI Βρυξέλλες 76 2.910 0 0 

CONDOR Μόναχο/Ντίσελντορφ 40 2.649 86 6.477 

ENTER Λονδίνο (LGW) 36 841 40 713 

TRANSAVIA 

FR 

Παρίσι (ORY) 70 5.530 94 6.589 

TUS Τελ Αβίβ 32 862 0 0 

EASY JET Λονδίνο (LGW) 40 3.217 64 5.154 

   Πηγή: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Βόλου 2020 (Τμήμα Τουρισμού). 

 

3. Λιμάνι Βόλου  & τουρισμός κρουαζιέρας 

 

Το λιμάνι του Βόλου είναι ένα από τα πιο δραστήρια λιμάνια της Ελλάδας με σημαντική γεωγραφική 

θέση (κέντρο αξόνων Βορρά - Νότου, Αιγαίου - Ιονίου). Ο ΟΛΒ αποτελεί τον φορέα διαχείρισης του 

λιμανιού. Αποτελεί τη σημαντικότερη υποδομή για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας και 

yachting. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στοιχεία που αφορούν στην πορεία του τουρισμού 

κρουαζιέρας τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Βόλου. 

 Η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ελλάδας σημείωσε μείωση την περίοδο 2013 – 

2018 κατά -20%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως μετά το 2016, στην πολιτική αναταραχή 

(αποτυχημένο πραξικόπημα) και στους φόβους ασφαλείας (τρομοκρατία) στη γειτονική Τουρκία, 

αφού τα αξιοθέατα σε Ελλάδα και Τουρκία πλασάρονται από τις εταιρείες κρουαζιέρας σε κοινά 

πακέτα17. 

                                                           
16 Πηγή: Υπηρεσία Πολίτικης Αεροπορίας (Τμήμα Στατιστικής, Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης), 

http://www.ypa.gr/profile/statistics/yearstatistics/  

17 Πηγή: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το 

έτος 2018 (Δεκέμβριος 2019), ΙΝΣΕΤΕ. 

http://www.ypa.gr/profile/statistics/yearstatistics/
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Πίνακας 1.4.23 Κίνηση κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα ανά περιφέρεια (2013-2018). 

Περιφέρεια                  2013      2014        2015        2016      2017         2018                % Δ 

                                                                                                                                      2013-2018 

Νοτίου Αιγαίου 1.870 1.714 1.989 1.875 1.455 1.466 -22% 

Αττικής 751 638 680 708 607 526 -30% 

Ιονίων Νήσων 614 487 527 587 477 520 -15% 

Κρήτης 282 286 293 303 279 308 9% 

Δυτικής Ελλάδας 309 253 245 276 273 223 -28% 

Πελοποννήσου 142 130 165 204 161 157 11% 

Βορείου Αιγαίου 133 136 155 137 53 109 -18% 

Θεσσαλίας 48 71 88 72 18 40 -17% 

Στερεάς Ελλάδας 88 50 83 92 74 35 -60% 

Ηπείρου 18 17 11 11    8 14 -22% 

Αν. Μακεδονίας 

& Θράκης 

 

15 

 

26 

 

23 

 

 

19 

 

 

   6 

 

7 

 

-53% 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 

18 

 

 

31 

 

35 

 

23 

 

 

   4 

5 

 

 

-72% 

Ελλάδα 4.288 3.839 4.294 4.307 3.415 3.410 -20% 

Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδας-Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

 

Συγκεκριμένα, η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2013 – 

2018 σημείωσε μείωση κατά -17% (από 48 κρουαζιερόπλοια το 2013 σε 40 κρουαζιερόπλοια το 

2018).  

 

Πίνακας 1.4.24 Κίνηση κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2013-2018). 

Λιμάνι               2013           2014         2015     2016       2017        2018                     % Δ  

                                                                                                                                 2013-2018 

Βόλου 31 53 57 46 9 27 -13% 

Σκιάθου 11 14 23 18 6 8 -27% 

Σκόπελου 6 4 8 8 3 5 -17% 

Θεσσαλία 48 71 88 72 18 40 -17% 

 

Ο μεγαλύτερος όγκος εντοπίζεται στο λιμάνι του Βόλου (-13%, από 31 κρουαζιερόπλοια το 2013 σε 

27 κρουαζιερόπλοια το 2018) και ακολούθως στα λιμάνια της Σκιάθου (-27%, από 11 το 2013 σε 8 

το 2018) και της Σκοπέλου (-17%, από 6 το 2013 σε 5 το 2018). 
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Γράφημα 1.4.8 Αφίξεις Κρουαζιερόπλοιων (2012-2019). 

 

Πηγή: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Βόλου 2020 (Τμήμα Τουρισμού). 

 

Το 2019 ο αριθμός κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Βόλου ανήλθε στα 17. 

 

Πίνακας 1.4.25 Αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδα ανά περιφέρεια (2013 -2018). 

Περιφέρεια                             2013                 2014               2015              2016              2017            2018              %Δ 

                                                                                                                                                                                2013-2018 

Νοτίου Αιγαίου 1.978.538 1.886.537 1.996.720 2.000.688 1.764.651 1.844.651 -7% 

Αττικής 1.316.947 1.086.444 1.026.014 1.141.850 1.074.263 961.724 -27% 

Ιονίων Νήσων 914.475 771.353 802.316 859.554 754.383 894.190 -2% 

Δυτικής Ελλάδας 765.244 585.624 460.972 505.854 567.999 469.693 -39% 

Κρήτης 440.288 329.709 355.699 413.655 340.033 453.677 3% 

Πελοποννήσου 90.814 85.648 108.543 106.666 53.790 85.633 -6% 

Θεσσαλίας 24.030 62.973 76.051 44.432 11.767 41.647 73% 

Βορείου Αιγαίου 95.800 83.635 76.803 83.587 29.316 17.109 -82% 

Ηπείρου 5.558 4.208 4.057 8.179 9.088 12.650 128% 

Στερεάς Ελλάδας  8.141 8.309 17.851 14.848 14.423 3.628 -55% 

Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης 

 

7.469 

 

13.087 

 

13.061 

 

6.042 

 

3.226 

 

2.538 

 

-66% 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

14.585 19.720 26.356 18.876 2.424 1.502 -90% 

Ελλάδα 5.661.889 4.937.247 4.964.443 5.204.231 4.625.363 4.788.642 -15% 

  Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence. 

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή των αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για το 2018, παρατηρούμε ότι το υψηλότερο μερίδιο κατέχει το λιμάνι του Βόλου, 

αντιπροσωπεύοντας το 75% των αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας της περιφέρειας και ακολουθούν τα 

λιμάνια της Σκιάθου (19%) και της Σκοπέλου (5%). 

Πίνακας 1.4.26 Αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2013-2018. 

Λιμάνι              2013          2014         2015           2016         2017          2018                     %Δ 

                                                                                                                                          2013-2018 

Βόλου 20.227 57.825 67.096 37.445 7.618 31.336 55% 

Σκιάθου 3.158 4.563 8.220 6.232 3.111 8.119 157% 

Σκοπέλου 645 585 735 755 1.038 2.192 240% 

Θεσσαλία 24.030 62.973 76.051 44.432 11.767 41.647 73% 
Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence. 
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Σύμφωνα με την έρευνα αναφορικά με την «Ικανοποίηση επιβατών κρουαζιερόπλοιων» (Δεκέμβριος 

2016) που διενεργήθηκε από το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου παρατηρείται ότι οι επισκέπτες 

ικανοποιήθηκαν τόσο από την περιοχή του Βόλου όσο και από τα αξιοθέατά της. 

Γράφημα 1.4.9 Ικανοποίηση επισκεπτών από την περιοχή. 

 

Πηγή: Έρευνα Τμήματος Τουρισμού, Δεκέμβριος 2016. 

 

Γράφημα 1.4.10 Ικανοποίηση από αξιοθέατα  

 

Πηγή:  Έρευνα Τμήματος Τουρισμού, Δεκέμβριος 2016. 
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Αναφορικά με τον τουρισμό yaghting πρέπει να τονιστεί πως τα σημαντικότερα προβλήματα που 

δυσχεραίνουν την ανάπτυξή του είναι η έλλειψη απαραίτητων υποδομών και μαρίνας και ο αριθμός 

μικρών θέσεων πρόσδεσης. 

 

4. Ακτές με «Γαλάζιες Σημαίες»  

Ο Δήμος Βόλου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» εδώ και 25 χρόνια προσθέτοντας 

νέες ακτές και με την ακτή «Άναυρος» να παίρνει το 2019 το βραβείο «25 χρόνια ακτή με Γαλάζια 

Σημαία», ενώ οι Αλυκές και η Χρυσή Ακτή Παναγιάς να βραβεύονται για 20 συνεχή χρόνια. Για το 

2019 βραβεύτηκαν 11 παραλίες (Αλυκές, Αμαρυλλίδος, Αμφανών, Άναυρος, Θωμάς Σουτραλί 

Αγριάς, Καρνάγιο, Κριθαριά, Νέα Αγχίαλος, Πλάκες, Πλατανίδια, Χρυσή Ακτή Παναγιάς) από τις 33 

του Δήμου Βόλου. Από τις 33 παραλίες, οι 9 είναι πολυσύχναστες (7 με «Γαλάζια Σημαία»). Όλες οι 

παραλίες βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη του Τμήματος Τουρισμού (καθαριότητα, συντήρηση 

εξοπλισμός, πράσινο), με καθημερινή σχεδόν επίσκεψη των ακτών από υπάλληλο του δήμου από το 

Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. 

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο 

ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις 

αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας ακτής με τη 

«Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη 

διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση 

έχει διάρκεια ενός έτους. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 

κριτήρια (38 για τις μαρίνες και 51 κριτήρια για τα σκάφη), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, 

οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου 

της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά 

γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους 

προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που 

προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος18.  

Γράφημα 1.4.11 Υποδομές στον Δήμο Βόλου στο πλαίσιο του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες». 

 

 

                                                           
18  www.blueflag.gr 

http://www.blueflag.gr/
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5. Χιονοδρομικό Κέντρο & ορειβατικό καταφύγιο (χειμερινός τουρισμός) 

Το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου «Αγριολεύκες» απέχει 2 χλμ. από τον οικισμό των Χανίων Πηλίου, 

8 χλμ. από τον οικισμό του Αγ. Λαυρεντίου και 27 χλμ. από τον Βόλο. Το χιονοδρομικό κέντρο 

αναπτύσσεται στο βουνό του Πηλίου σε υψόμετρο 1.471 μ. Διαθέτει τέσσερις κύριες πίστες για σκι 

καταβάσεων εγκεκριμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS), μια αρχαρίων, μια πίστα 

δρόμου αντοχής, δίκτυο συνδετικών χιονοδιαδρόμων, ενώ βρίσκεται υπό διάνοιξη μια ακόμη πίστα, 

μήκους 1.350 μ. ομαλής κλίσης. Αναλυτικά οι πίστες που διαθέτει αναλύονται ως εξής:  

α)  3 κόκκινες  

 Θέτις (χωρίζεται σε 3 επιμέρους κομμάτια μήκους 1.050 μ, 200 μ. και 200 μ. αντίστοιχα).  

 Ιάσων, μήκους 500 μ.  

 Πανόραμα, μήκους 1.050 μ., η μεγαλύτερη πίστα του κέντρου.  

β)  2 μπλε 

 Πυλώνες, μήκους 500 μ.  

 Κενταύρων, μήκους 1.350 μ. (υπό διάνοιξη).  

γ) 1 πράσινη, αρχαρίων, η οποία χωρίζεται σε 2 επιμέρους τμήματα ένα 2.100 μ. και ένα 120 μ.  

δ) 1 πίστα δρόμου αντοχής (LangLauf), μήκους 5 χλμ., μοναδική για το φυσικό της περιβάλλον.  

ε) Τέλος, το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου διαθέτει 3 εναέριους αναβατήρες, 1 συρόμενο και 1 baby 

lift19.  

 

6. Εναλλακτικός τουρισμός  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σημαντικές δραστηριότητες εναλλακτικού 

τουρισμού τόσο στο δήμο όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου. Όπως παρατηρούμε και στον 

ιστότοπο http://www.volosinfo.gr/, που ενημερώνεται από το Τμήμα Τουρισμού του δήμου, είναι 

αρκετοί οι επαγγελματίες τουρισμού που δραστηριοποιούνται σε τομείς εναλλακτικού τουρισμού 

όπως ιππασία, πεζοπορία, σκι, canyoning, καγιάκ, κρουαζιέρες, καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, 

αγροτουρισμό, κ.ά. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Τουρισμού (2020) υπάρχουν ενεργά 35 

ταξιδιωτικά γραφεία, 42 επιχειρήσεις που ασχολούνται με μεταφορές και 5 διερμηνείς.  

Αξιόλογη είναι και η πορεία της ιστιοπλοΐας τα τελευταία χρόνια στον δήμο. 

 

                                                           

19 Πηγή: Έρευνα INSETE - Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα 

του τουρισμού για το έτος 2018 (Δεκέμβριος 2019). 

 

http://www.volosinfo.gr/
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7. Συνοπτική κατάσταση του τουρισμού στον Δήμο Βόλου 

Γενικά, η πόλη του Βόλου εμφανίζει σταθερές πληρότητες χωρίς συγκριτικά μεγάλη εποχικότητα. 

Στην αύξηση της πληρότητας έχουν συμβάλει οι αθλητικές διοργανώσεις και οι στοχεύσεις στον 

εσωτερικό τουρισμό για τις περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας. Η περιοχή του δήμου εμφανίζει 

αμβλυμμένη εποχικότητα σε σχέση με άλλους προορισμούς, κυρίως λόγω της γειτνίασης του ορεινού 

τμήματος με τον Βόλο και της μικρής οδικής απόστασης.  

Σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραλείψουμε, είναι ότι η επισκεψιμότητα εκτιμάται ότι είναι 

υψηλότερη, καθώς δεν συμμετέχει η συμβολή των κλινών, εκτός του συστήματος του Υπουργείου 

Τουρισμού (airbnb / yachting) το οποίο είναι ποσοτικά πολύ υψηλό.  

Παράλληλα, ενώ υπάρχει συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κλινών και καταλυμάτων (υψηλότερος 

αριθμός σε επίπεδο Θεσσαλίας μετά τις Σποράδες), ταυτόχρονα παρατηρείται η ύπαρξη πολλών 

μικρών καταλυμάτων και μικρού αριθμού μεγάλων ξενοδοχείων (τυπικών resort με all inclusive 

προγράμματα).  

Το παραλιακό τμήμα του δήμου εμφανίζει επέκταση της θερινής περιόδου κατά περίπου 2 μήνες, 

λόγω της αξιοποίησης της εξωστρέφειας σε αγορές με δυνατότητα οδικής μετακίνησης και της 

μικρής απόστασης του παραλιακού μετώπου από την ΠΑΘΕ. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή έχει 

μεταστραφεί από πέρασμα για Σποράδες και Πήλιο, σε κύριο προορισμό, ενώ το μίγμα συμμετοχής 

των επισκεπτών έχει εμπλουτιστεί σημαντικά με αλλοδαπούς, εξομαλύνοντας  απώλειες. 

Σημαντικό στοιχείο είναι η πολύ καλή εικόνα που διαθέτουν οι επισκέπτες για την περιοχή και το 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, στα οποία μπορεί να επενδύσει η περιοχή για την περαιτέρω βελτίωση 

της εικόνας της. Μάλιστα, η υποστήριξη των επισκεπτών έχει περιθώρια βελτίωσης στοχεύοντας σε 

μία αναβαθμισμένη παρουσίαση των τουριστικών πόρων (πολιτιστικό απόθεμα, μουσεία, συλλογές, 

εκδηλώσεις, έθιμα, προϊόντα, κ.ά.) που θα στηρίζεται στον καλύτερο προγραμματισμό και την 

συνεπέστερη παρεχόμενη υπηρεσία τους (προγραμματισμός εκδηλώσεων, επικοινωνία εκδηλώσεων, 

ωράρια λειτουργίας, κ.ά.). 

Τέλος, ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών εμπειριών και τουριστικών προϊόντων που διαθέτει ο 

προορισμός βοηθάει στην προσέλκυση διαφορετικών κοινών στόχευσης, αγορών και τμημάτων 

αγορών με την κατάλληλη προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος μέσω μάρκετινγκ. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάδειξη 

του τουρισμού ως κεντρικό ζήτημα στην τοπική ατζέντα και το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει 

συνολικά τους φορείς της περιοχής. Η συνεργασία όλων των φορέων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνοχής μεταξύ των μερών που αποτελούν τον ενιαίο προορισμό 

(Βόλος-Πήλιο) και την προώθησή του και προβολή του μέσω των σχετικών δικτύων διανομής. 
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Διαχρονική δυναμική των επιχειρήσεων για την τελευταία πενταετία 

Η προσέγγιση για τη διαχρονική δυναμική των επιχειρήσεων έγινε με βάση τα στοιχεία του 

Επιμελητήριου Μαγνησίας αναφορικά με τις εγγραφές και τις διαγραφές των επιχειρήσεων από το 

μητρώο του. Από την επεξεργασία των στοιχείων δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας που 

αναφέρεται στη Μαγνησία (περίοδος 2015-2019). 

 

Πίνακας 1.4.27 Εγγραφές –Διαγραφές  των επιχειρήσεων Μαγνησίας (2015-2019). 

Τομέας Δήμος Βόλου 

Εγγραφές Διαγραφές Διαφορά 

Εμπορικός 1.105 1.353 -248 

Μεταποιητικός 226 330 -104 

Τουριστικός 504 363 141 

Υπηρεσιών 2.492 2.323 169 

Σύνολο 4.327 4.369 -42 

 Πηγή: Επιμελητήριο Μαγνησίας (18/2/2020). 

 

Εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα 1.4.27 αναφορικά με την πενταετία (2015-2019) διαπιστώνουμε 

τα εξής: 

 Συνολικά, οι διαγραφές των επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις εγγραφές. Ο εμπορικός 

τομέας είχε το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο (εγγραφές σε σχέση με διαγραφές) δηλ. 

διαγράφηκαν περισσότερες από όσες εγγράφηκαν σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς. 

 Ο τομέας των υπηρεσιών είχε το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο (εγγραφές σε σχέση με 

διαγραφές) δηλ. εγγράφηκαν περισσότερες από όσες διαγράφηκαν σε σχέση με όλους τους 

άλλους τομείς.  

Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε το παρακάτω γράφημα 1.4.12. 
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                        Γράφημα 1.4.12 Εγγραφές-Διαγραφές επιχειρήσεων στον Δήμο Βόλου. 

 

                         Πηγή: Επιμελητήριο Μαγνησίας, Ιδία επεξεργασία. 

 

Από το ανωτέρω γράφημα, διακρίνεται ότι η διαφορά εγγραφών – διαγραφών των επιχειρήσεων στο 

Δήμο Βόλου, είναι μεν αρνητική, δηλαδή οι διακοπές των επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις 

ενάρξεις, αλλά είναι μικρή.  

 

1.4.3  Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση και Ανεργία 

Ως εργατικό δυναμικό ή αλλιώς οικονομικά ενεργός πληθυσμός, ορίζονται τα άτομα εκείνα τα 

οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Τα άτομα εκείνα τα οποία δεν 

μπορούν να εργαστούν, για παράδειγμα μαθητές, σπουδαστές, συνταξιούχοι, εισοδηματίες, οικιακά, 

λοιπά (μικρά παιδιά, ασθενείς, στρατιώτες κ.ά.), δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό (οικονομικά 

μη ενεργός πληθυσμός). Το εργατικό δυναμικό (οικονομικά ενεργός πληθυσμός) χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες, σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και ονομάζονται απασχολούμενοι20 και σε εκείνους οι 

οποίοι δεν εργάζονται και είναι άνεργοι21.  

 

 

                                                           
20 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ως απασχολούμενοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία την 

εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν 

στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ως μισθωτοί ή επιχείρηση από την 

οποία απουσίαζαν προσωρινά. 

21 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ  ως άνεργοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν 

ως απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό), ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε 

αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδομάδες είτε είχαν βρει μια εργασία που θα αναλάμβαναν μέσα 

στους επόμενους τρεις μήνες. 
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Εξέλιξη Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού          

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αντανακλά την «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου 

δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ο 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός του δήμου ανέρχεται σε 57.685 άτομα και αποτελεί περίπου το 40% 

του συνολικού πληθυσμού του δήμου.  

 

Πίνακας 1.4.28  Κατανομή Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού και Οικονομικά Μη Ενεργού Πληθυσμού  

                           (2001-2011) σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου. 

ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ 
Οικονο-

μικά μη 

ενεργοί 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ 
Οικονο-

μικά μη 

ενεργοί Σύνολο 

Απασχο-

λούμενοι Άνεργοι Σύνολο 

Απασχο-

λούμενοι 

   

Άνεργοι 

ΕΛΛΑΔΑ 4.621.848 4.108.083 513.765 5.265.889 4.586.636 3.727.633 859.003 6.229.450 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 305.807 273.130 32.677 373.231 283.427 230.405 53.022 449.335 

ΒΟΛΟΣ 55.974 49.158 6.816 71.541 57.685 46.119 11.566 86.764 

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (απογραφές 2001-2011), Ιδία επεξεργασία.  

 

Συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά της περιφέρειας και της χώρας, ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός του Δήμου Βόλου κυμαίνεται σε πιο χαμηλά επίπεδα. Ο αριθμός των απασχολούμενων 

ανήλθε σε 46.119 άτομα (80% του εργατικού δυναμικού), των ανέργων σε 11.566 άτομα και των 

οικονομικά μη ενεργών σε 86.764 άτομα. 

Πίνακας 1.4.29 Ποσοστά Οικονομικά ενεργών και μη ενεργών στο συνολικό πληθυσμό. 

ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΟΙΚ.ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001 2011 2001 2011 

ΕΛΛΑΔΑ 42,2 42,4 48,0 57,6 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 40,6 38,6 49,5 61,3 

ΒΟΛΟΣ 39,5 39,9 50,5 60,1 

 

 Σε σύγκριση με τη χώρα και την περιφέρεια, ο Δήμος Βόλου παρουσιάζει μια μικρή αύξηση 

στο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (εργατικού δυναμικού) επί του πληθυσμού 

του από το 2001 έως το 2011 (από 39,5% ανήλθε σε 39,9%). 

 Αναφορικά με το ποσοστό του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού επί του συνολικού 

πληθυσμού (2011), παρατηρούμε ότι ο Δήμος Βόλου παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό σε 

σχέση με την περιφέρεια και μεγαλύτερο σε σύγκριση με τη χώρα. 
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Πίνακας 1.4.30 Ποσοστιαίες μεταβολές (2001-2011). 

 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΟΙΚ.ΕΝΕΡΓΩΝ 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΟΙΚΟΝ.ΜΗ 

ΕΝΕΡΓΩΝ 

(%) 

ΕΛΛΑΔΑ -0,8 -9,3 67,2 18,3 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ -7,3 -15,6 62,3 20,4 

ΒΟΛΟΣ 3,1 -6,2 69,7 21,3 

 

Γενικά, από το 2001 έως το 2011 υπάρχει μείωση των απασχολούμενων και αύξηση των ανέργων και 

των οικονομικά μη ενεργών σε κάθε χωρική ενότητα (χώρα, περιφέρεια, δήμος). Πιο συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.4.30, για το Δήμο Βόλου ισχύουν τα εξής: 

 Ο αριθμός των απασχολούμενων του δήμου μειώθηκε κατά 6,2 % σε σχέση με το 2001, ενώ 

των ανέργων αυξήθηκε κατά 69,7%. 

 Σε σχέση με το 2001, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στο εργατικό 

δυναμικό 3,1% (οικονομικά ενεργός πληθυσμός) και τη μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή 

στους απασχολούμενους (-6,2%) σε σύγκριση με την περιφέρεια και τη χώρα. 

 Σε σύγκριση με τη χώρα και την περιφέρεια, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μεταβολή τόσο στους ανέργους όσο και στους οικονομικά μη ενεργούς, όπως παρατηρείται 

στον πίνακα. Ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών στο δήμο αυξήθηκε κατά 21,3%.  

Αυτή η διαχρονική υστέρηση της συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, σε σχέση με 

τη χώρα, φαίνεται να σχετίζεται με τις αυξημένες δυσκολίες που συνόδευσαν την οικονομική 

αναδιάρθρωση της περιοχής και καθιστούσαν δυσκολότερη την απασχόληση. Έτσι, είτε 

καθυστερούσαν την είσοδο νέων στο εργατικό δυναμικό είτε αποθάρρυναν και οδηγούσαν τμήματα 

του πληθυσμού εκτός εργατικού δυναμικού22.  

 

Εξέλιξη Απασχόλησης 

Η συνολική απασχόληση στο Δήμο Βόλο σύμφωνα με την απογραφή του 2011, υπολογίζεται σε 

ποσοστό 80% (ή 46.119 άτομα), μειωμένη περίπου κατά 6,2% (3.039 σε απόλυτους αριθμούς) σε 

σχέση με το 2001, και σε σχετικά ίδια επίπεδα συγκριτικά με τη Θεσσαλία και τη χώρα (με ποσοστά 

81%). 

Όπως παρατηρούμε στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τα στοιχεία Απογραφής (2011) της 

ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων στη χωρική ενότητα του Δήμου Βόλου 

απασχολείται στον τριτογενή τομέα παραγωγής (με 74,3%), ακολουθεί ο δευτερογενής που 

                                                           
22 Αναθεώρηση-Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΠΣ Βόλου. 
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συγκεντρώνει το 21% της απασχόλησης και τέλος, ο πρωτογενής που απορροφά μόνο το 4,7% των 

απασχολούμενων .  

Πίνακας 1.4.31 Απασχολούμενοι ανά τομέα παραγωγής (2011). 

Χωρική 

ενότητα 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

Απασχο-

λούμενοι 

Πρωτο-

γενής 

Δευτερο-

γενής 

Τριτο-

γενής 

ΒΟΛΟΣ 144.449 57.685 46.119 2.167 9.700 34.252 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 732.762 283.427 230.405 41.954 40.351 148.100 

ΕΛΛΑΔΑ 10.816.286 4.586.636 3.727.633 372.209 654.377 2.701.047 

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η διάρθρωση της απασχόλησης στο δήμο ανάμεσα στους παραγωγικούς τομείς διαφοροποιείται 

αρκετά σε σχέση με την περιφέρεια και τη χώρα. Τα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 

είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ αντίθετα η απασχόληση 

στον τριτογενή τομέα είναι μεγαλύτερη σχεδόν κατά 10 μονάδες, γεγονός που οφείλεται στην 

ανάπτυξη κλάδων που σχετίζονται με εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες τα τελευταία 

χρόνια.  

Πίνακας 1.4.32 Ποσοστό απασχολούμενων ανά τομέα παραγωγής (2011). 

Χωρική 

Ενότητα 

Πρωτογενής 

(%) 

Δευτερογενής 

(%) 

Τριτογενής 

(%) 

ΒΟΛΟΣ 4,7 21 74,3 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18,2 17,5 64,3 

ΕΛΛΑΔΑ 10 17,5 72,5 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία. 

 

Η ΔΕ Βόλου εξειδικεύεται κυρίως σε δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δημόσιας 

διοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας κτλ., ενώ σε άλλες ΔΕ περιφερειακά του Βόλου παρατηρείται μία 

εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα αλλά και από τον τουρισμό. 

Πίνακας 1.4.33 Απασχόληση ανά κλάδο δραστηριότητας (κατά NACE2 ) στο Δήμο Βόλου (2011). 

Κλάδος δραστηριότητας (NACE REV.2) 

Ποσοστό 

απασχόλησης 

% 

Γεωργία, δασοκομία  και αλιεία (A) 4,53 

Ορυχεία, λατομεία, (B) 0,15 

Μεταποίηση (C) 12,74 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού (D) 0,56 

Παροχή νερού επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 

εξυγίανσης (E) 
0,68 
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Κατασκευές (F) 8,72 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων, οχημάτων και 

μοτοσυκλετών,(G) 
18,23 

Μεταφορά και αποθήκευση, (H) 4,41 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (I) 8,11 

Ενημέρωση και επικοινωνία (J) 1,27 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (K) 1,64 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (L) 0,17 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές  

και υποστηρικτικές δραστηριότητες (M) 
5,31 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (N) 2,27 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση(Ο)  10,84 

Εκπαίδευση(P) 9,75 

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (Q) 6,41 

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία (R)  1,24 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, (S) 1,96 

Δραστηριότηες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότηες 

νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση 

(T) 

1,02 

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων (U) 0,01 

 Πηγή:  Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων (http://panoramaps.statistics.gr/panorama/ ). 

 

Εξέλιξη και Σύνθεση Ανεργίας  

Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Δεκέμβριο του 2019), η απασχόληση και 

η ανεργία σε εθνικό επίπεδο διαμορφώνεται από τον Δεκέμβριο 2014 έως τον Δεκέμβριο 2019 ως 

εξής: 

Πίνακας 1.4.34 Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό (%) ανεργίας,  

                          Δεκέμβριος 2014 – 2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Απασχολούμενοι  3.546.745 3.686.332 3.661.091 3.754.400 3.844.847 3.898.007 

Άνεργοι 1.232.207 1.159.181 1.117.970 990.299 873.470 758.886 

Οικονομικά μη 

ενεργοί 

3.331.602 3.221.092 3.250.350 3.252.388 3.238.015 3.252.811 

Ποσοστό 

ανεργίας (%) 

25,8 23,9 23,4 20,9 18,5 16,3 

Πηγή: ΟΑΕΔ (ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Δεκέμβριος 2019).  

 

http://panoramaps.statistics.gr/panorama/
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Συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,3 % έναντι του 18,5 % το 2018 και  του 25,8 % το 

2014. Αυτή η εμφανής μείωση και η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας σε εθνικό επίπεδο 

παρουσιάζεται και στο παρακάτω γράφημα. 

                                Γράφημα 1.4.13 Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά μήνα,  

                                                            Δεκέμβριος 2004 – 2019. 

 

Το ποσοστό ανεργίας23 στο δήμο παρατηρούμε ότι διαχρονικά αυξάνεται (από 12,2% το 2001 σε 

20,1% το 2011 σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ). Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι 

ενώ το ποσοστό ανεργίας στο δήμο και το 2001 και το 2011 είναι πιο αυξημένο σε σχέση με αυτό της 

χώρας και της περιφέρειας, η ποσοστιαία μεταβολή της αύξησης του ποσοστού ανεργίας είναι 

μικρότερη σε σχέση με αυτή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και με αυτή της χώρας, όπως 

αποτυπώνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 1.4.35. 

 

Πίνακας 1.4.35 Ποσοστά Ανεργίας. 

ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

Ποσοστό Ανεργίας 

(%) 

Ποσοστό Ανεργίας 

(%) Ποσοστιαία Μεταβολή 

Απογραφή 2001 Απογραφή 2011 

 

2001-2011 

ΕΛΛΑΔΑ 11,1 18,7 68,5 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 10,7 18,7 74,8 

ΒΟΛΟΣ 12,2 20,1 64,8 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία.  

 

Η παρακάτω ανάλυση στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αφορούν στο Δήμο Βόλου και το Νομό Μαγνησίας από το 2015 έως και το 

2019. Μάλιστα, καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία για την ανεργία του δήμου ανά ηλικιακή ομάδα, 

                                                           
23 Ποσοστό ανεργίας είναι  το πηλίκο του αριθμού των ανέργων με τον αριθμό του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού (εργατικού δυναμικού). 
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διάρκεια ανεργίας, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και υπηκοότητα, τα οποία ακολουθούν παρακάτω. 

Σύμφωνα με αυτά τον Δεκέμβριο του 2019 οι άνεργοι στον δήμο φτάνουν στα 16.616 άτομα. 

Σημειώνεται ότι ως άνεργοι αναφέρονται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν 

δηλώσει ότι αναζητούν εργασία. 

 

            Πίνακας 1.4.36 Εγγεγραμμένοι άνεργοι Δ. Βόλου και Ν. Μαγνησίας  

                                      (Δεκέμβριος 2015 έως Δεκέμβριος 2019). 

        Έτος  

 

Χωρική 

 Ενότητα 

2015 2016 2017 2018 2019 

Δήμος Βόλου 14.570 16.218 15.667 16.117 16.616 

Μαγνησίας 16.911 18.722 17.991 18.616 19.239 

               Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ιδία επεξεργασία. 

 

Γενικότερα, η μεταβολή των ανέργων του Δήμου Βόλου ακολουθεί την σταθερά αυξητική τάση που 

έχει και ολόκληρος ο νομός. Μάλιστα, η ποσοστιαία μεταβολή των ανέργων στο δήμο από το 2015 

έως το 2019 είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με αυτή του νομού (14% έναντι 13,8%). 

Πίνακας 1.4.37 Ποσοστιαίες μεταβολές ανέργων (2015-2019). 

 

 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2015-2016 

 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2016-2017 

 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2017-2018 

 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2018-2019 

 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2015-2019 

Δήμος Βόλου 11,3% -3,4% 2,9% 3,1% 14% 

Ν. Μαγνησίας 10,7% -3,9% 3,55 3,3% 13,8% 

  Πηγή : ΟΑΕΔ, ιδία επεξεργασία. 

 

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη των ανέργων στο Δήμο Βόλου και στο 

Νομό Μαγνησίας κατά την τελευταία πενταετία (2015 έως 2019).  
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Γράφημα 1.4.14 Διαχρονική εξέλιξη ανέργων την τελευταία πενταετία στο Δ. Βόλου & Ν. Μαγνησίας.  
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Πηγή: ΟΑΕΔ 

 

Η αύξηση του αριθμού των ανέργων στο Δ. Βόλου συνοδεύτηκε και από διαφοροποίηση της 

σύνθεσης των ανέργων ως προς διάφορα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλλο, εκπαιδευτικό επίπεδο 

κλπ.). 

   Πίνακας 1.4.38 Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων24 ανά ηλικιακή ομάδα. 

Ηλικιακή 

ομάδα 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ποσοστιαία 

μεταβολή 

2015-2019 

15-19 138 120 149 199 133 -3,6% 

20-24 1.290 1.036 1.095 1.211 1.068 -17,2% 

25-29 2.085 1.965 1.787 1.781 1.672 -19,8% 

30-44 5.906 6.727 6.187 6.113 6.243 5,7% 

45-54 3.222 3.785 3.789 3.849 4.075 26,5% 

55-64 1.804 2.354 2.404 2.597 2.950 63,5% 

65 και άνω 125 231 256 367 475 280% 

Σύνολο 14.570 16.218 15.667 16.117 16.616  

    Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ιδία επεξεργασία. 

 

Στους πίνακες 1.4.38 και 1.4.39 αποτυπώνονται οι άνεργοι με βάση την ηλικιακή ομάδα. 

Παρατηρούμε ότι από το 2015 έως το 2019 υπάρχει μία μικρή αύξηση των ανέργων που ανήκουν 

                                                           
24Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν εργασία.  
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στην ηλικιακή ομάδα 30-44 σε αντίθεση με τις ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64, που παρατηρείται 

διαχρονικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019, παρατηρούμε ότι στις 

νεότερες ηλικίες (15-29) η ποσοστιαία μεταβολή είναι αρνητική ενώ στις ηλικίες 45-54 και 55-64 

ετών παρατηρείται αύξηση 26,5 % και 63,5 % αντίστοιχα. Ουσιαστικά, ενώ φαίνεται να πλήττεται 

πιο έντονα η καρδιά του παραγωγικού δυναμικού δηλ. οι ηλικίες 30-44, καθώς έχει διαχρονικά το 

μεγαλύτερο ποσοστό κατανομής (πίνακας 1.4.39), παρατηρείται πως το πρόβλημα είναι πιο έντονο 

στις ηλικίες 45-64 ετών (καθώς ο ρυθμός μεταβολής αυξάνεται διαχρονικά). 

Πίνακας 1.4.39 Ποσοστιαία κατανομή ανέργων25 ανά ηλικιακή ομάδα. 

Ηλικιακή ομάδα 2015 2016 2017 2018 2019 

15-19 0,95% 0,74% 0,95% 1,23% 0,8% 

20-24 8,85% 6,39% 6,99% 7,51% 6,4% 

25-29 14,31% 12,12% 11,41% 11,05% 10,1% 

30-44 40,54% 41,48% 39,49% 37,93% 37,6% 

45-54 22,11% 23,34% 24,18% 23,88% 24,5% 

55-64 12,38% 14,51% 15,34% 16,11% 17,8% 

65 και άνω 0,86% 1,42% 1,63% 2,28% 2,9% 

 Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ιδία επεξεργασία. 

 

Στον πίνακα 1.4.40 αποτυπώνεται διαχρονικά ο αριθμός των ανέργων με βάση τη διάρκεια της 

ανεργίας. Η διεύρυνσης της ομάδας των μακροχρόνια ανέργων (δηλ. οι αναζητούντες εργασία για 

χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) είναι γεγονός που καταδεικνύει ότι η οικονομική κρίση 

καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη μετάβαση από την ανεργία στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα 

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Δεκέμβριος 2019) από το σύνολο των ανέργων το 57% (9.765 άτομα) 

είναι μακροχρόνια άνεργοι. 

 

Πίνακας 1.4.40 Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ ανά διάρκεια ανεργίας 

 Διάρκεια ανεργίας 2015 2016 2017 2018 2019 

≥12μηνες 8.178 9.349 9.512 8.942 9.473 

<12 μήνες 6.392 6.869 6.155 7.175 7.143 

ΣΥΝΟΛΟ 14.570 16.218 15.667 16.117 16.616 

 Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. 

 

                                                           
25Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν εργασία.  
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Το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο του 2019 

ανήλθε για το Δήμο Βόλου σε 16.616 άτομα. Από αυτά, 9.473 άτομα (ποσοστό 57%) είναι 

εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, 

ενώ 7.143 άτομα (ποσοστό 43%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 

 

Πίνακας 1.4.41 Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ κατά φύλο  

στο Δήμο Βόλου. 

 

Φύλο  2015 2016 2017 2018 2019 

Άντρες 5541 6077 5734 5.796 5.836 

Γυναίκες 9.029 10.141 9.933 10.321 10.780 

ΣΥΝΟΛΟ 14.570 16.218 15.667 16.117 16.616 

  Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες 1.4.41 και 1.4.42 στους οποίους αναλύεται η ανεργία με βάση το 

φύλο, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς το ποσοστό 

τους είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των αντρών.  

Πίνακας 1.4.42 Ποσοστά  ανέργων  αντρών – γυναικών (Δεκέμβριο 2019). 

Χωρική 

ενότητα  
Άντρες 

Ποσοστό 

(%) 
Γυναίκες 

Ποσοστό 

(%) 
Σύνολο 

Δήμος Βόλου 5.836 35% 10.780 65% 16.616 

Μαγνησία 6.869 36% 12.370 64% 19.239 

  Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ιδία επεξεργασία. 

 

Συγκεκριμένα το 65% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο του 2019, είναι γυναίκες, ενώ το 

υπόλοιπο 35% άντρες. Παρόμοια είναι τα ποσοστά και σε επίπεδο νομού.  

 

Πίνακας 1.4.43 Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 2015 2016 2017 2018 2019 

Χωρίς εκπαίδευση 585 852 1.059 1.500 1.616 

Α΄ βάθμια 

εκπαίδευση 4.146 4.610 4.414 4.425 4.582 

Β΄ βάθμια 

εκπαίδευση 7.081 7.810 7.448 7.540 7.760 

Γ΄ βάθμια 

εκπαίδευση 2.758 2946 2..746 2.652 2.658 

ΣΥΝΟΛΟ 14.570 16.218 15.667 16.117 16.616 

  Πηγή: ΟΑΕΔ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ιδία επεξεργασία. 
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Τέλος, στον παρακάτω πίνακα 1.4.44 αποτυπώνεται ο αριθμός ανέργων με βάση την υπηκοότητα 

(Δεκέμβριος 2015-2019). 

 

 Πίνακας 1.4.44 Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων κατά υπηκοότητα. 

Υπηκοότητα 2015 2016 2017 2018 2019 

Έλληνες  13.743 15.300 14.607 14.729 15.096 

Εντός ΕΕ 197 226 223 255 266 

Εκτός ΕΕ 630 692 837 1.133 1.254 

ΣΥΝΟΛΟ 14.570 16.218 15667 16.117 16.616 

  Πηγή: ΟΑΕΔ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ιδία επεξεργασία. 

 

 

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων για τα έτη 2015-2019, παρατηρούμε ότι παρά τον 

αυξημένο αριθμό ανέργων κατά 14% (στοιχεία ΟΑΕΔ), η ποσοστιαία μεταβολή της ανεργίας από 

χρόνο σε χρόνο, στην ίδια πενταετία έχει μία πτωτική τάση. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για 

την περιοχή ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. 

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά της ανεργίας στην περιοχή του Δήμου Βόλου, είναι το μεγάλο ποσοστό 

μακροχρόνιων ανέργων (57%) και το ότι η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες (65%). 

Επίσης, η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο είναι αυτή των 30-44 (37,6 %) και η 

υψηλότερη ανεργία όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο βρίσκεται στους απόφοιτους 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (46,7%)26.  

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η διεύρυνση και η παγιοποίηση της ομάδας των μακροχρόνιων 

ανέργων που σε συνδυασμό με τη μείωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων που παραμένουν εκτός 

εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μας δείχνει τη μεγάλη δυσκολία της μετάβασης από την 

ανεργία στην απασχόληση, ιδιαίτερα όσων δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στις ανάγκες της παραγωγής. Σημαντικό αποτελεί και το 

γεγονός ότι οι συνέπειες της μακροχρόνιας ανεργίας προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο 

στην αγορά εργασίας και στην παραγωγή αλλά και στην κοινωνική συνοχή. 

Το παραπάνω γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο καθώς ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά πολύ για τις 

ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών στην περιοχή που εξετάζουμε. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό 

με την έλλειψη προσόντων, την έλλειψη δράσεων κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης, τη μη 

παρακολούθηση της τεχνολογικής προόδου που συντελείται στο αντικείμενό τους, την απογοήτευση 

                                                           
26 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον μήνα Δεκέμβριο 2019. 
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που βιώνουν καθώς και την έλλειψη μηχανισμών για την ενδυνάμωσή τους έρχεται να ενισχύσει το 

συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Τα υψηλά και σταθερά αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας εκτιμάται ότι δεν οφείλονται μόνο στις 

ελλείψεις προσόντων που παρατηρούνται κατά την προσφορά εργασίας (επίπεδο εκπαίδευσης, 

ικανότητες, δεξιότητες, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού)27, αλλά πλέον και στην έντονη 

έλλειψη ζήτησης εργασίας (από τις επιχειρήσεις), λόγω της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων 

ετών. Μάλιστα, «σε συνθήκες περιορισμού της ζήτησης τα άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας 

έχουν περιορισμένες πιθανότητες απασχόλησης, επιτείνοντας το πρόβλημα της ανεργίας, της 

μακροχρόνιας ανεργίας και η ανεργία παρουσιάζει ενδείξεις εμμονής» (Παπαπέτρου, 2014), όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση του Δήμου Βόλου, παρατηρώντας το υψηλό ποσοστό μακροχρόνια 

ανέργων. 

Θετικό σημείο αποτελεί η μείωση του ρυθμού μεταβολής των ανέργων νεότερων ηλικιακών 

ομάδων από 15-29 ετών. Σε αυτό ενδεχομένως να συνέβαλλαν και οι διάφορες πρωτοβουλίες 

ενίσχυσης της απασχόλησης αυτής της κατηγορίας, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΠΑΝΕΚ, 

ΕΣΠΑ κτλ.), προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, καθώς και η ύπαρξη του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας που στηρίζει με διάφορες δράσεις τους απόφοιτους, για να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας (γραφεία διασύνδεσης, δράσεις Μονάδας Καινοτομίας για τη στήριξη επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων των φοιτητών, ανάπτυξη συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις κ.ά.).  

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δηλαδή το πώς προετοιμάζει η εκπαίδευση τα 

άτομα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή το πώς οι δράσεις διά βίου μάθησης βοηθούν τα 

άτομα στην εργασιακή τους πορεία ή στην ένταξή τους ή ακόμα και στην αλλαγή της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας (ΕΙΕΑΔ, 2019). 

Ειδικότερα, οι νέοι εργαζόμενοι που αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας έχουν ως  

αποτέλεσμα να μην αποκτούν την εμπειρία και τις δεξιότητες που συνδέονται με τις θέσεις εργασίας. 

                                                           
27 Έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της ΒΑΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  

2.1.1 Οργάνωση και συνεργασίες 

Όργανα Διοίκησης 

Ο τρόπος διοίκησης του δήμου όπως και οι αρμοδιότητες των συλλογικών του οργάνων 

καθορίζονται πλήρως από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Ν. 

3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) όπως ισχύουν. 

(Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης «Η εφαρμογή του στον Δήμο Βόλου», 2019). 

Ως όργανα Διοίκησης του δήμου ορίζονται το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η εκτελεστική επιτροπή και ο Δήμαρχος (άρθρ. 7 παρ. 1 Ν. 

3852/2010). Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 

Όργανα Διοίκησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων είναι, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο Κοινότητας για Κοινότητες με μόνιμο 

πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και ο Πρόεδρος της Κοινότητας για Κοινότητες με μόνιμο 

πληθυσμό έως τριακόσιους κατοίκους. 

Ο Δήμαρχος επικουρείται από τους Αντιδημάρχους, που ορίζει με απόφασή του, και στους 

οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην (π.χ. άσκηση εποπτείας 

συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών) και κατά τόπο (εποπτεία συγκεκριμένων δημοτικών 

υπηρεσιών και ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες). 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του καθήκοντα από τον Γενικό 

Γραμματέα, ο οποίος υλοποιεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του, 

συνεργαζόμενος με τον Γενικό Διευθυντή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η 

αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων.  

Ειδικότερα η δομή της διακυβέρνησης του Δήμου Βόλου αποτυπώνεται ως εξής: 

 Δήμαρχος 

 Δημοτικό Συμβούλιο  

 Αντιδήμαρχοι 

 Οικονομική Επιτροπή   

 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 Εκτελεστική Επιτροπή  
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Επίσης, την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και δημοτικού έργου υποστηρίζουν εντεταλμένοι 

σύμβουλοι, ορισμένοι από τον Δήμαρχο για την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων 

δράσεων του δήμου. 

Στις Δημοτικές Ενότητες τα όργανα διοίκησης, είναι ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο Κοινότητας, 

για Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, 

για Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα όργανα διοίκησης πλαισιώνουν Επιτροπές διαμεσολαβητικού, 

εισηγητικού, γνωμοδοτικού, συμβουλευτικού χαρακτήρα, αναφορά των οποίων γίνεται στον 

Πίνακα 5 «Επιτροπές Δήμου Βόλου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

Επιπλέον, ο Δήμος Βόλου λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με αρμοδιότητες και καθήκοντα την 

αξιολόγηση και επιλογή πράξεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο 

“Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)28. 

 

Συνεργασίες Δήμου Βόλου 

Οι συνεργασίες στηρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη προς όφελος των 

τοπικών κοινωνιών, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτές συμβάλλουν στην προώθηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και στόχων και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

παρέχοντας συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. Στενή συνεργασία 

αναπτύσσει ο Δήμος Βόλου τόσο με Δημόσιους φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, Διαχειριστικές Αρχές κ.ά. όσο και με ιδιωτικούς που αφορούν σε εκπόνηση 

μελετών, συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση, προώθηση και προβολή των σκοπών του 

αλλά και την προαγωγή της συνεργασίας ο Δ. Βόλου συμμετέχει στους εξής φορείς29: 

 Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)   

 Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου (ΕΑΠ) ΑΕ  

 ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ ΑΕ   

 ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

                                                           

28 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3663/Β/2017 

29 Σύμφωνα με τις αρ. 578/2019 Απόφ. ΔΣ ΣΥΔΙΣΑ, 672/2019 Απόφ. ΕΑΠ ΑΕ, την 700/2019 Απόφ. 

ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ, την 653/2019 Απόφ. “Κενταύρων Όρος”, την 695/2019 Απόφ. ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την 

652/2019 Απόφ. “CITIESNET”, ενώ για τους υπόλοιπους φορείς τα στοιχεία απορρέουν από τον 

Ισολογισμού του Δήμου (2018) και το Τμήμα Νομικών Προσώπων. 
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 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας   

 Μαγνησιακή Πίστη “ΣΥΝΠΕ”   

 Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ (CITIESNET)   

 Κέντρο Εμπορίου για τη Βαλκανική και Μαύρη Θάλασσα ΙΑΣΩΝ ΑΕ   

 

Δικτύωση με άλλους Δήμους -  Αδελφοποιήσεις 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού ο 

Δήμος Βόλου συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πράξεις αδελφοποίησης πόλεων, με 

στόχο την προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων, 

δημιουργώντας στενότερους δεσμούς. 

Δικτύωση με άλλους Δήμους - Φορείς30      

o Σύμφωνο Δημάρχων 

o Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων   

o Συμμετοχή στην Κοινωνική Σύμπραξη ΤΕΒΑ  

o Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας  

o Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 “Ελληνικά 

Ολοκαυτώματα” 

  

Αδελφοποιήσεις: 

o Λε Μαν – Γαλλία 1983 (Βόλος) 

o Ροστόφ – Ρωσία 1955 (Βόλος) 

o Σότσι – Ρωσία 2008 (Βόλος) 

o Πλέβον – Βουλγαρία 1983 (Βόλος) 

o Σμαντέρεβο – Σερβία  

o Πομόριε – Βουλγαρία 1985 ( Ν. Αγχίαλος) 

o Μπατούμι – 1983 (Βόλος) 

o Στρακόνιτσε – Τσεχοσλαβακία 1983 (Ν. Ιωνία) 

o Μπρένζο -  Σλοβακία 2006 (Αγριά) 

o Βαρένη  - Γαλλία 1987 (Πορταριά) 

o Σινάν – Κίνα 2009 (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Ένσταση του ΥΠΕΞ) Αρτέμιδα 

o Πότι – Γεωργία 1983 (Βόλος) 

                                                           

30 Σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (645/2012, 110/2013, 447/2015, 793/2019) 
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o Βέρνικα – Σλοβενία 2008 (απόφαση κατ΄ αρχήν του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωλκού) 

o Ναβέλλι – Ιταλία 2007 (απόφαση κατ΄ αρχήν του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωλκού) 

 

Επιπλέον για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

αναπτύσσονται συνεργασίες του δήμου με γειτονικούς ΟΤΑ, φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, 

ιδιώτες, ΜΚΟ κλπ. 

Στον Πίνακα 6 «Συνεργασίες υπηρεσιών Δήμου Βόλου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) αναφέρονται 

ενδεικτικά οι περαιτέρω συνεργασίες των υπηρεσιών. 

 

Διάρθρωση υπηρεσιών  

Οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου διαρθρώθηκαν και οργανώθηκαν βάσει των οδηγιών που 

δόθηκαν κατά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με τη σύνταξη 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου (ΦΕΚ 2210/Β΄/27-7-2012), στον 

οποίο και περιλαμβάνεται η αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του 

προσωπικού της κάθε υπηρεσίας. Τροποποιήσεις του ΟΕΥ επήλθαν με τα ΦΕΚ 2289/Β΄/6-7-

2017, 3222/Β΄/15-9-2017, 316/Β΄/6-22018, 678/Β΄/28-2-2019 προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις θεσμικές και υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν.  

Οι υπηρεσίες του δήμου διακρίνονται σε: 

Κεντρικές, που είναι εγκατεστημένες  στην έδρα του Δήμου Βόλου και σε Αποκεντρωμένες 

που είναι εγκατεστημένες στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις Κοινότητες 

της Δημοτικής Ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις 

αντίστοιχες μονάδες των κεντρικών υπηρεσιών του δήμου. 

Η οργανωτική δομή των κεντρικών υπηρεσιών του δήμου αποτυπώνεται στον Πίνακα 7 

Οργανογράμματος του Δήμου Βόλου – Κεντρικές Υπηρεσίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Οι Αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Δημοτικές Ενότητες περιλαμβάνουν κατά περίπτωση 

Τμήμα/Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων, Τμήμα/Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων, Τμήμα/ 

Γραφείο ΚΕΠ, Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης/Πολυδύναμο Τμήμα/Γραφεία 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου, 

Γραφείο Ληξιαρχείου. 

Συγκεντρωτικά και σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο Δήμος Βόλου 

περιλαμβάνει: 
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Πίνακας 2.1.1  Κατανομή υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. 

Υπηρεσιακή Μονάδα Αριθμός υπηρεσιακών μονάδων 

Γενική Διεύθυνση 1 

Διευθύνσεις 12 

Τμήματα Τμήματα Κεντρικών 

Υπηρεσιών                                                 

46                                                             

Τμήματα Αποκεντρωμένων 

Υπηρεσιών                                        

10 

Αυτοτελή Τμήματα 2 

Γραφεία Γραφεία Κεντρικών Υπηρεσιών                                                                                                              19                                   

Γραφεία Αποκεντρωμένων 

Υπηρεσιών                                         

25 

Αυτοτελές Γραφείο 1 

Πηγή: ΟΕΥ Δήμου Βόλου - Ιδία επεξεργασία. 

 

 

2.1.2 Ανθρώπινο δυναμικό 

Η εσωτερική διάρθρωση του Δήμου Βόλου, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις εργασίας ανά 

κατηγορία και κλάδο προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Ο 

προσδιορισμός των ικανοτήτων, γνώσεων και προσόντων των υπαλλήλων γίνεται κυρίως μέσω 

του προσοντολογίου και του ΟΕΥ. 

Ο δήμος έχει προβεί στην κατάρτιση των Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, των οργανικών 

θέσεων του ΟΕΥ με την αποτύπωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης 

εργασίας και εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή του δήμου στην εφαρμογή του Ψηφιακού 

Οργανογράμματος, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη του Δήμου Βόλου, ως 

φορέας υποδοχής, στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, μέσω του οποίου καλύπτονται με 

ενιαίο τρόπο οι προκηρυσσόμενες κενές θέσεις με τη διαδικασία της μετάταξης ή της 

απόσπασης μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών.  

Για την επιμόρφωσή του το προσωπικό παρακολουθεί σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ 

ενώ γίνονται  προσπάθειες για την προώθηση της επιμόρφωσης μέσω σύγχρονων μεθόδων, 

όπως  είναι η τηλεκπαίδευση και η διοργάνωση σεμιναρίων είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε από 

το ΙΝΕΠ στο εσωτερικό του δήμου, οι οποίες όμως είναι περιορισμένες.  

Οι θέσεις εργασίας, των υπαλλήλων γραφείου υποστηρίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Για την παρακολούθηση των απαραίτητων εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

υπάρχει συνδρομή σε νομικές βάσεις τις οποίες δύνανται να παρακολουθούν οι υπάλληλοι. 
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Επιπλέον, σε ορισμένες υπηρεσίες τηρείται αρχείο με το υλικό των σεμιναρίων που έχουν 

συμμετάσχει και στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι, επιτυγχάνοντας τη διάχυση της 

διοικητικής γνώσης στο εσωτερικό της υπηρεσίας. 

Παρότι απουσιάζει μια ολοκληρωμένη διαδικασία εκπαίδευσης η οποία να περιλαμβάνει την 

ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την 

παρακολούθηση του οφέλους που προκύπτει από αυτή, έχει ξεκινήσει η διοργάνωση 

ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων και στο χρονικό διάστημα 2019-2020 πραγματοποιήθηκαν 

τέσσερα σεμινάρια για την ικανοποίηση των ενδοϋπηρεσιακών αναγκών. 

Η δυναμικότητα του προσωπικού του Δήμου Βόλου ανέρχεται σε 809 υπαλλήλους (Μόνιμοι -

ΙΔΑΧ) σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Μάρτιος 

2020). Αναλυτική περιγραφή αλλά και η κατανομή ανά Διεύθυνση – Τμήμα – Αυτοτελές 

Τμήμα ή Γραφείο παρουσιάζεται στον Πίνακα 8 «Προσωπικό ανά οργανική μονάδα» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Εκτός του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την 

προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, έχουν ορισθεί με 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αρμόδιος τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας. 

Επιπλέον ο Δήμος Βόλου, σε εφαρμογή των  διατάξεων του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR, και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή σε 

όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 25 Μαΐου 2018) βάσει του οποίου 

θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς 

προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του 

δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει προβεί και στον ορισμό Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) με σκοπό τη συμμόρφωση του φορέα στις διατάξεις του 

Κανονισμού. 

Ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων ανά Διεύθυνση απεικονίζεται ως εξής: 

Πίνακας 2.1.2 Κατανομή Προσωπικού Δήμου Βόλου.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΑΥΤΟΤΕΛΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1 0 0 1 0 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 20 4 2 14 0 

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  6 4 0 2 0 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 4 3 0 1 0 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

19 11 4 4 0 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

5 1 0 4 0 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

2 0 0 2 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 119 16 2 49 52 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  52 32 9 11 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 16 7 5 4 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

19 9 1 9 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΠΗ 36 4 17 8 7 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

9 4 2 3 0 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 21 3 1 7 10 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 96 24 14 56 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 38 20 8 8 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 13 5 2 5 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 135 7 2 53 73 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 2 5 32 6 

ΔΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 56 4 5 24 23 

ΔΕ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 13 0 2 4 7 

ΔΕ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 23 2 2 12 7 

ΔΕ ΑΓΡΙΑΣ 25 1 0 11 13 

ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 6 0 2 2 2 

ΔΕ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 20 3 0 8 9 

ΔΕ ΙΩΛΚΟΥ 8 0 1 6 1 

ΔΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 2 0 0 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 809 166 86 341 216 

Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μάρτιος 2020)-Ιδία επεξεργασία. 
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Η κατανομή των υπαλλήλων του Δήμου Βόλου ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης απεικονίζεται 

διαγραμματικά ως εξής: 

 

Γράφημα 2.1.1 Κατανομή προσωπικού ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. 

ΠΕ
20%

ΤΕ
11%

ΔΕ
42%

ΥΕ
27%

 

 

 

Η αριθμητική εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ υπάλληλοι) του 

δήμου σε σχέση με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, έχει ως εξής: 

 

 

 

 

Πίνακας 2.1.3 Αριθμητική Εξέλιξη Υπηρετούντος Προσωπικού Δήμου Βόλου. 

  Δεκέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2020 
Μεταβολή 

2014-2020 

Ποσοστό 

Μεταβολής 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ  ΣΥΝΟΛΟ   

 

ΠΕ 129 29 158 126 33 159 +1 
0,63% 

ΤΕ 62 16 78 68 18 86 +8 
10,26% 

ΔΕ 188 89 277 228 111 339 +62 
22,38% 

ΥΕ 102 108 210 131 79 210 0 
0% 

ΣΥΝΟΛΟ 481 242 723 553 241 794 +71 9,82% 

    Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Φεβρουάριος 2020)- Ιδία επεξεργασία. 
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Η αύξηση του προσωπικού που παρατηρείται οφείλεται: 

α) σε μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία.  

β) σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν κυρίως το έτος 2016-2017 

(εκκρεμείς διορισμοί από τα έτη 2008-2011) και  μέσω της 3Κ/2018  προκήρυξης του ΑΣΕΠ σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

γ) σε επαναφορά υπαλλήλων που είχαν απολυθεί ή μεταταχθεί με το σύστημα της 

διαθεσιμότητας σε άλλους φορείς (Σχολικοί Φύλακες – Δημοτικοί Αστυνόμοι). 

δ) στην κάλυψη θέσεων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. 

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται προγραμματισμός προσλήψεων, ωστόσο λόγω της επιβολής 

του περιορισμού προσλήψεων αλλά και των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων - 

μετατάξεων του προσωπικού παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις. 

Αναλυτικότερα, οι οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του δήμου ανέρχονται σε 664 και 

από αυτές καλυμμένες είναι οι 489, ενώ  κενές παραμένουν 173 εκ των οποίων οι 58 

δεσμευμένες (στοιχεία Φεβρουάριος του 2020). 

 

Πίνακας 2.1.4  Κενές οργανικές θέσεις Δήμου Βόλου.  

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (παλαιών 

προκηρύξεων, της 

προκήρυξης 

3Κ/2018, Βοήθεια 

στο σπίτι) 

ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού (περιλαμβάνονται και 

όλοι οι κλάδοι Διοικητικού, Οικονομικού και Λογιστικού 

του ήδη υπάρχοντος προσωπικού)  3   

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  2   

ΠΕ Αρχαιολόγων  1   

ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας  2   

ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Επιστήμης Υπολογιστών 

(software)  1   

ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών  2   

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών  1   

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών  1   

ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών  1   

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  4   

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  11   
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ΠΕ Ψυχολόγων 2 2 

ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού (περιλαμβάνονται και όλοι οι 

κλάδοι Διοικητικού, Οικονομικού και Λογιστικού του ήδη 

υπάρχοντος προσωπικού)  1   

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών  1   

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας  2   

ΤΕ Πληροφορικής (software)  1   

TE Πληροφορικής– Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων (hardware)  1   

ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας  
2 

1 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  2   

ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  1   

ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολογίας  1   

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  1   

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  11 9 

ΤΕ Νοσηλευτών/τριών 8 8 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  14 1 

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας  13   

ΔΕ Εργοδηγών  2   

ΔΕ Ηλεκτρολόγων  2 2 

ΔΕ Τεχνιτών  8 4 

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων  1 1 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων  1 1 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  3 1 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων  9 6 

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας  1   

ΔΕ Κηπουρών, Δενδροκηπουρών, Δενδροανθοκηπουρών  4   

ΔΕ Κλητήρων 1   

ΔΕ Νοσηλευτών /τριών 2 2 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργατών καθ/τητας, 

συνοδών απορριμματοφόρων, εργατών εξωτερικών χώρων)  19 8 

ΥΕ Προσωπικού Καθ/τητας (Εργατών Κήπων)  8   

ΥΕ Ταφών – Εκταφών  9   

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης  1   

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 8 8 
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ΥΕ Οικιακών Βοηθών 4 4 

ΣΥΝΟΛΑ  173 58 
     Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Φεβρουάριος 2020). 

 

Προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις του ΟΕΥ, ο δήμος εντάχθηκε στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας, συμμετέχοντας στους κύκλους κινητικότητας που διενεργήθηκαν για την 

κάλυψη κενών θέσεων τα έτη 2018, 2019 και 2020. 

 

Στοιχεία κύκλων κινητικότητας 

 Ο δήμος συμμετείχε σε τρείς (3) κύκλους κινητικότητας ως εξής:  

 

Πίνακας 2.1.5  Β΄ Κύκλος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018. 

α/α Εργ. Σχέση Κατηγορία Κλάδος 

Αιτήματα για β΄ 

κύκλο 

κινητικότητας 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 

1 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Ή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2 2 

2 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 0 

3 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 0 

4 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 0 

5 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 1 

6 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 1 

7 ΜOΝΙΜΟΙ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1 1 

8 ΜOΝΙΜΟΙ ΤΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 0 

9 ΜOΝΙΜΟΙ ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
1 1 

10 ΜOΝΙΜΟΙ ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
2 2 

11 ΜOΝΙΜΟΙ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 0 

12 ΜOΝΙΜΟΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 0 
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13 ΜOΝΙΜΟΙ ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ) 

7 1 

14 ΜOΝΙΜΟΙ ΥΕ ΤΑΦΩΝ - ΕΚΤΑΦΩΝ 8 0 

      ΣΥΝΟΛΟ 34 9 

  Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Για τον Β΄ κύκλο 2018, από τα 34 αιτήματα πλήρωσης θέσεων καλύφθηκαν τα εννέα (9) και 

έμειναν κενές 25 θέσεις, οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο, τεχνικό προσωπικό και εργάτες. 

Πίνακας 2.1.6 Κύκλος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019. 

α/α Εργ. Σχέση Κατηγορία Κλάδος 

Αιτήματα για 

κύκλο 

κινητικότητας 

2019 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 

2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 

3 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 0 

4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 0 

5 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 0 

6 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
2 2 

7 ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εργατών 

καθ/τητας, συνοδών απορριμματοφόρων, 

εργατών εξωτερικών χώρων) 
3 1 

8 ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΕ ΤΑΦΩΝ - ΕΚΤΑΦΩΝ 4 0 

      ΣΥΝΟΛΟ 18 3 

   Πηγή: Τμήμα  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Για τον Α΄ κύκλο 2019  από τα  18 αιτήματα  πλήρωσης θέσεων καλύφθηκαν τα τρία (3) και 

έμειναν κενές δεκαπέντε (15) θέσεις, οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό, σε τεχνικό προσωπικό και εργάτες. 

Πίνακας 2.1.7 Κύκλος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020. 

α/α Εργ. Σχέση Κατηγορία Κλάδος 

Εγκεκριμένα 

αιτήματα για 

κύκλο 

κινητικότητας 

2020 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 
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2 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 0 

3 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 0 

4 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Ή 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
3 3 

5 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 

6 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 

7 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 0 

8 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 0 

9 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Ή 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 0 

10 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 

11 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 0 

12 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 0 

13 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1 0 

14 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 4 

15 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 0 

16 ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΗΠΟΥ) 7 0 

17 ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΕ ΤΑΦΩΝ - ΕΚΤΑΦΩΝ 9 0 

      ΣΥΝΟΛΟ 51 7 
   Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

Για τον κύκλο 2020  από τα  51 εγκεκριμένα αιτήματα πλήρωσης θέσεων καλύφθηκαν τα επτά  

(7) και έμειναν κενές σαράντα τέσσερις (44) θέσεις, οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, σε τεχνικό προσωπικό και εργάτες. 

Αντίστοιχα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, από το 

δήμο μας μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, με τη διαδικασία μετάταξης/απόσπασης και 

στους τρεις (3) κύκλους κινητικότητας, συνολικά έντεκα (11) υπάλληλοι: 

α) Β΄ κύκλος 2018: Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδων: 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

ΔΕ Τεχνιτών 

β) Κύκλος 2019: Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδων: 
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ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργατών καθ/τητας, συνοδών απορριμματοφόρων, εργατών 

εξωτερικών χώρων) 

γ) Κύκλος 2020: Τέσσερις (4) υπάλληλοι με μετάταξη κλάδων: 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

Ένας (1) υπάλληλος με απόσπαση κλάδου: ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού. 

Συμπερασματικά, στους κύκλους κινητικότητας των ετών 2018-2020 από τα 103 αιτήματα 

πλήρωσης θέσεων ικανοποιήθηκαν τα 19 ενώ έμειναν κενές 84 θέσεις που σε συνδυασμό με 

την αποχώρηση από τις υπηρεσίες του δήμου λόγω απόσπασης/μετάταξης 11 υπαλλήλων 

εντείνουν την έλλειψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες προσωπικού.  

Στο σύνολο των αιτημάτων για την πλήρωση των κενών θέσεων παρατηρείται αυξημένη 

ζήτηση στις ειδικότητες κυρίως των μηχανικών και ακολουθούν οι ειδικότητες εργατοτεχνικού 

και λοιπού προσωπικού. Ιδιαίτερα για τις ειδικότητες των μηχανικών καλύφθηκαν ελάχιστες 

θέσεις με τη διαδικασία της κινητικότητας καθώς πλέον το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι 

ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και 

των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για 

τον διορισμό οργάνου. 

Περαιτέρω, προσωπικό με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου στελεχώνει τις 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη των 

αναγκών τους και το πλήθος τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, την τελευταία τετραετία είναι: 

- έτος 2020: 58 άτομα  

- έτος 2019: 33  άτομα 

- έτος 2015 (με παράταση από το 2014): 37 άτομα 

- έως 2016 έως 2018  (λόγω παράτασης συμβάσεων δεν έγινε νέα προκήρυξη): 62 άτομα  

Για την Υπηρεσία Κοιμητηρίων προσλήφθηκαν: 

- έτος 2018:  18  άτομα 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/11/symfvnh_gnvmh_gia_metatajh_ypallhloy_texnikis_ipiresias-1.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/11/symfvnh_gnvmh_gia_metatajh_ypallhloy_texnikis_ipiresias-1.doc
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- έτος 2019: 11 άτομα 

- έτος 2020: δεν έγινε προκήρυξη. 

Επιπλέον μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που καταρτίζονται και 

υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών με 

απασχόληση των ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ο Δήμος Βόλου απασχολεί 

υπαλλήλους σε υπηρεσίες του αλλά και στα Νομικά Πρόσωπα. Η διάρκεια της απασχόλησης 

τους (η οποία ορίζεται από την εκάστοτε πρόσκληση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης και 

παρακολούθησης του προγράμματος), είναι οκτάμηνη. 

Ο αριθμός των συγκεκριμένων υπαλλήλων ανέρχεται για το 

- έτος 2020-2021:  σε  250 άτομα 

- έτος 2018-2019:  σε  308  άτομα 

- έτος 2017-2018:  σε  293  άτομα 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους προσλαμβάνεται προσωπικό για αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών (κυρίως στις υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας). 

 

2.1.3 Υλικοτεχνική υποδομή 

Κτιριακές  εγκαταστάσεις 

Οι υπηρεσίες του δήμου στεγάζονται στην κτιριακή υποδομή που διαθέτει ο δήμος τόσο στην 

έδρα του αλλά και περιφερειακά, στις Δημοτικές Ενότητες. Οι κτιριακές υποδομές που 

στεγάζουν τις διοικητικές - κομβικές υπηρεσίες των κεντρικών υπηρεσιών βρίσκονται σε 

κεντρικά σημεία στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία. Οι διοικητικές υπηρεσίες των Δημοτικών 

Ενοτήτων στεγάζονται στα κτίρια των πρώην Δημαρχείων ενώ για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των Πολυδύναμων Τμημάτων Καθαριότητας (π.χ. χώροι αποθηκών, αμαξοστασίων) 

χρησιμοποιούνται  και δημοτικά ακίνητα των Δημοτικών Ενοτήτων.  

Πολλά από αυτά διασφαλίζουν σχετικά εύκολη πρόσβαση καθώς διαθέτουν χώρους 

στάθμευσης ή βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από στάσεις ΜΜΜ, ποδηλατοδρόμους ενώ 

σχετικά ικανοποιητική είναι και η προσβασιμότητα  των ΑμεΑ, με ράμπες, ασανσέρ τουαλέτες 

ΑμεΑ σε αρκετά από τα κτίρια, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η ανάγκη εξασφάλισης της 

προσβασιμότητας ΑμεΑ όπου αυτό είναι εφικτό. 

Παρατηρείται το φαινόμενο της διασποράς των υπηρεσιών με τμήματα ίδιας Διεύθυνσης να 

διαμοιράζονται σε περισσότερα του ενός κτίρια και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αν και η 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΛΛΟΟΥΥ  22002200  ––  22002233  

ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

199 

μεταξύ τους επικοινωνία καλύπτεται μέσω του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και της 

δυνατότητας της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και αρχεία, αφού οι σταθμοί 

εργασίας διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπάρχουν περιπτώσεις που η φυσική συνεργασία 

είναι απαραίτητη και η διασπορά του προσωπικού αποτελεί εμπόδιο και προκαλεί 

καθυστερήσεις. 

Για τη διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου μεριμνά το Τμήμα Δημοτικής 

Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, για τη συντήρησή τους φροντίζει το Τμήμα Συντηρήσεων 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ έχει οριστεί και Ενεργειακός Υπεύθυνος για την 

τήρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων. 

Σε αρκετές εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν θέματα όπως παλαιότητα, μερική ή παντελή 

έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα ανεπαρκή συντήρηση των 

συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση, είναι απαραίτητες, 

εκτός της περιοδικής συντήρησης, μεγαλύτερες παρεμβάσεις κυρίως ενεργειακής αναβάθμισης 

προκειμένου να καταστούν λειτουργικότερες και λιγότερο ενεργοβόρες, στοχεύοντας και στην 

αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 

στρατηγικής του δήμου για τη χρηματοδότηση έργων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη 

αξιοποίησή τους (π.χ. κτίριο Σκενδεράνη). 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν τις υπηρεσίες του δήμου αποτυπώνονται  στον 

Πίνακα 9 «Κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Δήμου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β). 

Οχήματα-Μηχανήματα 

Ο Δήμος Βόλου διαθέτει ένα στόλο οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των υπηρεσιών του τόσο των κεντρικών όσο και των αποκεντρωμένων στις Δημοτικές 

Ενότητες. Η διαχείρισή τους διενεργείται από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης 

Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου το οποίο, μέσω και της 

λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, μεριμνά για την τήρηση του Μητρώου Οχημάτων, τη στελέχωση, ασφάλιση, 

προληπτική περιοδική συντήρηση αλλά και τη γενικότερη διαχείριση του στόλου των 

οχημάτων. 

Η στάθμευση των οχημάτων, η φύλαξη του εξοπλισμού και μέρος της συντήρησής τους 

πραγματοποιείται σε χώρους αμαξοστασίων και αποθήκες που διαθέτει ο δήμος κεντρικά αλλά 

και στις Δημοτικές Ενότητες 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος Βόλου στο σύνολο των υπηρεσιών του 

είναι ο εξής: 
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Πίνακας 2.1.8 Οχήματα-Μηχανήματα Δήμου Βόλου. 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 1 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 48 

ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ 2 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 3 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ 1 

ΔΙΚΥΚΛΑ -  ΤΡΙΚΥΚΛΑ 66 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 18 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 40 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 15 

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 4 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 6 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 4 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1 

ΣΑΡΩΘΡΑ 10 

ΤΡΑΚΤΕΡ 1 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 14 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 9 

ΓΕΡΑΝΟΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 244 

Πηγή: Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Απρίλιος 2020). 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ο δήμος 

προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για την προμήθεια νέων ηλεκτρικών οχημάτων για τις 

υπηρεσίες του δήμου. 

 

2.1.4 Συστήματα ΤΠΕ – Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Εξοπλισμός ΤΠΕ 

Ο δήμος διαθέτει μια αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικού –

μηχανογραφικού εξοπλισμού όσο και σε εξοπλισμό γραφείου αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό γραφείου (έπιπλα - συσκευές) 

αυτός είναι καταγεγραμμένος και διαθέτει μοναδικό αριθμό καταγραφής στο “Μητρώο 

Παγίων”, που παρακολουθείται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τις 
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λοιπές υπηρεσίες.  Ετησίως με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων γίνεται απογραφή και 

ενημέρωση του Μητρώου Παγίων με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.  

Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχεται από το Τμ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας του 

δήμου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ανατίθεται σε ιδιώτες με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Ο εξοπλισμός ανανεώνεται, αναβαθμίζεται όταν αυτό είναι απαραίτητο ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό και για την αναφορά 

προβλημάτων στη λειτουργία του εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, προβλήματα τοπικού δικτύου) 

λειτουργεί εσωτερική εφαρμογή (Helpdesk), που δημιούργησε και διαχειρίζεται το Τμήμα 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας και στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι 

υπάλληλοι από τη θέση εργασίας τους, γνωστοποιώντας άμεσα τα προβλήματα χωρίς 

γραφειοκρατικές διαδικασίες επιτυγχάνοντας έτσι τη γρήγορη αντιμετώπισή τους. 

Στον δήμο λειτουργούν: 

o Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Iνών (Metropolitan Area Network) το 

οποίο διασυνδέει (ασύρματα) κτίρια όπως δημοτικά κτίρια, σχολεία όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, νοσοκομείο κλπ. με σκοπό την ταχύτατη και ασφαλέστερη επικοινωνία μεταξύ 

τους. 

o Ασύρματα εξωτερικά δίκτυα με σκοπό τη δωρεάν παροχή ασύρματου δικτύου wi-fi στους 

κατοίκους και επισκέπτες της πόλης: α) το δίκτυο volosnet περιλαμβάνει 12 σημεία 

Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό 

(Wireless Hotspots) που είναι εγκατεστημένα στην παραλιακή οδό, στο Πανεπιστήμιο, στο 

Δημαρχείο, σε ιερούς ναούς, σε αθλητικά κέντρα και σε άλλα δημοτικά κτίρια της πόλης, 

και β) το δίκτυο WiFi for Europe (WiFi4EU) που παρέχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους 

χώρους. 

Αναλυτικότερα, οι χώροι που εξυπηρετούνται από το δίκτυο WiFi4EU μέχρι σήμερα (2020) 

είναι: 

o Κτίριο Σπίρερ (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

o Κτίριο Νέων Τεχνολογιών (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

o Κτίριο Κέντρου Κοινότητας (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

o Κτίριο Σκενδεράνη (υπηρεσίες Δ. Βόλου) 

o Κτίριο πρώην Δημαρχείο Ν. Ιωνίας (υπηρεσίες Δ. Βόλου)      

o Πάρκο Άσυλο (αθλητικός χώρος) 
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o Τοπικό δίκτυο (volos-city). Οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου διαθέτουν ένα οργανωμένο 

δίκτυο διασύνδεσης Η/Υ, αξιοποιώντας το δίκτυο οπτικών ινών που υπάρχει στον Βόλο, με 

όφελος την πρόσβαση όλων των υπαλλήλων σε κοινά προγράμματα και φακέλους, την κοινή 

χρήση περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, σαρωτές) και τον 

διαμοιρασμό σύνδεσης στο internet.  

Περαιτέρω, ο δήμος διαθέτει και αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών των υπηρεσιών μέρος των οποίων έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται τεχνικά 

από το Τμ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας του δήμου ενώ οι θέσεις εργασίας 

(πλην των εργατών καθαριότητας) καλύπτονται με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Ο Δήμος Βόλου έχει ως βασική του μέριμνα την εξυπηρέτηση του πολίτη, γι’ αυτό και έχει 

αναπτύξει συστήματα και εργαλεία που στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με την 

αξιοποίηση και χρήση των ΤΠΕ, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, από τις 

υπηρεσίες του δήμου.  

Ήδη χρησιμοποιούνται προς αυτό το σκοπό: 

 Portal Δήμου: Διαθέτει και λειτουργεί διαδικτυακή πύλη (www.dimosvolos.gr) και 

σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών με σκοπό την παροχή α) υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, β) πληροφοριών σχετικά με δρώμενα του δήμου και γ) 

χρήσιμων πληροφοριών σε κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Μέσω της πύλης 

αυτής, ο δημότης μπορεί μεταξύ άλλων: 

 Να αναφέρει ζητήματα καθημερινότητας μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης αιτημάτων Novoville και να παρακολουθεί την επίλυσή τους. 

 Να ενημερώνεται για διάφορες Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, 

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κ.ά. και να διατυπώνει τη γνώμη του μέσω 

ψηφοφοριών για τρέχοντα θέματα. 

 Να ενημερώνεται για τις οφειλές του στο δήμο και τα ειδοποιητήρια που τον 

αφορούν. 

 Να ενημερώνεται για τοπικά γεγονότα, εκδηλώσεις κτλ. και να έχει πρόσβαση σε 

χρηστικές πληροφορίες όπως κινηματογράφοι, διανυκτερεύοντα φαρμακεία κ.ά. 

 Ψηφιακές υπηρεσίες: Μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

https://volos.ctservices.gr/ παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα, χωρίς φυσική 

παρουσία στις υπηρεσίες του δήμου, να υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους, να 

http://www.dimosvolos.gr/
https://volos.ctservices.gr/
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παρακολουθούν την πορεία τους και να παραλαμβάνουν ψηφιακά πιστοποιητικά 

βεβαιώσεις κτλ. 

 Εφαρμογή Novoville App για smartphones για αναφορά και παρακολούθηση 

αιτημάτων των δημοτών. Για τους σκοπούς της επικοινωνίας των πολιτών με τις 

υπηρεσίες του δήμου έχει συστήσει το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και 

Επικοινωνίας των πολιτών με το δήμο το οποίο διαχειρίζεται τα αιτήματα – παράπονα 

των πολιτών που κατατίθενται σε αυτό είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της εφαρμογής 

“Novoville”, είτε με φυσική παρουσία. 

 

Πίνακας 2.1.9  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου Βόλου. 

Διαδικτυακή πύλη (Portal) Url: https://dimosvolos.gr , http://www.volosinfo.gr/  

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 

του πολίτη 

https://dimosvolos.gr/el/e-upiresies#  Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου 

και στην κατηγορία e-Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που βοηθούν στην ενημέρωση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση 

του πολίτη. 

http://dimosvolos.gr/15242/ Διαχείριση αιτημάτων πολιτών, υποβολή 

παραπόνων, προτάσεων. 

https://dimosvolos.gr/el/anafora-novoville Πρόκειται για σύστημα 

διαχείρισης αιτημάτων που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 

καταχώρηση ζητημάτων καθημερινότητας που αφορούν το Δήμο,  με 

στόχο την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από τις υπηρεσίες. Η 

ηλεκτρονική εφαρμογή είναι διαθέσιμη και μέσω κινητών τηλεφώνων. 

https://volos.ctservices.gr/  Παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα, 

χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του δήμου να υποβάλλουν 

ψηφιακά τα αιτήματά τους, να παρακολουθούν την πορεία τους και να 

παραλαμβάνουν ψηφιακά πιστοποιητικά βεβαιώσεις κτλ. 

Διαβούλευση ΟΧΙ 

Τοπικό δίκτυο (lan) ΝΑΙ 

Ασύρματο δίκτυο (w-lan) ΝΑΙ 

Αριθμός web servers 1 

Web servers/Γραμμή 

επικοινωνία (εύρος ζώνης) 

5mbps 

Πηγή: Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας. 

 

Πίνακας 2.1.10 Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. 

α/α Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Περιγραφή 

1 

 

Στάδιο 1-Πληροφόρηση Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Δήμου για 

παρεχόμενες υπηρεσίες, δικαιολογητικά, 

δημοσίευση αποφάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, 

προκηρύξεις διαγωνισμών, στοιχεία 

https://dimosvolos.gr/
https://volos.ctservices.gr/
https://dimosvolos.gr/el/e-upiresies
http://www.volosinfo.gr/
http://dimosvolos.gr/15242/
https://dimosvolos.gr/el/anafora-novoville
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επικοινωνίας Δημοτικών υπηρεσιών 

2 Στάδιο 2-Αλληλεπίδραση Λήψη αιτήσεων για συγκεκριμένες διαδικασίες 

3 Στάδιο 3- Αμφίδρομη αλληλεπίδραση Υποβολή ηλεκτρονικά, παραπόνων, αιτημάτων, 

παρακολούθηση αιτήματος 

4 Στάδιο 4-Συναλλαγή Υποβολή αιτημάτων, παραλαβή 

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, συναλλαγές και 

πληρωμές 

5 Στάδιο 5 - Προσωποποίηση Η είσοδος στην πλατφόρμα ψηφιακών 

υπηρεσιών και ταυτόχρονα η ταυτοποίηση των 

χρηστών γίνεται με τη χρήση των κωδικών 

taxisnet. Συγκεκριμένα, οι πολίτες έχουν τη 

δυνατότητα να αιτούνται ηλεκτρονικά και να 

παραλαμβάνουν από την ψηφιακή θυρίδα, η 

οποία δημιουργείται αποκλειστικά για τον κάθε 

αιτούντα διάφορες βεβαιώσεις και 

πιστοποιητικά. 

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1- Πληροφόρηση, Στάδιο 

2 -  Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3- Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4- Συναλλαγή, Στάδιο 5 - 

Προσωποποίηση 

Πηγή: Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας. 

 

           Πίνακας 2.1.11 Ηλεκτρονικός – μηχανογραφικός  

                                      εξοπλισμός Δήμου Βόλου. 

α/α Είδος Αριθμός 

1 servers 4 

2 H/Y 482 

3 οθόνες 493 

4 εκτυπωτές 147 

5 φωτοαντιγραφικά 36 

6 πολυμηχανήματα 66 

7 plotters 3 

8 scanners 49 

9 projectors 5 

10 fax 29 

           Πηγή: Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας. 

 

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΛΛΟΟΥΥ  22002200  ––  22002233  

ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

Πίνακας 2.1.12  Συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών – εφαρμογές.  

Εφαρμογές 

Πολεοδομίας 

Εφαρμογές Τεχνικής Υπηρεσίας Εφαρμογές 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Εφαρμογές 

“PROSET IKE” 

Εφαρμογές 

“SINGULAR” 

Λοιπές Εφαρμογές 

Δήμου Βόλου 

(εσωτερικές) 

Άλλα Προγράμματα 

TEKTON 7.1.0 

ARCMAP 10.3.1 

ARCGIS ONLINE 

ArcCatalog10.3.1 

AUTOCAD 2007 

E-POLEODOMIA 

DIMOSNET 

NOMOTELEIA 

ΔΟΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

MICROSTATION 

Α&Η ΜΩΚΟ ΟΕ 

(ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ) 
VERM 

Εφαρμογή «Σύστημα 

υποστήριξης τεχνικών 

υπηρεσιών» 

ACE HELLAS AE 
ACE RRP Ecm Μελέτη / 

Κοστολόγηση 

ACE RRP Ecm Κατασκευή 

ACE RRP Ecm ΣΑΥ-ΦΑΥ 

ACE RRP Ecm Επιμετρήσεις 

 

4Μ. Α.Ε. (Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ- 

ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ-ΤΕΥΧΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΙΣΗΣ 
(Υπολογιστικό Η/Μ ADAPT/F 

CALC) 

(Η/Μ Σχεδιασμός  πυρήνας 

FINE/AUTOFINE) 

Πρόγραμμα METRO 

Πρόγραμμα ΦΑΥ 

Πρόγραμμα ΣΑΥ 

ΤΕΥΧΗ 

Πρόγραμμα 4MCAD Autocad 

Πρόγραμμα ΚΕΝΑΚ – GCAD 

TOP-SOFTWARE ΕΠΕ  

(ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ) 
ARCHICAD, ARTLANTIS 

AUTOCAD 2016 

Οικονομική 

Μισθοδοσία 

Γραφείο 

Προσωπικού 

Δημοτολόγιο 

Πρωτόκολλο 

Έσοδα 

Αποφάσεις Δ.Σ.   

Εφαρμογές Δημ. 

Ενοτήτων 

 

Λογιστική 

Μισθοδοσία 

Γραφείο 

Προσωπικού 

Δημοτολόγιο 

Δημοτική 

Αστυνομία 

Έσοδα 

BPM (Διαχείριση 

Εγγράφων/ 

Πρωτόκολλο)  

 

GENESIS 

Μισθοδοσία 

Γραφείο 

Προσωπικού 

Δημιουργία Report 

Ετεροδημότες 

Διαχείριση 

χρηστών 

Helpdesk 

Γραφείο Προσωπικού 

Παρουσιολόγιο 

Μητρώο Παγίων 

Network 

ΚΑΠΗ 

Αναζήτηση 

Αδειών Εμπορίου 

Ευρετήριο Τηλεφώνων 

Διαχείριση Στόλου 

Σύστημα Υποστήριξης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πρότυπα Εγγράφων 

Αναζήτηση πρότυπου 

Εγγράφου 

Μετατροπή σε pdf 

e-service 

e-index 

Άδειες Πολεοδομίας 

Αυθαίρετα 

Αδέσποτα/Δεσποζόμενα  

Ζώα 

Άδειες Υπαλλήλων 

Διαχείριση Γραμματείας 

Πρωτόκολλο Παράδοσης 

–Παραλαβής  

Υπεύθυνη Δήλωση 

Εγκαταλελειμμένα 

Οικόπεδα/Αυτοκίνητα 

 

Microsoft Office 

Libre Office 

Open Office 

DraftSight 

FreeCad 

Λογισμικό καταγραφής 

αιτημάτων πολιτών Δ. Βόλου 

μέσω κινητού τηλεφώνου 

(Nonoville) 

Teamviewer 13 

Ultraviewer 

 

Πηγή: Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας. 
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2.1.5 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας  

Εργαλεία και Συστήματα Ποιότητας 

Στο πλαίσιο της συνεχούς και σταδιακής βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής 

ικανότητας  και της συνεχούς προσπάθειας για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες 

αλλά και αύξησης της αποδοτικότητας των δημοτικών υπηρεσιών ο Δήμος Βόλου εφαρμόζει 

και τηρεί σύστημα ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο διαδικασιών μαζί με την απαιτούμενη 

υλικοτεχνική υποδομή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, της καθημερινής εργασίας των υπαλλήλων και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος των υπηρεσιών.  

Η πρακτική του Δήμου Βόλου: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία και Συστήματα 

Ποιότητας», αναρτήθηκε ως καινοτόμα στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και συγκεκριμένα στον τομέα του «Ανασχεδιασμού Διαδικασιών».  

Η γνώση που θέλησε να αναδείξει και να συνεισφέρει ο Δήμος Βόλου στο Παρατηρητήριο 

Καινοτομίας αφορά στις δράσεις που έχει αναπτύξει αναφορικά με τα εργαλεία και συστήματα 

ποιότητας που εφαρμόζει. Ο Δήμος Βόλου αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία των 

αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σχεδίασε, 

ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο διαδικασιών μαζί 

με την απαιτούμενη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Η προσπάθεια αυτή, η οποία ξεκίνησε από το 2010 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, 

περιλαμβάνει δράσεις όπως η πιστοποίηση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

διεθνούς πρότυπου ISO 9001:2015 (με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση έργων), η εφαρμογή της 

αυτό-αξιολόγησης σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου με το εργαλείο του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ), η δημιουργία Ομάδας Ποιότητας αποτελούμενη μόνο από υπηρεσιακά 

στελέχη, η δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων για την από κοινού και με 

ενιαίο τρόπο διαχείριση των έργων του Δήμου Βόλου, καθώς και η μέτρηση και 

παρακολούθηση δεικτών απόδοσης σε υπηρεσίες του δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 εφαρμοζόταν το Σύστημα Διαχείρισης Επάρκειας (ΣΔΕ) 

ΕΛΟΤ 1429:2008 για τη διασφάλιση της ποιότητας της διαχείρισης των έργων και των 

μελετών που αναλαμβάνουν. Έχοντας ως στόχους τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών του δήμου και την αναβάθμιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

πολίτες, το 2017 ο Δήμος Βόλου προχώρησε στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός νέου και πιο σύγχρονου προτύπου, του ISO 

9001:2015. 
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Γενικότερα, ο Δήμος Βόλου αναπτύσσει μια Πολιτική Ποιότητας τόσο μέσω του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας (πρότυπο ISO 9001:2015) που εφαρμόζει στα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα όσο και μέσω άλλων προσπαθειών που βελτιώνουν την καθημερινή εργασία των 

υπαλλήλων του όπως οι τυποποιήσεις εντύπων και διαδικασιών, η δημιουργία ομάδας 

ποιότητας, η διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ετήσιας ανασκόπησης η πρόταση βελτιωτικών 

μέτρων.  

Από το έτος 2019 και στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας που εφαρμόζεται ξεκίνησε η 

παρακολούθηση του έργου της υπηρεσίας και όλων των πιστοποιημένων υπηρεσιών γίνεται με 

τη χρήση δεικτών απόδοσης  σε τακτή χρονική βάση (κάθε εξάμηνο). 

 Η πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης από το Δήμο Βόλου, ως 

εργαλείο αυτοαξιολόγησης και διοίκησης ολικής ποιότητας των δημοσιών οργανισμών, 

αποτελεί ένα ακόμη βήμα ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός παρέχοντας 

ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Το ΚΠΑ εφαρμόστηκε σε έξι (6) υπηρεσιακές μονάδες και 

συγκεκριμένα σε 4 κύριες Διευθύνσεις (Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών) και σε δύο (2) Τμήματα (Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας). 

Διερευνήθηκε η υφιστάμενη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία του δήμου και 

καταγράφηκε ο τρόπος αντίληψης της λειτουργίας του από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και 

εκτός του οργανισμού, προτάθηκαν βελτιωτικές δράσεις και καταγράφηκαν τα προσδοκώμενα 

οφέλη. Δεν γίνεται ενιαία παρακολούθησή του αλλά εφαρμόζονται μεμονωμένα κάποιες 

δράσεις. 

Δεν υλοποιούνται ετήσια προγράμματα δράσης και το έργο του δήμου δεν παρακολουθείται 

και αξιολογείται συστηματικά μέσω διαδικασιών στοχοθεσίας.  

Πίνακας 2.1.13 Καταγραφή συστημάτων ποιότητας και ΤΠΕ. 

ΠΡΟΤΥΠΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΝΑΙ/

ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΧΟΛΙΑ 

Σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας 

ΕΛΟΤ 1429:2008 

ΝΑΙ Ο Δήμος εφάρμοζε μέχρι το 2017 (οπότε και 

αντικαταστάθηκε από το πιο σύγχρονο ISO 9001:2015)   

το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ 1429:2008 ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι συγχρηματοδοτούμενες 

πράξεις/έργα  στις οποίες ορίζεται τελικός δικαιούχος 

διαχειρίζονται επαρκώς και συμμορφώνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις που διέπουν τη διαχείριση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το 

πρότυπο του  

ISO 9001:2015 

 

ΝΑΙ 

 

Ο Δήμος Βόλου από το 2017 διαθέτει Σύστημα 

Διαχειριστικής επάρκειας ISO 9001:2015, το οποίο 

αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες: 

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 
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2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

4. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

5. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας,  ΚΑΠΗ και 

Δημόσιας Υγείας. 

6. Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας 

7. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

8. Διεύθυνση Πρασίνου 

9. Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν αποτυπωθεί διαδικασίες και 

έντυπα για καθολική και ενιαία εφαρμογή των 

απαραίτητων ενεργειών. 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ΝΑΙ Ο Δήμος εφάρμοσε το ΚΠΑ σε έξι (6) υπηρεσιακές 

μονάδες και συγκεκριμένα σε 4 κύριες Διευθύνσεις 

(Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών) και δύο (2) Τμήματα 

Τουρισμού και Κοινωνικής Προστασίας. Σήμερα 

εφαρμόζονται μεμονωμένα κάποιες δράσεις και δεν 

υπάρχει ενιαία παρακολούθηση. 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

και Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων 

μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου 

ΝΑΙ Εφαρμόζεται η ηλεκτρονική πρωτοκόλληση - διακίνηση 

εγγράφων και χρέωση της εσωτερικής αλληλογραφίας.  

Ενιαιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων 

κοινωνικών δομών Εφαρμογή 

“ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ” 

ΝΑΙ Εφαρμογή για τη δικτύωση και ομογενοποίηση των 

προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου με στόχο την 

καλύτερη ενημέρωση των ωφελούμενων της περιοχής 

παρέμβασης και την ταχύτερη διεκπεραίωση των 

σχετικών αιτημάτων τους. 

Συστήματα Πληροφορικής - Εσωτερικές 

εφαρμογές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

Τα λογισμικά, τα προγράμματα και οι εσωτερικές 

εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από το τμήμα 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας του 

δήμου και χρησιμοποιούνται από το εμπλεκόμενο 

προσωπικό όπως και άλλα χρήσιμα link είναι 

αποτυπωμένα στις ιστοσελίδες http://intranet.volos-

city.gr & http://domains.volos-city.gr/ και είναι: 

Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διαχείρισης έργων: 
(http://documents.volos-city.gr) Αποτελεί εσωτερική 

ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η ενιαία 

ηλεκτρονική καταχώρηση  και ενημέρωση ενός 

ηλεκτρονικού φακέλου, από τις εμπλεκόμενες στη 

διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

υπηρεσίες, από την υποβολή της πρότασης για την 

ένταξη ενός έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέχρι 

την υλοποίηση και ολοκλήρωση. 

Γραφείο Προσωπικού: (http://grafeioprosopikou.volos-

city.gr) Εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων 

χορήγησης αδειών προσωπικού. 

Παρουσιολόγιο: (http://licenses.volos-city.gr) 

Εφαρμογή για την καταγραφή παρουσίας των 

υπαλλήλων στις υπηρεσίες. 

Μητρώο Παγίων: (http://pagia.volos-city.gr), 

Καταχωρούνται τα ανταλλακτικά και τα πάγια στα 

οποία τοποθετούνται. 

Network: (http://network.volos-city.gr) Εφαρμογή για 

http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://grafeioprosopikou.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://intranet.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://documents.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://intranet.volos-city.gr/
http://grafeioprosopikou.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://pagia.volos-city.gr/
http://domains.volos-city.gr/
http://licenses.volos-city.gr/
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τον έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου του δήμου. 

ΚΑΠΗ: (http://kaphvolos.volos-city.gr) Καταχώρηση, 

αναζήτηση & παρακολούθηση συνδρομής μελών.  

Ευρετήριο Τηλεφώνων: (http://eureka.volos-city.gr) 

Τηλεφωνικός κατάλογος υπαλλήλων δήμου. 

Διαχείριση Στόλου: (http://fleetmanager.volos-city.gr) 

Διαχείριση του στόλου οχημάτων του δήμου. 

Μετατροπή σε pdf: (http://converttopdf.volos-city.gr/) 

Μετατροπή αρχείου Word & Excel σε pdf. 

Πρόνοια: (http://pronia.volos-city.gr/) Εφαρμογή για τη 

διαχείριση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείο- 

Κοινωνικού Φαρμακείου. 

Helpdesk: (http://helpdesk.volos-city.gr, 

http://helpdeskform.volos-city.gr)  Υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά αιτήματα των υπηρεσιών για διευθέτηση 

προβλημάτων που έχουν σχέση με τον εξοπλισμό των 

συστημάτων πληροφορικής και διαχειρίζονται από το 

προσωπικό του τμήματος Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

& Διαφάνειας. 

Σύστημα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών: 

(http://webtexn.volos-city.gr) Χρήσιμες πληροφορίες, 

αρχεία & σύνδεσμοι για τους υπαλλήλους της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του δήμου. 

e-service: (http://10.128.145.45:8080/e-

service/index_1.jsp) Πληροφοριακό σύστημα 

καταγραφής εργασιών Η/Υ: γίνεται καταγραφή των 

εργασιών των Η/Υ από τους Υπαλλήλους - τεχνικούς 

του τμήματος Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης & 

Διαφάνειας. 

e-index: (http://10.128.145.45:8080/index/index.jsp) 

Πληροφοριακό σύστημα εύρεσης στοιχείων των 

Υπαλλήλων του Δήμου Βόλου: Καταγραφή και 

αναζήτηση των υπηρεσιακών στοιχείων των 

υπαλλήλων (π.χ. θέση εργασίας, διεύθυνση και τμήμα 

που ανήκει, κλάδος, θέση που κατέχει, τηλ., email κλπ.) 

e-inventory: 

(http://10.128.145.45:8080/INVENTORY/newjsp1.jsp) 

Μητρώο ψηφιακής υποδομής Δ. Βόλου: στο σύστημα 

αυτό γίνεται καταγραφή του εξοπλισμού (hardware) & 

του λογισμικού (software) όλων των υπηρεσιών του Δ. 

Βόλου.  

Άδειες Πολεοδομίας: (http://adeiespoleod.volos-

city.gr/, http://files.volos-city.gr) Καταχώρηση και 

αναζήτηση πολεοδομικών αδειών Δήμου Βόλου. 

Αυθαίρετα: (http://prostima.volos-city.gr) Καταγραφή 

και εκτύπωση προστίμων αυθαιρέτων Δήμου. 

Αδέσποτα  Ζώα: (http://adespota.volos-city.gr) 

Καταχώρηση, αναζήτηση και εκτύπωση καρτέλας 

αδέσποτων Δήμου Βόλου. 

Δεσποζόμενα  Ζώα: (http://despozomena.volos-city.gr) 

Καταχώρηση & αναζήτηση ζώων συντροφιάς δημοτών 

Βόλου. 

Άδειες Υπαλλήλων: (http://testweb.volos-city.gr) 

Δημιουργία υπογεγραμμένων & πρωτοκολλημένων 

εγγράφων αδειών υπαλλήλων. 

Διαχείριση Γραμματείας Γενικού Διευθυντή: 

(http://gramgen.volos-city.gr) Καταχώρηση & 

αναζήτηση εισερχομένων/εξερχομένων γραφείου 

γενικού γραμματέα. 

Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής: 

http://helpdeskform.volos-city.gr/
http://pronia.volos-city.gr/
http://10.128.145.45:8080/index/index.jsp#_blank
http://10.128.145.45:8080/e-service/index_1.jsp#_blank
http://10.128.145.45:8080/e-service/index_1.jsp#_blank
http://despozomena.volos-city.gr/
http://adeiespoleod.volos-city.gr/
http://gramgen.volos-city.gr/
http://files.volos-city.gr/
http://10.128.145.45:8080/INVENTORY/newjsp1.jsp
http://adespota.volos-city.gr/
http://adeiespoleod.volos-city.gr/
http://eureka.volos-city.gr/
http://testweb.volos-city.gr/
http://helpdesk.volos-city.gr/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom;TicketID=7737
http://webtexn.volos-city.gr/
http://kaphvolos.volos-city.gr/
http://gramgen.volos-city.gr/
http://despozomena.volos-city.gr/
http://adespota.volos-city.gr/
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(http://protocol.volos-city.gr, http://protocolform.volos-

city.gr) Δημιουργία εγγράφων παράδοσης-παραλαβής 

ηλεκτρονικού υλικού μεταξύ διευθύνσεων του δήμου 

και αναζήτηση αυτών. 

Υπεύθυνη Δήλωση: (http://dilosi.volos-city.gr) 

Δημιουργία εγγράφου υπεύθυνης δήλωσης 

Ν.1599/1986. 

Εγκαταλελειμμένα Οικόπεδα/Αυτοκίνητα:  

(http://abandoned.volos-city.gr) Καταχώρηση 

Εγκαταλελειμμένων Οικοπέδων/Αυτοκινήτων. 

Χρήση GIS ΝΑΙ Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης. 

Ψηφιακές υπογραφές ΝΑΙ Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της ψηφιακής 

υπογραφής καθώς ο Δήμος παρέχει usb token  για την 

εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής και για τα έτη 

2019-2020 διατέθηκαν 56 usb tokens σε αντίστοιχο 

αριθμό στελεχών χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνεται η 

καθολική εφαρμογή της. 

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων  

ΟΧΙ  

 

Επιμόρφωση -Κατάρτιση ΝΑΙ Για την επιμόρφωσή του το προσωπικό παρακολουθεί 

σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ ή άλλοι 

ιδιωτικοί φορείς, ενώ γίνονται προσπάθειες για την 

προώθηση της επιμόρφωσης μέσω σύγχρονων μεθόδων, 

όπως είναι η τηλεκπαίδευση, τα ενδοεπιχειρησιακά 

σεμινάρια.  

Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα ανίχνευσης 

υπηρεσιακών αναγκών και εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει 

από το 2019 η διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών 

σεμιναρίων και στο χρονικό διάστημα 2019-2020 

πραγματοποιήθηκαν τέσσερα σεμινάρια για την 

ικανοποίησης των ενδοϋπηρεσιακών αναγκών. 

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης  Ο Δήμος Βόλου διαχειρίζεται τη γνώση εξασφαλίζοντας 

ότι οι υπάλληλοί του έχουν πρόσβαση σε αυτή. 

Αναλυτικότερα προκειμένου να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

Δημόσιας Οργάνωσης υπάρχει συνδρομή σε νομικές 

βάσεις, στις οποίες μπορούν να ανατρέχουν οι 

υπάλληλοι. Επιπλέον η ορθή και αποτελεσματική χρήση 

της γνώσης γίνεται μέσα από την παρακολούθηση 

σχετικών σεμιναρίων που διοργανώνονται είτε από το 

ΙΝΕΠ  είτε από άλλους φορείς ενώ η λειτουργία κοινού 

ηλεκτρονικού φακέλου στον οποίο τηρούνται αρχεία 

από σεμινάρια συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης εντός 

του οργανισμού.  

Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της διαδικασίας 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και αξιολόγησης 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης για το προσωπικό του 

δήμου. 

Σύστημα Προγραμματισμού και 

Παρακολούθησης έργων 

ΟΧΙ Δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή παρακολούθησης έργων, 

ωστόσο έχει αναπτυχθεί εσωτερικά η Ηλεκτρονική 

Εφαρμογή Διαχείρισης έργων για την ενιαία 

ηλεκτρονική καταχώρηση  και ενημέρωση ενός 

ηλεκτρονικού φακέλου, από τις εμπλεκόμενες στην 

διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων 

υπηρεσίες. 

http://abandoned.volos-city.gr/
http://dilosi.volos-city.gr/
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Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

ΟΧΙ Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο Σύστημα/πρόγραμμα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ωστόσο  το Τμήμα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού διαθέτει εφαρμογές 

για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. 

 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα στοιχεία που 

καταγράφηκαν από τις υπηρεσίες του δήμου, αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω ορισμένα 

σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το εσωτερικό περιβάλλον του δήμου. 

 

Ανθρώπινο δυναμικό – διοικητική διάρθρωση 

Είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του ΟΕΥ του δήμου, (που ισχύει από 2012), 

προκειμένου να εναρμονιστεί στις ανάγκες και απαιτήσεις της λειτουργίας του οργανισμού 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν: 

 Οι περιπτώσεις αναντιστοιχίας αρμοδιοτήτων υπηρεσιών με αυτές που 

περιγράφονται στον ΟΕΥ. 

 Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών. 

 Η ανάγκη για δημιουργία νέων Τμημάτων/Διευθύνσεων ή συγχώνευση άλλων. 

 Τα προβλήματα λειτουργίας των Τμημάτων/Γραφείων των Αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων.   

Παρόλο που οι ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, σε κάποιες υπηρεσίες παρατηρείται 

υποστελέχωση, με υπαλλήλους να ασκούν παράλληλα καθήκοντα σε άλλη θέση καθώς και 

έλλειψη επιστημονικού αλλά και εργατοτεχνικού προσωπικού με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται  

η λειτουργία τους. Έλλειψη παρατηρείται επίσης σε οδηγούς  απορριμματοφόρων και χειριστές 

μηχανημάτων έργου. 

Δεν εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική εκπαίδευσης των υπαλλήλων, οι οποίοι 

συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αναβάθμιση και 

επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και εκφράζεται η επιθυμία της συνεχούς 

επιμόρφωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης.  

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Ο δήμος διαθέτει σημαντική ιδιόκτητη κτιριακή υποδομή για τις ανάγκες στέγασης των 

υπηρεσιών του, ωστόσο πολλά από τα κτίρια λόγω της παλαιότητάς τους παρουσιάζουν 

προβλήματα συντήρησης και έχουν ανάγκη παρεμβάσεων (προβλήματα θέρμανσης-ψύξης, 
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έλλειψη πυροπροστασίας, περιορισμένη προσβασιμότητα σε άτομα με περιορισμένη 

κινητικότητα, παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κ.ά.). 

Κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων σε 

συνδυασμό και με την ύπαρξη ενός σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

Υπάρχει ορισμένος Ενεργειακός Υπεύθυνος αρμόδιος για τα κτίρια του δήμου, ωστόσο δεν έχει 

εκπονηθεί μέχρι σήμερα Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για τα κτίρια του δήμου, λόγω 

έλλειψης προσωπικού και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συλλογή των δεδομένων. 

Παρατηρείται το φαινόμενο της διασποράς των υπηρεσιών με τμήματα ίδιας Διεύθυνσης να 

διαμοιράζονται σε περισσότερα του ενός κτίρια και σε διαφορετικές τοποθεσίες, γεγονός που 

σε κάποιες περιπτώσεις επηρεάζει τη μεταξύ τους συνεργασία και δημιουργεί καθυστερήσεις. 

Σε κάποιες υπηρεσίες παρουσιάζεται ανεπάρκεια των χώρων γραφείου με συνέπεια τον 

συνωστισμό των υπαλλήλων, γεγονός που δυσχεραίνει την εργασία ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

της πρόσφατης πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, σημειώνεται έλλειψη αποθηκευτικών 

χώρων και έλλειψη ή ακαταλληλότητα των χώρων αρχείου. 

Δεν έχει επικαιροποιηθεί η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ), 

προκειμένου να προσαρμοστεί και στις συνθήκες covid. 

 

Οχήματα – μηχανήματα 

Καταγράφονται ανάγκες που αφορούν σε προμήθεια απορριμματοφόρων και ανανέωση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού λόγω παλαιότητας, ενώ δεν πραγματοποιούνται τακτικές 

προγραμματισμένες συντηρήσεις για την αντιμετώπιση των φθορών στον υφιστάμενο 

εξοπλισμό λόγω και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.  

Υπάρχει έλλειψη χώρου για τις ανάγκες συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού, και 

έλλειψη φύλαξης (φύλακας) στο αμαξοστάσιο της Νέας Ιωνίας.  

 

Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής 

Καταγράφεται η ύπαρξη ικανοποιητικού τεχνικού εξοπλισμού και δικτύου οπτικών ινών που 

σταδιακά εκσυγχρονίζεται με την παράλληλη ανάπτυξη και λειτουργία εσωτερικών εφαρμογών 

για την εξυπηρέτηση και βελτίωση των υπηρεσιών και την αξιοποίηση την υφιστάμενων και 

νέων εφαρμογών για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Για τις ανάγκες πληροφόρησης των υπαλλήλων υπάρχει πρόσβαση σε τράπεζες νομικών 

πληροφοριών, ενώ η εσωτερική αλληλογραφία και χρέωση των εγγράφων διακινείται 

ηλεκτρονικά με τη χρήση αντίστοιχης εφαρμογής. 
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Υφίσταται λειτουργία helpdesk για τις ανάγκες προβλημάτων των χρηστών, εσωτερική παροχή 

τεχνικής υποστήριξης για την καλύτερη λειτουργία και αξιοποίηση των συστημάτων, 

λειτουργία portal του δήμου ως μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας για τους πολίτες.  

Υπάρχει η δυνατότητα της ψηφιακής υπογραφής αλλά δεν γίνεται ευρεία χρήση από τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Καταγράφεται η ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών στις νέες τεχνολογίες, η ανάγκη για 

αντικατάσταση ή αναβάθμιση μέρους εξοπλισμού πληροφορικής λόγω παλαιότητας, για 

προμήθεια λογισμικών – εφαρμογών για τις ανάγκες των υπηρεσιών, της ψηφιοποίησης των 

αρχείων των υπηρεσιών ενώ η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού που ανέτρεψε τον μέχρι 

σήμερα καθιερωμένο τρόπο εργασίας, έχει αναδείξει την ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση των 

ΤΠΕ τόσο για την αποτελεσματικότερη εργασία του στελεχιακού δυναμικού του δήμου όσο και 

για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

 

2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, της οργάνωσης των 

λειτουργιών ή δραστηριοτήτων συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του και με 

γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, ο δήμος έχει συστήσει τα 

εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία διοικούνται από τα 

αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια. 

Πίνακας 2.2.1 Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βόλου. 

ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού – Αθλητισμού και Πολιτισμού -

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο  (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ- 

ΔΙΕΚ) 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 

(ΔΕΥΑΜΒ) 

 

Εκτός των ανωτέρω, το 2010 είχε συσταθεί  η Αναπτυξιακή Εταιρία Βόλου-Ανώνυμη Εταιρία, 

με διακριτικό τίτλο ΑΝΕΒΟ ΑΕ, η οποία όμως λύθηκε με την αριθ. 502/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τεθεί σε εκκαθάριση. 
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2.2.1 Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Βόλου 

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού – Αθλητισμού και Πολιτισμού - Δημοτικό 

Περιφερειακό Θέατρο (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) συστήθηκε με το ΦΕΚ 1316/τ. Β΄/16.07.2011, 

είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Σκοπός του είναι: 

 Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων και η δημιουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, η προβολή πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων 

πολιτιστικών έργων, η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας καθώς και η δημιουργία 

και διαχείριση ανάλογων πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές 

σκηνές, κινηματογραφικές λέσχες, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία, σχολές χορού. 

εργαστήρια εικαστικών τεχνών κ.ά.). 

 Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική 

φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, την υποστήριξη της οικογένειας 

καθώς και η μελέτη και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. 

 

Διάρθρωση Υπηρεσιών 

Ο  ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ  περιλαμβάνει: 

 

Πίνακας 2.2.1 Κατανομή υπηρεσιών ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ.   

Διευθύνσεις 5 

Αυτοτελή Τμήματα 1 

Αυτοτελή Γραφεία 2 

Τμήματα Διευθύνσεων (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των Βρεφικών 

– Παιδικών σταθμών) 

35 

Γραφεία Διευθύνσεων  3 

Πηγή: ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ- Ιδία επεξεργασία. 

 

Αναλυτικά η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού απεικονίζεται στον 

Πίνακα 10 - Οργανόγραμμα «Διοικητική διάρθρωση ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ». 
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Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το προσωπικό που υπηρετεί στο  ΝΠ (ανά Διεύθυνση) εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 2.2.2 Προσωπικό ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ.   

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ 

ΠΕ 24 

ΤΕ 23 

ΔΕ 30 

ΥΕ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 79 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΕ 3 

ΤΕ 2 

ΔΕ 16 

ΥΕ 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 21 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕ 10 

ΤΕ 2 

ΔΕ 16 

ΥΕ 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 32 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

ΠΕ 6 

ΤΕ 1 

ΔΕ 3 

ΥΕ 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΠΕ 11 
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ΤΕ 30 

ΔΕ 15 

ΥΕ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΕΠΑΠ 199 

 Πηγή: ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, Μάρτιος 2020 - Ιδία επεξεργασία. 

 

Συνολικά το ΝΠ απασχολεί  199 υπαλλήλους. 

Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 54 υπάλληλοι  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:       58 υπάλληλοι   

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:   80 υπάλληλοι   

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:        7 υπάλληλοι  

 

 Γράφημα 2.2.1 Κατανομή υπαλλήλων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. 

  

ΠΕ
27%

ΤΕ
29%

ΔΕ
40%

ΥΕ
4%

Κατανομή υπαλλήλων ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

  

 

Κτιριακή υποδομή 

Ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ λειτουργεί ένα σημαντικό αριθμό κτιριακών εγκαταστάσεων εκ των 

οποίων: 

δέκα τέσσερεις (14) αφορούν δομές Πολιτισμού (Θέατρα, εκθεσιακοί χώροι, πολιτιστικά 

Κέντρα Ωδείο), 
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δέκα οκτώ (18) αφορούν σε δομές εκπαίδευσης, (Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί 

Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Ημερήσια Απογευματινή Απασχόληση Παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(ΗΑΑΔΕ), Κοινωνική Υπηρεσία, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής),  

δέκα τρεις (13) αφορούν σε βιβλιοθήκες, μουσεία, εκθετήρια, χώροι μνήμης,  και  

σαράντα δύο (42) αφορούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις (στάδια, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, 

κολυμβητήρια, κ.ά.) . 

Οι δομές κατανέμονται τόσο στις πόλεις του Βόλου και Νέας Ιωνίας όσο και στις Δημοτικές 

Ενότητες. Η κτιριακή υποδομή αποτυπώνεται αναλυτικά στο Έντυπο 03 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

και στους Πίνακες: 1 «Κοινωνικές υποδομές», 2 «Πολιτιστικές υποδομές, 3 «Αθλητικές 

υποδομές» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Εξοπλισμός 

Για τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του ο ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ διαθέτει εξοπλισμό 

ο οποίος περιλαμβάνει: 

Οχήματα 

Το ΝΠ διαθέτει τα παρακάτω οχήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του: 

Πίνακας 2.2.3 Οχήματα ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ.   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΟΣ 

1 Σχολικά λεωφορεία 3 

2 9θέσιο όχημα 1 

3 Φορτηγάκι 2 

 Πηγή: ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ- Ιδία επεξεργασία. 
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Πίνακας 2.2.4 Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Είδος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΝΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟ     ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ 13 34 49 23 32 151 

ΟΘΟΝΗ Η/Υ 14 35 48 4 41 142 

Η/Υ ΦΟΡΗΤΟΣ 2 0 0 5 0 7 

Εκτυπωτής 3 22 20 15 12 72 

Πολυμηχάνημα 5 6 9 0 6 26 

Πολυμηχάνημα-Φαξ 2 0 0 0 0 2 

Μόντεμ-Ρούτερ 0 0 16 0 5 21 

Φωτοτυπικό μηχάνημα 2 5 21 0 1 29 

Τηλέφωνο σταθερό 4 26 17 0 4 51 

Τηλέφωνο ασύρματο 3 0 13 0 1 17 

Φαξ - τηλέφωνο 0 1 5 0 0 6 

Φαξ 1 2 4 1 2 10 

Τηλεφωνικό κέντρο 1 0 3 0 0 4 

SCANNER 1 2 5 3 1 12 

SWITCH 0 0 0 0 1 1 

SERVER 0 1 0 1 1 3 

UPS 0 0 0 1 1 2 

ΕΞΩΤ. ΣΚΛΗΡΟΣ 

ΔΙΣΚΟΣ  

0 0 0 4 0 4 

ACCESS POINT 0 0 0 3 0 3 

CCTV 0 0 0 1 1 2 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΛΛΟΟΥΥ  22002200  ––  22002233  

ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

TABLET 0 0 0 15 2 17 

RADIO CD 0 0 0 0 1 1 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗ 

0 0 0 0 1 1 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

ΠΛΑΣΤΩΝ 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

0 1 0 0 0 1 

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 0 3 0 0 0 3 

Πηγή: ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ. 
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Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που καταγράφηκαν από τον ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ, αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω ορισμένα σημαντικά ζητήματα. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Υπάρχει έλλειψη σε ειδικότητες προσωπικού  (τεχνικής, νομικής, οικονομικής και ταμειακής 

υποστήριξης, αλλά και σε βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης, κλητήρας) που 

οφείλεται τόσο σε αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων όσο και στον περιορισμό των πόρων 

και το χρονοβόρο σύστημα προσλήψεων. 

Εντοπίζονται αδυναμίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως έλλειψη συντονισμού και 

συνεργασίας των υπηρεσιών και περιορισμένοι οικονομικοί πόροι δημιουργώντας προβλήματα 

στην καθημερινή λειτουργία και στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού. 

Δεν εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, 

για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.  

Εκφράζεται η ανάγκη προσδιορισμού των καθηκόντων των θέσεων εργασίας που θα 

προσδιορίζουν το υπηρεσιακό αντικείμενο  των υπαλλήλων. 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Δεν υπάρχει επάρκεια χώρων σε κάποιες εγκαταστάσεις που φιλοξενούν εκπαιδευτικές και 

πολιτιστικές δράσεις, η προσβασιμότητα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα δεν είναι 

διασφαλισμένη ή πλήρης σε όλους τους χώρους και κάποιες στερούνται άδειας λειτουργίας. 

Αρκετές εγκαταστάσεις χρήζουν παρεμβάσεων συντήρησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

απαιτείται και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού. Υφίστανται ελλείψεις σε σύγχρονα και 

επαρκή συστήματα θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, πυροπροστασίας, ασφάλειας και  

παρακολούθησης των εγκαταστάσεων και σε συστήματα υγρασίας, θερμοκρασίας, φύλαξης, 

ανάρτησης  και συντήρησης έργων τέχνης. 

Εντοπίζονται ελλείψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες λόγω της συχνής και εκτεταμένης 

χρήσης τους και δεδομένης της ιδιαιτερότητάς τους (κολυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια, 

ανοιχτά γήπεδα) παρουσιάζουν συχνές ανάγκες για αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση. 

Ωστόσο επειδή εξαρτώνται από τις υπηρεσίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου η οποία είτε 

λόγω φόρτου εργασιών είτε λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού αδυνατεί να 

ανταποκριθεί, δημιουργούνται προβλήματα χρονικών καθυστερήσεων αφού απαιτείται η 

ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτες.  

Ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει είναι η έλλειψη αδειών λειτουργίας σε κάποιες 

αθλητικές εγκαταστάσεις και η πλημμελής φύλαξη των χώρων λόγω της έλλειψης υπαλλήλων 

σχετικών ειδικοτήτων. 
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Επίσης απουσιάζει η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (π.χ. σεισμού, 

πυρκαγιάς) σε χώρους συνάθροισης κοινού.  

Οχήματα - Μηχανήματα 

Καταγράφονται η έλλειψη τακτικών συντηρήσεων των υπαρχόντων οχημάτων και 

μηχανημάτων, η ανάγκη προμήθειας νέου οχήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού της Δ/νσης Πολιτισμού ενώ ελλείψεις παρατηρούνται 

και σε συστήματα  ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.  

Οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι σε συνδυασμό με την αδυναμία των Τεχνικών Υπηρεσιών 

του δήμου να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης του υφιστάμενου εξοπλισμού του ΝΠ 

δυσχεραίνουν την αποκατάσταση των βλαβών. 

Εξοπλισμός – συστήματα πληροφορικής 

Ελλείψεις παρουσιάζονται στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής όπου απαιτείται ο 

εκσυγχρονισμός τους καθώς και η προμήθεια εξειδικευμένων λογισμικών για την εξυπηρέτηση 

των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων (π.χ. ηλεκτρονικό μαθητολόγιο, αρχείο και βιβλιοθήκη, 

ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των δημοτικών συλλογών, ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων, 

εγγραφών και  πληρωμών,  λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων κτλ.).  

Λοιπά ζητήματα 

Η διοργάνωση εκ μέρους του ΝΠ σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων προσφέρει τη 

δυνατότητα συνεχόμενης αθλητικής αλλά οικονομικής ανάπτυξης (μέσω ανάπτυξης του 

αθλητικού τουρισμού). Οι συνεχόμενες δράσεις έχουν προσθέσει σημαντική εμπειρία στα 

στελέχη της Διεύθυνσης Αθλητισμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υποστηρίξουν νέες και 

απαιτητικές δράσεις. Μέσω των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων δίνεται η δυνατότητα 

προσέλκυσης σημαντικών χορηγιών, ενώ οι αθλητικές εγκαταστάσεις αναδεικνύονται ως 

σημαντικοί προορισμοί αθλητικής προετοιμασίας. 

Επίσης δεν υπάρχει ποσοτική ή ποιοτική καταγραφή οικονομικών οφελών στην περιοχή του 

Δήμου Βόλου από τα megaevents (σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία κλπ.) με στόχο την 

εξεύρεση χορηγιών για μείωση του κόστους σε ετήσια βάση από τη πλευρά του δήμου ή του 

ΔΟΕΠΑΠ. 
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2.2.2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βόλου 

Για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Βόλου έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές: 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και διοικούνται από 11μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την 

κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 

ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η αμοιβή 

καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων 

και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 

Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 

βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 

κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 

διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων (άρθρο 243 παρ. 4 Ν. 3463/2006).  

Η διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών επιτροπών παρέχεται από το Τμήμα 

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης  και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου καθώς δεν 

διαθέτουν δικό τους προσωπικό.  
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2.2.3 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ- 

ΔΙΕΚ)  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 

(ΦΕΚ 1316/τ.Β΄/16.10.2011) και εξυπηρετεί τόσο σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας όσο και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Αποτελεί ΝΠΙΔ κοινωφελούς χαρακτήρα και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σκοποί της λειτουργίας της κοινωφελούς επιχείρησης  είναι:  

α) η παροχή κοινωνικής φροντίδας, μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς της 

Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, της Προαγωγής Υγείας και του Πολιτισμού. Έχει 

αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων που αφορούν τις πλέον ευαίσθητες ομάδες του 

πληθυσμού, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα ΑμεΑ, τους άπορους και άνεργους πολίτες του 

Δήμου.  

Είναι βασικός φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Βόλου, καθώς σε αυτή 

συγχωνεύθηκαν οι 9 δημοτικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Βόλου με κύριο έργο 

τους τις κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις. 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η διασφάλιση ενός 

δικτύου ελάχιστων παροχών για τους πολίτες εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την 

κρίση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το φθινόπωρο του 2010 ξεκίνησε την 

πρωτοβουλία ίδρυσης δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου (έχει μεταφερθεί πλέον στο Δήμο 

Βόλου), ενώ λειτουργεί Κοινωνικό Ξενώνα για τη φιλοξενία αστέγων στην περιοχή της 

Νεάπολης. Παράλληλα, λειτουργούν προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρα 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Συμβουλευτικής ευπαθών κοινωνικά ομάδων, Κέντρο 

Διημέρευσης ΑμεΑ και τα 2 Κέντρα Υποστήριξης Ρομά. 

Επίσης, λειτουργούν Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, καθώς και Τμήματα Φύλαξης – 

Φροντίδας – Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), για την υποστήριξη της οικογένειας          

(https://kekpa.gr/). 

β) παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και εξασφάλισης στους καταρτιζόμενους των ανάλογων 

προσόντων μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών 

γνώσεων για την επαγγελματική ένταξη των σπουδαστών στην κοινωνία και την παραγωγική 

διαδικασία με τη λειτουργία του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).  

 Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το Δημοτικό ΙΕΚ οργανώνει εξειδικευμένα τμήματα που να 

μπορούν να τα παρακολουθήσουν απόφοιτοι γυμνασίου, τεχνικής και επαγγελματικής σχολής, 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ. και κάθε τύπου λυκείου για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν 

https://kekpa.gr/


ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΛΛΟΟΥΥ  22002200  ––  22002233  

ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  

224 

συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα και τμήματα για ενήλικες κάθε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας, για να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις ή προσόντα ή να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητα τους ή να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν 

από ένα επάγγελμα σε άλλο, με στόχο την καλύτερη ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία. 

(Πηγή: ΦΕΚ σύστασης 1316/Β/2011) 

Οργανωτική διάρθρωση 

Η διοικητική δομή της επιχείρησης  περιλαμβάνει μία (1) Διεύθυνση και πέντε (5) τμήματα. 

Το οργανόγραμμα του Νομικού Προσώπου παρουσιάζεται στον πίνακα 11 Οργανογράμματος  

της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Στην επιχείρηση απασχολούνται συνολικά 273 υπάλληλοι οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 

Πίνακας 2.2.5 Κατανομή προσωπικού. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΥΤΟΤ.ΤΜΗΜΑ/ΑΥ

ΤΟΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

                  

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι.Δ.Α.Χ- Ι.Δ.Ο.Χ  ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3  2  1  3 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

14   3 6 5 14 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

172  40 41 54 37 172 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 19  7 7 3 2 19 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 10  3 2 5  10 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚ 9         47 19 13 22 1 55 

ΣΥΝΟΛΟ 227 47 71 66 91 44 273 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  (Φεβρουάριος 2020)- Ιδία επεξεργασία. 

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης : 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 71 υπάλληλοι  

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:       66 υπάλληλοι  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:   91 υπάλληλοι  

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:      44 υπάλληλοι  
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  Γράφημα 2.2.2 Κατανομή προσωπικού ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 

ΠΕ
26%

ΤΕ
24%

ΔΕ
34%

ΥΕ
16%

 

 

Κτιριακή υποδομή 

Εκτός του κτιρίου που στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες, η επιχείρηση λειτουργεί κτιριακές 

εγκαταστάσεις που στεγάζουν τις κοινωνικές δομές στην έδρα του Δήμου και στις Δημοτικές 

Ενότητες. Ειδικότερα λειτουργούν: 

Πίνακας 2.2.6 Κτιριακές εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

Περιγραφή Αριθμός Δομών 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 3 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 3 

Παιδικός Σταθμός 1 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) 6 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ 6 

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ  2 

Δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 11 

Κοινωνικοί Ξενώνες για αστέγους 2 

Κέντρο Κοινότητας 1 

Παραρτήματα Ρομά 2 

Κοινωνικά Κέντρα 5 

Εκπαιδευτήριο του Δημοτικού Ι.Ε.Κ  1 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ – Ιδία επεξεργασία. 

 

Αναλυτική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων στον Πίνακα 1 «Κοινωνικές υποδομές» 

και Πίνακα 2 «Πολιτιστικές υποδομές» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 
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Εξοπλισμός 

Για την υποστήριξη των λειτουργιών της η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ διαθέτει  εξοπλισμό ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

Πίνακας 2.2.7  Οχήματα της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ      7 

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΌ      9 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ – Ιδία επεξεργασία. 

 

Πίνακας 2.2.8 Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 PC 56 

2 LAPTOP 14 

3 SERVER 2 

4 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 25 

5 SCANNER 8 

6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5 

7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 

8 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4 

9 PROJECTOR 4 

10 FAX 1 

11 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΚ 

4 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ- Ιδία επεξεργασία. 

 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που καταγράφηκαν από την ΚΕΚΠΑ-

ΔΙΕΚ, συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα σημαντικά ζητήματα. 

Οργανωτική δομή- Ανθρώπινο δυναμικό 

Η Κοινωφελής επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ΕΛΟΤ για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Επισημαίνεται η αλλαγή του οργανογράμματος της υπηρεσίας προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν το φαινόμενο αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, η ανάγκη για αναβάθμιση 

του ΔΙΕΚ  από τμήμα σε Διεύθυνση λόγω των απαιτήσεων που προϋποθέτει η λειτουργία του, 

η αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κυρίως του ΔΙΕΚ λόγω και του ανταγωνιστικού 

χαρακτήρα της αγοράς στο πεδίο της ιδιωτικής επαγγελματικής κατάρτισης. 
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Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική επιμόρφωσης, οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε 

προγράμματα επιμόρφωσης με δική τους πρωτοβουλία και είναι ζητούμενο η επιμόρφωση για 

την επικαιροποίηση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Τίθεται το θέμα της στελέχωσης ορισμένων τμημάτων και η έλλειψη ειδικοτήτων προσωπικού 

καθώς και προσωπικού καθαριότητας. 

Κτιριακή υποδομή  

Καταγράφεται η ύπαρξη αξιόλογης κτιριακής υποδομής για τη στέγαση των δομών της 

επιχείρησης 

Οι χώροι ορισμένων τμημάτων της επιχείρησης θεωρούνται ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών τους (π.χ. Οικονομικής διαχείρισης, Τμ. Κοινωνικής Μέριμνας). 

Αναφορικά με τη λειτουργία των κτιριακών υποδομών αυτές στην πλειονότητά τους τηρούν τις 

προδιαγραφές καθώς διαθέτουν άδεια λειτουργίας πλην μεμονωμένων περιπτώσεων. 

Μεμονωμένες ελλείψεις-προβλήματα εντοπίζονται στην προσβασιμότητα ΑμεΑ, έλλειψη 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης, προβλήματα στη θέρμανση και ψύξη  του κτιρίου του ΔΙΕΚ και 

προβλήματα συντηρήσεων στα κοινωνικά κέντρα.  

Εντοπίζονται δυσκολίες στις εργασίες συντήρησης της κτιριακής υποδομής καθώς η επιχείρηση 

δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία αλλά μια μικρή ομάδα τεχνιτών στην οποία όμως υπάρχει 

σημαντική έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων και η υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου δεν είναι εφικτή λόγω του φόρτου εργασιών που έχει και αυτές συχνά  ανατίθενται σε 

ιδιώτες.  

Εξοπλισμός  - συστήματα πληροφορικής 

Καταγράφεται η ανάγκη για αγορά και αντικατάσταση οχημάτων μεταφοράς ΑμεΑ  και για τη 

λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» λόγω παλαιότητας και βλαβών. 

Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης εξοπλισμού πληροφορικής, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και 

εξοπλισμού γραφείου και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες (Παρωχημένοι Η/Υ και 

περιφερειακές συσκευές, παλαιότητα, προμήθεια - αναβάθμιση λογισμικών, ελλείψεις σε 

συσκευές γραφείου, τηλεφωνικού κέντρου, πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης 

υπηρεσιών μεταξύ τους), προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δράσεων που 

υλοποιούνται. 
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2.2.4 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 

(ΔΕΥΑΜΒ) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) 

ιδρύθηκε το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και 

εκμετάλλευση των δικτύων  ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων. Μέχρι 

τις 15/6/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα που περιλάμβανε τις 

οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ 

Βιομηχανικές Περιοχές. Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010  “Πρόγραμμα Καλλικράτης”  και 

την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β΄) η 

συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή 

αρμοδιότητα τον νέο “Καλλικρατικό” Δήμο Βόλου (http://www.deyamv.gr).  

Η ΔΕΥΑΜΒ 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 ισχύει. Για 

τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα, όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και 

Αντιπρόεδρος, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού 

Κώδικα (άρθρο 255 Ν. 3463/2006). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ. ορίζει, με 

απόφασή του, το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης.  

 

Διάρθρωση Υπηρεσιών 

Η οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΜΒ αποτυπώνεται στον Πίνακα 12 Οργανόγραμμα ΔΕΥΑΜΒ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η ΔΕΥΑΜΒ  απασχολεί 138 υπαλλήλους οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 

Πίνακας 2.2.9 Κατανομή προσωπικού ΔΕΥΑΜΒ.   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΥΤΟΤ..ΤΜΗΜ

Α/ΑΥΤΟΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Δ/νση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

8 3 31 7 49 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 9 6 46 12 73 

Δ/νση Προγραμματισμού και Νέων 

Υποδομών 

9 3 4 0 16 

ΣΥΝΟΛΟ 26 12 81 19 138 

Πηγή: ΔΕΥΑΜΒ 

http://www.deyamv.gr/
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Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 26 υπάλληλοι   

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:       12 υπάλληλοι  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:   81 υπάλληλοι  

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:      19 υπάλληλοι  

 

Γράφημα 2.2.3  Κατανομή του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ  ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. 

ΠΕ
19%
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Κτιριακή υποδομή 

Οι λειτουργίες των υπηρεσιών στεγάζονται στις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

Πίνακας 2.2.10 Εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΜΒ.   

α/α Επιφάνεια (τ.μ.) Περιγραφή 

1 1.722 Κτίριο Διοίκησης (Κωνσταντά 141) 

2 1.200 Εγκαταστάσεις Ύδρευσης (τέρμα οδού Κουντουριώτου) και 

ΥΗΣ Σαρακηνού 

3 670 Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου 

Πηγή: ΔΕΥΑΜΒ 

 

Λοιπά ακίνητα, πηγές, αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις κτλ. και αποτυπώνονται στον 

Πίνακα 13 «Ακίνητη περιουσία ΔΕΥΑΜΒ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 
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Εξοπλισμός 

Για την υποστήριξη των λειτουργιών της η επιχείρηση διαθέτει  εξοπλισμό ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

Πίνακας 2.2.11 Οχήματα- Μηχανήματα ΔΕΥΑΜΒ.   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 9 

2 ΦΟΡΤΗΓΑ - 4x4 29 

3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 3 

4 ΔΙΚΥΚΛΑ 11 

5 ΤΡΙΚΥΚΛΑ 3 

6 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 2 

Πηγή: ΔΕΥΑΜΒ 

 

Πίνακας 2.2.12  Εξοπλισμός Πληροφορικής. 

α/α Είδος Περιγραφή 

1 SCADA Βιομηχανικό σύστημα αυτοματισμού και τηλεμετρίας 

δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης 

2 GPS Tracking Σύστημα τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 

3 LAN Τοπικό εσωτερικό δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ 

Πηγή: ΔΕΥΑΜΒ 

 

Συμπερασματικά και από τα στοιχεία που καταγράφηκαν από την επιχείρηση αναφέρονται 

παρακάτω ορισμένα σημαντικά ζητήματα. 

Τα προσόντα του προσωπικού είναι σύμφωνα με τον ΟΕΥ, ωστόσο υφίστανται ελλείψεις σε 

προσωπικό καθώς μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και τη διεύρυνση του Δ. Βόλου 

απαιτείται τροποποίηση του ΟΕΥ και αύξηση των οργανικών θέσεων/Τμημάτων, προκειμένου 

να ανταπεξέλθει στον αυξημένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εργασιών. 

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης συνδέονται με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και 

προϋποθέτουν τόσο τη συνεχή αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού και σύγχρονες 

εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης όσο και την 

εκπαίδευση του προσωπικού για την ευρεία χρήση τους με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υπηρεσίας, ενώ επιθυμητή είναι και η 

επιμόρφωση σε θέματα νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική, Δημοσίων συμβάσεων κτλ).   

Επισημαίνεται η ανάγκη για περισσότερους χώρους γραφείων για την κάλυψη τρεχουσών 

αναγκών ενώ αναφορικά με τον λοιπό μηχανολογικά εξοπλισμό διαφαίνεται η ανάγκη για 
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περισσότερα οχήματα που θα εξυπηρετούν αυτοψίες, επιβλέψεις τεχνικών έργων, κτλ. και η 

προμήθεια αποφρακτικού οχήματος για αποφράξεις. 

Περαιτέρω πολύ σημαντική κρίνεται και η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου για την οποία 

απαιτείται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού. 

 

 

2.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Η ακίνητη περιουσία του δήμου Βόλου περιλαμβάνει τόσο αστικά ακίνητα (οικόπεδα–κτίρια–

κοινόχρηστους χώρους), όσο και αγροτικά (αγροτεμάχια, βοσκότοπους και δασικές εκτάσεις), 

περίπου  χίλια (1500) στον αριθμό. Αρμόδιο για την διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής 

περιουσίας του Δήμου είναι το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα και με τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου. 

Από τις βασικές αρμοδιότητες του τμήματος είναι η γενικότερη προστασία της δημοτικής 

περιουσίας αρχικά, της συγκέντρωσης όλων των στοιχείων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας του Δήμου και η περιφρούρηση των δικαιωμάτων αυτών. Επίσης, το τμήμα 

μεριμνά για τις δυνατότητες αξιοποίησης και ελέγχου της περιουσίας (π.χ. από καταπατήσεις),  

για τη συνεχή παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβάσεων (μισθωτήρια, 

παραχωρήσεις, κλπ.), για τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την 

εκμίσθωση, παραχώρηση κλπ. των δημοτικών ακινήτων, για τη διαχείριση της περιουσίας (π.χ. 

ανάθεση σύνταξης διαχειριστικών μελετών για δασικές εκτάσεις, παραχώρηση βοσκοτόπων, 

παραχώρηση εκμετάλλευσης γης για κοινωνικούς σκοπούς κλπ.), καθώς και για την υποβολή 

προτάσεων επωφελέστερης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Επιπλέον, στο εν λόγω 

τμήμα ανήκει και η διαχείριση δεκατεσσάρων (14) κληροδοτημάτων του Δήμου 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 Έντυπο 6 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) καταγράφεται η περιουσία του δήμου που θεωρείται ότι 

μπορεί να αξιοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτάσεις των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων που 

συνενώθηκαν, καθώς και το εμβαδό της ακίνητης περιουσίας του νέου Δήμου Βόλου. Η 

ακίνητη περιουσία των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς και Μακρινίτσας είναι 

πολύ μεγάλη σε σχέση με την έκταση των διοικητικών τους ορίων γεγονός που οφείλεται στο 

ότι οι συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες κατέχουν ακίνητη περιουσία και σε άλλες περιοχές 
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Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου. Το ποσοστό της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής 

Ενότητας της Αισωνίας είναι πολύ μικρό γιατί για τα περισσότερα ακίνητα δεν υπάρχουν 

στοιχεία για τις εκτάσεις τους. (Πηγή: «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας 

Δήμου Βόλου», ΑΝΕΒΟ (2012)) 

 

Πίνακας 2.3.1 Έκταση ακίνητης περιουσίας ανά Δημοτική Ενότητα. 

 

Δημοτική 

Ενότητα  

Δημοτική Έκταση 

(m2) 

Δημοτική περιουσία 

(m2) 

Ποσοστό Δημοτικής 

περιουσίας στο σύνολό της 

(%) 

Βόλος  26.600.000 1.692.566 1,55% 

Ν. Ιωνία  63.300.000 453.400 0,41% 

Ν. Αγχίαλος  80.500.000 4.405.554 4,03% 

Αισωνία  75.500.000 1.913 0,002% 

Αγριά  25.200.000 17.824.868 16,31% 

Αρτέμιδα  28.800.000 7.154.028 6,54% 

Ιωλκός  2.700.000 6.362.243 5,82% 

Πορταριά  23.100.000 14.975.357 13,70% 

Μακρινίτσα  59.900.000 56.440.034 51,63% 

Δήμος Βόλου  385.600.000 109.309.963 100,00% 
 Πηγή: Ίδια επεξεργασία, «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας Δήμου Βόλου», ΑΝΕΒΟ (2012). 

 

Δασικές εκτάσεις 

Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση των δημοτικών δασών και των δασικών 

γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Ν. 998/79 καθώς και τροποποίησης 

του από τον Ν. 3208/03). Οι διατάξεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας προνοούν για τη 

διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων και λαμβάνουν μέριμνα για τη μελέτη 

και κατασκευή δασοτεχνικών έργων, στα οποία εντάσσονται και τα έργα βελτίωσης και 

διαχείρισης των ορεινών βοσκότοπων. Οι δασικές εκτάσεις που ανήκουν στον Δήμο Βόλου 

καταλαμβάνουν 103.791.244,00 τ.μ. 

Πίνακας 2.3.2 Δασικές εκτάσεις. 

Χαρακτηρισμός έκτασης Επιφάνεια (m2) Ποσοστό επί συνόλου 

(%) 

Δασική έκταση 54.184.204 52,20 % 

Λιβάδι - Βοσκότοπος 47.895.243 46,15 % 

Χερσότοπος 82.500 0,08 % 

Λόφος 167.720 0,16 % 

Αγριοκαστανωτό 95.500 0,09 % 

Καστανωτό  13.500 0,02 % 

Αλσύλιο (πεύκα) 1.352.577 1,30 % 

Σύνολο 103.791.244 100 % 
 Πηγή: Ίδια επεξεργασία, «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας Δήμου Βόλου», ΑΝΕΒΟ (2012). 

 

Τα δάση με τις μεγαλύτερες συνεχόμενες επιφάνειες εντοπίζονται στην κτηματική περιφέρεια 

Μακρινίτσας, όπου πρόκειται για δάσος οξυάς επιφάνειας 23.450.000,00 τ.μ στην κτηματική 

περιφέρεια Δράκειας και την περιοχή των Χανίων επιφάνειας 8.700.000,00 τ.μ., στην 

κτηματική περιφέρεια Αγίου Λαυρεντίου επιφάνειας 6.500.000,00 τ.μ. και στην κτηματική 
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περιφέρεια Ιωλκού, στη θέση Λέσχιανη, επιφάνειας 12.970.000,00 τ.μ. Για τα δάση αυτά  

εκπονούνται διαχειριστικές μελέτες.  Από αυτές μόνο επιφάνεια της τάξης του 4%  είναι 

εκμεταλλεύσιμη. 

Αγροτεμάχια 

Στον δήμο υπάρχουν 170 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 1.184.459,00 τ.μ. (δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα αγροτεμάχια της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας). 

Πίνακας 2.3.3 Αγροτεμάχια. 

Θέση Επιφάνεια (m2) Ποσοστό επί συνόλου 

(%) 

Βόλος 25.631,00 2,16 % 

Νέα Ιωνία 25.620,00 2,16 % 

Νέα Αγχίαλος 809.819,00 68,37 % 

Αγριά 71.948,00 6,07 % 

Αρτέμιδα 32.003,00 2,71 % 

Ιωλκός 16.244,00 1,38 % 

Πορταριά 202.214,00 17,07 % 

Μακρινίτσα 1.000,00 0,08 % 

Σύνολο 1.184.459,00 100 % 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία, «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας Δήμου Βόλου», ΑΝΕΒΟ (2012). 

 

Εκτάσεις με αρχαιολογικούς χώρους 

Στον Δήμο Βόλου υπάρχουν εκτάσεις είτε χαρακτηρισμένες ως αρχαιολογικοί χώροι, είτε 

πλησίον σε αρχαιολογικούς χώρους, των οποίων η κυριότητα ανήκει στον Δήμο Βόλου. Οι 

εκτάσεις αυτές έχουν επιφάνεια 1.548.179,00 τ.μ. και βρίσκονται στις περιοχές των Παλαιών, 

των Νέων Παγασών, της Γορίτσας, των Μικροθηβών. 

Πίνακας 2.3.4 Δημοτικές εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως αρχαιολογικοί χώροι. 

Θέση Επιφάνεια (m2) Ποσοστό επί συνόλου 

(%) 

Παλαιά 3.179,00 0,21 % 

Νέες Παγασές 303.000,00 19,57 % 

Γορίτσα 1.200.000,00 77,51 % 

Μικροθήβες 42.000,00 2,71 % 

Σύνολο 1.548.179,00 100 % 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία, «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας Δήμου Βόλου», ΑΝΕΒΟ (2012). 

 

Οικόπεδα 

Τα αστικά οικόπεδα που υπάρχουν ανά Δημοτική Ενότητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2.3.5 Αστικά οικόπεδα ανά Δημοτική Ενότητα. 

Θέση Επιφάνεια (m2) Ποσοστό επί συνόλου 

(%) 

Βόλος 186.582,00 47,66 % 

Νέα Ιωνία 4.363,00 1,11 % 

Νέα Αγχίαλος 67.332,00 17,20 % 

Αισωνία 1.913,00 0,49 % 
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Αγριά 3.011,00 0,77 % 

Αρτέμιδα 3.056,00 0,78 % 

Ιωλκός 86.831,00 22,18 % 

Πορταριά 28.288,00 7,23 % 

Μακρινίτσα 10.093,00 2,58 % 

Σύνολο 391.469,00 100 % 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία, «Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας Δήμου Βόλου», ΑΝΕΒΟ (2012). 

 

Κτίρια 

Στον ενιαίο Δήμο Βόλου υπάρχουν πολλά δημοτικά κτίρια. Αρκετά χρησιμοποιούνται για τη 

στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου, για κοινωνικούς σκοπούς και κάποια διατίθενται προς 

ενοικίαση. Υπάρχουν βέβαια και αρκετά, ιδίως στις Δημοτικές Ενότητες που παραμένουν 

αναξιοποίητα.  

Η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου έχει γίνει σε ποσοστό άνω του 90% 

(σύμφωνα με τα παραδοθέντα από τις δημοτικές ενότητες στοιχεία) και σταδιακά 

εμπλουτίζεται, ιδίως με την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο. Επιπλέον έχει 

δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα - εφαρμογή καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, η 

ενημέρωση της οποίας όμως υπολειτουργεί και δεν ανανεώνεται η πρόσθετη πληροφορία λόγω 

έλλειψης τεχνογνωσίας και προσωπικού. Ωστόσο, λόγω του ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλα τα 

ακίνητα, κυρίως τα αγροτικά, η βάση αυτή είναι ελλιπής. Το επόμενο στάδιο και με την 

υποχρεωτικότητα (εντός πενταετίας) της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των κτιρίων είναι 

απαραίτητη η καταγραφή, διόρθωση, η συμπλήρωση και η ενημέρωση των συνοδών στοιχείων, 

όπως τίτλοι, άδειες οικοδομής, τοπογραφικά σχέδια, κλπ. Τα στοιχεία θα συλλέγονται σε 

έντυπη και σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά («μετάπτωση») και η 

σύνδεση τους με την υπάρχουσα Βάση Δεδομένων του Δήμου Βόλου. 

Το  αρμόδιο τμήμα της Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, με την υφιστάμενη 

σύνθεσή του, αντιμετωπίζει δυσκολίες που αφορούν τόσο στην έλλειψη ανθρώπινου 

δυναμικού (μηχανικοί, νομικοί) 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 Δημοτικά Καταστήματα Δ. 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. 

Η συνένωση όλων των Δήμων έπειτα από την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης 

δημιούργησε μια δύσκολη κατάσταση, όσον αφορά στη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. 

Ιδιαίτερα σε αρκετές περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες, η δημοτική περιουσία, ιδιαιτέρως η 
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αγροτική, όχι μόνο δεν ήταν καταγεγραμμένη, αλλά ούτε εντοπισμένη, κατάσταση που δε 

βελτιώθηκε λόγω των μετακινήσεων του προσωπικού, το οποίο είχε μια επαφή με τις περιοχές 

αυτές.    

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου από 

τις διάφορες πηγές όπου ήταν καταγεγραμμένα, εντοπίστηκαν ακίνητα, τα οποία είναι 

διπλοεγγεγραμμένα στην ηλεκτρονική βάση του Δήμου, είτε γιατί έγινε καταγραφή από 

διαφορετικούς χρήστες με διαφορετικές περιγραφές, είτε γιατί κάποια ακίνητα βρίσκονται στην 

ιδιοκτησία περισσότερων της μίας Δημοτικών Ενοτήτων, δηλαδή με ποσοστά συνιδιοκτησίας, 

είτε για άλλους λόγους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε για μεγάλο αριθμό ακινήτων η απουσία 

σημαντικών στοιχείων καταγραφής (ακριβής περιγραφή, ακριβής θέση, όρια, κλπ.), με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ακριβής εντοπισμός του ακινήτου και ο έλεγχος της 

κατάστασής του (καταπατήσεις, χρήσεις, κλπ.). Σε μεγαλύτερο βαθμό, απουσιάζουν 

τοπογραφικά διαγράμματα και τίτλοι ιδιοκτησίας (εγγραφές υποθηκοφυλακείων, κλπ.), με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δημιουργία πλήρων φακέλων για κάθε ακίνητο της 

δημοτικής περιουσίας. 

Η αναλυτική καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας απαιτεί την εμπλοκή πολλών 

διαφορετικών υπηρεσιών του δήμου, σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικά αντικείμενα. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ένας μηχανισμός συντονισμού των ενεργειών των 

διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών. Με την υποχρέωση της υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο, έγινε μία προσπάθεια να εντοπιστούν κάποια ακίνητα. Η υποβολή όμως των 

ακινήτων γίνεται ακόμη σταδιακά και κατά περίπτωση, τις περισσότερες φορές.   

Η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για τα ακίνητα του δήμου, η οποία θα 

τροφοδοτείται τακτικά με στοιχεία από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες, θα μπορούσε 

να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία της υπηρεσίας. 
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2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Με τη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων των δήμων επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, 

και ο προγραμματισμός, η διαχείριση και ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασής τους. Η 

οικονομική παρακολούθηση του δήμου συμβάλλει στον ορθολογικότερο σχεδιασμό της 

λειτουργίας του δήμου σε ετήσια βάση, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δράσεων για τη διαρκή 

βελτίωση του δήμου. 

Με γνώμονα, λοιπόν, α) την παραγωγή ποιοτικών δημόσιων αγαθών με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος, μέσω της λειτουργίας αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών και β) την 

εξεύρεση και διατήρηση εσόδων για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό αναπτυξιακών 

στόχων, ο δήμος χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές της χρηματοοικονομικής επιστήμης, 

προκειμένου να περιγραφεί σε ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας η οικονομική κατάστασή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραπάνω τεχνικές έχουν ως κοινή βάση την ανάπτυξή τους 

σύμφωνα με τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου, το πλαίσιο της ανάλυσης της οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου Βόλου για την τριετία 2017-2019 περιλαμβάνει τους δύο βασικούς 

άξονες Εσόδων-Εξόδων, τα δε εργαλεία που εφαρμόζονται στο παραπάνω χρονικό διάστημα 

είναι τα παρακάτω: 

 Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (ΠΔ 315/99). 

 Σύνταξη προϋπολογισμού σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄253/2004) 

όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε έτος. 

 Σύνταξη Απολογισμού. 

 Σύνταξη Ισολογισμού. 

 

 

2.4.1 Ανάλυση εσόδων τριετίας 2017-2019                                                   

 

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. 
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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). 

 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 Δήμου Βόλου έγινε χρήση των Πινάκων 

14 «Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 2017»,  15 «Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 2018» και 16  

«Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 2019» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

 

Οικονομική κατάσταση του Δήμου - Εισπραχθέντα έσοδα 

Ανάλυση εισπραχθέντων εσόδων 

Α) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 17 «Εισπραχθέντα Έσοδα κατά κατηγορία εσόδου» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 

6,4% στην τριετία 2017-2019, οι δε υποκατηγορίες των εσόδων εμφανίζουν τις παρακάτω 

τάσεις: 
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 Τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 61,56% των συνολικών εσόδων του 2017, το 59,51% 

του 2018 και το 50,46% του 2019 (μέση ετήσια μείωση 5,55%). 

 Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 7,31% των συνολικών εσόδων του 2017, το 6,87% 

του 2018 και το 10,67% του 2019 (μέση ετήσια αύξηση 1,68%). 

 Από τους απολογισμούς των ετών 2017-2018-20019 απουσιάζουν εντελώς τα έσοδα 

από δάνεια. 

 Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 

αποτελούν το 1,16% των συνολικών εσόδων του 2017, το 1,79% του 2018 και το 1,71% του 

2019 (μέση ετήσια αύξηση κατά 0,28%).  

 Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί το 21,33% των συνολικών εσόδων του 2017, το 

23,13% του 2018 και το 26,88% του 2019.  

Β) Σύμφωνα με τους προηγούμενους απολογιστικούς πίνακες της εισαγωγής και τα στοιχεία 

των Πινάκων 18 «Εισπραχθέντα Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις» και 19 

«Εισπραχθέντα Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

συμπεραίνουμε ότι οι επιχορηγήσεις, που έλαβε ο Δήμος Βόλου κατά την τριετία είχαν ως 

εξής: 

Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων εσόδων από επιχορηγήσεις αυξήθηκαν στην τριετία 

2017-2019 (αποτελούν το 3,96% των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων το 2017, το 4,68% το 

2018 και το 7,75% το 2019), παρατηρούνται τα ακόλουθα:  

 Διαπιστώνεται ότι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις αυξήθηκαν κατά την τριετία 2017-

2019 με μέση ετήσια αύξηση 1,90%. 

 Επίσης διαπιστώνεται ότι οι επιχορηγήσεις για έκτακτες λειτουργικές δαπάνες 

(ΚΕΠ, Πολιτική Προστασία, κλπ.) δεν παρουσιάζουν μεταβολή αφού από το ποσό των 

1.279.893,65€ το 2017 ανήλθαν στο ποσό των 1.234.480,25€ το 2019. 

Σχόλια  

Τα τακτικά έσοδα, αν και μειώθηκαν με μέση ετήσια μείωση 5,55%, αποτελούν κατά μέσο 

όρο το 57,17% των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων, μαρτυρώντας περιορισμένο δείκτη 

αυτοδυναμίας του Δήμου Βόλου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού 

προγράμματος του Δήμου Βόλου ετών 2015-2019 το αντίστοιχο ποσοστό για τα έτη 2012-2014 

ανερχόταν στο ποσοστό των 68,42%, μαρτυρώντας ακόμη πιο έντονα τη δραματική μείωση των 

τακτικών εσόδων κατά 11,25%. Σε απόλυτες τιμές τα τακτικά έσοδα κατά το έτος 2014 

ανέρχονταν στο ποσό των 49.832.934,65€ σε σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 73.040.553,35€, 

ενώ το 2019 στο ποσό των 37.780.522,65€ σε σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 74.870.846,04€. 
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Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, αυξήθηκαν κατά την τριετία 2017-2019 και φανερώνουν 

αύξηση στο δείκτη οικονομικής εξάρτησης στο κόστος που αναλαμβάνει ο δήμος για 

επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες (μέσος όρος τριετίας 5,46%), γεγονός που συμβαδίζει 

και ενισχύεται με τη συμπεριφορά των επιχορηγήσεων για επενδύσεις, αφού παρατηρείται 

αύξηση των επιχορηγήσεων σε αυτόν τον τομέα, αφήνοντας το ποσοστό των εισπραχθέντων 

επιχορηγήσεων για έκτακτες λειτουργικές δαπάνες σχεδόν αμετάβλητο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Βόλου ετών 2015-2019, 

κατά το 2012 τα έσοδα από δάνεια ανερχόταν στο ποσοστό των 4,24% των συνολικών εσόδων, 

ωστόσο έκτοτε δεν χρησιμοποιήθηκε ο δανεισμός για την ενίσχυση των εσόδων του Δήμου 

Βόλου. 

Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί κατά μέσο όρο στην τριετία 2017-2019 το 23,78% των 

συνολικών εσόδων του δήμου, σε αντίθεση με την τριετία 2012-2014 κατά την οποία το 

αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 7,45%. 

 

Εισπρακτική ικανότητα του Δήμου: εισπραχθέντα/βεβαιωθέντα 

Ανάλυση εισπραχθέντων/βεβαιωθέντα έσοδα 

Το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων προς τα βεβαιωθέντα έσοδα εμφανίζει την 

αποτελεσματικότητα του εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου. Σύμφωνα με τον Πίνακα 20 

«Εισπραχθέντα/βεβαιωθέντα έσοδα τριετίας 2017-2019» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) αν και τα 

συνολικά εισπραχθέντα έσοδα στην τριετία 2017-2019 αποτελούν το 73,04% των 

βεβαιωθέντων για το έτος 2017, το 74,64% για το 2018 και το 69,37% για το 2019, οι 

υποκατηγορίες των εσόδων εμφανίζουν τις παρακάτω τάσεις: 

 Στα τακτικά έσοδα εισπράχθηκε το 94,71% των βεβαιωμένων εσόδων του 2017, το 

97,17% του 2018 και το 94,09% του 2019. 

 Στα έκτακτα έσοδα εισπράχθηκε το 50,77% των βεβαιωμένων εσόδων του 2017, το 

94,57% του 2018 και το 82,31% του 2019 

 Στα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 

εισπράχθηκε το 4,23% των βεβαιωμένων εσόδων του 2017, το 5,34% του 2018 και το 4,52% 

του 2019. 

 Στο χρηματικό υπόλοιπο παρατηρείται συμφωνία των βεβαιωμένων με τα 

εισπραχθέντα έσοδα. 
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Σχόλια 

Στην κατηγορίες των τακτικών εσόδων παρατηρείται σταθερότητα και μεγάλη ταύτιση των 

βεβαιωμένων και εισπραχθέντων εσόδων, μαρτυρώντας ότι η εισπρακτική ικανότητα του 

δήμου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Στην κατηγορία των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 

έτη το ποσοστό είσπραξης των βεβαιωμένων εσόδων παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις με 

σημαντικότερη αυτή του 2017, κατά την οποία το ποσοστό είσπραξης των βεβαιωμένων 

εσόδων ανήλθε στο ποσοστό των 50,77%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη βεβαίωση παραβάσεων 

ΚΟΚ, που ανέρχονταν στο ποσό των 5.283.848,00€, μεγάλο μέρος των οποίων δεν 

εξοφλήθηκαν μέσα στη χρήση του 2017 και μεταφέρθηκαν στην επόμενη χρήση προς 

είσπραξη. Ωστόσο η συγκεκριμένη παρατήρηση ερμηνεύεται ως οφειλές από παλιά έτη, ακόμη 

και πριν τη σύσταση του καλλικρατικού Δήμου Βόλου, όπου τα στοιχεία των οφειλετών είναι 

ελλιπή. Ακόμη πρόκειται για οφειλές, για τις οποίες ο Δήμος Βόλου έχει λάβει τα απαραίτητα 

εισπρακτικά μέτρα, τα οποία δεν έχουν ευόδωση. Ωστόσο πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να 

αναπτύξουν δράσεις για τη βελτίωση του ποσοστού είσπραξής τους. 

 

Βαθμός εκτέλεσης προϋπολογισμού: βεβαιωθέντα/προϋπολογισθέντα έσοδα 

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 «21 Βεβαιωθέντα/προϋπολογισθέντα έσοδα τριετίας 2017-

2019» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) αν και τα συνολικά βεβαιωθέντα έσοδα στην τριετία 2017-2019 

αποτελούν το 114,79% των προϋπολογισθέντων για το έτος 2017, το 112,27% για το 2018 και 

το 98,03% για το 2019, οι υποκατηγορίες των εσόδων εμφανίζουν τις παρακάτω τάσεις: 

 Τα βεβαιωμένα τακτικά έσοδα αποτελούν το 110,85% των προϋπολογισθέντων 

εσόδων του 2017, το 106,78% του 2018 και το 110,56% του 2019.  

 Τα βεβαιωμένα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 165,85% των προϋπολογισθέντων 

εσόδων του 2017, το 111,12% του 2018 και το 63,92% του 2019. 

 Τα βεβαιωμένα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 

έτη αποτελούν το 107,32% των προϋπολογισθέντων εσόδων του 2017, το 134,82% του 2018 

και το 104,29% του 2019. 
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Σχόλια 

Κατά την τριετία 2017-2019 η βεβαίωση των τακτικών εσόδων υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικά 

ποσοστά σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. 

Η βεβαίωση των εκτάκτων εσόδων κατά τη διετία 2017-2018 υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικά 

ποσοστά σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, ενώ παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση κατά το έτος 

2019, φαινόμενο που, 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 έτος 2018 παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, με τα βεβαιωμένα έσοδα να ξεπερνούν 

τα προϋπολογισθέντα, κατά τα έτη 2017 και 2019 παρουσιάζουν μικρή απόκλιση 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. 

 

Αξιολόγηση εσόδων του Δήμου Βόλου 

Ο Δήμος Βόλου παρουσιάζει περιορισμένο δείκτη αυτοδυναμίας, αφού τα τακτικά του έσοδα 

αποτελούν κατά μέσο όρο το 57,17% των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων. Επίσης 

παρατηρείται σταθερότητα και ικανοποιητική ταύτιση μεταξύ των προϋπολογισθέντων, 

βεβαιωμένων και εισπραχθέντων εσόδων, μαρτυρώντας ότι ο σχεδιασμός και η εισπρακτική 

ικανότητα του δήμου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά την τριετία 2017-2019 και αποτελούν κατά μέσο όρο το 

5,46% των εισπραχθέντων εσόδων και φανερώνουν αυξημένο δείκτη οικονομικής εξάρτησης 

στο κόστος που αναλαμβάνει ο δήμος για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες. Παρουσιάζει δε 

μεγάλη απόκλιση κατά το έτος 2019, φαινόμενο που, εκτός από τις λάθος προβλέψεις, 

οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των χρήσεων πραγματοποιούνται περικοπές 

των επιχορηγήσεων από το κράτος. Πρέπει ωστόσο να γίνει τροποποίηση του υπολογισμού της 

εκτίμησης των εσόδων από επιχορηγήσεις, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του δήμου.  

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού ενώ αποτελούν το 22,35% κατά μέσο όρο των προϋπολογισθέντων 

εσόδων κατά την τριετία 2017-2019 τελικά διαμορφώνονται στο ποσοστό των 1,55% των 

πραγματικά εισπραχθέντων εσόδων. Οι αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι δεν 

εισπράχθηκε το προβλεπόμενο ποσοστό βεβαιωμένων εσόδων κατά την προηγούμενη χρήση 

και μεταφέρθηκε ως ανείσπρακτο στην επόμενη. Ακόμη πρόκειται για οφειλές, για τις οποίες ο 
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Δήμος Βόλου έχει λάβει τα απαραίτητα εισπρακτικά μέτρα, τα οποία δεν έχουν ευόδωση. Με 

δεδομένο το γεγονός ότι οι αποκλίσεις των εισπραχθέντων εσόδων δημιουργεί προβλήματα 

στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του δήμου, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναπτύξουν 

δράσεις με εισπρακτικά μέτρα. 

Δεν χρησιμοποιήθηκε ο δανεισμός για την ενίσχυση των εσόδων του Δήμου Βόλου, γεγονός 

που μαρτυρά την οικονομική αυτοτέλεια του δήμου. 

Το χρηματικό υπόλοιπο αποτελεί κατά μέσο όρο στην τριετία 2017-2019 το 23,78% των 

συνολικών εσόδων του δήμου, σε αντίθεση με την τριετία 2012-2014 κατά την οποία το 

αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 7,45%, εκδηλώνοντας μειωτική τάση του δείκτη 

απορρόφησης των χρηματικών διαθεσίμων του δήμου. 

 

2.4.2 Ανάλυση εξόδων τριετίας 2017-2019 

Εισαγωγή 

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 

10. 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) 

11. Επενδύσεις (αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, προμήθεια παγίων, έργα, μελέτες, 

έρευνες, πειραματικές εργασίες, τίτλοι πάγιας επένδυσης) 

12. Πληρωμές ΠΟΕ (υποχρεώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών) 

13. Αποθεματικό 

και παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. 

Για την επεξεργασία των δεδομένων των εξόδων του Δήμου Βόλου έγινε χρήση των Πινάκων 

22 «Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 2017» 23 «Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 2018» και 24 

«Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 2019» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) απολογιστικών πινάκων εξόδων 

της τριετίας 2017-2018-2019 αντίστοιχα. 

 

Δείκτης προτεραιοτήτων του Δήμου-Πληρωθέντα έξοδα 

Ανάλυση πληρωθέντων εξόδων 
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Κατά την τριετία 2017-2019 οι συνολικές πληρωμές του δήμου παρουσίασαν ουσιαστικές 

μεταβολές (αύξηση των πληρωμών το έτος 2018 σε σχέση με το 2017 ποσοστού 8,46% και 

μείωση των πληρωμών το έτος 2019 σε σχέση με το 2018 ποσοστού 12,60%) οι υποκατηγορίες 

των εξόδων, σύμφωνα με τον Πίνακα 25 «Πληρωθέντα έξοδα τριετίας 2017-2019» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), μαρτυρούν το δείκτη προτεραιοτήτων των πληρωμών του δήμου ως εξής: 

 Tα έξοδα χρήσης αποτελούν το 81,55% των συνολικών πληρωμών για το έτος 2017, 

το 76,07% για το 2018 και το 72,66% για το 2019 (μέση ετήσια μείωση 4,44%). 

 Οι επενδύσεις αποτελούν το 5,06% των συνολικών πληρωμών για το έτος 2017, το 

8,91% για το 2018 και το 11,57% για το 2019  (μέση ετήσια αύξηση 3,26%). 

 Οι πληρωμές ΠΟΕ αποτελούν το 13,39% των συνολικών πληρωμών για το έτος 2017, 

το 15,01% για το 2018 και το 15,77% για το 2019 (μέση ετήσια αύξηση 1,19%). 

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου 

ετών 2015-2019 όπου η μέση ετήσια αύξηση των πληρωμών ΠΟΕ για τα έτη 2012-

2014 ανερχόταν στο ποσοστό των 36,40%, συμπεραίνεται ότι οι υποχρεώσεις του 

Δήμου Βόλου τακτοποιούνται πλέον σε ικανοποιητικότερα χρονικά όρια. 

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 26  

«Πληρωθέντα έξοδα ανά υπηρεσία τριετίας 2017-2019»  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) συμπεραίνουμε τα 

παρακάτω: 

 Οι Γενικές Υπηρεσίες απορρόφησαν το 19,09% των πληρωμών για το έτος 2017, το 

18,91% για το 2018 και το 21,93% για το 2019. 

 Οι Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής απορρόφησαν 

το 23,04% των πληρωμών για το έτος 2017, το 21,33% για το 2018 και το 4,64% για το 

2019. 

 Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού απορρόφησε το 18,98% των 

πληρωμών για το έτος 2017, το 17,34% για το 2018 και το 23,16% για το 2019. 

 Οι Τεχνικές Υπηρεσίες απορρόφησαν το 4,89% των πληρωμών για το έτος 2017, το 

7,71% για το 2018 και το 9,33% για το 2019. 
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 Οι Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίες απορρόφησαν το 7,39% των πληρωμών για 

το έτος 2017, το 7,06% για το 2018 και το 7,81% για το 2019. 

Σχόλια 

Σημαντική διαφορά στην τριετία 2017-2019 παρατηρείται στο ποσοστό απορρόφησης των 

πληρωμών στην Υπηρεσία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής (από 23,04% το 

2017 σε 4,64% το 2019). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Βόλου από το 2019 και 

εφεξής δεν εισπράττει επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση με σκοπό την καταβολή 

προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους. 

Τα έξοδα χρήσης απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών, αποδεικνύοντας το 

μεγάλο κόστος της λειτουργίας του δήμου. 

Οι επενδύσεις απορροφούν ελάχιστο μέρος των πληρωμών. Παρόλα αυτά παρατηρείται μέση 

ετήσια αύξηση 3,26% στο σύνολο των πληρωμών. 

 

Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου- Αναμορφώσεις 

Ανάλυση  

Αν και τα τελικά διαμορφωθέντα έξοδα αποτελούν κατά μέσο όρο το 113,48% των αρχικά 

προϋπολογισθέντων εξόδων κατά την τριετία 2017-2019, οι υποκατηγορίες των εξόδων, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 27 «Προϋπολογισθέντα έξοδα σε σχέση με τα διαμορφωθέντα  

τριετίας 2017-2019» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), έχουν ως εξής: 

 τα προϋπολογισθέντα έξοδα χρήσης αποτελούν το 110,97% των τελικών 

διαμορφωθέντων για το έτος 2017, το 111,55% για το 2018 και το 102,86% για το 

2019. 

 Οι προϋπολογισθέντες επενδύσεις αποτελούν το 135,28% των τελικών 

διαμορφωθέντων για το έτος 2017, το 167,56% για το 2018 και το 143,39% για το 

2019.  

 Οι προϋπολογισθέντες πληρωμές Π.Ο.Ε. αποτελούν το 100,02% των τελικών 

διαμορφωθέντων για το έτος 2017, το 106,49% για το 2018 και το 100,93% για το 

2019.  

 

Σχόλια 

Οι εκτιμήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού επαληθεύονται σε μεγάλο βαθμό, όσον 

αφορά στις πληρωμές ΠΟΕ. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο στην κατηγορία των εξόδων χρήσης και 
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των επενδύσεων, όπου παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις. Θα πρέπει να εκτιμώνται καλύτερα 

τόσο τα ιστορικά δεδομένα, όσο και οι προοπτικές για την περαιτέρω βελτίωση του τρόπου 

κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

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. 

Ανάλυση πληρωθέντων/τιμολογηθέντων εξόδων ανά υπηρεσία 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 28 «Πληρωθέντα έξοδα σε σχέση με τα τιμολογηθέντα τριετίας 2017-

2019» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) τα συνολικά πληρωθέντα έξοδα σε σχέση με τα τιμολογηθέντα 

ανέρχονται στο ποσοστό των 94,85% για το έτος 2017, στο 97,11% για το 2018 και στο 95,10% 

για το 2019. Όσον αφορά στις επιμέρους υπηρεσίες ισχύουν τα εξής: 

 Στις γενικές υπηρεσίες εξοφλήθηκαν το 97,89% των τιμολογηθέντων δαπανών για το 

έτος 2017, το 98,73% για το 2018 και το 98,97% για το 2019. 

 Στις οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες εξοφλήθηκαν το 96,61% των 

τιμολογηθέντων δαπανών για το έτος 2017, το 97,75% για το 2018 και το 96,52% για 

το 2019. 

 Στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εξοφλήθηκαν το 96,07% των 

τιμολογηθέντων δαπανών για το έτος 2017, το 97,39% για το 2018 και το 91,48% για 

το 2019. 

 Στις τεχνικές υπηρεσίες εξοφλήθηκαν το 91,91% των τιμολογηθέντων δαπανών για το 

έτος 2017, το 96,36% για το 2018 και το 97,25% για το 2019. 

 Στις πληρωμές ΠΟΕ εξοφλήθηκαν το 92,41% των τιμολογηθέντων δαπανών για το 

έτος 2017, το 93,41% για το 2018 και το 94,31% για το 2019. 

 

Σχόλια 

Παρατηρείται ικανοποιητική ανταπόκριση του Δήμου Βόλου στην εξόφληση των απαιτήσεων 

που δημιουργεί προς τρίτους την τριετία 2017-2019 (εξόφληση του 95,69% των 

τιμολογηθέντων υποχρεώσεων), με εξαίρεση τις υποχρεώσεις τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας και 

Κοιμητηρίων και τα έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ, όπου εμφανίζονται 

σημαντικές αποκλίσεις.  
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Αξιολόγηση Εξόδων του Δήμου Βόλου 

 Οι λειτουργικές δαπάνες κατά την τριετία 2017-2019 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 στη μισθοδοσία των υπαλλήλων για την ομαλή λειτουργία 

του. 

 Οι επενδύσεις απορροφούν ελάχιστο μέρος των πληρωμών. Παρόλα αυτά παρατηρείται 

μέση ετήσια αύξηση 3,26% στο σύνολο των πληρωμών. 

 Οι εκτιμήσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού επαληθεύονται σε μεγάλο 

βαθμό, όσον αφορά στις πληρωμές ΠΟΕ. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο στην κατηγορία 

των εξόδων χρήσης και των επενδύσεων, όπου παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις. Θα 

πρέπει να εκτιμώνται καλύτερα τόσο τα ιστορικά δεδομένα, όσο και οι προοπτικές για 

την περαιτέρω βελτίωση του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού.  

 Παρατηρείται ικανοποιητική ανταπόκριση του Δήμου Βόλου στην εξόφληση των 

απαιτήσεων που δημιουργεί προς τρίτους την τριετία 2017-2019 (εξόφληση του 

95,69% των τιμολογηθέντων υποχρεώσεων), με εξαίρεση τις υποχρεώσεις τις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Κοιμητηρίων και τα έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες 

από ΠΔΕ, όπου εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις.  
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2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

2.5.1 Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού– 

ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) 

 

Για το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ διαθέσιμα στοιχεία προς επεξεργασία ήταν οι 

απολογισμοί ετών 2017-2018-2019 της επιχείρησης και τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου 

Βόλου. 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τα τακτικά έσοδα αποτελούν το 55,56% των συνολικών 

εσόδων για το έτος 2017, το 51,71% για το 2018 και το 53,66% για το 2019, παρουσιάζοντας 

μέση ετήσια μείωση 0,95%. 

Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν μέση ετήσια αύξηση 7%. 

 
Πίνακας 2.5.1 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2017-2019. 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017 2018 2019 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  6.212.043,65 € 6.153.019,67 € 6.870.689,77 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.359.690,60 € 1.540.350,82 € 1.468.256,23 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.216.052,93 € 2.316.320,96 € 2.452.349,33 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.391.969,21 € 1.888.511,66 € 2.011.879,38 € 

ΣΥΝΟΛΟ 11.179.756,39 € 11.898.203,11 € 12.803.174,71 € 

Πηγή: ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία. 

 

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τα έξοδα χρήσης αποτελούν το 69,05% των συνολικών 

εξόδων για το έτος 2017, το 68,27% για το 2018 και το 68,39% για το 2019. Από αυτά το 

79,23% για το έτος 2017, το 79,01% για το 2018 και το 75,20% για το 2019 αφορούν σε 

αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 

Οι επενδύσεις αποτελούν το 0,84% των συνολικών εξόδων για το έτος 2017, το 1,11% για το 

2018 και το 1,13%  για το 2019. 

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν με μέση ετήσια αύξηση 7,92%.  

Οι συνολικές επιχορηγήσεις του Δήμου Βόλου προς το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ανέρχονται στο 

ποσό των 5.403.000,00€ για το έτος 2017, 5.363.435,02€ για το έτος 2018 και 6.105.000,00€ 

για το έτος 2019. 
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Πίνακας 2.5.2 Απολογιστικά στοιχεία εξόδων 2017-2019. 

  ΔΑΠΑΝΕΣ 2017 2018 2019 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ       

60 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 5.083.559,12 € 5.333.055,49€ 5.564.351,66 € 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 128.401,12 € 168.628,59 € 246.763,39 € 

62 Παροχές τρίτων 642.502,52 € 617.131,92 € 800.859,33 € 

63 Φόροι και τέλη 14.446,49 € 7.363,22 € 6.952,67 € 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 255.770,34 € 361.166,80 € 382.403,27 € 

65 

Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 520,51 € 803,63 € 1.227,95 € 

66 

Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 272.189,36 € 261.373,25 € 372.912,62 € 

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους 0,00€ 0,00€ 21.539,79€ 

68 Λοιπά έξοδα 18.443,82 € 154,79 € 2.001,97 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 6.415.833,28 € 6.749.677,69 € 7.399.012,65 € 

          

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ       

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 

έργων και προμήθειες παγίων 78.013,98 € 109.558,32 € 121.989,91 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 78.013,98 € 109.558,32 € 121.989,91 € 

          

8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ       

81 

Πληρωμές οφειλών 

παρελθόντων οικονομικών 

ετών (ΠΟΕ) 601.086,92 € 729.164,06 € 865.610,52 € 

82 Λοιπές Αποδόσεις 2.196.310,55 € 2.297.923,66 € 2.432.221,98 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.797.397,47 € 3.027.087,72 € 3.297.832,50 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ  9.291.244,73€ 9.886.323,73 € 10.818.835,06 € 

Πηγή: ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία. 

 

 

2.5.2 Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης – Δημοτικό 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) 

 

Για την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ διαθέσιμα στοιχεία προς επεξεργασία ήταν οι 

απολογιστικοί πίνακες ετών 2017-2018-2019. 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι πωλήσεις υπηρεσιών αποτελούν το 3,75% των 

συνολικών εσόδων για το έτος 2017, το 3,56% για το 2018 και το 2,51% για το 2019, 

παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση 15,12%. 
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Οι επιχορηγήσεις είναι η κύρια πηγή εσόδου της επιχείρησης αφού αποτελούν το 94,47% των 

συνολικών εσόδων για το έτος 2017, το 96,09% για το 2018 και το 97,37% για το 2019, 

παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 3,91%. 

Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν μέση ετήσια αύξηση 2,35%. 

Το ποσό χρηματοδότησης του Δήμου προς την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ανήλθε στα 1.130.000,00€ για 

το έτος 2017, 1.230.000,00€ για το έτος 2018 και 1.230.000,00€ για το έτος 2019. 

 

Πίνακας 2.5.3 Στοιχεία εσόδων 2017-2019 βάσει ισολογισμών. 

ΕΣΟΔΑ 2017 2018 2019 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

168.970,15 € 167.670,55 € 118.262,50 € 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

4.257.166,66 € 4.525.314,56 € 4.594.095,88 € 

ΕΣΟΔΑ 

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΧΟΛΙΩΝ 

2.228,60 € 172,28 € 0,00 € 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.806,00 € 2.959,44 € 4.788,25 € 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

10.107,63€ 3.242,33€ 1.105,01€ 

ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

66.255,77€ 10.022,08€ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.506.534,81 € 4.709.381,24 € 4.718.251,64 € 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία. 

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού αποτελούν το 88,17% 

των συνολικών εξόδων για το έτος 2017, το 88,10% για το 2018 και το 85,97% για το 2019.   

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν με μέση ετήσια αύξηση 4,06%. 

 
Πίνακας 2.5.4 Στοιχεία εξόδων 2017-2019 βάσει ισολογισμών. 

ΕΞΟΔΑ 2017 2018 2019 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.345.033,26 € 3.589.216,64 € 3.527.832,59 € 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 76.036,89 € - - 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 194.290,20 € - - 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 5.031,03 € - - 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 173.210,51 € 472.550,09 € 528.971,82 € 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 272,04 € 777,19 € 852,73 € 

ΑΛΛΑ ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 

ΖΗΜΙΕΣ - 11.337,03 € 45.869,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.793.873,93€ 4.073.880,95€ 4.103.526,14€ 

Πηγή: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ιδία επεξεργασία. 
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2.5.3 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 

(ΔΕΥΑΜΒ) 

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τα τακτικά έσοδα (τέλη-δικαιώματα) είναι η κύρια πηγή 

εσόδων της επιχείρησης αφού αποτελούν το 71,13% των συνολικών εσόδων για το έτος 2017, 

το 89,18% για το 2018 και το 87,51% για το 2019, παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 

18,55%. 

Οι επιχορηγήσεις αποτελούν το 28,43% των συνολικών εσόδων για το έτος 2017, το 10,66% 

για το 2018 και το 12,42% για το 2019, παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση  21,94%. 

Ωστόσο συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2017-2019 με τα αντίστοιχα των ετών 2011-2013, 

που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Βόλου 2014-2019, όπου η μέση τιμή των ετήσιων επιχορηγήσεων της επιχείρησης για τα 

παραπάνω έτη ήταν 0,79% των συνολικών εσόδων, η αύξηση των επιχορηγήσεων της 

επιχείρησης την τριετία είναι αξιοσημείωτη (μέση τιμή ετήσιων επιχορηγήσεων 2017-2018 

17,17% των συνολικών εσόδων). 

Τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν μέση ετήσια αύξηση 5,17%. 

 
Πίνακας 2.5.5 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2017-2019. 

ΕΣΟΔΑ 2017 2018 2019 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.950.657,16 € 14.044.025,11 € 13.475.905,74 € 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  3.977.970,74 € 1.678.553,16 € 1.912.387,24 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 61.663,48€ 25.319,16 € 10.378,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ 13.990.291,38€ 15.747.897,76 € 15.398.671,86 € 
Πηγή: ΔΕΥΑΜΒ, ιδία επεξεργασία. 

 

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν το 60,01% των 

συνολικών εξόδων για το έτος 2017, το 62,72% για το 2018 και το 61,81% για το 2019.   

Τα έξοδα που αφορούν σε επενδύσεις αποτελούν το 39,98% των συνολικών εξόδων για το έτος 

2017, το 37,28% για το 2018 και το 38,19% για το 2019.  

Τα συνολικά έξοδα ωστόσο παρουσίασαν μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,88% για τα έτη 

2017-2019.  
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Πίνακας 2.5.6: Απολογιστικά στοιχεία εσόδων 2017-2019. 

ΕΞΟΔΑ 2017 2018 2019 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 8.905.677,67 € 7.443.749,55 € 8.152.880,93 € 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 2.854.893,17 € 3.195.288,92 € 2.922.754,11 € 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 3.078.717,23 € 1.228.953,38 € 2.114.316,77 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.933.610,40€ 4.424.242,30€ 5.037.070,88€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 14.839.288,07 € 11.867.991,85 € 13.189.951,81€ 
Πηγή: ΔΕΥΑΜΒ, ιδία επεξεργασία. 

 

 

Συμπεράσματα 

Σχόλια επί του δημοσιευθέντος Ισολογισμού 2018 του Δήμου Βόλου 

Ο ισολογισμός του δήμου 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. Δείκτης γενικής ρευστότητας ή κεφαλαίου κίνησης: κυκλοφορούν ενεργητικό/ 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (33.085.635,95€/28.472.066,83€)=1,16 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί την ικανότητα του δήμου να αντιμετωπίζει βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. Όσο, λοιπόν, μεγαλύτερο είναι το παραπάνω πηλίκο τόσο καλύτερη η θέση του 

δήμου από πλευράς ρευστότητας. 

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 (33.085.635,95€-4.613.569,12€=28.472.066,83€). Αποτελεί το περιθώριο 

ασφάλειας για να είναι σε θέση ο δήμος να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή 

του κεφαλαίου κίνησης. 

Από τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος του 

Δήμου Βόλου ετών 2015-2019 όπου ο παραπάνω δείκτης κατά το έτος 2012 ήταν 2,34 

συμπεραίνουμε ότι η ρευστότητα του δήμου είναι αρκετά περιορισμένη. 

2. Δείκτης δανειακής εξάρτησης: σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο παθητικού 

(11.197.626,95€/312.475.511,69€=3,58%) 

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. 
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Επομένως όσο πιο μικρό είναι το παραπάνω ποσοστό τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια και 

προστασία διασφαλίζεται προς τους πιστωτές του δήμου. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η δανειακή εξάρτηση του δήμου είναι πολύ μικρή. 

3. Δείκτης επιδοτήσεων: έσοδα επιδοτήσεων/σύνολο οργανικών εσόδων 

(29.322.726,69€/50.404.734,69€=58,17%) 

Ο παραπάνω δείκτης φανερώνει το βαθμό εξάρτησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού του 

δήμου από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Επομένως, όσο πιο μικρό είναι το παραπάνω ποσοστό 

τόσο μεγαλύτερη αυτονομία παρουσιάζει ο δήμος. Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ότι τα έσοδα 

του Δήμου Βόλου εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιχορηγήσεις του κράτους. 

            4. Δείκτης ανθρώπινου δυναμικού: κόστος απασχόλησης/συνολικά έσοδα 

(17.228.660,22€/85.726.299,98€=20,09%) 

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. 

Σχόλια στον τρόπο κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου 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. 

2. Κατά την ανάλυση των εσόδων προέκυψε ότι η αυτοδυναμία του δήμου κυμαίνεται σε 

περιορισμένα επίπεδα, με κύριο σημείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί 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. 

4. Όσον αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο, παρατηρείται μειωμένος δείκτης απορρόφησης των 

χρηματικών διαθεσίμων του δήμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

3.1 Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT Ανάλυση) 

Έχοντας εξετάσει στα προηγούμενα κεφάλαια την κατάσταση της περιοχής του Δήμου Βόλου 

στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση», καθώς και του 

Δήμου ως Οργανισμό, στον παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Βόλου. Η αξιολόγηση 

αυτή γίνεται με τη μέθοδο της SWOT ανάλυσης, με την οποία καταγράφονται τα εσωτερικά 

ισχυρά (strengths) και αδύναμα (weaknesses) σημεία του δήμου (ως περιοχής και ως 

οργανισμού), καθώς και οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats) που προκύπτουν από 

το εξωτερικό περιβάλλον του. Στόχος είναι αφενός η αξιοποίηση των δυνατών σημείων και των 

ευκαιριών και αφετέρου η αντιμετώπιση των αδυναμιών και των απειλών, ώστε να εντοπιστούν 

τα κρίσιμα ζητήματα για την εσωτερική και τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT για την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής και 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Βόλου, ανά θεματικό τομέα.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Αξιόλογα στοιχεία φυσικού 

περιβάλλοντος και  πλούσια 

βιοποικιλότητα 

Ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών 

Πλούσια γεωμορφολογία  

Αξιόλογο υδρογραφικό δίκτυο 

Εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο 

Ύπαρξη πολλών ακτών 

βραβευμένων με Γαλάζια Σημαία 

Ήπιο κλίμα 

Εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δ. 

Βόλου 

Ύπαρξη μονάδας κομποστοποίησης 

δημοτικών πράσινων αποβλήτων 

(κλαδέματα) 

Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 

πόρων για χρηματοδότηση δράσεων 

διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων (πρόταση κατασκευής 

Αέρια ρύπανση, κυρίως 

μικροσωματιδίων PM 10 και PM 2,5, 

από βιομηχανίες, θέρμανση και 

κυκλοφορία αυτοκινήτων 

Σημαντικά αυξημένα περιστατικά 

αναπνευστικών και άλλων 

νοσημάτων κατοίκων 

Ρύπανση και μόλυνση  εδάφους και 

Παγασητικού κόλπου από 

φυτοφάρμακα και ύπαρξη βόθρων 

Μείωση υδροφόρου ορίζοντα 

Απειλούμενα είδη πανίδας εξαιτίας 

της ανθρώπινης δραστηριότητας 

Ελλιπείς υποδομές και ενέργειες για 

την προστασία του περιβάλλοντος 

Ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων 

λόγω ανεπαρκών έργων 

αντιπλημυρικής προστασίας 

Ελλιπής ενημέρωση εμπλεκόμενων 

φορέων και υπηρεσιών σε θέματα 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

Συνεργασία με Πανεπιστήμιο και 

άλλους φορείς για χρήση σωστής 

τεχνολογίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 

το Κλίμα 

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

ανακύκλωση και την κυκλική 

οικονομία  

Εγκεκριμένο νέο Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) 

και ύπαρξη νέου θεσμικού πλαισίου 

Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση 

πολιτών και διαφόρων φορέων 

αναφορικά με την κλιματική αλλαγή 

και την προστασία του 

περιβάλλοντος και της υγείας 

Αξιοποίηση του νέου θεσμικού 

πλαισίου για την αναβάθμιση της 

υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου  

Ύπαρξη απειλών από φυσικά αίτια 

(σεισμοί, πλημμύρες, 

κατολισθήσεις, καύσωνες) 

Η περιοχή του δήμου είναι υψηλής 

σεισμικής επικινδυνότητας. 

Συνέπειες κλιματικής αλλαγής 

(αύξηση της θερμοκρασίας, 

ανομβρία και λειψυδρία, διάβρωση 

ακτών, πυρκαγιές κλπ.) 

Περαιτέρω υποβάθμιση φυσικών 

πόρων 

Περαιτέρω αύξηση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Φαινόμενα αστικής θερμικής 

νησίδας 

Ύπαρξη μεγάλων βιομηχανιών 

στην πόλη και καύση ρυπογόνων 

υλικών 

Έλλειψη αποδεκτών οικιακών 

οργανικών απορριμμάτων στη 
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πράσινου σημείου και προμήθειας 

εξοπλισμού) 

Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 

πόρων για χρηματοδότηση έργων 

και μελετών για τη βελτίωση της 

λειτουργίας και των υποδομών της 

ΔΕΥΑΜΒ 

Ύπαρξη ανεπτυγμένου οδικού 

δικτύου και ικανοποιητική σύνδεση 

μεταξύ δημοτικών ενοτήτων 

Υλοποιούμενα έργα  βελτίωσης 

αγροτικής οδοποιίας 

Σιδηροδρομική σύνδεση Βόλου  

Εμπορικό και τουριστικό λιμάνι 

Διεθνές αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου 

Ύπαρξη Στρατηγικής Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και υλοποίηση 

προβλεπόμενων έργων για τη 

βελτίωση της κυκλοφορίας  και την 

αναβάθμιση και προστασία του 

περιβάλλοντος (επέκταση οδών 

ήπιας κυκλοφορίας, επέκταση του 

και πολιτικής προστασίας 

Μη επίτευξη ποσοτικών στόχων 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων Βόλου 

Εγκατάλειψη μονάδας 

κομποστοποίησης  δημοτικών 

πράσινων αποβλήτων  (κλαδέματα) 

Μεγάλο ποσοστό μη ανακυκλώσιμου 

υπολείμματος (37%)  στους κάδους 

ανακύκλωσης 

Απόκλιση κατά 23% από τον μέσο 

όρο της χώρας στην ανακύκλωση 

Μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο 

ποσοστό των βιοαποικοδομήσιμων 

απορριμμάτων που καταλήγουν στο 

ΧΥΤΑ 

Μικρή διάρκεια ζωής ΧΥΤΑ (10 

χρόνια περίπου) 

Έλλειψη πράσινων σημείων και 

γωνιών ανακύκλωσης  

Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης 

Αξιοποίηση του Εθνικού 

Προγράμματος Διαχείρισης 

Κινδύνων και Κρίσεων για την 

κατάρτιση δημοτικών υπαλλήλων 

και εθελοντών από το Ινστιτούτο 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων           

Προμήθεια εξειδικευμένου 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας μέσω 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων   

Εκπόνηση Προσεισμικού Ελέγχου 

στα δημοτικά κτίρια με την 

αξιοποίηση  προγράμματος εθνικών 

πόρων  

Προστασία της Δημόσιας Υγείας 

μέσω της εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής και Εθνικής 

νομοθεσίας σχετικά με τη 

συμμόρφωση για τα όρια των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

πόσιμου νερού. 

Θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό 

Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 

χώρα  

Υποστελέχωση ΦΟΔΣΑ Ν. 

Μαγνησίας 

Αδυναμία ολοκλήρωσης των 

συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων  

Ανεξέλεγκτες ιδιωτικές γεωτρήσεις 

και υδροληψίες για άρδευση 

Αλόγιστη χρήση νερού στις 

αρδευόμενες εκτάσεις 

Χρονοβόρες διαδικασίες 

αδειοδότησης εγκατάστασης 

Α.Π.Ε. (αιολικά και υδροηλεκτρικά 

έργα) 

Το δίκτυο φυσικού αερίου δεν 

καλύπτει όλες τις Δημοτικές 

Ενότητες 

Μη ικανοποιητική σιδηροδρομική 

σύνδεση με τη Λάρισα αλλά και με 

την υπόλοιπη περιφέρεια 

Ελλιπείς εγκαταστάσεις και 
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δικτύου ποδηλατοδρόμων και 

συστήματα ηλεκτρικών ποδηλάτων 

κλπ.) 

Ύπαρξη δικτύου πεζοδρόμων στο 

κέντρο της πόλης 

Δημιουργία κυκλικών κόμβων  

Μελλοντική αύξηση χώρων 

στάθμευσης με το υπό κατασκευή 

πολυώροφο κτίριο στάθμευσης στο 

κέντρο 

Διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 

κυκλοφορίας ΑμεΑ 

Εγκεκριμένη μελέτη για νέο 

Δημοτικό Σύστημα Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης (ΔΗΣΕΣ) και 

μελλοντική λειτουργία του 

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 

την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Υλοποίηση έργων ανάπλασης 

κοινοχρήστων χώρων μέσω της 

ακαθάρτων σε όλους τους οικισμούς 

(τεχνικά και οικονομικά δύσκολο 

λόγω ανάγλυφου εδάφους) 

Υψηλό κόστος συντήρησης δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων  

Ανάγκη εκσυγχρονισμού παλαιού 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

πολεοδομικού συγκροτήματος και 

της Μονάδας Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Απόρριψη ακατάλληλων λυμάτων 

στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

και όμβριων 

Έλλειψη Σχεδίου Διαχείρισης των 

υδατικών πόρων (Masterplan) και 

ασφάλειας νερού 

Μη ολοκληρωμένη αποτύπωση 

υδατικών πόρων και δικτύων 

ύδρευσης και άρδευσης 

Πεπαλαιωμένα τμήματα  του δικτύου 

ύδρευσης και υψηλό κόστος 

συντήρησης του και των λοιπών 

(ΕΜΣΥ) 

Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 

πόρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διαχείριση 

αποβλήτων 

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και 

χρηματοδοτήσεις σχετικά με το 

περιβάλλον (π.χ. Σύμφωνο των 

δημάρχων) 

Χρηματοδότηση έργων ύδρευσης 

και άρδευσης από διάφορες πηγές 

(ΕΣΠΑ, Εθνικά Προγράμματα κ.α.) 

Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου 

Ενδιαφέρον για τη δημιουργία 

υδατοδρομίου 

Μετατροπή της σιδηροδρομικής 

σύνδεσης με τη Λάρισα σε 

ηλεκτροκίνητη  

Ανάπτυξη συνδυασμένων 

μεταφορών   

Ύπαρξη Master Plan Λιμένος Βόλου 

υποδομές ελλιμενισμού σκαφών 

Απουσία θαλάσσιας συγκοινωνίας 

μικρών αποστάσεων 

Χρονοβόρες διαδικασίες 

σύνταξης/έγκρισης μελετών με 

αποτέλεσμα τη μη 

εφαρμοσιμότητά τους  

Κίνδυνος άρσης απαλλοτριώσεων 

λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και 

αποζημιώσεων 

Θεσμικό πλαίσιο για τη 

χωροθέτηση νέων κοιμητηρίων  

Φθορές στο φυτικό υλικό των 

χώρων πρασίνου λόγω γήρανσης, 

έξαρσης φυτικών ασθενειών ή/και 

καιρικών συνθηκών 
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ΣΒΑΑ 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για 

έργα και μελέτες αστικής 

αναζωογόνησης   

Ύπαρξη τριών μεγάλων χώρων 

πρασίνου στον αστικό ιστό (πάρκο 

Αναύρου, πολιτιστικό άλσος Ν. 

Ιωνίας και πάρκο Πεδίου Άρεως) 

Πρόληψη πυρκαγιάς, μέσω 

εγκεκριμένου έργου, σε τρεις 

περιοχές του Δήμου (αλσίλια) με την 

τοποθέτηση συστήματος καμερών  

Εξασφάλιση χρηματοδότησης 

Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την 

ανάπλαση του πάρκου στο Πεδίο 

Άρεως 

Αντικατάσταση συμβατικών 

λαμπτήρων με λαμπτήρες led σε με 

μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου 

της πόλης 

 

υποδομών των περιφερειακών Δ.Ε. 

Ανάγκη για νέα δίκτυα ύδρευσης  

Απώλειες λόγω διαρροών, κλοπών 

νερού και σφαλμάτων ή έλλειψης 

υδρομέτρων  

Έλλειψη σχεδίου για την 

ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση 

των υποδομών άρδευσης  

Μη εκσυγχρονισμένα συστήματα 

άρδευσης και ελλιπής συντήρηση 

του δικτύου άρδευσης 

Χρήση του νερού ύδρευσης για 

άρδευση των πάρκων 

Ελάχιστη χρήση ΑΠΕ στα δημοτικά 

κτίρια,  εγκαταστάσεις και υποδομές 

Ενεργοβόρες λειτουργίες για 

άντληση, επεξεργασία νερού και 

λειτουργία ΕΕΛ και Αντλιοστασίων 

Λυμάτων. 

Ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια και 

έλλειψη μελετών ενεργειακής 

για την αναδιοργάνωση της 

λιμενικής ζώνης και ύπαρξη 

εγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

όρων 

Ολοκλήρωση της περιφερειακής 

οδού  

Αυξανόμενη τάση των κατοίκων για 

εναλλακτικούς του αυτοκινήτου 

τρόπους μετακίνησης  

Προώθηση της βιώσιμης και 

πολυτροπικής μετακίνησης στην 

πόλη μέσω της εκπόνησης και 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ  

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο 

δήμο (εκπόνηση και εφαρμογή του  

Σχεδίου Φόρτισης ηλεκτρικών 

Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και προμήθεια 

δημοτικών ηλεκτρικών οχημάτων) 

Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού 

σχεδιασμού και χρηματοδοτήσεις 

από προγράμματα εθνικών πόρων 

για την ολοκλήρωσή του 
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αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων  

Μη επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης 

Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) στο 

πλαίσιο του Συμφώνου των 

Δημάρχων 

Έλλειψη υποδομών για την  

προώθηση της ηλεκτροκίνησης  

Ελλιπείς εγκαταστάσεις και 

υποδομές αλιευτικών καταφυγίων  

Μέτρια κατάσταση οδικού δικτύου 

στον αστικό ιστό  

Ανάγκη βελτίωσης της αγροτικής 

οδοποιίας 

Έλλειψη ασφαλών διαβάσεων πεζών 

κατά μήκος της περιφερειακής οδού  

Διαμπερείς κινήσεις και μη 

κατάλληλη σύνδεση μεταξύ των 

οδών εντός αστικού ιστού και σε 

πολλούς οικισμούς (Ν. Παγασές, 

Αγριά κλπ.) 

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο 

Αξιοποίηση τμημάτων της χερσαίας 

ζώνης του λιμένα  από το δήμο  

Ύπαρξη πολλών αξιόλογων και 

διατηρητέων κτιρίων στο δήμο 
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κέντρο της πόλης 

Έλλειψη χώρων στάθμευσης και 

παράνομη στάθμευση  

Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου 

πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων 

Ανεπαρκής προσβασιμότητα ΑμεΑ 

σε δημοτικά κτίρια και 

κοινόχρηστους χώρους 

Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και 

πεζοδρομίων και δυσκολία κίνησης 

πεζών 

Έλλειμμα κοινόχρηστων χώρων, 

κοινωφελών εξυπηρετήσεων, χώρων 

πρασίνου και οργανωμένων 

περιοχών αναψυχής 

Μεγάλες πυκνότητες δόμησης  στις 

κεντρικές πολεοδομικές ενότητες ΠΣ 

Βόλου 

Μη ολοκληρωμένος χωροταξικός και 

πολεοδομικός σχεδιασμός στις ΔΕ 

του  Δ. Βόλου Δυσκολία εφαρμογής 

σχεδίου πόλης λόγω έλλειψης πόρων 
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για απαλλοτριώσεις  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Η διασφάλιση καλύτερου επίπεδου 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην τρίτη 

ηλικία, ευρύτερη αποδοχή του ρόλου 

της δομής, ανάπτυξη καινοτόμων 

δράσεων από κοινού (ΚΑΠΗ & 

Βοήθεια στο Σπίτι), αποφυγή 

απομόνωσης των ωφελούμενων του 

εν λόγω προγράμματος, ανάπτυξη 

δικτύου παρεχόμενων ιατρικών 

υπηρεσιών με τα ιατρεία του ΚΑΠΗ 

και καλύτερη παροχή υπηρεσιών 

υγείας, εξοικονόμηση χρόνου για 

ανάπτυξη νέων δράσεων, έμπειρο 

προσωπικό και των δύο δομών. 

Λειτουργία στο Δήμο δομών όπως 

ξενώνα φιλοξενίας γυναικών 

θυμάτων βίας, ξενώνες αστέγων, 

κοινωνικό παντοπωλείο & 

φαρμακείο. 

Ο Δήμος Βόλου συνιστά μέλος του 

Μη ύπαρξη ενιαίας πολιτικής δράσης 

καθώς και δράσεις υποστήριξης 

μοναχικών  ατόμων   για την τρίτη 

ηλικία. 

Η συνεχιζόμενη σύγχυση 

αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών 

Δήμου και Κοινωφελούς 

Επιχείρησης λόγω έλλειψης κοινής  

πολιτικής δράσης και κοινού 

σχεδιασμού (π.χ. Κέντρο Κοινότητας 

& Πρόνοια). 

Ο μεγάλος όγκος ωφελούμενων 

ξεπέρασε τον αρχικό σχεδιασμό αλλά 

και τις μελλοντικές προβλέψεις 

δοκιμάζοντας οριακά την ποιότητα 

και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης. 

Δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις 

που προκύπτουν από τη Χάρτα για 

την Ισότητα των Φύλων (π.χ. η 

Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 

πόρων, συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων και διεθνών 

οργανισμών. 

Crowdfunding: Χρηματοδότηση από 

το πλήθος με χρήση ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. 

Νέο πλαίσιο συνεργασίας με τον 

ΟΑΕΔ: α) σύνταξη ατομικού σχεδίου 

δράσης σε συνεργασία με τον 

Σύμβουλο εργασιακής επανένταξης, 

β) εισαγωγή - εγγραφή ποσοστού 

των ωφελούμενων των κοινωνικών 

δομών στις σχολές μαθητείας. 

Συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 

το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 

Ισότητας και άλλους φορείς ή 

Έλλειψη άμεσης οικονομικής 

στήριξης ατόμων σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης από το κράτος. 

Έλλειψη υποδομών στήριξης 

αστέγων (υπνωτήρια, κοινόχρηστα 

πλυντήρια κλπ). 

Δεν υπάρχει δικτύωση– ουσιαστική 

συνεργασία με φορείς προώθησης 

της απασχόλησης (ΟΑΕΔ). 

Η μακροχρόνια υποστήριξη που 

παρέχουν οι κοινωνικές δομές 

(Κοινωνικό Παντοπωλείο, κ.α.), 

καθιστά τους ωφελούμενους 

απόλυτα εξαρτώμενους από αυτές 

και δε δραστηριοποιούνται 

εργασιακά, κρατώντας χαμηλό το 

επίπεδο ποιότητας ζωής τους. 

Απαιτούνται ενέργειες-δράσεις 

δραστηριοποίησής τους που θα 

συμβάλλουν στην εργασιακή 

επανένταξη και κοινωνική 

ενσωμάτωσή τους. 
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δικτύου ΟΤΑ που έχουν υπογράψει 

την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την 

Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 

Κοινωνίες (07/11/2011) 

Η επικείμενη λειτουργία του Job 

Center του Δήμου Βόλου. 

Λειτουργία Δομών Πολιτισμού σε 

όλο το εύρος του Δήμου 

Χρήση σύγχρονων και καινοτόμων 

εργαλείων έρευνας και τεκμηρίωσης. 

Υψηλή τεχνογνωσία στη 

διοργάνωση δράσεων και 

εκδηλώσεων. 

Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών 

υποδοµών. 

Πλούσια ιστορική και πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής. 

Ύπαρξη σημαντικών αθλητικών 

υποδομών. 

Σημαντική εμπειρία στελεχών της 

Διεύθυνσης Αθλητισμού λόγω της 

λειτουργία Τμήματος Ισότητας των 

Φίλων, Δημοτικής Επιτροπής 

Ισότητας κλπ). 

Ανάγκη λειτουργίας Συμβουλευτικού 

Κέντρου για την έμφυλη/ ενδο-

οικογενειακή βία, για τα περιστατικά 

της ευρύτερης περιοχής που δεν 

έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 

Συμβουλευτικό Κέντρο της Λάρισας. 

Μειωμένη εξωστρέφεια και 

περιορισμένα μέσα προβολής των 

δράσεων. 

Ανάγκη ανανέωσης και επέκτασης 

εξοπλισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

για τα εισιτήρια και πωλητήρια των 

μουσείων. 

Περιορισμένες δυνατότητες 

εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 

επισκεπτών. 

Έλλειψη σύνδεσης του πολιτισμού 

με την τουριστική προβολή. 

οργανισμούς. 

Αύξηση του ενδιαφέροντος 

κατανάλωσης πολιτιστικών 

προϊόντων – υπηρεσιών. 

Σημαντικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες 

στον τομέα του πολιτισμού. 

Ενεργοποίηση πολιτών στη διάσωση 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Διοργάνωση μεγάλου αριθμού  

πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

δράσεων. 

Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης και 

συμμετοχής των πολιτών στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες της 

Διεύθυνσης Πολιτισμού. 

Αξιοποίηση ΤΠΕ για την ανάδειξη 

πολιτιστικού αποθέματος 

Η λειτουργία στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας ΠΜΣ με αντικείμενο την 

ιστορία, αρχαιολογία, τον πολιτισμό 

και τις επαναχρήσεις κτιρίων. 

Ασταθές οικονομικό – κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Ελλιπής δημόσια χρηματοδότηση 

και μείωση χορηγιών. 
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οργάνωσης μεγάλων αθλητικών 

εκδηλώσεων. 

Ανάδειξη αθλητικών εγκαταστάσεων 

ως σημαντικών προορισμών 

αθλητικής προετοιμασίας. 

 

 

 

Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου 

διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων, 

εκδηλώσεων και ενιαίας πολιτιστικής 

ταυτότητας της περιοχής. 

αθλητικές εγκαταστάσεις. χωρίς 

άδειες λειτουργίας  

Κοστοβόρα χρήση αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Αξιοποίηση ΟΧΕ Πολιτισμού – 

Τουρισμού της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού  

H ανάληψη μεγάλων αθλητικών 

εκδηλώσεων δίνει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης σημαντικών χορηγιών. 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ισχυρός τριτογενής τομέας. 

Σημαντική καλλιεργητική ζώνη με 

γη υψηλής παραγωγικότητας (Νέα 

Αγχίαλος, Αρτέμιδα, Αισωνία). 

Παραχώρηση ιχθυόσκαλας στον  

Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και 

Αλιείας για λειτουργία προς 

αξιοποίηση. 

Βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία 

των αλιευμάτων στον  Παγασητικό. 

Παραγωγή και μεταποίηση 

προϊόντων στην περιοχή με υψηλό 

Ρύπανση Παγασητικού κόλπου. 

Μικρές επενδύσεις στον τομέα της 

αλιείας/υδατοκαλλιέργειας/ 

επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων. 

Συρρίκνωση της μεταποιητικής 

βάσης της περιοχής. 

Μειωμένος κύκλος εργασιών στον 

κλάδο τροφίμων και ποτών. 

Μείωση αεροπορικής κίνησης  

εξωτερικού στο Αεροδρόμιο 

Αγχιάλου (2013-2018). 

Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι 

(ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες, Αναπτυξιακοί Νόμοι, 

κ.ά.). 

Ανάπτυξη  δικτύων συνεργασίας 

μεταξύ πανεπιστημίων, 

επιχειρήσεων/βιομηχανιών, 

δημοσίου τομέα, κοινότητας (δίκτυα 

τριπλής & τετραπλής έλικας, τρίγωνα 

γνώσης κα). 

Η υψηλή επισκεψιμότητα της 

Ελλάδας συνολικά  

Ελλιπής συνεργασία τοπικών 

φορέων και απουσία κουλτούρας 

συνεργασιών. 

Παρατεταμένο ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον λόγω πανδημίας και 

μέτρων αντιμετώπισης αυτής. 

Μικρή θεσμική αρμοδιότητα της 

αυτοδιοίκησης για δημιουργία 

συνθηκών καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας στην περιοχή. 

Απουσία δράσεων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας. 
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δείκτη προστιθέμενης αξίας 

(φρούτα, λαχανικά, ψάρια, 

γαλακτοκομικά) που είναι στις 

πρώτες θέσεις των εξαγωγών. 

Δυναμικός ο κλάδος της βιομηχανίας 

μετάλλου με σημαντικές βιομηχανίες 

διεθνούς εμβέλειας. 

Ύπαρξη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

και συμβολής του σε διάφορους 

τομείς της τοπικής οικονομίας και 

απασχόλησης. 

Ύπαρξη φοιτητών από άλλες πόλεις 

με θετικές επιπτώσεις στην τόνωση 

της τοπικής οικονομίας 

Ανεπτυγμένοι οι κλάδοι του 

εμπορίου και του τουρισμού. 

Αύξηση αεροπορικής κίνησης  

εσωτερικού στο Αεροδρόμιο 

Αγχιάλου (2013-2018). 

Προσφορά μεγάλου αριθμού 

διαφορετικών εμπειριών, 

δραστηριοτήτων  και τουριστικών 

Μείωση κίνησης κρουαζιερόπλοιων 

(2013-2018). 

Έλλειψη απαραίτητων υποδομών και 

μαρίνας για προσέλκυση και 

υποδοχή τουριστών. 

Ελλιπής οργάνωση και 

προγραμματισμός στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες (προγραμματισμός  

εκδηλώσεων, ωράρια λειτουργίας 

κα) 

Αυξημένος αριθμός ανέργων 

ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 45-64 

(το 2019 σε σχέση με το 2015). 

Μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των 

ανέργων οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 

γυναίκες, και οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

επιπτώσεις στην αγορά εργασίας 

αλλά και στην κοινωνική συνοχή. 

Μικρή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

από επιχειρήσεις ή στρατηγικών 

marketing. 

Η συνεχής ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και ψηφιακών 

εργαλείων μάρκετινγκ 

Η ανερχόμενη τάση του τουρισμού 

εμπειριών 

 

 

 

Δυσμενές επιχειρηματικό 

περιβάλλον λόγω φορολογίας και  

γραφειοκρατίας συγκριτικά με 

άλλες χώρες. 
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προϊόντων.  

Ύπαρξη πολιτικής τουριστικής 

προβολής με την αξιοποίηση 

σταθερής συνεργασίας τοπικών 

φορέων και όμορων δήμων   τα 

τελευταία χρόνια.  

Σταθερές πληρότητες χωρίς μεγάλη 

εποχικότητα και μεταστροφή της 

περιοχής από πέρασμα σε κύριο 

προορισμό. 

Σταθερή  συμμετοχή και βράβευση 

παραλίων του Δήμου στο 

πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» τα 

τελευταία χρόνια. 

Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από 

επισκέπτες (σε σχέση με διαμονή, 

διατροφή, μεταφορές & ανθρώπους 

Μείωση του ποσοστού των ανέργων  

της ηλικιακής ομάδας 15-29 στο 

σύνολο των ανέργων (το 2019 σε 

σχέση με το 2015). 

 

 Απουσία δράσεων ανάπτυξης  

ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής 

οργανωσιακών αλλαγών και 

δικτύωσης. 

Μη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο 

Δήμο αναφορικά με την  άσκηση 

πολιτικής στον τομέα του εμπορίου. 

Έλλειψη δράσεων ευαισθητοποίησης 

των πολιτών για στήριξη της τοπικής 

οικονομίας. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας  στις υπηρεσίες του 

Δήμου (στο πεδίο 

συγχρηματοδοτούμενων έργων) 

πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 

9001:2015. 

Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης (πιλοτική) και 

εκπόνηση σχεδίου δράσης. 

Τυποποίηση διαδικασιών και 

εντύπων σε όλες τις υπηρεσίες του 

Δήμου σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO. 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας των Υπηρεσιών ΚΕΚΠΑ 

- ΔΙΕΚ  και της ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα 

με  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO.  

 

 

Ανάγκη επικαιροποίησης του Ο.Ε.Υ 

προκειμένου να εναρμονιστεί στις 

ανάγκες και απαιτήσεις της 

λειτουργίας του οργανισμού. 

Αδυναμίες και προβλήματα στην  

ενδοϋπηρεσιακή συνεργασία και 

ελλιπής συντονισμός μεταξύ των 

υπηρεσιών. 

Έλλειψη εφαρμογής συστήματος 

στοχοθεσίας. 

Έλλειψη συντονισμένης 

παρακολούθησης δράσεων ΚΠΑ και 

μη υλοποίησης νέας εφαρμογής του. 

Χρονοβόρες διαδικασίες για 

προμήθειες και υπηρεσίες.  

Συγκρότηση μη καταρτισμένων 

επιτροπών διαγωνισμών. 

Μη υλοποίηση ερευνών 

ικανοποίησης πολιτών, ωφελουμένων 

(ερωτηματολόγια, δημοσκοπήσεις, 

έρευνες γνώμης κ.ά.). 

Η εφαρμογή του Ν. 3230/2004 για 

την καθιέρωση συστήματος 

διοίκησης μέσω στόχων στη Δημόσια 

Διοίκηση. 

Αξιοποίηση πόρων μέσω 

χρηματοδοτικών πλαισίων  που 

αφορούν στη διοικητική 

μεταρρύθμιση.  

Αξιοποίηση του πλαισίου για την 

απλούστευση και προτυποποίηση των 

διαδικασιών λειτουργίας των 

ΟΤΑ.(ΕΕΤΑΑ). 

Αξιοποίηση φορέων δημοσίου, 

ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα για 

υλοποίηση δράσεων. 

Ύπαρξη ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

συνεργασιών. 

Προώθηση εθελοντισμού που θα 

συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων 

Οι χρονοβόρες, και μη 

απλουστευμένες 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. 
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Έλλειψη σταθερής συνεργασίας με 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

και στην ενδυνάμωση των 

κοινωνικών δεσμών. 

Υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων 

φορέων. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Εμπειρία, τεχνογνωσία και 

επιστημονική επάρκεια ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

πλαισίων (εθνικών και κοινοτικών 

πόρων) για υλοποίηση έργων και 

δράσεων 

Δυνατότητα μετακινήσεων, 

ανακατανομής και αξιοποίησης του 

υπηρετούντος προσωπικού. 

 

 

 

Ανάγκη για επιμόρφωση των 

υπαλλήλων για αναβάθμιση, 

επικαιροποίηση των γνώσεων τους. 

Υποστελέχωση και αποδυνάμωση 

τμημάτων λόγω μετακινήσεων -  

έλλειψη επιστημονικού, 

εργατοτεχνικού και λοιπού  

προσωπικού (π.χ. ειδικότητες 

Μηχανικών, Οδηγοί       

απορριμματοφόρων, χειριστές 

μηχανημάτων έργου) σε νευραλγικές 

υπηρεσίες (Τεχνική υπηρεσία, 

Καθαριότητας, Πρασίνου) - μετάταξη 

υπαλλήλων σε άλλους φορείς και 

έντονο ενδιαφέρον υπαλλήλων για 

μετάταξη ή απόσπαση σε άλλους 

φορείς (μέσω της κινητικότητας).  

Έλλεψη εξειδικευμένου προσωπικού 

στη ΔΕΥΑΜΒ και στα νομικά 

πρόσωπα 

Η εφαρμογή του Ν. 3230/2004 για 

την καθιέρωση συστήματος 

διοίκησης μέσω στόχων στη Δημόσια 

Διοίκηση. 

Το θεσμικό πλαίσιο για την 

κινητικότητα. 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης 

προσωπικού μέσω σύγχρονων 

μεθόδων διδασκαλίας 

(τηλεκπαίδευση, ενδοεπιχειρησιακά  

σεμινάρια κ.ά.). 

 

Το θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων  

(περιορισμός προσλήψεων). 

Το θεσμικό πλαίσιο για την 

κινητικότητα. 
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Μη πλήρωση θέσεων που 

προκηρύσσονται  μέσω της 

κινητικότητας.  

Ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένης 

διαδικασίας εκπαίδευσης 

προσωπικού. 

Έλλειψη μέτρησης ικανοποίησης 

υπαλλήλων. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ύπαρξη αξιόλογου τεχνικού 

εξοπλισμού και δικτύου οπτικών 

ινών.  

Ανάπτυξη και λειτουργία 

εσωτερικών εφαρμογών που 

δημιουργούνται  από το Τμήμα της  

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας για την εξυπηρέτηση και 

βελτίωση των υπηρεσιών.  

Εσωτερική παροχή τεχνικής 

υποστήριξης  για την καλύτερη 

λειτουργία και αξιοποίηση των 

συστημάτων. 

Ηλεκτρονική διακίνηση εσωτερικής 

αλληλογραφίας και χρέωσης 

εγγράφων. 

Ανάγκη εκπαίδευσης υπαλλήλων στις 

νέες τεχνολογίες. 

Περιορισμένη χρήση της ψηφιακής 

υπογραφής. 

Προβλήματα συνδεσιμότητας σε 

απομακρυσμένες υπηρεσίες  

Συχνές βλάβες του Μητροπολιτικού 

Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Iνών 

Περιορισμένα σημεία δημοτικών 

χώρων με ελεύθερη ασύρματη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi) 

Έλλειψη ψηφιοποίησης αρχείων των 

υπηρεσιών. 

Υπάρχει αποσπασματικότητα και 

επικάλυψη ψηφιακών εφαρμογών 

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

από το προσωπικό για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Ύπαρξη χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για την ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των 

υπηρεσιών. 

Οι νέες συνθήκες λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, ως 

πρόκληση για την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για 

τις υπηρεσίες και τους πολίτες. 

Ανάπτυξη νέων ψηφιακών 

εφαρμογών για δήμους από εταιρίες 

πληροφορικής.  

Μη διαλειτουργικά μεταξύ τους 

συστήματα και προγράμματα που 

να λειτουργούν επί των αρχών 

Digital First και Once Only 

Πολλαπλές και κοστοβόρες 

ψηφιακές εφαρμογές χωρίς 

ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη. 

Έλλειψη αξιοποίησης του GIS. 

Έλλειψη χρηματοδότησης για την 

επέκταση του Δικτύου Οπτικών 

Iνών 

Αξιοποίηση Προγράμματος 

Σύζευξης ΙΙ 

 



ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΛΛΟΟΥΥ  22002200  ––  22002233  

 
  

 

ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  ––  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ (W) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Ο) ΑΠΕΙΛΕΣ (Τ) 

268 

Ύπαρξη πολεοδομικής ψηφιακής 

χωρικής πληροφορίας (GIS). 

Λειτουργία portal και αξιοποίηση 

ψηφιακών υπηρεσιών για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών και την 

αναβάθμιση παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Εφαρμογές διαχείρισης αιτημάτων 

και παραπόνων των πολιτών, καθώς 

και αξιολόγησης των υπηρεσιών 

από τους δημότες. 

Χρήση ψηφιακής υπογραφής . 

Πρόσβαση σε τράπεζες νομικών 

πληροφοριών για πληροφόρηση των 

υπαλλήλων. 

στις υπηρεσίες. 

Ανάγκη για εξειδικευμένες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές. 

Έλλειψη εξοπλισμού για 

απομακρυσμένη δραστηριότητα 

(τηλεργασία, τηλεκπαίδευση). 

Αξιοποίηση  ΤΠΕ για διαβουλεύσεις 

– δημοσκοπήσεις. 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Σημαντική ιδιόκτητη κτιριακή 

υποδομή για τη στέγαση των 

υπηρεσιών. 

Ύπαρξη σημαντικού μεγέθους 

δημοτικής περιουσίας (αστικής και 

αγροτικής). 

Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για 

την ανανέωση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και την αναβάθμιση των 

Υπάρχουν κτίρια με προβλήματα 

συντήρησης (θέρμανσης – ψύξης, 

που χρήζουν ενεργειακής 

αναβάθμισης, με έλλειψη 

πυροπροστασίας, συντήρηση 

ανελκυστήρων). 

Έλλειψη Σχεδίου Ενεργειακής 

Απόδοσης κτιρίων. 

Δεν έχει εκπονηθεί προσεισμικός 

Η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου  

για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Η ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ 

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

πλαισίων (εθνικών και κοινοτικών 

πόρων) για την ανανέωση του 

εξοπλισμού και τη βελτίωση της 

κτιριακής υποδομής 

Το θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων. 

Οι περιορισμένοι διαθέσιμοι 

οικονομικοί πόροι. 
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υποδομών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έλεγχος κτιρίων. 

Υπάρχουν δημοτικά κτίρια χωρίς ή 

με ελλιπή προσβασιμότητα ΑμεΑ . 

Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων  - 

έλλειψη ή/και ακαταλληλότητα 

χώρων αρχείου. 

Ανεπαρκής φύλαξη των κτιρίων. 

Περιορισμένη χωρητικότητα 

κοιμητηρίων και ελλείψεις στις 

τεχνικές τους υποδομές . 

Δυσκολία συντήρησης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων των Νομικών 

Προσώπων λόγω φόρτου εργασίας 

και περιορισμένου προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

Έλλειψη προγραμματισμένων 

συντηρήσεων και χρονοβόρες 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση 

των φθορών και βλαβών εξοπλισμού 

και κτιρίων. 

Ελλείψεις εξοπλισμού αθλητικών και 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων. 

Στέγαση υπηρεσιών σε κτίρια που 

δεν ήταν εξαρχής σχεδιασμένα για 

Το θεσμικό πλαίσιο για την 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων 
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την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. 

Διασπορά υπηρεσιών του δήμου σε 

περισσότερα του ενός κτίρια που σε 

κάποιες περιπτώσεις δυσχεραίνει τις 

συνεργασίες. 

Δεν διαθέτουν άδειες λειτουργίας 

όλες οι εγκαταστάσεις των Νομικών 

Προσώπων 

Ανάγκη συντηρήσεων και ανανέωσης 

οχημάτων δήμου και νομικών 

προσώπων (λόγω παλαιότητας και 

ανεπάρκειας για την κάλυψη των 

απαιτήσεων) 

Ανάγκη ανανέωσης μηχανημάτων 

και εξοπλισμού (λόγω παλαιότητας 

και ανεπάρκειας για την κάλυψη των 

απαιτούμενων εργασιών). 

Ύπαρξη αναξιοποίητης δημοτικής 

περιουσίας. 

Έλλειψη πληρότητας του φυσικού 

και ηλεκτρονικού αρχείου δημοτικής 

περιουσίας. 

Δεν είναι επικαιροποιημένη η 

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού 

Κινδύνου του Δήμου. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Περιορισμένος δείκτης οικονομικής 

αυτοδυναμίας 

Μηδενική δανειακή εξάρτηση 

Οικονομική αυτοτέλεια 

Ικανοποιητική ανταπόκριση του 

Δήμου Βόλου στην εξόφληση των 

απαιτήσεων που δημιουργεί προς 

τρίτους 

Εφαρμογή του διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος και νέου 

τύπου προϋπολογισμού 

Αδυναμία προβλέψεων με ακρίβεια 

για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού 

Αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του 

προϋπολογισμού 

Μειωτική τάση στο δείκτη 

απορρόφησης των χρηματικών 

διαθεσίμων του Δήμου 

Το λειτουργικό κόστος των 

υπηρεσιών του Δήμου αποτελεί 

σημαντικό ποσοστό των συνολικών 

πληρωμών, σε αντίθεση με το κόστος 

των επενδύσεων που αποτελεί μικρό 

ποσοστό των πληρωμών 

Αδράνεια στην είσπραξη οφειλών 

παρελθόντων ετών 

Παρατηρητήριο οικονομικής 

αυτοτέλειας ΟΤΑ, το οποίο βοηθά 

στη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων 

μέσω του προϋπολογισμού και στην 

παρακολούθηση υλοποίησής τους 

Αύξηση επενδύσεων και εσόδων 

μέσω της αξιοποίησης εθνικών και 

κοινοτικών πόρων για την υλοποίηση 

έργων και υπηρεσιών  

Ασταθές μακροοικονομικό 

περιβάλλον 

Αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 
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3.2 Κρίσιμα ζητήματα 

Τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν τόσο για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής του δήμου 

σε όλους τους τομείς όσο και την ανάπτυξη του δήμου ως οργανισμού, με την αξιολόγηση μέσω 

της ανάλυσης swot καταγράφονται παρακάτω: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, ατμόσφαιρα, ύδατα) και της δημόσιας 

υγείας 

 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων  

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και 

κλιματικής αλλαγής 

 Προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας  

 Ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής για ύδρευση 

και άρδευση 

 Επέκταση, αντικατάσταση και βελτίωση υποδομών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

υγρών αποβλήτων και ομβρίων 

 Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους χώρους 

 Αξιοποίηση Α.Π.Ε. στα δημοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους χώρους 

 Ολοκλήρωση χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογή του 

 Επέκταση και βελτίωση κοιμητηρίων 

 Προώθηση των εναλλακτικών του Ι.Χ. τρόπων μετακίνησης και αποσυμφόρηση του 

κεντρικού αστικού ιστού 

 Διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών  

 Βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 

 Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και  στάθμευσης των οχημάτων  

 Αναβάθμιση και βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου 

 Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας 

 Αναβάθμιση αλιευτικών καταφυγίων 

 Αύξηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής 

 Βελτίωση σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη Λάρισα  

 Συνδυασμένες μεταφορές 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων 

καταστάσεων 

 Ενίσχυση υποδομών δράσεων για την πολιτική προστασία 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμιο και τοπικούς φορείς 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Αυξανόμενος αριθμός ωφελούμενων κοινωνικών δομών  

 Αναβάθμιση παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 

 Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού 

 Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης  

 Υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

 Αναβάθμιση και επέκταση πολιτιστικών υποδομών και βελτίωση της λειτουργίας τους 

 Αναβάθμιση και επέκταση αθλητικών υποδομών και βελτίωση της λειτουργίας τους 

 Ολοκλήρωση - ανανέωση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης πολιτισμού και αθλητισμού 

 Αξιοποίηση ΤΠΕ για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμιο και τοπικούς φορείς 

 Ανάπτυξη του εθελοντισμού και προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 Αξιοποίηση των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής για την 

ενίσχυση της ταυτότητας του δήμου  

 Αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής  

 Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, πεζοπορικός 

κλπ.)  

 Αναβάθμιση υποδομών για την υποστήριξη του τουρισμού 

 Συνεργασίες και συνέργειες φορέων και επαγγελματιών για την ανάδειξη του τουρισμού ως 

αναπτυξιακού μοχλού της περιοχής  

 Ανάληψη και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και καινοτομικής δραστηριότητας της περιοχής 

 Δημιουργία συνεργειών και συμπράξεων τοπικών φορέων (αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, 

πανεπιστήμια, ερευνητές χρηματοδότες, ομάδες της κοινότητας, κλπ) και υποστήριξη της 

νέας επιχειρηματικότητας στην περιοχή 

 Αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής, υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης 

και προβολής τοπικών προϊόντων και ενίσχυση εξωστρέφειας των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών 

 Μείωση της ανεργίας και υποστήριξη της απασχόλησης της περιοχής 

 Δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος και ανάπτυξη δράσεων για την προέλκυση και 

συγκράτηση των νέων 
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 Ευαισθητοποίηση πολιτών για στήριξη της τοπικής οικονομίας  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Αναθεώρηση – τροποποίηση ΟΕΥ για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την 

καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού 

 Υποστελέχωση υπηρεσιών κυρίως με εξειδικευμένο προσωπικό 

 Ολοκληρωμένη και στοχευμένη εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων (συντήρηση, 

προσβασιμότητα, πυρασφάλεια, θερμομόνωση κλπ.) 

 Ανανέωση οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσιών για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους 

 Ανανέωση εξοπλισμού ΤΠΕ (hardware-software) και βελτίωση συνδεσιμότητας 

 Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών 

μέσω σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών 

 Ψηφιοποίηση αρχείου υπηρεσιών για την καλύτερη οργάνωση και χρήση του, καθώς και για 

τη διαφύλαξή του 

 Καλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών δήμου και 

νομικών προσώπων αλλά και εντός του κάθε φορέα, ιδιαίτερα στους τομείς κοινής δράσης 

 Τυποποίηση διαδικασιών και εισαγωγή συστημάτων ποιότητας 

 Υποστήριξη της διοίκησης ολικής ποιότητας  

 Ενίσχυση των διαδικασιών διαβούλευσης και προώθηση της συμμετοχής των πολιτών 

 Αναλυτική καταγραφή της δημοτικής περιουσίας 

 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
275 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

4.1 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

4.1.1 Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015 

στην 70η Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Σκοπός της είναι η 

εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, 

χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο. Όλες οι χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, έχουν 

από κοινού την ευθύνη για την επίτευξη των ΣΒΑ. Η Ατζέντα 2030 αποτυπώνει για πρώτη φορά 

την ύπαρξη διεθνούς συναίνεσης ως προς το ότι οι στόχοι της ειρήνης, της ασφάλειας, της 

δικαιοσύνης για όλους και της κοινωνικής ένταξης αλληλοενισχύονται και δεν πρέπει να 

επιδιώκονται μόνο ο καθένας χωριστά. 

Οι ΣΒΑ αποτελούν συγκερασμό των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης - της 

οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διάστασης - και μεταξύ άλλων εστιάζουν 

στα εξής: 

 ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

 περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα 

 διασφάλιση της «υγείας» του πλανήτη μας 

 δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες 

 ευημερούσες οικονομίες 

Αναλυτικότερα, μέσω των 17 στόχων και 169 υποστόχων τους επιδιώκεται:  

Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια - Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού.  

Στόχος 2: Μηδενική Πείνα - Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική 

ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία.  

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία - Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την 

ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.  

Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση - Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 

εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση.  

Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων - Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση 

όλων των γυναικών και των κοριτσιών.  
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Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση - Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη 

διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.  

Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια - Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, 

αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.  

Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη - Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και 

αξιοπρεπή εργασία για όλους.  

Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές - Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, 

προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.  

Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες - Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.  

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες - Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές  

βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.  

Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή - Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση 

και μεθόδους παραγωγής.  

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα - Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.  

Στόχος 14: Ζωή στο Νερό - Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους 

ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη.  

Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά - Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων 

και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και 

της βιοποικιλότητας.  

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί - Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε 

αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.  

Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους - Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε 

την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 

4.1.2 Ευρωπαϊκή δράση για την αειφόρο ανάπτυξη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης, την έχει ενσωματώσει στα σημαντικότερα διατομεακά 

σχέδια καθώς και στις τομεακές πολιτικές και πρωτοβουλίες.  
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Η προσπάθεια αυτής της ΕΕ ξεκίνησε ήδη από το 2001. Το 2010 η αειφόρος ανάπτυξη 

ενσωματώθηκε στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αναφέρεται στην εκπαίδευση και την 

καινοτομία («έξυπνη»), τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, την ανθεκτικότητα στην κλιματική 

αλλαγή, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο («βιώσιμη»), τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 

μείωση της φτώχειας («χωρίς αποκλεισμούς»). 

Το 2015, την ψήφιση της Ατζέντας 2030 από τα Ηνωμένα Έθνη ακολούθησε η έγκριση της 

Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα (COP21). H Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 

αλλαγή αποτελεί την πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. 

Υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016 και κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 

2016. 

Το 2019 εγκρίθηκε από την ΕΕ η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μια αναπτυξιακή στρατηγική 

για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα έως το 

2050 μέσω μιας «δίκαιης μετάβασης» που διασφαλίζει ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς 

αποκλεισμούς. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 

και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.  

Στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, 

κυκλική οικονομία και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της 

βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης και καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, 

ιδίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία 

χάλυβα, σκυροδέματος, ΤΠΕ, την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία. 

Τον Οκτώβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όγδοο Πρόγραμμα Δράσης για 

το Περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) για την περίοδο έως το 2030, με στόχο να συμπληρωθεί η Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία και να παρέχει μια βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 

Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης («Νέο πρόγραμμα δράσης για 

το περιβάλλον: Η κατεύθυνση του ταξιδιού», 19/6/2021, https://ecozen.gr).  

Το νέο 10ετές πρόγραμμα ενισχύει το όραμα του 7ου ΠΔΠ του 2050 με στόχο την επιτάχυνση 

της μετάβασης της ΕΕ σε μια καθαρή και κυκλική οικονομία με ουδέτερο κλίμα και αποδοτική 

χρήση πόρων, με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, ενώ υποστηρίζει πλήρως τους 

περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το 8ο ΠΔΠ περιλαμβάνει έξι στόχους 

προτεραιότητας:  

 μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 

 προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
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 προστασία και αποκατάσταση της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

 μη τοξική κυκλική οικονομία 

 μηδενικό περιβάλλον ρύπανσης 

 ελαχιστοποίηση της πίεσης στο περιβάλλον, που προκαλείται από την παραγωγή και την 

κατανάλωση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

(«Εγκρίθηκε το Νέο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 9/7/2021, 

https://www.iefimerida.gr). 

 

4.1.3 Εθνική Στρατηγική και Πολιτικές 

Η αναπτυξιακή  στρατηγική της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία καταρτίστηκε σύμφωνα με 

την έκθεση (Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας) που συνέταξε ειδική επιτροπή. 

Σύμφωνα με αυτή, κύριοι στόχοι είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού 

εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Για την υλοποίηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής θα αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο 

τέσσερα χρηματοδοτικά  προγράμματα: το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027 που αφορά στην υλοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 

Με τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τον Ν. 4635/2019 (Α΄167), 

θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς 

πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η 

μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους 

και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης 

προγραμματικής περιόδου έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021. Το ΕΠΑ καθορίζει τις 

προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους 

ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα 

αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του. Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά 

και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα 

αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου 
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αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον 

προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν. Σε αυτή 

την κατεύθυνση, οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ αναπτύσσονται σε πέντε πυλώνες: 

 Έξυπνη Ανάπτυξη 

 Πράσινη Ανάπτυξη 

 Ανάπτυξη Υποδομών 

 Κοινωνική Ανάπτυξη 

 Ενίσχυση εξωστρέφειας 

(Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (2020), Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025) 

 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και 

συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με στόχο την αύξηση της δυνητικής 

ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική 

ανθεκτικότητα σε εναρμόνιση με τις δύο βασικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες σύγχρονες 

προκλήσεις: την πράσινη μετάβαση, εξασφαλίζοντας οικονομική ανάπτυξη συμβατή με την 

αειφορία για το κλίμα, το περιβάλλον και την ψηφιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας ανάπτυξη που 

οδηγείται από την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Το Σχέδιο αποτελείται από τέσσερις 

πυλώνες:  

 Πράσινο 

 Ψηφιακό 

 Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή 

 Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός 

και αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα 

χρησιμοποιώντας: (α) σε σημαντικό βαθμό Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την 

πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, (β) Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών για την 

πραγματοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα και (γ) συγχρηματοδοτήσεις 

μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα 

ιδιωτικά κεφάλαια για τις επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών –περιλαμβανομένων σημαντικών τομέων όπως υγεία, εκπαίδευση, 

επαγγελματική κατάρτιση, δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας– το Σχέδιο 

προβλέπει σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ποιότητας, της 
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αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες. (Ελληνική Κυβέρνηση (2020), 

Στρατηγικές Κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) 

 

ΕΣΠΑ 2021 -2027 

Οι πολιτικές της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους: 

 μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού 

μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη 

συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα. 

 μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την 

κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 

 μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών 

που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ. 

 

Σε εθνικό επίπεδο οι προτεραιότητες που τίθενται βάσει των παραπάνω Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) 

διαμορφώνονται ως εξής: 

ΣΠ1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 

οικονομικού μετασχηματισμού» 

Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία είναι η συστηματική αύξηση της 

παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των διεθνώς 

εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν) καθώς και η στενότερη σύνδεση 

της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η στροφή της οικονομίας προς αυτή 

την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο συμβατό με τους κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του κεντρικού 

στόχου θα αποτελέσει η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

ΣΠ2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη 

μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» 

Οι κύριες επιλογές πολιτικής: 
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στον τομέα της ενέργειας βάσει του ΕΣΕΚ αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

σε όλους τους τομείς, την προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή 

και συστημάτων αποθήκευσης, τη χρήση ΑΠΕ για θέρμανση/ψύξη κ.ά.  

Η πρόληψη κινδύνων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές αποτελούν επίσης, 

βασική επιλογή πολιτικής.  

Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας από επιχειρήσεις και η ενίσχυση της βιομηχανικής 

συμβίωσης μεταξύ ΜΜΕ με προώθηση της κυκλικότητας στις μεθόδους παραγωγής θα 

οδηγήσει σε αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων (συμπ. θαλάσσιων) αποτελούν 

βασική επιλογή προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής 

ποιότητας νερό, με έμφαση σε απομακρυσμένα και μικρά νησιά. Η προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της έχουν στόχο την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των υποδομών και την αποτελεσματικότερη προστασία πληθυσμού και 

οικοσυστημάτων. 

Εξίσου σημαντική είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών με στόχο την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του δικτύου NATURA 

2000, την αντιμετώπιση ξενικών ειδών, τη βελτίωση οικοσυστημικών υπηρεσιών, την 

παρακολούθηση και καταγραφή απειλών και αναγκών διαχείρισης, τη βελτιωμένη πρόσβαση 

σε ΑμεΑ σε περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος. 

ΣΠ3 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ 

Στοχεύοντας στον οικονομικό/ψηφιακό μετασχηματισμό ενισχύεται η συνδεσιμότητα με 

ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και στηρίζεται η ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής 

ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων 

υποδομών και συστημάτων μεταφορών. 

Οι βασικές προτεραιότητες στη ψηφιακή συνδεσιμότητα είναι η εξασφάλιση συνδεσιμότητας 

υπερυψηλής ταχύτητας για τους πολίτες και τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς 

(συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών περιοχών, μέσω υποθαλάσσιων δικτύων), η 

υποστήριξη της διάχυσης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας και η ανάπτυξη ασύρματων 

δικτύων 5G σε αστικά κέντρα και βασικούς άξονες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορικών 

δικτύων και θαλάσσιων οδών με την απαιτούμενη αναβάθμιση σταθερών δικτυακών 

υποδομών. 
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Στις οδικές μεταφορές επιδιώκεται η ολοκλήρωση/αναβάθμιση υποδομών του βασικού και 

αναλυτικού ΔΟΔ στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, η λειτουργική διασύνδεσή τους, η 

ολοκλήρωση διασυνοριακών συνδέσεων, η κατασκευή νέων ή/και αναβάθμιση οδικού 

δικτύου εκτός ΔΟΔ, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εκτός ΔΟΔ και αξιοποίηση ευφυών 

συστημάτων μεταφορών. 

Η βασική προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι η ανάπτυξη ασφαλούς, 

συνεκτικού, πολυτροπικού και διαλειτουργικού συστήματος υψηλής ποιότητας με την 

ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ/Π, την υλοποίηση έργων αναβάθμισης/βελτίωσης του υφιστάμενου 

δικτύου, την ευρεία εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και συστημάτων ERTMS και την 

υλοποίηση έργων συνδέσεων με λιμένες ΔΕΔ-Μ. 

Η βασική προτεραιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

νησιών με έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα. 

Βασικές επιλογές στις αστικές μεταφορές είναι η συνέχιση υλοποίησης έργων σε 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη που περιλαμβάνουν τα μέσα σταθερής τροχιάς και την ολοκλήρωση της 

ανανέωσης του στόλου με μέσα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Προτεραιότητα επίσης έχει η 

προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας σε περιφερειακά αστικά κέντρα 

μεγάλου και μεσαίου μεγέθους με υλοποίηση παρεμβάσεων σε μέσα φιλικά προς το 

περιβάλλον (μέσα σταθερής τροχιάς – προαστιακές συνδέσεις, ποδηλατοδρόμοι κ.ά.). 

ΣΠ4 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων 

Κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων στον ΣΠ4 είναι μια πιο κοινωνική Ελλάδα μέσω της 

επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Η αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας μέσω παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας και τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση στους 

NEETs 15-29, μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό, μορφωτικό 

και μεταναστευτικό υπόβαθρο και ΑμεΑ, αποτελεί βασική προτεραιότητα. 

Βασική επιλογή αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και 

της συνάφειας της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και της δια βίου μάθησης με την αγορά 

εργασίας. 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης 

αποτελεί βασική επιλογή με στόχο τον περιορισμό της εισοδηματικής ανισότητας, του 

κινδύνου φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και των έμφυλων και άλλων διακρίσεων. 
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Η καθολική υγειονομική κάλυψη ως βασική επιλογή απαιτεί την ΠΦΥ επίκεντρο του δικτύου 

υγείας στη κοινότητα, έμφαση στην πρόληψη, μέριμνα για ευάλωτες ομάδες με συμβολή στην 

οικονομική – κοινωνική προστασία. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση αναδεικνύει την 

προστασία της δημόσιας υγείας, ως θεμέλιο της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και 

αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

ΣΠ5 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και 

μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών 

Οι ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές με την αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων ΟΧΕ και 

ΤΑΠΤΟΚ θα εφαρμοστούν σε περιοχές που θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια που θα 

προσδιοριστούν από τις εθνικές αρχές και θα αναφερθούν στα Προγράμματα. 

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τέσσερις 

κατηγορίες περιοχών (Επιλογές Πολιτικής) προάγοντας την οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη τους: 

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια (ΟΧΕ-ΒΑΑ). 

2. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) στις ορεινές, αγροτικές και 

παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

3. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα 

νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους. 

4. Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, 

με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών 

χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας. 

 

Ειδικός Στόχος για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 

Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, εδράζεται, κατ΄ εφαρμογή 

σχετικού σχεδίου δράσης, σε πέντε πυλώνες: καθαρή ενέργεια, έξυπνη αγροτική παραγωγή, 

βιώσιμος τουρισμός, βιοτεχνία-βιομηχανία-εμπόριο και τεχνολογία-εκπαίδευση. 

 

4.1.4 Εθνικές χωροταξικές πολιτικές   

Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
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Κατά το Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α΄/3-7-2008) 

ο Βόλος αντιμετωπίζεται ως δίπολο με τη γειτονική Λάρισα με τον χαρακτηρισμό του 

πρωτεύοντα εθνικού πόλου. Επιλέγεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και 

εθνικής ακτινοβολίας  καθώς και η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη διεθνών δικτύων 

συνεργασίας. Αναδεικνύεται σε κέντρο οικονομικής ανάπτυξης μίας ευρύτερης δυναμικής 

περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται και σημαντικά αστικά και ημι-αστικά κέντρα του νομού 

και ενισχύεται η συνεργασία με τα δύο μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

Ιδιαίτερα ενισχύεται στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας-τεχνολογίας, του 

αθλητισμού και της υγείας. Μεμονωμένα ο Βόλος εμφανίζεται ως παραδοσιακό βιομηχανικό 

κέντρο με εξειδίκευση στους κλάδους της τσιμεντοβιομηχανίας και της μεταλλουργίας και ως 

κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης τουρισμού (Πήλιο, Σποράδες).  Τέλος, για  τον λιμένα 

του Βόλου, στον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του Πλαισίου, κρίνεται σκόπιμο να επενδύσει 

περαιτέρω σε υποδομές ακτοπλοΐας, φιλοξενίας κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς 

και σε υποδομές εμπορευματικών μεταφορών. 

 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Κατά το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15-11-2018), ο 

ρόλος του Βόλου υπερβαίνει τα νομαρχιακά και σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιφερειακά όρια, 

τόσο ως δίπολο με την πόλη της Λάρισας, όσο και λόγω του λιμανιού, το οποίο θεωρείται Κύρια 

Διεθνής Θαλάσσια Πύλη της χώρας με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού 

στην Περιφέρεια.  

Οι ρόλοι που αποδίδονται στον Βόλο είναι αυτοί του διοικητικού κέντρου ως έδρα Περιφερειακής 

Ενότητας, του συγκοινωνιακού κόμβου με το λιμάνι, του παραδοσιακού βιομηχανικού κέντρου, 

του τουριστικού και πολιτιστικού κέντρου και της έρευνας και τεχνολογίας με την ύπαρξη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ως έδρα αυτού.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων και δημιουργία 

μαρίνας τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Βόλου.     

Η μεγάλη δυνατότητα που δίνεται είναι αυτή της περαιτέρω ανάπτυξής του ως εμπορικό εφόσον 

υλοποιηθούν συγκεκριμένα έργα για την αναβάθμιση του ιδίου του Λιμανιού και των λοιπών 

δικτύων μεταφορών με τα οποία συνδυάζεται. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει απαίτηση της 

αναβάθμισης της υποδομής της ΣΓ Βόλου – Λάρισας και εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης. 

Επίσης πρέπει να εξεταστεί η επαναλειτουργία της ΣΓ Παλαιοφάρσαλου – Βόλου, μέσω της 

οποίας ο Βόλος και ειδικότερα το Λιμάνι και οι βιομηχανίες της περιοχής συνδέονται απ’ ευθείας 
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με τον σιδηροδρομικό άξονα Βορρά – Νότου, τη Δυτική Θεσσαλία και κατ’ επέκταση με τη 

Δυτική Μακεδονία και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.  

Στη γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας εμφανίζονται περιοχές των ΔΕ Αισωνίας και Νέας 

Αγχιάλου.  

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 

Η Θεσσαλία παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στη βιομηχανία κυρίως στους νομούς 

Λάρισας και Μαγνησίας και το δίπολο Λάρισας – Βόλου χαρακτηρίζεται από το Ειδικό Πλαίσιο 

ως δευτερεύων πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας σε εθνικό επίπεδο.  

Οι δευτερεύοντες πόλοι διαπεριφερειακής εμβέλειας αφορούν σε ένα σύνολο πόλων που 

αποτελούν στοιχεία αναδυόμενων δικτυώσεων γειτονικών αστικών κέντρων ή προκύπτουν από 

αστικά κέντρα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία. 

Επίσης, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τη Βιομηχανία, η περιοχή ανήκει στην κατηγορία των περιοχών εντατικοποίησης της 

βιομηχανίας και ποιοτικής αναδιάρθρωσης, δηλαδή είναι περιοχή με ήδη αναπτυγμένη 

βιομηχανική βάση, η οποία έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναπτυχθεί περαιτέρω, 

ωστόσο χρειάζεται αναδιάρθρωση για να ξεπεράσει τις αδυναμίες της. 

Από χωρική άποψη, προβλέπεται ότι ο κύριος άξονας/ζώνη ανάπτυξης της μεταποίησης θα 

παραμείνει η ευρύτερη περιοχή του δίπολου Λάρισας-Βόλου, ενισχυόμενη και με κάποια 

περιθώρια γεωγραφικής διεύρυνσης. Από κλαδική άποψη, η υφιστάμενη διπλή ειδίκευση σε 

κλάδους «βαριάς» βιομηχανίας (χημική βιομηχανία, παραγώγων πετρελαίου, μεταλλευμάτων, 

μηχανημάτων κλπ. με μάλλον αστική χωροθέτηση), και σε κλάδους μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων (συχνά με μονάδες μεγάλης κλίμακας, λόγω του αντίστοιχου χαρακτήρα της 

γεωργίας), προσδίδουν ήδη αρκετά σαφή φυσιογνωμία στη θεσσαλική μεταποίηση. Στο μέτρο 

που θα είναι δυνατή η προώθηση κλαδικών προτεραιοτήτων, οι ειδικεύσεις αυτές σκόπιμο είναι 

να στηριχθούν περαιτέρω. Επίσης, πρέπει να στηριχθεί η αύξηση της παρουσίας 

κλάδων/μονάδων με πιο έντονο από το σύνηθες τεχνολογικό προφίλ. Tα χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας καθιστούν σκόπιμη τη διευκόλυνση της χωρικής εγγύτητας της βιομηχανίας με 

δραστηριότητες Έρευνας – Τεχνολογίας – Ανάπτυξης, εφοδιαστικής και εμπορίου. 

Δίνονται επίσης κατευθύνσεις για το καθεστώς χωροθέτησης και δόμησης της βιομηχανίας. Εν 

ολίγοις συστήνεται η προώθηση της οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας, η αποτροπή 

της παρόδιας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης στους μη-κλειστούς αυτοκινητόδρομους και το 

λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών στοιχείων της χωρικής, ενώ θεωρείται αναγκαίος ο 

λεπτομερής χωρικός σχεδιασμός της ευρύτερης ζώνης του δίπολου Λάρισας-Βόλου. 
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Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

Η Θεσσαλία παρουσιάζει μία ποικιλία των προαναφερθεισών περιοχών γεγονός που σημαίνει ότι 

υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, επιμήκυνσης της τουριστικής 

περιόδου και συστηματικής ανάπτυξης του τουρισμού ως σημαντικής παραγωγικής 

δραστηριότητας.  

Για τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος προτείνεται η βελτίωση και επέκταση των 

υφισταμένων τεχνικών (οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης κλπ.) και κοινωνικών 

υποδομών (υποδομές υγείας).  

Αναλυτικότερα, η περιοχή του δήμου ανήκει στις εξής κατηγορίες: 

- Το παραλιακό κομμάτι της δημοτικής ενότητας Αγριάς χαρακτηρίζεται ως αναπτυγμένη 

τουριστικά περιοχή. 

- Οι Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Ιωλκού, Αισωνίας, Ν. Αγχιάλου και ένα τμήμα της 

Πορταριάς χαρακτηρίζονται ως αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια 

ανάπτυξης μαζικού τουρισμού. 

- Στις παράκτιες περιοχές των περιοχών αυτών διακρίνεται ζώνη υψηλής 

ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε 

απόσταση 350 μ. από τον αιγιαλό και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του 

τουρισμού. 

- Το ορεινό τμήμα των Δημοτικών Ενοτήτων Πορταριάς, Μακρινίτσας και Αγριάς 

εντάσσεται στον ορεινό χώρο. 

- Για όλες αυτές τις κατηγορίες παρέχονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις τουριστικής 

ανάπτυξης. 

Τέλος, όσον αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού, η περιοχή κρίνεται κατάλληλη για την 

ανάπτυξη αστικού, συνεδριακού, θαλάσσιου, πολιτισμικού και αθλητικού τουρισμού. 

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας 

Ελάχιστος στόχος ορίζεται η επίτευξη των εκάστοτε συμβατικών στόχων της Ελλάδας για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

όπως θα απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς της υποχρεώσεις.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 

 

Α’ ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
287 

Ο στόχος αυτός θα συνδυασθεί με τη συμβολή όλων των ΑΠΕ στην ανάπτυξη της χώρας μέσω 

της ορθολογικής εκμετάλλευσης όλων των ενεργειακών πόρων σ’ όλη την επικράτεια ανάλογα 

με τις συνθήκες που επικρατούν και με τις δυνατότητες κάθε περιοχής. 

Όσον αφορά στην αιολική ενέργεια, η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται αιολικής 

καταλληλότητας (και όχι προτεραιότητας). Όσον αφορά στα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, δεν 

παρουσιάζεται μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού στο υδατικό διαμέρισμα 

Θεσσαλίας. Τέλος, όσον αφορά στην ηλιακή ενέργεια, περιγράφονται οι περιοχές 

προτεραιότητας και οι ζώνες αποκλεισμού. 

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Παράκτιο χώρο 

και τα Νησιά 

Για την αποτελεσματικότερη προστασία, διαχείριση και χωροταξική διάρθρωση, το Ειδικό 

Πλαίσιο διακρίνει τον παράκτιο χώρο σε τρεις ζώνες: την κρίσιμη, τη δυναμική και την υπόλοιπη 

παράκτια ζώνη. Για κάθε μία από αυτές προβλέπονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις χωροταξικής 

οργάνωσης. 

 

4.2 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Αποστολή του Δήμου Βόλου, όπως ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως πρωτοβάθμιου 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι «η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η 

παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των 

τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής του». 

Το όραμα του δήμου εκφράζει τη μελλοντική επιθυμητή εικόνα του, δηλαδή την κατάσταση στην 

οποία επιθυμεί και στοχεύει να βρίσκεται για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη περίοδο, τόσο 

ως γεωγραφική μονάδα όσο και ως οργανισμού και την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της 

στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. 

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2020-2023, με βάση την υφιστάμενη 

κατάσταση του και τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν, τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, 

καθώς και τις επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής, είναι: 

«Δήμος σύγχρονος και εξωστρεφής, ελκυστικός και φιλικός στους πολίτες και 

τους επισκέπτες, με υγιές περιβάλλον, ανθεκτικός στην κλιματική αλλαγή, και 

με ισχυρή τοπική ταυτότητα»  
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Για την επίτευξη του παραπάνω οράματος του Δήμου καθορίζονται οι αναπτυξιακές του 

προτεραιότητες, οι οποίες αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που 

καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή 

των δράσεων.  

Κατευθυντήριες αρχές και προτεραιότητες του Δήμου Βόλου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 

επιπτώσεων της οικονομικής, υγειονομικής και κοινωνικής κρίσης των τελευταίων ετών που 

καλείται να αντιμετωπίσει, αποτελούν: 

 Η ενίσχυση του ρόλου και της θέσης του δήμου στη χώρα 

 Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό την προστασία των φυσικών 

πόρων  

 Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου 

 Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της ποιότητας ζωής τους 

 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η βελτίωση των υποδομών των περιφερειακών 

δημοτικών ενοτήτων 

 Η δημιουργία σύγχρονων αστικών υποδομών 

 Η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή, η υποστήριξη των ευπαθών και 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η προαγωγή της ισότητας 

 Η δημιουργία και ανάδειξης μια ισχυρής τοπικής ταυτότητας που θα συμβάλει στην 

τοπική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής της κληρονομιάς, των φυσικών 

της πόρων και των τοπικών προϊόντων 

 Η ανάδειξη και αξιοποίηση του μύθου της Αργούς  

 Η ανάδειξη του δήμου σε αθλητικό και πολιτιστικό προορισμό 

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και 

την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών 

 Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ευκαιριών και η 

ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του δήμου 

 Η υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού και την υιοθέτηση εργαλείων και συστημάτων ποιότητας στη διοίκηση 

 Η συνεργασία με τους πολίτες 
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4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου Βόλου είναι οι: 

 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μείωση της ρύπανσης, προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία 

 Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ανθεκτικότητα και διαχείριση 

κινδύνων και ακραίων φαινομένων  

 Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και αύξηση του αστικού 

πρασίνου 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αστικές περιοχές 

 Προώθηση των ήπιων και ισότιμων μορφών μετακίνησης 

 Κοινωνική ένταξη πολιτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 

φτώχειας και υποστήριξη ευπαθών ομάδων 

 Προαγωγή της υγείας και της εκπαίδευσης 

 Προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού 

 Αξιοποίηση των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής για την 

ενίσχυση και αξιοποίηση της ταυτότητας του δήμου 

 Βιώσιμος τουρισμός 

 Στήριξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και δημιουργία ενός 

ελκυστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη δράσεων και τη συγκράτηση και 

προσέλκυση των νέων 

 Ψηφιακός μετασχηματισμός, ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναβάθμιση 

της δημόσιας διοίκησης 

 Βελτιστοποίηση αξιοποίησης των οικονομικών πόρων  

 Αξιοποίηση συνεργασιών 

 

4.4 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας για κάθε έναν από 

τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι. 

Άξονας 1ος: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 
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Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

Άξονας 3ος: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

Άξονας 4ος: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 

Δήμου» 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Μέτρα και οι Στόχοι ανά Άξονα Προτεραιότητας, σύμφωνα με 

τα οποία θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Για τον προσδιορισμό τους λήφθηκαν υπόψη 

οι κατευθύνσεις και οι επενδυτικές προτεραιότητες της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής 

πολιτικής. 

 ΑΞΟΝΑΣ  ΜΕΤΡΟ  ΣΤΟΧΟΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1 ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου και 

των φυσικών πόρων 

    2 Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων 

    3 Μείωση της ρύπανσης 

   1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

1 Αναβάθμιση και αύξηση κοινοχρήστων χώρων 

και χώρων πρασίνου 

      2 Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

και βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας 

    3 Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού   

    4 Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη 

κτιριακού αποθέματος  

   1.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

1 Διαχείριση υδάτινων πόρων 

    2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

    3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

    4 Βελτίωση μεταφορικών υποδομών 

    5 Βελτίωση λιμενικών υποδομών 

      6 Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών δικτύων 

και υπηρεσιών επικοινωνιών 

      7 Διαχείριση και αναβάθμιση κοιμητηρίων  

  1.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων φυσικών 

καταστροφών και ακραίων φαινομένων 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ – 

ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ 

– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

2.1 ΥΓΕΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗ, 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

1 Πρόληψη και προαγωγή υγείας 

      2 Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης, μέριμνας 

και ενσωμάτωσης 

      3 Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης & 

αντιμετώπισης της φτώχιας 

      4 Προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

προαγωγή της ισότητας 
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   2.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

1 Προστασία και αναβάθμιση πολιτιστικών 

πόρων και υποδομών και ανάδειξη 

πολιτιστικής φυσιογνωμίας 

      2 Ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού 

   2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 

1 Ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης 

      2 Υποστήριξη λειτουργίας προσχολικών και 

σχολικών μονάδων 

3. ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 

1 Στήριξη τοπικής απασχόλησης και 

καταπολέμηση της ανεργίας 

      2 Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

  3.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1 Υποστήριξη πρωτογενή τομέα 

    2 Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας & 

της καινοτομίας 

    3 Ανάδειξη και ενίσχυση της τουριστικής 

ταυτότητας της περιοχής 

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1 Βελτίωση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών 

    2 Ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

  4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

1 Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού  

    2 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

  4.3 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ  

1 Βελτίωση κτιριακής υποδομής και λοιπών 

εγκαταστάσεων 

    2 Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 

    3 Αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών ΤΠΕ 

  4.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1 Βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου 

    2 Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας 

  4.5 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 Ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών  

    2 Ανάπτυξη συνεργασιών - Δικτύωση  

    3 Προβολή και δημοσιότητα 

 



ΒΟΛΟΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    385,614             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 131.514 2001 141.675 2011 142.849     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 341 2001 367 2011 370     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):  

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

α/α Ονομασία 

1. ΑΓΡΙΑΣ 

2. ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

3. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

4. ΒΟΛΟΥ 

5. ΙΩΛΚΟΥ 

6. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 

7. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

8. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

9. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΑΓΡΙΑΣ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    25,227             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 5.435 2001 6.112 2011 5590     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 215 2001 242 2011 222     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2011):  

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Αγριάς περιλαμβάνει τις  Κοινότητες Αγριάς και Δράκειας και τους οικισμούς Αγριά, Δράκεια, Χάνια και 
Ανεμούτσα. Η πρώτη είναι μια πεδινή περιοχή με αστικά χαρακτηριστικά και σημαντική πληθυσμιακή συγκέντρωση, καθώς αποτελεί 
προάστιο της πόλης του Βόλου. Την τελευταία δεκαετία 2001-2011 ωστόσο φαίνεται να χάνει λίγο πληθυσμό (μείωση κατά 8,5% ενώ 
την προηγούμενη δεκαετία 1991-2001 παρουσίαζε αύξηση της τάξης του 15%). Αντίθετα, η περιοχή της Δράκειας είναι ορεινή - 
αγροτική και παρουσιάζει τάση σημαντικής μείωσης του πληθυσμού της, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία 2001-2011 (-53%). 
Αντίστοιχα, η πληθυσμιακή πυκνότητα της Αγριάς είναι αυξημένη (14974 κάτοικοι/τ.χλμ.), ενώ η Δράκεια είναι ένας πολύ 
αραιακοτοικημένος οικισμός (19 κάτοικοι/τ.χλμ.) Η σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδας (που αφορά στον μόνιμο πληθυσμό) 
φανερώνει έναν αρκετά ώριμο πληθυσμό, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις ηλικίες 25-54, αλλά και με έναν υψηλό δείκτη 
αντικατάστασης, συγκριτικά με τον υπόλοιπο δήμο. 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    75,504             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 2.897 2001 3.031 2011 3205     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 38 2001 40 2011 42     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Αισωνίας αποτελείται απο τις Κοινότητες Διμηνίου και Σέσκλου και περιλαμβάνει τους οικισμούς Διμήνι, 
Κάκαβος, Παλιούρι, Σέσκλο και Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Ο συνολικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας αυξάνεται σταθερά το 
διάστημα 1991 - 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του πληθυσμού της Κοινότητας Διμηνίου (της τάξης του 6,12%), 
όσο και της  Κοινότητας Σέσκλου που παρουσιάζει αύξηση την τελευταία δεκαετία της τάξης του 4,86%. Παρατηρώντας τους 
δημογραφικούς δείκτες, συμπεραίνεται ότι πρόκειται για περιοχή που εξακολουθεί και συγκρατεί άτομα στις νεαρές ηλικίες και δεν 
παρουσιάζει συνολικά το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού σε πολύ έντονο βαθμό. Η τάση αυτή πιθανόν σχετίζεται με τη 
γεωγραφική θέση της περιοχής αναφορικά με την πόλη του Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, ο οικισμός του Διμηνίου βρίσκεται σε πολύ 
μικρή απόσταση απο το Βόλο και τη Ν. Ιωνία, με αποτέλεσμα να αποκτά τα τελευταία χρόνια προαστιακά χαρακτηριστικά. Η 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι χαμηλή (42 κάτοικοι/τ.χλμ.), καθώς η περιοχή έχει αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα .  



  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    28,791             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 4.448 2001 4.583 2011 4107     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 154 2001 159 2011 143     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας περιλαμβάνει τις Κοινότητες, Άνω Λεχωνίων, Κάτω Λεχωνίων, Αγίου Λαυρεντίου και Αγίου Βλασίου 
(συνολικά δώδεκα οικισμοί). Μεγαλύτεροι οικισμοί είναι αυτοί των Άνω και Κάτω Λεχωνίων. Η μορφολογία της περιοχής 
χαρακτηρίζεται πεδινή, με εξαίρεση την Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου. Όλες οι Κοινότητες παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού τους 
την τελευταία δεκαετία 2001-2011. Οι Κοινότητες Άνω και Κάτω Λεχωνίων  ενώ την προηγούμενη δεκαετία είχαν αυξητική πορεία, 
την ανέστρεψαν σε αρμητική έστω και μικρή (-3%). Οι Τοπικές Κοινότητες Αγίου Βλασίου και Αγίου Λαυρεντίου χάνουν συνεχώς  
πληθυσμό όλη την εικοσαετία, με μεγαλύτερη ένταση την τελευταία δεκαετία (-35% και -16% αντίστοιχα). Οι μικροί οικισμοί, τόσο 
ορεινοί όσο και πεδινοί-παραλιακοί, φαίνεται ότι δε μπορούν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους και φθίνουν σταθερά. Τα Άνω 
και τα Κάτω Λεχώνια, αν και εμφανίζουν μια μικρή μείωση πληθυσμού, ωστόσο διαχρονικά είναι οι πιο δυναμικοί οικισμοί της 
ενότητας. Οι δημογραφικοί δείκτες της Δημοτικής Ενότητας είναι σχεδόν οι δυσμενέστεροι του Δήμου και φανερώνουν έναν 
πληθυσμό ώριμο και γηρασμένο που δεν εμφανίζει προοπτικές ανανέωσης. Τέλος, η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιοχή, όπως 
είναι και αναμενόμενο, είναι πολύ μικρή στις Κοινότητες Αγίου Λαυρεντίου και Αγίου Βλασίου και μεγαλύτερη σε αυτές των Άνω και 
Κάτω Λεχωνίων, ιδιαίτερα στην τελευταία. 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΒΟΛΟΥ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    27,678             



Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 77.192 2001 82.439 2011 85149     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 2789 2001 2979 2011 3076     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Βόλου, με μοναδικό οικισμό το Βόλο, αποτελεί τον πυρήνα του Δήμου Βόλου και συγκεντρώνει το 60% του 
συνολικού του πληθυσμού, με 85.149 κατοίκους. Διαχρονικά αυξάνει τον πληθυσμό της, με μειούμενο όμως ρυθμό μεταβολής. Η 
πληθυσμιακή πυκνότητα, όπως είναι αναμενόμενο είναι πολύ υψηλή, ξεπερνώντας τους 3.000 κατοίκους/ τ.χλμ.. Ο πληθυσμός είναι 
αρκετά ώριμος, με συρικνωμένη την πρώτη ηλικιακή ομάδα και ιδιαίτερα ενισχυμένη την παραγωγική ομάδα των ηλικιών απο 25 
έως 54 ετών. Το τελευταίο προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα ισχυρό αστικό πόλο που έλκει παραγωγικό δυναμικό 
και από άλλες περιοχές. Οι δημογραφικοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης βρίσκονται σε ένα μέσο επίπεδο σε σχέση με τον 
υπόλοιπο δήμο, ενώ ο δείκτης αντικατάστασης είναι αρκετά χαμηλός, που σημαίνει ότι τα νέα άτομα που ηλικιακά θα εισέλθουν 
στην αγορά εργασίας είναι λιγότερα από αυτά που θα αποχωρήσουν. 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΙΩΛΚΟΥ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    1,981             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 2.115 2001 2.071 2011 2132     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 1068 2001 1045 2011 1076     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Ιωλκού αποτελεί το βόρειο τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου. Περιλαμβάνει τις Κοινότητες 
Άνω Βόλου, Άγιου Ονούφριου και Ανακασιάς (και τους οικισμούς Ιωλκού, Άνω Βόλου, Άγιου Ονούφριου και Ανακασιάς). Επίσης, στην 
έκταση της Δημοτικής Ενότητας συμπεριλαμβάνονται και οι δημοτικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται στις θέσεις: α) Λόφος "Γορίτσα" 
(1380 στρ.), β) Ύψωμα "Σωρός" (2.160 στρ.), γ) Περιοχή "Μαγούλες" (1.050 στρ.), δ) Περιοχή "Λέσχιανης" (12.910 στρ.). Ο πληθυσμός 
της παρουσίασε μικρή μείωση τη δεκαετία 1991-2001, της τάξης του 2%, όμως τη δεκαετία 2001-2011 αντέστρεψε την τάση αυτή 
εμφανίζοντας αύξηση περίπου 3%.  Ωστόσο, από τη γενική εικόνα διαφοροποιείται ο Άγιος Ονούφριος, ο οποίος εξακολουθεί να 
μειώνεται πληθυσμιακά.  Η Κοινότητα Άνω Βόλου, αν και την προηγούμενη δεκαετία 1991-2001 είχε μείωση του πληθυσμού της 
σχεδόν 16%, την τελευταία δεκαετία σταθεροποιείται θετικά. Η σημαντικότερη πληθυσμιακή αύξηση παρατηρείται στην Ανακασιά, η 
οποία συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της ενότητας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι μεγάλη στην περιοχή, 
ιδιαίτερα στην Ανακασιά και τον Άγιο Ονούφριο. Ωστόσο, πρόκειται για έναν γηρασμένο πληθυσμό, όπως φανερώνουν οι 
δημογραφικοί δείκτες και η ηλικιακή πυραμίδα. Ο δείκτης γήρανσης είναι ο δεύτερος υψηλότερος σε όλο το Δήμο Βόλου και ο 
δείκτης αντικατάστασης πολύ μικρός. 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    59,903             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 651 2001 898 2011 694     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 11 2001 15 2011 12     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας περιλαμβάνει μόνο την Κοινότητα Μακρινίτσας με τον ομώνυμο οικισμό. Η έκταση της είναι ορεινή 
με μεγάλες κλίσεις και αντιπροσωπεύει το 15,5% της συνολικής έκτασης του Δήμου. Ο πραγματικός της πληθυσμός της παρουσιάζει 
μεγάλη αύξηση τη δεκαετία 1991-2001, ενώ την τελευταία δεκαετία 2001-2011 η τάση αυτή αντιστρέφεται και μειώνεται σε μεγάλο 
ποσοστό.  Ταυτόχρονα εμφανίζει και τον υψηλότερο δείκτη γήρανσης σε όλο το Δήμο, όπως και το χαμηλότερο δείκτη 
αντικατάστασης. Ο νεανικός της πληθυσμός (0-14) είναι πολύ μικρός, ενώ ένα στα τέσσερα άτομα είναι άνω των 65 ετών. Το 
παραγωγικό δυναμικό, επομένως, της ενότητας αναμένεται να μειωθεί και άλλο στο μέλλον, αν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις και δεν 
ανανεωθούν οι κάτοικοι της. Τέλος, η πυκνότητα του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλή. 



  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    80,462             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 6.440 2001 7.411 2011 6761     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 80 2001 92 2011 84     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου απαρτίζεται από τις Κοινότητες Νέας Αγχιάλου, Αϊδινίου και Μικροθηβών. Περιλαμβάνει τους 
οικισμούς Νέας Αγχιάλου, Άγιου Γεώργιου Κυνηγών, Δημητριάδας, Κριθαριάς, Μάραθου Βελανιδιάς, Αϊδινίου, Μικροθηβών και 
Καστρακίου. Η μορφολογία του περιοχής, που συνδυάζει έναν ημιορεινό όγκο και μεγάλο παραθαλάσσιο μέτωπο, χαρακτηρίζεται 
γενικότερα πεδινή και καταλαμβάνει περίπου το 21% της συνολικής έκτασης του Δήμου Βόλου. Ο πληθυσμός της την περίοδο 1991-
2001 παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά 15,08%. Αναλυτικότερα, μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι Κοινότητες Νέας Αγχιάλου και 
Αϊδινίου, ενώ αντίθετα η Κοινότητα Μικροθηβών μειώνει σημαντικά τον πληθυσμό της  κατά 19,23%. Τη δεκαετία 2001-2011 ο 
πληθυσμός μειώνεται σε όλες τις Κοινότητες και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές του Αϊδινίου και των Μικροθηβών. Το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (3/4) είναι συγκεντρωμένο στην έδρα της ενότητας , στη Νέα Αγχίαλο, η οποία χαρακτηρίζεται 
αστικός οικισμός. Από την εξέταση των δημογραφικών δεικτών  φαίνεται ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας είναι γηρασμένος, 
ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο και ο δείκτης αντικατάστασης είναι από τους πιο χαμηλούς  
του δήμου, ενώ ο δείκτης εξάρτησης είναι υψηλός. Η πληθυσμιακή πυκνότητα του οικισμού της Νέας Αγχιάλου είναι ικανοποιητική, 
ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί που έχουν αγροτικό κυρίως χαρακτήρα είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένοι. 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

  



                  

Έκταση (τ.χμ.):    63,314             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 29.018 2001 31.929 2011 33261     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

1991 458 2001 504 2011 525     

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Νέα Ιωνία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βόλου από άποψη πληθυσμού. Καταλαμβάνει το 14% 
της συνολικής έκτασης του δήμου και οι οικισμοί της είναι ημιορεινοί, με εξαίρεση αυτόν της Νέας Ιωνίας που είναι πεδινός. 
Περιλαμβάνει την Κοινότητα Ν. Ιωνίας, στην οποία ανήκουν ο ομώνυμος οικισμός, τα Μελισσάτικα και το Φυτόκο, και την Κοινότητα 
Γλαφυρών, με τον ομώνυμο οικισμό. Ο οικιστικός ιστός της Νέας Ιωνίας βρίσκεται σε συνέχεια με αυτόν του Βόλου.  Ο πληθυσμός 
της Δημοτικής Ενότητας είναι συγκεντρωμένος σχεδόν στο σύνολό του (96,6%) στην πόλη της Νέας Ιωνίας, η οποία παρουσιάζει 
σταθερά αύξηση του πληθυσμού της την τελευταία εικοσαετία. Από την άλλη ο οικισμός των Γλαφυρών χάνει συνεχώς πληθυσμό. 
Αντίστοιχα, η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι υψηλή στη Νέα Ιωνία. Όσον αφορά στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, πρόκειται 
για τον λιγότερο γηρασμένο πληθυσμό στο σύνολο του δήμου, με τους καλύτερους δείκτες εξάρτησης και αντικατάστασης. Είναι η 
μοναδική ενότητα όπου ο νεανικός πληθυσμός (0-14) είναι ισάριθμος με τον ηλικιωμένο (65+). 

  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

  

                  

Έκταση (τ.χμ.):    22,754             

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 3.318 2001 3.201 2011 1950     

Πυκνότητα Πληθυσμού: 

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

  

Ηλικιακή κατανομή μόνιμου πληθυσμού (2001): 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 
ετών 
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 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Πορταριάς αποτελείται από τις Κοινότητες Πορταριάς, Άλλης Μεριάς, Κατωχωρίου και Σταγιατών και 
περιλαμβάνει συνολικά επτά οικισμούς (Πορταριά, Αγία Παρασκευή,  Άγιος Ιωάννης, Άλλη Μεριά, Γορίτσα, Κατωχώρι και Σταγιάτες). 
Η μορφολογία του εδάφους της περιοχής παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις, καθώς χαρακτηρίζεται από  μεγάλες κλίσεις και το 
υψόμετρο των περιοχών του ποικίλει. Οι Κοινότητες Άλλης Μεριάς και Σταγιατών είναι πεδινές, ενώ Πορταριάς και Κατωχωρίου 
ορεινές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ενότητα διαθέτει τόσο ορεινό όσο και παραθαλάσσιο τμήμα. Οι πληθυσμιακά 
κυριότεροι οικισμοί της ενότητας είναι η Άλλη Μεριά και η Πορταριά. Ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας παρουσιάζει 
εντυπωσιακά μεγάλη μείωση του πραγματικού πληθυσμού του την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα η Πορταριά φαίνεται να χάνει τον 
μισό της πληθυσμό, όπως και οι Σταγιάτες, σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία 1991-2001 που είχαν αυξήσει τον πληθυσμό 
τους και οι δυο.  Η Άλλη Μεριά παρουσιάζει σταθερές απώλειες πληθυσμού όλη την εικοσαετία 1991-2011.Τέλος, η Κοινότητα 
Κατωχωρίου ενώ κατέγραψε αύξηση του πληθυσμού της τη δεκαετία 1991-2001, την τελευταία δεκαετία κι αυτή έχει αρνητική 
μεταβολή. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, ο πληθυσμός παρουσιάζει 
σημαντικές περιοδικές και εποχιακές αυξήσεις. Όσον αφορά στη δομή του πληθυσμού, ο νεανικός πληθυσμός (0-14) είναι 
μικρότερος του ηλικιωμένου με αποτέλεσμα ο δείκτης αντικατάστασης να είναι πολύ χαμηλός. Επίσης ο δείκτης γήρανσης, που είναι 
από τους υψηλότερους του Δήμου, φανερώνει έναν πληθυσμό γηρασμένο, ενώ υψηλός είναι και ο δείκτης εξάρτησης. Η 
πληθυσμιακή πυκνότητα είναι αρκετά χαμηλή, με εξαίρεση τις Σταγιάτες, που είναι πιο πυκνκατοικημένες απο τους υπόλοιπους 
οικισμούς. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Ο Δήμος Βόλου περιλαμβάνει εννέα (9) Δημοτικές Ενότητες και συνολικά σαράνταοκτώ (48) οικισμούς. Από αυτούς αστικοί 
χαρακτηρίζονται μόνοι οι τέσσερις (Βόλος, Νέα Ιωνία, Αγριά και Νέα Αγχίαλος), ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι αγροτικοί. Η πυκνότητα 
του πληθυσμού είναι γενικά μικρή, με εξαίρεση τους οικισμούς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων 
και των οικισμών τους παρουσιάζεται έντονη πληθυσμιακή διαφοροποίηση. Με βάση τη συνδυαστική εξέταση της εξέλιξης του 
πραγματικού και του μόνιμου πληθυσμού, οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις oμάδες:  
α) Δυναμικές με θετική πληθυσμιακή μεταβολή: Εδώ ανήκουν οι μεγάλες και αστικές Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, 
Αισωνίας και Ιωλκού που είναι και οι δυναμικότερες. 
β) Μικρότερες και με αρνητική πληθυσμιακή δυναμική: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Νέας 
Αγχιάλου, Αρτέμιδας και Πορταριάς. 
γ) Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας: Η Μακρινίτσα, αν  και την εικοσαετία 1981-2001 αύξησε σε μεγάλο ποσοστό τον πραγματικό της 
πληθυσμό, την τελευταία  δεκαετία παρουσιάζει εξίσου μεγάλη μείωση. Αντίθετα ο μόνιμος πληθυσμός της αυξάνεται. Η αντίθεση 
αυτή ίσως οφείλεται στον τουριστικό χαρακτήρα του οικισμού που οδηγεί σε εποχιακές αυξομειώσεις του πραγματικού πληθυσμού 
της. πληθυσμού που παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία. Στον ίδιο λόγο οφείλεται προφανώς και η πολύ μεγάλη μείωση του 
πραγματικού πληθυσμού της Πορταριάς την τελευταία δεκαετία. 
Οι Δημοτικές Ενότητες της πρώτης κατηγορίας έχουν θετική μεταβολή του πραγματικού και του μόνιμου πληθυσμού τους. Επίσης, 
όλες εκτός αυτής του Ιωλκού, εφανίζουν καλούς δημογραφικούς δείκτες και λιγότερο γηρασμένο πληθυσμό. Οι Δημοτικές Ενότητες 
της δεύτερης κατηγορίας  χάνουν πληθυσμό και οι δημογραφικοί τους δείκτες, με εξαίρεση την Αγριά, δεν είναι καλοί. Τέλος, η 
Μακρινίτσα διαφοροποιείται γιατί παρουσιάζει μεγάλη απώλεια πραγματικού πληθυσμού, αλλά αυξάνει τον μόνιμό της, ο οποίος 
όπως φαίνεται από την πολύ υψηλή τιμή του δείκτη γήρανσης είναι πολύ γηρασμένος. Ωστόσο, ο δείκτης αντικατάστασης είναι σε 
σχετικά καλό επίπεδο.                                                                                                                               

 



Ονομασία Έκταση (στρ.) Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας (Αρ.πρωτ 

77968/12-6-2020)
12/6/2020
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ΙΓΜΕ : Περιοχή Ειδικής Προστασίας(ΠΕΠ) Ζώνη 

Προστασίας Ι &ΙΙ (πλήρους απαγόρευσης  & 

βιολογικής προστασίας)

2006

ΙΓΜΕ: Περιοχή Ειδικής Προστασίας(ΠΕΠ) Ζώνη 

Προστασίας ΥΓ (διαφύλαξη από κάθε αλλοίωση 

και διατάραξη και αποκατάσταση οικολογικής 

ισορροπίας)

Πεδιάδες

diocles.civil.duth.gr/links/home/database

Λίμνες (περιλαμβάνονται και λίμνες από 

φράγματα)

Πλήθος Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

64,25 ac
Δασαρχείο Βόλου (η έκταση περιλαμβάνεται στην 

αντίστοιχη των δασών)
17/2/2020

516,46 ac
Δασαρχείο Βόλου (η έκταση περιλαμβάνεται στην 

αντίστοιχη των δασών)
17/2/2020

1102,1 ac
Δασαρχείο Βόλου (η έκταση περιλαμβάνεται στην 

αντίστοιχη των δασών)
17/2/2020

diocles.civil.duth.gr/links/home/database

Ονομασία χλμ Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία Καταγραφής

0,025 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

2. Αλυκές (GRBW089105027) 0,8 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

Αμαρυλλίς (GRBW089105021) 0,1 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

Αμφανών (GRBW089105022) 0,2 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

Άναυρος (GRBW089105028) 0,4 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,07 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,2 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,42 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,32 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,1 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,9 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,03 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,15 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,35 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020

0,9 ΥΠΕΚΑ-Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης 20/2/2020Β. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, «ΤΟ 

ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ», ΕΝ ΒΟΛΩ, (15 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

2. Ρέματα Δ .Ε. Μακρινίτσας: 

Λαγωνίκα, Βρύχωνας, Φελούκας, 

Καλιακούδας, Μέγα ρέμα, 

Κακουνά, Πατουσιά
ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Μακρινίτσας

3. Χείμαρροι Δ.Ε. Αρτέμιδας: 

Βρύχωνας, Κουφάλας ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Αρτέμιδας

Ορυκτοί Πόροι (ονομασία)

1. αδρανή υλικά

κωδικός Έκταση (στρ.)

GR1430001 (κατηγορία ΕΖΔ: Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης) ΕΚΒΥ

76.881,26 ac

GR1430008 ( κατηγορία ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής 

προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία για πτηνά). 

ΕΚΒΥ

89.438,45 ac

GR1420010 (κατηγορία ΤΚΣ: Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία για τους 

Οικοτόπους) ΕΚΒΥ

76.881,26 ac

Προβλήματα Ρύπανσης Δημοτική Ενότητα

1. Αέρια ρύπανση

Βόλου (κυρίως)

2. Ρύπανση νερών

όλες

3. Ρύπανση εδάφους
όλες

Υδρόμετρα Δίκτυο (χλμ) Μέση ετήσια κατανάλωση (μ3) Γεωτρήσεις Ύδρευσης Ημερομηνία Καταγραφής

Ορεινοί Όγκοι

Ποτάμια

Ακτές

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, η ύπαρξη βόθρων σε πολλές ακόμα περιοχές και η ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών 

και στερεών αποβλήτων οδηγούν τόσο στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και στην υποβάθμιση των πηγαίων νερών,όσο και στη 

ρύπανση του Παγασητικού κόλπου αλλά και του πόσιμου νερού που φτάνει στα σπίτια των κατοίκων.

Χρυσή Ακτή Παναγιάς (GRBW089105016)

Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων

Ύδρευση

Βιότοποι

Βοσκότοποι

Περιγραφή

Νέα Ιωνία

Πορταριά

Σέσκλο

Ορυκτοί Πόροι - Μεταλλεία

Περιοχές Natura

Κατοικημένα Νησιά

Ακατοίκητα Νησιά

Δράκεια

Ιωλκός

Κάτω Λεχώνια

Δάση

Κατωχώρι

Μακρινίτσα

Μικροθήβες

ΕΝΥΠΟ ΕΠ2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βόλος

Γλαφυρές

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (οι ανωτέρω δημοτικές περιλαμβάνονται)

Αγιος Βλάσιος

Αγιος Λαυρέντιος

Αγριά

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης

Αιδίνι

1.Βόλου - Βελεστίνου

Άλλη Μεριά

Άνω Λεχώνια

Νέα Αγχίαλος

Διμήνι

1.Πηγή "Μάνα" Πορταριά

2.Υγροβιότοπος "Μπουρμπουλήθρα" - GR143129000)

Σταγιάτες

Ελληνικά Λατομεία Α.Ε. (Σέσκλο)

  -

Ονομασία

Ξενία (GRBW089105019)

Πευκάκια – Δημοτική Ακτή Βόλου (GRBW089105020)

Πλάκες (GRBW089105018)

Πλατανίδια (GRBW089105023)

Κάτω Λεχώνια – Πούντα (GRBW089105024)

1. Άγιος Γεώργιος Κυνηγών (GRBW089105030) 

1.Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη. Σπήλαια Μαλάκι και Σκεπόνι

Μεταλλεία (ονομασία)

Σουτραλί Αγριάς (GRBW089105025)

Η ύπαρξη βαριάς βιομηχανίας δίπλα και μέσα στην πόλη, η χρήση αυτοκινήτων, κεντρικής θέρμανσης και τζακιών/σομπών οδηγεί 

(εκτός των άλλων) σε υπερβάσεις τιμών σε PM10, PM2,5, B(a)P και στη δημιουργία αιθαλομίχλης κατά τους χειμερινούς μήνες, με 

μετρήσιμες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της πόλης.

  -

Κάτω Λεχώνια – Άγιος Μηνάς (GRBW089105017)

Νέα Αγχίαλος 1 (GRBW089105029)

Κόλπος Βόλου με κολυμβητικές ακτές:

1.Δράκειας 

2.Μακρινίτσας

3.Λεσχιανής

  -

1.Χείμαρροι  Δ.Ε. Βόλου: Άναυρος, Κραυσίδωνας, Ξηριάς 

1.Όρος Πήλιο

2. Λόφος Γορίτσα

Νέα Αγχίαλος 2 (GRBW089105026)

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, η ύπαρξη βόθρων σε πολλές ακόμα περιοχές και η ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών 

και στερεών αποβλήτων οδηγούν στη ρύπανση του εδάφους επίσης.

Ονομασία

Μονάδες Μέτρησης

2.Όρος Πήλιο

3.Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη



98.642 1.216,50 88,86 106 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Πλήθος

3

Πλήθος

Αποχέτευση
Δίκτυο (χλμ)

480

ΒΙΟΚΑ Πλήθος

Οχήματα Μεταφοράς Λυμμάτων (πλήθος)

Αποχέτευση
Γεωτρήσεις Άρδευσης

23

kwh

8.986.574

Εγκατεστημένα kwh

750 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (Υδροηλεκτρικός σταθμός 

Σαρακηνού) 

353 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (Μονάδα επεξεργασίας βιοαερίου 

στην Ε.Ε.Λ.)

1.300 ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας (Μονάδα επεξεργασίας 

βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Βόλου)

Δίκτυο (χλμ)

93

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)

α/α

1                       Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

2.                               "

3.                               "

4.                               "

5.                               "

6.                               "

7.                               "

8.                               "

9.                               "

10.                             "

11.                             "

12.                             "

13.                             "

14.                             "

15.                             "

16.                             "

17.                             "

18.                             "

19.                             "

20.                             "

Καθαριότητα

Όγκος Απορριμμάτων Τόνοι/ημέρα Ημερομηνία καταγραφής χλμ Ημερομηνία καταγραφής

180,22 συμμεικτα για ΧΥΤΑ και 

12,53 συσκευασίες για 

ανακύκλωση και 0,12 γυαλι για 

ανακύκλωση

31/12/2019 35 14/2/2020

Απορριμματοφόρα (συμβατικά) πλήθος Ημερομηνία καταγραφής πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

41 14/2/2020 7 14/2/2020

Διαχείριση Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) πλήθος Ημερομηνία καταγραφής πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

1 14/2/2020 4 14/2/2020

Κάδοι (συμβατικοί) πλήθος Ημερομηνία καταγραφής πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

5750 4/3/2020 2464  (1418 ενεργοί) 14/2/2020

Οχήματα - Σκούπες πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

10 14/2/2020

Όγκος Ογκωδών Αντικειμένων Κυβικά μέτρα Ημερομηνία καταγραφής πλήθος Ημερομηνία καταγραφής

3 14/2/2020 2 14/2/2020

Πολιτική Προστασία

Υποδομές - Εξοπλισμός

Δράσεις - Ενέργειες - Προγράμματα Πλήθος

Δημοτική Συγκοινωνία

Οχήματα (πλήθος) χλμ Αριθμός Γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων

Υποδομές Μεταφορών

Υποδομές  

Πρωτεύον δίκτυο

Πρωτεύον δίκτυο

Δευτερεύον δίκτυο

Δευτερεύον δίκτυο

Δευτερεύον δίκτυο

Δευτερεύον δίκτυο

Τριτεύον δίκτυο

Τριτεύον δίκτυο

Τριτεύον δίκτυο

Τριτεύον δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Ποιοτικός Έλεγχος νερών

Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί

6. Η οδική παράκαμψη με αριθμό 30 (περιφερειακός) από Α/Κ Λαρίσης (Ε.Ο.6) μέχρι την έξοδο στα Αστέρια Αγριάς.

Συντηρήσεις-Αντικαταστάσεις Αγωγών & Εγκαταστάσεων Εξωτερικού Υδραγωγείου

Αντικαταστάσεις-Κατασκευές Αντλιοστασίων Αποχ., Καταθλιπτικών Αγωγών και Αγωγ. Διάθεσης Επεξ.Λυμάτων

Συντήρηση δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων

Συντήρηση Δομικών ΕΕΛ και Αντλιοστασίων Ακαθάρτων

Συντήρηση-Επισκευή Κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ

Έρευνες-Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Επεξεργασία-Διάθεση Λυμάτων

Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της Ιλύος των ΕΕΛ Βόλου

Αξιοποίηση υγρών Αποβλήτων

Υδρομάστευση Πηγών

Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου και Ν. Ιωνίας  και υλοποίηση Ζωνών Ελέγχου

Αναβάθμιση παλαιού Η/Μ εξοπλισμού ΕΕΛ Βόλου

Αυτοματοποίηση Λειτουργίας-Αυτόματος Έλεγχος Εσωτερικού και Εξωτερικού Υδραγωγείου

Συντήρηση Δικτύων και Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

Αντικατάσταση Αντλητικού Εξοπλισμού

Μελέτες Αντικατάστασης-Νέων Δικτύων Ύδρευσης-Αυτόματου Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας

Σιδηρόδρομοι

2. Ε.Ο.6 Βόλος – Λάρισα από Α/Κ Βελεστίνου μέχρι την είσοδο της πόλης του Βόλου (εργοστάσιο Ζαμπέτογλου).

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

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

5. Το υπόλοιπο τμήμα της Ε.Ο.6 Βόλου –Λάρισας από είσοδο του Βόλου μέχρι το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου 

Βόλου.Εθνικές Οδοί

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

Οχήματα Συλλογής Ογκωδών 

Αντικειμένων

Περιγραφή

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ημερομηνία Καταγραφής

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

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

2. (0.03) Πορταριά-Μακρινίτσα.

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).

5.(0.20) Βόλος-Κανάλια (προς Αγιά) μέσω Ν. Ιωνίας, Μελισσατίκων, Γλαφυρών και κάτω Κερασιάς.

6. (0.23) Βόλος-Διμήνι-Παλιούρι.

Ονομασία

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ύδρευση

Υδατοφόρα οχήματα (πλήθος)

Αφαλατώσεις (πλήθος)

Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές

Ημερομηνία Καταγραφής

Ημερομηνία Καταγραφής

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σαρακηνού

Ημερομηνία Καταγραφής

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Άρδευση

Ενέργεια

Ημερομηνία Καταγραφής

Ημερομηνία Καταγραφής

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Ημερομηνία Καταγραφής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΠΕ

Διαχείριση Ομβρύων

Τίτλος

Απορριμματοφόρα (ανακύκλωσης)

Οχήματα (πλύσιμο κάδων)

Μήκος Δικτύου

Ημερομηνία Καταγραφής

Σταθμός παραγωγής Ενέργειας από βιοαέριο στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ

Αντιμετώπιση Διαρροών

Κάδοι (ανακύκλωσης)

Ονομασία Εμπορευματικών Σταθμών Ονομασία Επιβατικών Σταθμών

1. Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου. 1. Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου.

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

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.

1. (0.01) Βόλος-Άλλη Μεριά.

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

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

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

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



Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

Επαρχιακό δίκτυο

6

6,5

Αερολιμένες

Αστικές Μεταφορές Πλήθος Γραμμών Χλμ Δικτύου

13

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής

16.449 100,00% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

8.598,17 52,27% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

6.363,70 5,54% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

1.595,34 9,70% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής

4.648,19 28,26% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

911,00 5,54% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

804,51 4,89% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

143,44 0,87% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

401,84 2,44% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής

4.586,17 100,00%
ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001)

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

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001)

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

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001)

73,91 0,02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής

11,00 100,00% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

0 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής

3.449,00 100% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

3.191,00 92,52% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

84,10 2,44% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

101,32 2,94% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

82,05 97,50% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

2,05 2,50% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
1
 :Το ΓΠΣ Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/4-11-2016) αποτελεί την πηγή προέλευσης των διαθέσιμων στοιχείων 

2 :
Περιλαμβάνει τους οικισμούς Ν. Αγχιάλου, Αγ. Γεωργίου - Βελανιδιάς, Δημητριάδα, Κριθαριά, Μάραθο, Αιδίνιο, Μικροθήβες

3: Πίνακας 1.9.1 πρότασης (Β2 φάση) - συμπεριλαμβάνει προτεινόμενες επεκτάσεις

στρ. % κάλυψης Ημερομηνία Καταγραφής

609,45 100% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

7,89 1,29% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

8,15 1,34% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

3,512 44,50% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
1
 :Το ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας (ΦΕΚ 275/ΑΑΠ/13-12-2016) αποτελεί την πηγή προέλευσης των διαθέσιμων στοιχείων 

2
 :Περιλαμβάνει τον οικισμό Μακρινίτσα 

3: Εξαιρέθηκαν τρεις Αθλητικοί χώροι επειδή βρίσκονται εκτός οικισμού συνολικού εμβαδού 19,47 στρμ.

Δημοτική Ενότητα

Βόλου

Νέας Ιωνίας

Αγριάς

Αρτέμιδος

Ιωλκού

Πορταριάς

Μακρινίτσας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Καθαριότητας

ΔΕΥΑΜΒ

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

Διεύθυνση Πολεοδομίας

1. Εφαρμογή πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

2. Έκδοση και έλεγχος οικοδομικών αδειών.

3. Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών.

8. Αποκομιδή προϊόντων πρασίνου.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ

3.Απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, αντιμετώπιση αφισσορύπανσης.

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

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

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

Άγιος Βλάσιος, Άγιος Λαυρέντιος, Πλατανίδια, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια (ΦΕΚ 374Δ /́4-7-1980 και 383Δ /́16-5-1997).

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

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

Κοινοφελείς  χώροι ³

Β. Ανάλυση κοινοχρήστων χώρων

Κυκλοφορία (Χώροι στάθμευσης)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Περιγραφή

Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο- πλατείες – πάρκα – παιδ. Χαρές

Κυκλοφορία (Χώροι στάθμευσης)

Περιοχή ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας 
1                                                                          

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων

Σύνολο εντός σχεδίου/εντός οικισμών εκτάσεων [στρ.] 
2

Κοινόχρηστοι χώροι

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων

Σύνολο εντός σχεδίου/εντός οικισμών εκτάσεων [στρ.] 2 

Οικοδομήσιμοι χώροι (3)

Κοινόχρηστοι χώροι

Κοινοφελείς  χώροι

Β. Ανάλυση κοινοχρήστων χώρων

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων

Ελεύθεροι χώροι – X. Πρασίνου – Πλατείες – Πάρκα- Παιδ.χαρές

Κυκλοφορία (Χώροι στάθμευσης)

Πηγή προέλευσης στοιχείων η από Δεκέμβριο 2010 Β2 φάση Μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδας (μη εγκεκριμένη – θεσμοθετημένη)

Περιοχή ΓΠΣ Ν. Αγχιάλου 
1                                                                                                             

Χώροι κυκλοφορίας

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι

Χώροι αστικού πρασίνου

Εκτάσεις σε κοινή χρήση για βοσκοτόπια, αγροτικά πάρκα, παραγωγικές 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, Εγκαταστάσεων 

Κοινωφελείς χώροι

Ενεργειακά Πάρκα

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

Οικοδομήσιμοι χώροι

Κοινόχρηστοι χώροι

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων

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

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.]

Οικοδομήσιμοι χώροι

Κοινόχρηστοι χώροι

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

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας

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).

1.  Εγκατάσταση πρασίνου σε νέους χώρους.

3. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης πρασίνου γηπέδων, αθλητικών χώρων, αύλειων χώρων δημοτικών κτιρίων, δημοτικών παιδικών σταθμών, εκκλησιών και 

σχολικών συγκροτημάτων.

4. Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και καθαρισμός 

περιαστικών δασών.

15. Νέα Αγχίαλος – Δημητριάδα.

16. Αϊδίνιο - Ε.Ο. 30.

Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί

Ποδηλατόδρομοι

Κοινωφελείς χώροι

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

2. 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.

13. Χάνια-Κισσός.

Πολεοδομική Πληροφορία

Πολλαπλά καθημερινά

11. (0.06) Πουριανός Σταυρός οδός προσπελάσεως κορυφής.

9. Άρδευση και συντήρηση αρδευτικού δικτύου σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 

11. Διανομή καυσόξυλων σε άπορους πολίτες μέσω της Υπηρεσίας Πρόνοιας του δήμου.

13. Σύνταξη φυτοτεχνικών μελετών.

Διεύθυνση Πρασίνου

10. Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε νέους χώρους πρασίνου.

12. Δράκεια-Χάνια.

1. Τμήματα των οδών: παρόχθιος χειμάρρου Ξηριά, Π. Άρεως, Ρ. Φεραίου, Αιολίδος, Φιλιππίδη και βρόγχος 

Απόλλωνος, Θησέως, Πηλέως, Αρτέμιδος, Ολυμπιάδος και Λητούς.

14. Παλαιά εθνική οδός Μικροθηβών-Κροκίου.

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων

Ονομασία  

Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου.

Συχνότητα Δρομολογίων

1. Βελτίωση της κυκλοφοριακής υποδομής 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.

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.

Ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων – Ε.Ε.Λ., έλεγχος ποιότητας νερών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. 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.

12. Επεμβάσεις συντήρησης πρασίνου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

5. Κλάδεμα υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

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



Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Έλεγχος καταγγελιών που αφορούν την καθαριότητα σε κοινόχρηστους - υπαίθριους χώρους, την υπαίθρια διαφήμιση, το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

7. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατ΄οίκον σε πολίτες που έχουν αδυναμία μετακίνησης

Α/Α

1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3. Κέντρο Περιβαλλοντικής

     Εκπαίδευσης Μακρινίτσας

4. Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο.

5. Δ/νση Δασών Ν. Μαγνησίας

6. Σύνδεσμος Διαχείρισης

    Στερεών Αποβλήτων

    (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

7. Οργανισμός Λιμένος Βόλου

8. Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων

1. Δ/νση Α/βαθμιας &

    Β/βαθμιας Εκπαίδευσης

2. Κ.Δ.Α.Υ. "Γενική

Ανακύκλωση".

3. Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας

4. Δασαρχείο Βόλου

5. Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου

6. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων

7. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

8. Mountain Techs – Αναρριχητές 

9. Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας Συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία σε  προγραμματισμένους ή έκτακτους ελέγχους ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως νομικά προβλέπεται. 

10. Εθνική Αρχή Διαφάνειας Συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία σε  μικτά κλιμάκια ελέγχων για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

11. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας 

και ΠΕ Σποράδων

12. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ 

Σποράδων

3. Έλεγχος για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων και σύνταξη  εκθέσεων αυτοψίας. 

5. Έλεγχος καταγγελιών και συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχων για παραβάσεις των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και της 

τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

6. Επίδοση εγγράφων του οικείου Δήμου και άλλων Αρχών

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

5. Ρύθμιση θεμάτων στάθμευσης.

6. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.

7. Διαδικασία αδειοδοτήσεων που αφορούν τον τομέα μεταφορών.

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας

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

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

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Έλεγχος στάσης και στάθμευσης οχημάτων και επιβολή αντίστοιχων προστίμων. 

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

2. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας 

(πρώην ΚΕΤΕΑΘ)

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

στην περιοχή του δήμου. 

5. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 

2. Εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας.

3. Προστασία του δημόσιου χώρου και του πολίτη.

Έρευνα και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υλοποίηση πολλών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.

2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ήπιων 

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

2. Έλεγχος κυκλοφορίας τροχοφόρων στους πεζοδρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια και επιβολή αντίστοιχων προστίμων

4. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συνεργασία με την Υπηρεσία Βιώσιμης Κινητικότητας για κυκλοφοριακά θέματα.

Εθελοντική Ομάδα (κλάδεμα – κοπή μεγάλων δένδρων).

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών -  δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

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

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

παραγωγής βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α

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

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

Χαρτογράφηση δασών και ανάπτυξη δράσεων για την προστασία τους

Συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία σε  μικτά κλιμάκια ελέγχων σε λαϊκές αγορές και καταστήματα για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου και την 

τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης

Συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία σε  μικτά κλιμάκια ελέγχων σε καταστήματα για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

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

Εθελοντική Ομάδα (κλάδεμα – κοπή μεγάλων δένδρων).

Εθελοντική Ομάδα (κλάδεμα – κοπή μεγάλων δένδρων).

Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφέρειας.

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

δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

Διαχείριση συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών



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 

ΜΑΚΡΥΝΙ

ΤΣΑ

Δ.Ε.7                

Ν. 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Δ.Ε.8            

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9 

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα 

Υγείας

9 

περιφερειακ

α ιατρεία 1 1 3 1 0 1 1 1

Αριθμος 

ατόμων που 

έκαναν χρήση 

των 

υπηρεσιών

Ειδικά 

Περιφερειακά 

Ιατρεία 

(Φυλακές)  1 1

Δευτεροβάθμι

α Φροντίδα 

Υγείας

Τριτοβάθμια 

Φροντίδα 

Υγείας 1 1

Δημόσια 

Υγεία - 

Αγωγή Υγείας

Επωφελούμεν

οι

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 

Κακοποιημέν

ων Γυναικών 1 1

Δημοτικές Ενότητες

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης

Υγεία - Πρόνοια

Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)

Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_03: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΟΜΕΣ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ



Στέγη 

Υποστηριζόμε

νης Διαβίωσης 1 1

Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 

(πλήθος) 1

Επωφελούμεν

οι (οικογ.ανα 

μήνα) 500

Πρόγραμμα 

Σίτισης 

(πλήθος) 1

Επωφελούμεν

οι (ημερησίως 

χ 6 ημέρες ) 131

Πρόγραμμα  

κοινωνικής 

προστασίας(π

λήθος) 1

Επωφελούμεν

οι( 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

Βρεφονηπιακο

ί - 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

Λοιπές 

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 

Πρωτοβάθμια

ς Υγείας 1 1

Κοινωνικά 

Κέντρα 

Συνοικιών 5 5

Γραφείο 

Στήριξης 

ΡΟΜΑ 2 1 1

Κέντρο 

στήριξης 

Αυτιστικών 

Ατόμων 

Μαγνησίας 1 1 1

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

Ορφανοτροφείο Βόλου

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Βόλου.

Καταγράφονται οι μη - κερδοσκοπικοί φορείς - ιδρύματα- σωματεία - ομάδες που δραστηριοποιούνται σε εθελοντική βάση για την υποστήριξη 

διάφορων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών

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

Κέντρο θερταπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) - Θεραπευτικό Πρόγραμμα "ΕΞΟΔΟΣ", Συμβουλευτικός Σταθμός Βόλου

"Αλληλεγγύη για όλους" υποστηρίζει άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και έχουν ανάγκη βοηθείας. Καλύπτει ανάγκες σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, παιχνίδια κλπ.

"Συνέλευση Αγ. Νεκταρίου"- στους κόλπους της συνέλευσης λειτουργεί ιατρείο αλληλεγγύης καθώς και ομάδες που αφορούν τη διανομή τροφίμων και 

ρουχισμού.

Παραγωγικός Συνεταιρισμός ΑμΕΑ.

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας

Ελληνική Μέριμνα Βόλου: φιλανθρωπικό σωματείο αναγνωρισμένο και ελεγχόμενο από το κράτος. 1)Τμήμα πρόνοιας και περίθαλψης απόρων ατόμων και 2) 

Τμήμα παιδικών εξοχών σε ιδιόκτητο κτίριο στη Μακρινίτσα.

"ΦΙΛΥΡΑ" - Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης Γ.Ν.Βόλου.

ΦΛΟΓΑ, πραγματοποιεί κυρίως ενημερωτικές ημερίδες, αιμοδοσία.

ΔΙΚΤΥΟ Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. 

ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου - Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων (ΝΠΔΔ).

Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες)



Πλήθος Σύνολο

Δ.Ε.1 

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2 

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δ.Ε.4 

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5 

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6ΜΑΚΡ

ΥΝΙΤΣΑ

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

Δευτεροβάθμι

α Εκπαίδευση 19 1 1 12 1 1 3

Μεταδευτεροβ

άθμια 

εκπαίδευση

Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 1 1

Κέντρα 

Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων

5 (1 κεντρικό 

με 4 

παραρτήματ

α) 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/ΕΕ

ΕΚ 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

Πάρκο 

κυκλοφοριακη

ς αγωγής 1

* 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.

* 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



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 

Κινηματογράφ

ων 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

Ερασιτεχνικά 

Θεατρικά 

Εργαστήρια/Θ

εατρικές 

ομάδες 10 7 1 1 1

Κινηματογραφ

ική Κοινότητα
1 1

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

Πληθυσμός

Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες 

Υποδομές - Χώροι - Δομές

Πλήθος



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 

(ποδοασφαίρο

υ) 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

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 

Προγράμματ

α

48 5 4 2 12 4 0 6 10 5

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων

Λε Μαν - Γαλλία 1983 (Βόλος)

Ροστοφ - Ρωσία 1955 (Βόλος)

Βαρένη Γαλλίας 1992 (Μακρινίτσα)

Τουρτούρ - Γαλλία 1987 (Πορταριά)

Σινάν Κίνας   -2009 (απόφ. κατ’ αρχήν Δημ. Συμβουλίου Ένσταση ΥΠΕΞ) Αρτέμιδα

Βέρνικα Σλοβενίας -2008 (απόφ. κατ’ αρχήν Δημ. Συμβουλίου) Ιωλκός

Ναβέλλι Ιταλίας (ορεινή περιοχή Πεσκάρας)      -2007 (απόφ. κατ’ αρχήν Δημ. Συμβουλίου) Ιωλκός

Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες

Σότσι - Ρωσία 2008 (Βόλος)

Πλέβον - Βουλγαρία 1983 (Βόλος)

Πομόριε -  Βουλγαρία 1985 (Ν. Αγχίαλος) 

Πότι της Γεωργίας -1983 (Βόλος)

Στρακόνιτσε Τσεχοσλοβακίας  1983 (Ν. Ιωνία)

Μπρέζνο Σλοβακίας  2006 (Αγριά)

Αθλητικοί Χώροι

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες



Συγχρηματοδ

οτούμενα με 

ΕΓΑΑ 

(πρώην ΓΓΑ)

45 5 4 2 9 4 6 10 5

Αυτοχρηματο

δοτούμενα
3 0 0 0 3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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.

Ξενώνας Αθλητών Πανθεσσαλικού Σταδίου ανήκει στο δήμο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διεύθυνση 

Κοινωνικής 

Προστασίας, 

Κέντρων 

Ανοιχτής 

Προστασίας 

Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ) και 

Δημόσιας 

Υγείας

Σχεδιασμός και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των Δημοτών (Πρόνοια).Έχει την πλήρη ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ, του προγράμματος σίτισης καθώς και την ευθύνη για τη λειτουργία του 

κοινωνικού παντοπωλείου.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στον τομέα της εκπαίδευσης λειτουργούν επίσης 5 Τμήματα Ένταξης σε δημοτικά και 21 σε γυμνάσια για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

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.

Αυτοτελές 

τμήμα 

παιδείας και 

δια βίου 

μάθησης, 

απασχόλησης 

και 

πολιτισμού

Αρμοδιότητες παιδείας: υλικοτεχνική υποδομή, στέγαση, δράσεις γενικής παιδείας κατοίκων, μεταφορά μαθητών, διοργάνωση εκδηλώσεων 

κλπ.

Αρμοδιότητες δια βίου μάθησης.

Αρμοδιότητες Πολιτισμού: χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, την επιχορήγηση φορέων που 

αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες.

Εποπτεύει το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο.

Δημοτικός 

Οργανισμός 

Εκπαίδευσης 

Παιδιού, 

Αθλητισμού 

και 

Πολιτισμού- 

ΔΗΠΕΘΕ 

Βόλου

Λειτουργία τμήματος Ημερήσιας Απογευματινής απασχόλησης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Λειτουργία κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης,αισθητικής αγωγής και τεχνών για παιδιά, νέους και ενήλικες.

Λειτουργία 12 Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Λειτουργία Συμφωνικής Ορχήστρας - Φιλαρμονικής - Χορωδιών.

Διεξαγωγή Διεθνούς Φεστιβάλ.

Λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου.

Λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης και Υποκριτικής και Θεατρικού Ερασιτεχνικού Εργαστηρίου.

Δημοτική Σχολή Χορού Βόλου και συναφή δραστηριότητες.

Οργάνωση, στήριξη και παραγωγή κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Κατάρτιση παιδιών και νέων στον τομέα της Μουσικής - Δημοτικά Ωδεία.

Δημιουργική απασχόληση, τέχνες και εικαστικά για παιδιά και ενήλικες.



Α/Α

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Δημοτικός 

Οργανισμός 

Εκπαίδευσης 

Παιδιού, 

Αθλητισμού 

και 

Πολιτισμού- 

ΔΗΠΕΘΕ 

Βόλου
Οργάνωση και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων αυτοτελώς ή με τη συνεργασία αθλητικών συλλόγων/εθνικών 

ομοσπονδίων, Πανεπιστήμιο, κλπ.

Φύλαξη, Συντηρηση και καθαριότητα αθλητικων εγκαταστάσεων.

Φιλοξενία Αθλητικών Συλλόγων.

Διοργάνωση Συνεδρίων ημερίδων κλπ.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας: το κέντρο έχει 6 νομούς ευθύνης (Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Φθιώτιδας και Εύβοιας).

Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών: αναπτύσσει δραστηριοτήτες για τη διασφάλιση του μνημειακού και λαογραφικού πλούτου της περιοχής 

(εκδηλώσεις, επιμορφωτικά μαθήματα, συνέδρια, εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις κλπ).

3.
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.

Οργάνωση και λειτουργία Μουσείων, Βιβλιοθηκών και Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης.

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Κοινωνικής 

Προστασίας 

και 

Αλληλεγγύης - 

Δημοτικό 

Ινστιτούτο 

Επαγγελματικ

ής Κατάρτισης 

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).

Κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ανάπτυξη πολιτικών για την ποιότητα ζωής του πολίτη, την πρόληψη, την αγωγή και προαγωγή υγείας.

Παραγωγικός Συνεταιρισμός  ΑμΕΑ (ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ).

Λειτουργία 2 Ξενώνων Αστέγων.

Γραφείο Φυσικής Αγωγής

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εθνικές Ομοσπονδίες

Ενώσεις - Σύνδεσμοι (ΕΠΣΘ, ΕΣΚΑΘ, ΣΕΓΑΣ ΑΝ, Θεσσαλίας κλπ)

Αθλητικοί Σύλλογοι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπουργείο Υγείας (Ειδική Γραμματεία Άθλησης & Διατροφής)

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. 

Δραστηριότητες Αθλητικών Συλλόγων (Προπονήσεις , Αγώνες).

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αθλητικές Δράσεις Φοιτητών).

Γραφείο Φυσικής Αγωγής: άλλες δραστηριότητες - αγώνες.

Συνέδρια – ημερίδες Ενώσεων/Συνδέσμων Ν. Μαγνησίας.

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μουσικών Παρεμβάσεων arTree: είναι και τα ιδρυτικά στελέχη του Μουσικού Χωριού.

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.

Ίδρυμα "Νικόλαος και Ελένη Πορφυρογένη": διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Εκθέσεις, 

μουσικές και λογοτεχνικές βραδιές, ημερίδες, συνέδρια και εκδόσεις.

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου διοργανώνει κάθε χρόνο το Ράλλυ Κένταυρος Πηλίου.

9.

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.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



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 3.850

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

85.090 1.425 7.562 2.234 4.226 40.917 15.844 59 4.087 8.736

Αροτραίες καλλιέργειες 21513 154 1927 8 7 15085 3983 312 37

Κηπευτικά 1999 391 90 29 22 609 646 13 6 193

Δενδρώδεις καλλιέργειες 55063 876 4525 2166 4192 21084 10153 46 3644 8377

Αμπέλια 2322 4 5 27 5 2198 45 20 18

Εκτάσεις για καταβολή 

επιδοτήσεων 2067 4 1941 105 17

Αγραναπαυση 2126 1015 1017 94

Κτηνοτροφική Δραστηριότητα

Ιπποι 14 3 1 2 3 5

Όνοι-Ημιόνοι 5 1 1 3

Βοοειδή 3127 1040 200 124 290 1464 9

Χοίροι 84 46 38

Πρόβατα 19589 2914 127 331 5637 9477 920 183

Αίγες 15331 585 4915 595 340 987 3826 4015 68

Ορνιθες 23215 750 550 2800 860 5100 11560 40 285 1270

Μελισια 5580 697 164 1599 888 257 192 418 1365

Σαλιγκάρια (σε στρεμμ) 14 14

282 260 2 8 7 5

1

2

65

1

1737*

86.764

*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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μονάδες Μέτρησης

Αγροτική Δραστηριότητα

Ετησια Γεωργική 

Έρευνα 2017   

(Πηγή :ΕΛΣΤΑΤ)

Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_04: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονομικώς μη ενεργοί                       
Σύνολο        

Απασχολούμενοι    Άνεργοι*

Επιχειρήσεις επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων*

Γίνεται αναλυτική καταγραφή στο κεφάλαιο 4

Πηγή :ΕΛ.ΣΤΑΤ.               

( 31/12/2017) - Ιδία 

Επεξεργασία 

Ζωικός Πληθυσμός

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Γίνεται αναλυτική καταγραφή στο κεφάλαιο 4

Μονάδες Εκτροφής (πλήθος)

Γίνεται αναλυτική καταγραφή στο κεφάλαιο 4

Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια

*Ετησια Έρευνα 

Αλιείας 2017  

(Πηγή :ΕΛΣΤΑΤ)

Αλιευτικά Σκάφη*  (19 HP ) ΚΑΙ ΚΑΤΩ 

Ιχθυόσκαλες

Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας

Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Ναυπηγεία Μικρών Αλιευτικών Σκαφών

Δραστηριότητες 

Μεταποίησης/Παραγωγής

  2ος /2020      

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία) * 

περιλαμβάνονται οι 

επιχειρήσεις που 

Επιχειρήσεις

Ναυπηγεία Πλοίων



0

6

315 137 34 99 45

1415 332 640 208 48 138 49

1179 607 238 204 76 54

912 250 199 78 184 26 175

313 272 41

0

Μονάδες Αγροτουρισμού

0

Εμπορικές Επιχειρήσεις

3477*

3884**

12055 (7 πίστες)

1

1 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΣΑΡΑΚΗΝΟ 

(ΔΕΥΑΜΒ) 

(ΙΣΧΥΣ:0,75)

1

Δραστηριότητες 

Μεταποίησης/Παραγωγής

  2ος /2020      

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία) * 

περιλαμβάνονται οι 

επιχειρήσεις που 

Ναυπηγεία Μικρών Σκαφών και Επαγγελματικών

Δραστηριότητες 

Τουρισμού/Υπηρεσίες

3ος/2020                     

(στοιχεία από το 

Τμήμα Τουρισμού 

της Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου)                                                                                                                                                               

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες)

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες)

Τουριστικά κάμπινγκ

2ος /2020      

(στοιχεία από 

Επιμελητήριο 

Μαγνησίας-ιδία 

επεξεργασία) 

*περιλαμβάνονται 

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ τουριστικών κάμπινγκ)

3ος/2020                     

(στοιχεία από το 

Τμήμα Τουρισμού 

της Διεύθυνσης 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης του 

Δήμου Βόλου)                                                                                                                                    

Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών)

Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος)

Μαρίνες

Σύνολο (Πλήθος)

Αιολική 

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος)

Παραγωγή Ενέργειας 

Θερμική Παραγωγή 

Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Υδροηλεκτρική 

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)



1

1 ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΙΣ   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  

ΔΕΥΑΜΒ 

(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡ

Α)(ΙΣΧΥΣ: 0,353) 

1

1 ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ 

ΧΥΤΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΚΚΑΒΟΣ-

ΔΙΜΗΝΙ)(ΙΣΧΥΣ: 

1,72) 

2

1 1

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)

Σύνολο (Πλήθος)

Παραγωγή Ενέργειας 
Ηλιακή (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ)*

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος)

Άλλη ΑΠΕ

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος)

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος)

Σύνολο (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

Βιομηχανικές Μονάδες

Μονάδες Πετροχημικών (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Μονάδες Επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (Πλήθος)

Κινητήρια ισχύς έως 22 KW ή θερμική ισχύς έως 50 KW

Κινητήρια ισχύς μεγαλύτερη των 22 KW ή θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 50 KW

Λατομεία

Τσιμεντοβιομηχανίες (Πλήθος)



1

AΝΩΝΥΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

 Αυτοτελές Τμήμα παιδείας και 

διαβίου μάθηση, Απασχόλησης 

και Πολιτισμού 

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 Δήμου2.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 

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 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιομηχανικές Μονάδες

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                  

Τμήμα Αλιείας

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.

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                  

Τμήμα Εμπορίου

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

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

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.

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

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.

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)

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.

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)

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)

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης:                                  

Τμήμα Τουρισμού

1. Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσεων και παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών. 

2. Σχεδιασμός και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου 

3. Εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης /πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής (INFO).

4. 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.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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.)

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).

ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων που λειτουργεί στο Εργατικό Κέντρο Βόλου και παρεμβάσεις για διασύνδεση με αγορά εργασίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ )

http://www.pthes.gov.gr/main.aspx?catid=94&gd=3
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17. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

18. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ( 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).

ΟΑΕΔ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ)

ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους , εργαζόμενους και ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ(ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

ΔΟΥ-ΕΦΟΡΙΑ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΟΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ

http://www.pthes.gov.gr/main.aspx?catid=94&gd=3


Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση
Κτίσματα Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής αξίας

1
Λεωφ. Αθηνών – 

Πεδίο Άρεως
Βόλος 60.000,00 Υπό μελέτη ΟΧΙ

2 Παλαιά Βόλος

3 Νέες Παγασές Βόλος 4.768,00 Χρήζει συντήρησης. ΟΧΙ

4
Κασσαβέτη 20 – 

Σταθά
Βόλος 1.117,20

Εκπονείται μελέτη 

ανέγερσης νέου 

κτιρίου για Κέντρο 

Δημιουργικής 

Απασχόλησης 

Παιδιών.

ΟΧΙ

5 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 42,60
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

6 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 50,00
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

7 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 62,80
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

8 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 51,50
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

9 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 29,40
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

10 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 29,40
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

11 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 29,40
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

12 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 53,50
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

13 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 53,50
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

14 Ελ. Βενιζέλου 35 Βόλος 43,60
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

15 Κωνσταντά 88 Βόλος 86,40
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

16 Κωνσταντά 88 Βόλος 88,70
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

17 Κ. Καρτάλη 169 Βόλος 83,00
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

18 Κ. Καρτάλη 169 Βόλος 70,05
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

19 Κ. Καρτάλη 169 Βόλος 81,00
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

20 Κ. Καρτάλη 169 Βόλος 19,50
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

21 Αγ. Νικολάου 36 Βόλος 131,22
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

22
Μεταμορφώσεως 5 

– Σκιάθου
Βόλος 413,41

Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

23
Αιολίδος 7 – 

Πορφύρας
Βόλος 300,00

Παλαιότερα 

λειτουργούσε 

Παιδικός Σταθμός 

του Δήμου Βόλου. 

Πλέον δε 

χρησιμοποιείται.

ΟΧΙ

25 Γ. Αβέρωφ Νέα Ιωνία 775,50

Δεν λειτουργεί τα 

τελευταία 15 

χρόνια. Χρήζει 

ανακαίνισης.

ΝΑΙ

26 Σταδίου Νέα Ιωνία 100.000,00 Υπό μελέτη ΟΧΙ

27 Φυτόκου Φυτόκο 20.000,00 ΟΧΙ

28 Λεωφ. Δημοκρατίας Αγριά 338,52

Ημιτελής οικοδομή. 

Υπάρχει οικοδομική 

άδεια 

αποπεράτωσης, η 

ΟΧΙ

29 Λεωφ. Δημοκρατίας Αγριά 248,00

Λειτουργούσε ως 

κέντρο 

διασκέδασης.

ΟΧΙ

30 Σουτραλί Αγριά 605,65

Απαιτούνται 

εργασίες 

αποκατάστασης των 

κτισμάτων.

ΝΑΙ

31 Βόλου – Λεχωνίων Άνω Λεχώνια 822,87

Υπάρχει μελέτη 

αποκατάστασης του 

κτιρίου.

ΝΑΙ

Κτίριο Μεταμορφώσεως – Σκιάθου:                                                                                             

Σε οικόπεδο επιφάνειας 276,41 τ.μ. υπάρχει μία διόροφη οικοδομή η οποία αποτελείται 

από το ισόγειο, που περιλαμβάνει κατάστημα 152,39 τ.μ., μία αποθήκη 29,30 τ.μ. και 

κοινόχρηστους χώρους 28,74 τ.μ. και από τον α’ όροφο, που αποτελείται από ένα 

διαμέρισμα 94,97 τ.μ., χώρο γραφείων 87,24 τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους 20,77 τ.μ.

Διόροφη οικία κληροδότημα Βέργου:                                                                                         

Εντός οικοπέδου 177,00 τ.μ. υπάρχει διόροφη οικία με εσωτερική σκάλα. Το κτίριο 

δόθηκε ως κληροδότημα στον Δήμο Βόλου με την προϋπόθεση να λειτουργήσει για 

κοινωφελή χρήση και συγκεκριμένα ως παιδικός σταθμός. 

Κινηματογράφος Νίκη

Οικοπεδική έκταση πλησίον Πανθεσσαλικού Σταδίου _Ποδηλατοδρόμιο: Πρόκειται για 

τμήμα μεγαλύτερης  έκτασης συνολικής επιφάνειας 100 στρεμμάτων περίπου, στην 

ευρύτερη περιοχή του Πανθεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου. Υπάρχει πρόταση για  

κατασκευή ποδηλατοδρομίου.

Κτήμα Αγίου Ανδρέα

Διόροφη οικοδομή κληροδότημα Περικλή και Αρετής Γεωργιάδη :                 Διόροφη, 

ημιτελής οικοδομή επί της οδού Δημοκρατίας (παραλιακή), εντός οικοπέδου 762,21 τ.μ. 

Κέντρο “Διόνυσος”:                                                                                                               

Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Δημοκρατίας 

(παραλιακή), εντός οικοπέδου 350,  τ.μ., περίπου.
Πέτρινα Αγριάς:                                                                                                                       

Πρόκειται για τρία λιθόκτιστα κτίσματα, επί του παραλιακού δρόμου Αγριάς – Σουτραλί, 

εντός κοινοχρήστου χώρου έκτασης 2.886,00 τ.μ. Τα κτίρια έχουν προταθεί προς 

διατήρηση.

Αρχοντικό Κοντού:                                                                                                                  

Βρίσκεται στο δρόμο Βόλου -Άνω Λεχωνίων, σε οικόπεδο επιφάνειας 1802,36 τ.μ. Είναι 

διατηρητέο, γνωστό ως «στοιχειωμένο σπίτι» και έχει συνολική επιφάνεια 822,87 τ.μ. 

Διαμέρισμα Ε1.  Στο διαμέρισμα ανήκουν δύο  αποθήκες, οι Υ-1 και Υ-2 του υπογείου, 

εμβαδού 3,10 τ.μ. η καθεμία. Αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Β3): αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Β4): αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Β5): αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Γ5): αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Δ1): αποτελεί κληροδότημα.

Διαμέρισμα Γ1. Στο διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας θέσης 

στάθμευσης στην πιλωτή, καθώς και η αποθήκη Υ-12 του υπογείου, εμβαδού 8,00 τ.μ. 

Αποτελεί κληροδότημα.

Διαμέρισμα Ε1: Στο διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας θέσης 

στάθμευσης στην πιλωτή, καθώς και η αποθήκη Υ-16 του υπογείου, εμβαδού 8,30 τ.μ. 

Αποτελεί κληροδότημα.

Διαμέρισμα Δ1: Αποτελείται από τρία κύρια, δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χωλ. Αποτελεί 

κληροδότημα.

Διαμέρισμα Δ2: Αποτελείται από τρία κύρια, δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χωλ. Αποτελεί 

κληροδότημα.

Διαμέρισμα Δ3: Αποτελείται από τρία κύρια, δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χωλ. Αποτελεί 

κληροδότημα.

Διαμέρισμα Δ4:  Αποτελείται από τρία κύρια, δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και χωλ. 

Αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Β2): αποτελεί κληροδότημα.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Περιγραφή

Πολυλειτουργικό πάρκο Πεδίου Άρεως:                                                                                

Το πάρκο Πεδίου Άρεως βρίσκεται επί της οδού Αθηνών, στη νοτιοδυτική είσοδο της 

Αξιοποίηση κτισμάτων ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου που γειτνιάζουν με το Μουσείο της 

Πόλης (κτήριο Συνοικιακού Συμβουλίου 80,00 τ.μ., πέτρινη κατοικία 186,50 τ.μ. στην 

οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου) με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του 

μουσείου. Η παρούσα δράση αφορά στη συντήρηση και τον απαραίτητο εξοπλισμό των 

δημοτικών κτιρίων.

Δημοτική Πλαζ: Υπάρχουν εγκαταστάσεις λουτρών – W.C. - αποδυτηρίων – 

αναψυκτηρίου. Εντός της πλαζ, παλαιότερα, λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.

Αδόμητο οικόπεδο : Στον χώρο υπήρχε κτίριο όπου λειτουργούσε το πρώην Στέκι Παιδιού 

του Δήμου Βόλου. Ο Δήμος κατέχει το 1/2 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου με το υπόλοιπο 

να ανήκει στο Νοσοκομείο Βόλου.  Σήμερα, βρίσκεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απόκτησης του υπόλοιπου ποσοστού προκειμένου να κατέχει το 100% της ιδιοκτησίας, 

καθώς και στη φάση τροποίησης του σχεδίου πόλης και εκπόνησης μελέτης για ανέγερση 

νέου κοινωνικού κέντρου. 

Γραφείο (Δ2): αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Ε1): αποτελεί κληροδότημα.

Γραφείο (Ε2): αποτελεί κληροδότημα. 

Γραφείο (Β1): αποτελεί κληροδότημα.



32 Άνω Λεχώνια Άνω Λεχώνια

33
Ε.Ο. Βόλου - 

Πορταριάς
Άνω Βόλος 300,00

Λειτουργούσε ως 

κέντρο 

διασκέδασης.

ΟΧΙ

34
Ε.Ο. Βόλου - 

Πορταριάς
Άνω Βόλος 838,78

Ημιτελής οικοδομή. 

Υπάρχει η 

οικοδομική άδεια 

ανέγερσης του 

κτιρίου, η οποία 

έχει λήξει.

ΟΧΙ

35
Κεντρική πλατεία 

Πορταριάς
Πορταριά

Ημιτελής οικοδομή. 

Υπάρχει η 

οικοδομική άδεια 

ανέγερσης του 

κτιρίου, η οποία 

έχει λήξει.

ΝΑΙ

37 Χάνια Χάνια 1.056,00
Δεν 

χρησιμοποιείται.
ΟΧΙ

38 Παραλιακή οδός Νέα Αγχίαλος 100.000,00 ΟΧΙ

39 Θέση “Λόγγος” Νέα Αγχίαλος 360.000,00 Είναι μισθωμένα. ΟΧΙ

40 Σέσκλο Σέσκλο 747,62

Ημιτελής οικοδομή. 

Υπάρχει η 

οικοδομική άδεια 

ανέγερσης του 

κτιρίου, η οποία 

έχει λήξει.

ΟΧΙ

Θεοξένεια:                                                                                                                                    

Εντός οικοπέδου 3.299,00 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Πορταριάς, υπάρχει τριόροφη 

οικοδομή, κατεστραμμένη από πυρκαγιά, η οποία χρησιμοποιούνταν ως ξενοδοχείο. 

Υπάρχει μελέτη για αναστήλωση του υφιστάμενου και προσθήκη νέας πτέρυγας, προς 

λειτουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων, καθώς είχε παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση 

στην εταιρεία Grecotel. Εξαιτίας νομικών θεμάτων οι εργασίες έχουν σταματήσει και η 

έκταση έχει μείνει ως εργοτάξιο με ημιτελή κτίσματα.

Ξενοδοχείο Πηλέας:                                                                                                                          

Σε οικόπεδο επιφάνειας 3.042,00 τ.μ. υπάρχει διόροφη οικοδομή με υπόγειο, η οποία 

λειτουργούσε ως ξενοδοχείο.  

Παραλικά οικόπεδα 

Αγροτεμάχια πλησίον αεροδρομίου 

Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων:                                                                                         

Ημιτελές κτίριο σε οικόπεδο 810,60 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού, δίπλα στο δημοτικό 

σχολείο.

Νέο Δημοτικό Κατάστημα Ιωλκού:                                                                                  

Ημιτελές τριόροφο κτίριο με υπόγειο, απέναντι από την κεντρική πλατεία Ανακασιάς και 

επί της εθνικής οδού Βόλου – Ζαγοράς, σε οικόπεδο 2.438,80 τ.μ.  Σχεδιάστηκε 

προκειμένου να στεγάσει το Δημαρχιακό κατάστημα του πρώην Δήμου Ιωλκού. 

Κήπος Μουρογιάννη-"Μουρογιάννειο"

Αστικό ακίνητο "Τζάκι":                                                                                                 

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με υπόγειο, στην περιοχή άγιος Ιωάννης Ανακασιάς, επί της 

Εθνικής οδού Βόλου – Πορταριάς, εντός οικοπέδου επιφάνειας 391,82 τ.μ. 



2019 2018 2017

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 549.898,80 669.945,23 € 698.782,39 €

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 240.846,49 € 248.886,62 € 203.945,63 €

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 11.032.662,69 € 11.566.717,32 € 11.176.266,88 €

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.556.991,72 € 2.771.811,93 € 2.472.862,29 €

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.125.022,37 € 1.158.356,40 € 1.179.684,01 €

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 18.096.362,47 € 30.812.232,02 € 29.819.394,42 €

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 368.089,73 € 392.554,21 € 371.041,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 33.969.874,27 € 47.620.503,73 € 45.921.977,42 €

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9.991,62 € 5.324,95 € 6.242,93 €

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.234.480,25 € 820.214,98 € 1.279.893,65 €

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.803.159,31 € 4.015.709,02 € 3.167.807,94 €

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 79.208,83 € 92.362,06 € 98.550,21 €

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 521.950,43 € 435.310,59 € 681.160,14 €

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 76.742,39 60.009,43 91.593,49 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 7.725.532,83 € 5.428.931,03 € 5.325.248,36 €

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 3.810.648,38 € 3.394.383,16 € 3.325.745,68 €

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 262.863,95 € 464.215,35 € 526.458,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 4.073.512,33 € 3.858.598,51 € 3.852.203,72 €

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ1.279.354,78 € 1.538.251,91 € 930.648,56 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 1.279.354,78 € 1.538.251,91 € 930.648,56 €

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.658.499,84 € 7.369.360,60 € 6.835.331,31 €

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 35.260,45 € 78.433,29 € 69.359,45 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 7.693.760,29 € 7.447.793,89 € 6.904.690,76 €

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.615.720,30 € 12.465.437,26 € 11.790.927,16 €

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9.513.091,24 € 7.366.783,65 € 5.271.977,48 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 20.128.811,54 € 19.832.220,91 € 17.062.904,64 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 74.870.846,04 € 85.726.299,98 € 79.997.673,46 €

2019 2018 2017

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.976.604,48 € 17.228.660,22 € 17.453.561,22 €

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.859.331,29 € 2.204.113,42 € 1.732.630,74 €

62 Παροχές τρίτων 5.825.399,64 € 5.059.821,79 € 5.265.703,85 €

63 Φόροι και τέλη 268.853,37 € 283.039,19 € 294.970,41 €

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.932.776,19 € 853.025,64 € 1.547.897,85 €

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 1.080.670,74 € 1.085.762,55 € 1.082.980,89 €

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.502.769,14 € 1.336.579,82 € 1.214.530,54 €

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 

επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 10.145.438,00 € 21.797.674,69 € 20.648.794,60 €

68 Λοιπά έξοδα 63.181,50 € 53.093,94 € 79.838,80 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 41.655.024,35 € 49.901.771,26 € 49.320.908,90 €

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 878.948,26 € 825.648,19 € 658.346,49 €

73 Έργα 5.725.146,77 € 4.915.245,30 € 2.388.437,71 €

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 29.745,61 € 105.614,90 € 11.217,04 €

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.633.840,64 € 5.846.508,39 € 3.058.001,24 €

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 1.126.162,99 € 2.490.579,34 € 1.392.822,54 €

82 Λοιπές Αποδόσεις 7.915.312,64 € 7.358.629,45 € 6.706.557,03 €

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 € 0,00 € 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 9.041.475,63 € 9.849.208,79 € 8.099.379,57 €

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) 57.330.340,62 € 65.597.488,44 € 60.478.289,71 €

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΣΟΔΑ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020 – 2023 
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Νέα ΙωνίαΝέα Ιωνία
--

ΠΑΠ

ΠΑΥ (Β)

ΒΙΠΕ

ΒΙΠΕ

ΒΙΟΠΑΒΙΠΕ

ΒΙΠΕ

ΒΙΟΠΑ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

Νέα ΙωνίαΝέα Ιωνία
--

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

ΠΑΚ

Θερμαϊκός Κόλπος

Τορωναίος Κόλπος

Σιγγιτικός Κόλπος

Ν. Γιούρα

Ν. Κυρά Παναγιά Ν. Πιπέρι

Ν. Σκατζούρα

Ν. Περιστέρα

Ν. Αλόννησος

Ν. Σκόπελος

Ν. Σκιάθος

Παγασητικός Κόλπος

Δ. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥΔ. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΔ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥΔ. ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣΔ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Δ. ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝΔ. ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝΔ. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Δ. ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΔ. ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Δ. ΑΓΡΑΦΩΝΔ. ΑΓΡΑΦΩΝ

Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΔ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΔ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Δ. ΔΟΜΟΚΟΥΔ. ΔΟΜΟΚΟΥ

Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣΔ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Δ. ΣΙΘΩΝΙΑΣΔ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δ. ΚΑΣΑΝΔΡΑΣΔ. ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ

Δ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣΔ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣΔ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ. ΒΟΪΟΥΔ. ΒΟΪΟΥ

Δ. ΚΟΖΑΝΗΣΔ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΔ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ. ΛΑΜΙΕΩΝΔ. ΛΑΜΙΕΩΝ

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΕΟ

ΕΟ

ΕΟ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΜΕΤ

ΜΕΤ ΜΕΤ

Φήκη

Ιτέα

Καρυά

Ελάτη

Αγριά

Λιβάδι

Γόννοι

Ρίζωμα

Πρίνος

Διμήνι

Μηλέαι

Κέδρος

Λαύκος

Σούρπη

Ανάβρα

Στόμιον

Παναγία

Αμπελών

Κλεινόν Δήμητρα

Οιχαλία

Κοιλάδα

Λυγαριά
Κιλελέρ

Νεράιδα

Σταυρός

Πεζούλα

Ρεντίνα

Πτελεός

Καλλιθέα

Πυργετός

Κονισκός

Καστανέα

Βασιλική

Βαλτινόν

Αρμένιον

Φανάριον

Πορταριά
Ανακασιά

Βαμβακού

Πετρίλον

Σωτηρίτσα

Αμπελάκια

Συκούριον

Γιάννουλη

Καλλιρρόη

Ταξιάρχαι

Προάστιον

Ματαράγκα

Νεοχώριον

Ναρθάκιον

Τρικέριον

Τσαρίτσανη

Κεραμίδιον

Αγναντερόν

Μακρινίτσα
Μυρόφυλλον

Τσαγκαράδα

Μητρόπολις

Καλλίθηρον

Λεοντάριον

Βερδικούσσα

Πλατύκαμπος

Άνω Λεχώνια

Καλλιφώνιον

Σαραντάπορον

Ασπροκκλησιά

Παλαιόπυργος

Κεφαλόβρυσον

Μεγαλοχώριον

Νέα Αγχίαλος

Βλαχογιάννιον

Στουρναραίικα

Μέγα Ευύδριον

Μεγάλα Καλύβια

Στεφανοβίκειον

Άγιοι Ανάργυροι

Κρανέα Ελασσόνος

ΑγιάΑγιά

ΠύληΠύλη

ΝίκαιαΝίκαια

ΖαγοράΖαγορά

ΕλασσώνΕλασσών

ΠαλαμάςΠαλαμάς

ΑνθηρόνΑνθηρόν

ΣοφάδεςΣοφάδες

ΦάρσαλαΦάρσαλα

ΑλμυρόςΑλμυρός

ΤύρναβοςΤύρναβος

ΦαρκαδώνΦαρκαδών

ΣκόπελοςΣκόπελος

ΚαλαμπάκαΚαλαμπάκα

ΜουζάκιονΜουζάκιον

ΑργαλαστήΑργαλαστή

ΒελεστίνονΒελεστίνον

ΠατητήριονΠατητήριον

ΜακρυχώριονΜακρυχώριον

ΜορφοβούνιονΜορφοβούνιον
ΒόλοςΒόλος

ΤρίκαλαΤρίκαλα

ΣκιάθοςΣκιάθος

ΚαρδίτσαΚαρδίτσα

ΛΑΡΙΣΑΛΑΡΙΣΑ

Τ. ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ

Τ. ΛΙΜΝΗ ΤΑΥΡΩΠΟΥ

Τ. ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Τ. ΛΙΜΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ

Κόρη

Λιλή

Πάδη
Αύρα

Νηές

Χλόη

Πάου

Λύρη

Άκρη

Ιτέα

Όσσα

Αύρα

Ράξα

Δέση

Νομή

Πηγή
Νίκη

Μύρα

Χαρά

Οξυά

Συκή

Εξοχή

Ψάρρο

Μηλέα

Βλάχα

Φτέρη

Αετός

Ζερβό

Λεύκα

Φτέρη
Βαρκά

Συκέα

Συκιά
Πράβα

Ρωμιά

Δάφνη

Χάρις

Λογγά

Ράζια

Δάφνη
Συκιά

Σούλα
Κούρα

Νησιά

Κόρδα

Ηλίας

Ζωγρί
Μούχα

Θέρμα

Κάρπη

Λεύκη

Συκιά

Ελαία

Ρεύμα

Λόφος

Σοφόν

Όθρυς

Κλήμα
Χάνια

Πλάκα

Πλάκα

ΡοδιάΠηγαί
Πύθος

Βότση

Μύλοι

Κλήμα

Μηλέα

Λόφος

Τέμπη

Συκέα

Πεύκη Λογγά

Ροδιά

Διάβα

Σκήτη

Αηδών Κρήνη

Χάλκη Μελία
Πύρρα

Πορτή
Χάρμα

ΚρήνηΛεύκη

Καρυά

Φιλία

Κωφοί

Σπίτια

Ορεινή

Καρυές

Μπάσια

Ρόγκια

Σωτήρα

Καρυαί

Ψήλωμα

Μύκανη

Γράβος

Λαφίνα

Σπηλιά

ΡόγκιαΠτελέα

Γραβιά

Ρόγκια
Πλάγια

Νούλες

Κρανιά
Ρώσσης

Ραφήνα

Γράβια

Λάκκες

Σπάθες
Μηλέαι

Κέδρος

Ίταμος

Σκοπιά

Βάρκος

Δένδρα

Κάμπος

Ρύζιον

Λουτρό

Καμάρι

Ιωλκός

Οβριός

Ελίτσα

Βροχιά

Κορόπη

Πάλτση

Χόρτον

Μικρόν

Μορτιά

Καστρί

Βοδίνι
Αλατάς

Κότται

ΡέπιονΚολιός

Γιούρα

ΠύθιονΔολίχη

Άζωρος

Αιγάνη

Κρανέα
Δρυμός

Ραψάνη

Γάβρος
Τρυγών

Σπηλιά

Βελίκα

Νέσσων

Ανάβρα

Κρανέα

ΝάματαΜάνδρα
Ζάρκος Γλαύκη

Έλαφος
Φωτάδα

Λόγγος

ΒλοχόςΓλίνος

Φιλύρα
Μουριά

Συκέαι

Γόμφοι

Κρανέα
Κορυφή

Μάρκος Φύλλον

Καππάς
ΜύριναΛοξάδα Ορφανά

Κισσός

Κυψέλη

Σέσκλο

ΑφέταιΔένδρα
Βρυσιά

Φυλάκη

Απιδέα
Ανάβρα

ΓλώσσαΜηλίναΜολόχα
Σκοπιά

Δρυμών

Ανάληψη

Νέα Ζωή
Ελάφιον

Λογγιαί
Πολυθέα
Παναγία

Λογγιές

Παναγία

Κονάκια

Δολιανά

Χρύσινο
Αμπέλια

Δίλοφον
ΜεσιακάΜέλιγος

Ουρανός

Φορτώσι

Λιπιότα

Κοκκόνα

Γλίστρα

Σκλήθρα
Γούρνες

Ποταμιά
Κούκκος

Ξεράκια
Δένδρος

Σταυρός

Λιβάδια Νεράιδα
Καλύβια

Πετρωτό

Βαγένια

Πετρωτά

Χαραυγή
Τρυγόνα

Αρπακιά

Μελιγός
Μαρτίνι

Λιβάδια

Αμπελών

Κτιμένη

Ανθηρόν

Σπαρμός

Καλύβια
Φαρμάκη

Αμπέλια

Κάστρον

Λυγαριά

Κριτήρι

Κόρδεσι

Ακρινόν

Γυρτώνη

Πρινιάς

Κόρακας

Αμφιθέα

Άργισσα

Σερίφης

Σταθμός

Κοκκίνω

ΑργιθέαΞυλάδες

Ρήγαιον

Νεράιδα

Πέρδικα

Μάραθος

Κοκκίνα

Φυτόκον

Βενέτον

Γορίτσα

Ανάληψη

Άφυσσος

Κάλαμος

Τρόχαλα
Μούσγες

Καλύβια

Ψαθούρα

Γέρακας

Αδελφοί

Αθέατον

Γεράνια

Λουτρόν

Ομόλιον

Αχλαδέα
Οξύνεια Καρίτσα

Μαγούλα

Δελέρια

Βλαχάβα

Ανατολή

Αγρελιά
Φάλαννα

Ανθούσα

Ποταμιά

ΜεγάρχηΠολυθέα
Ραχούλα

Ζηλευτή Πηνειάς

Μέλισσα
Λουτρόν

Μαραθέα
Πεδινόν

ΚραννώνΠιάλεια
Σερβωτά

Κανάλια

Πουρίον
Μαγούλα

Δοξαράς Κερασέα

Δίλοφον
Ψυχικόν ΓλαφυράΡοποτόν

ΑνήλιονΚανάλια

Υπέρεια

Αργιθέα ΔράκειαΦράγκον

Κερασέα

Μέλισσα
Βασιλής Αερινόν Βυζίτσα

Ρούσσον Σταυρός

Φυλακτή ΖαΐμιονΒλάσιον
ΓεφύριαΆμπελος Ερέτρια

Νεράιδα
Μάραθος

Καρίτσα

Ραχούλα
Δίλοφον

Λουτρόν

ΚρόκιονΑχλαδέα

Νεράιδα

Βιτουμάς

Τσεκούρα

Καστανέα

Καλλιθέα

Ισιώματα

ΑμμουδιάΕξάλοφος

Βακάριον

Λαγκαδιά

Θεοτόκος

Λεφαίικα

Τρίλοφον

Νεοχώρια

Κελλάρια

Τσαρδάκι

Τσαρούχι

Ζωγραφία

Λυγαριές

Κόμπελος

Λυκόρεμα

Πανόραμα
Ταυρωπός

Κουλούρα

Πετρωτόν

Περίχωρα

Μελίβοια

Ισιώματα

Κοκκίναι

Μόδεστος

Λοφίσκος

Αμυγδαλή

Θετίδιον
Πυργάκια

Χαϊδάρια

Πλάτανος

Γαβριανή

ΠηγάδιονΛειχούρα

Κριθαριά

Παλιούρι

Κάκκαβος

Καστράκι

Καράβωμα

Μαλάκιον

Ζερβόχια

Καλλιθέα

Μαραθιάς

Πλατανιά

Κυδωνιές

Τρούλλος Κατσαρός
Αχλαδιάς

Πιπέριον

Μουρτερό

Ισιώματα

Πάνορμος

ΣτάφυλοςΑγνώντας

ΟλυμπιάςΓιαννωτά

Βαλανίδα

Αγναντιά

Φωτεινόν

Αμούριον
Καλλιθέα

Δαμάσιον
ΣπαθάδεςΧαλίκιον

Θεόπετρα
Σαρακήνα Πλάτανος

Αρδάνιον Γριζάνον

ΚαστρίονΤερψιθέα

ΣκλήθρονΚρηνίτσα
Χρυσαυγή ΠετρωτόνΓενέσιον

Κλοκοτός

Αθαμανία Πατουλιά

Δροσερόν

ΒούναιναΠέτρινον ΣωτήριονΚοσκινάς
Μεσοχώρα

Λαζαρίνα
Ζάππειον

Αστρίτσα

Βαλκάνον

Ελληνικά Αμυγδαλή

Κρυοπηγή

Λαμπινού
Πετρωτόν

ΡευματιάΜοσχάτον ΑγιοπηγήΠορτίτσα

Αμπελεία

Ανώγειον
Δροσάτον

Λαμπερόν

Καστανέα
Αϊδίνιον

Αργύριον
ΜετόχιονΚαλλιθέα

Πλάτανος

Κοκκωτοί
Βρύναινα

Χαϊδεμένη

Μουργκάνη

Τριφύλλια

Κορομηλιά

Μηλότοπος

ΛογγάκιονΑπόστολοι

Ριζαρειόν

Κερασούλα
Σταγιάδες

Δροσοπηγή

Μπουρνιάς

Αχελινάδα

Λαγκάδιον

Γριμπιανά

Ταξιάρχης

Αρδάνοβον

Βασιλάδες
Φουντωτόν

Νεβρόπολη
Μεσορράχη

Μεσορράχη

Αμπελάκια

Περαταριά

Ασπρόχωμα

Παλιάσκια

Αετορράχη

Κλεισούρα

Παπαπούλι

Παλιουριά

Αχίλλειον

Νεοχώριον

Πρόδρομος

Χειμάδιον

Μεσορράχη

Ελληνικόν

Ανωχώριον Ασπρόγεια

Χοροστάσι

Βελανιδιά

Άνω Βόλος

Ανεμούτσα

Στρόφιλος

Ποτιστικά

Πατριχώρι

Γεροπλίνα

Τσουγκριά

Καναπίτσα

Ζορμπάδες

Πλατανιάς

Περιστέρα

Καλαμάκια

Μαρπούντα

Αλόννησος
Καλόγηρος

Κρυόβρυση
Λυκούδιον

Συκαμινέα

Μαυρέλιον

Σκεπάριον

Δομένικον

Καλομοίρα
Βρυότοπος

ΜαρμαρίνηΑμάραντον
ΝερόμυλοιΔιάσελλον

Στεφάνιον

ΑετόλοφοςΛιόπρασον

Κατάφυτον Περιστέρα Αμυγδαλέα

ΠαναγίτσαΔιαλεκτόν

Διπόταμος ΕλευθεραίΠρόδρομος

Γαρδίκιον

Νέα Λεύκη

Βροντερόν

Καλόγηροι
Νέα Πεύκη

Παράμερον Κοτρώνιον

Καλυβάκια

Ερμήτσιον ΡιζόμυλοςΒατσουνιά
Αγναντερή

Χαλκιάδες
Μουρέσιον

Σκοτούσσα Σταγιάται
Καλή Κώμη

Ξορύχτιον
ΔασόλοφοςΓεωργικόν Σιτόχωρον

Καλά Νερά
Νεοχώριον Αμπελικόν

Λεοντίτον
Στεφανιάς

Αχίλλειον

Ξινόβρυση

Αμάραντος

ΠρομύριονΑνθότοποςΘραψίμιον

Νέο Κλήμα

Αχίλλειον

Πλατανάκια
Λεπτοκαρυά

Παλαιοχώρι

Καλονέριον

Φλαμούλιον

Ξυλοχώριον

Ξηρόκαμπος

Καλοχώριον

Γκολφάριον

Αγία Τριάς

Κριτσάριον

Παλιόρογκα

Περιβόλιον

Μελάνυδρον

Μάραθος Β'

Μάραθος Γ'

Μέγα Ρεύμα

Παλαιοχώρι

Ζαμανάτικο

Πλατανάκος

ΞηρόκαμποςΚεραμαργιώ

Ψαθοχώριον Μαγουλίτσα

Κούτσουρον

Κουκκαίικα

Αγία Αγάθη

Φλάμπουρον

Παλιάμπελα

Αγιονέριον

Μικρόλιθος

Κουτσουπιά

ΑγιόκαμποςΔασοχώριον
Κουλούριον

Κρύα Βρύση

Αγία Τριάς

Δενδράκιον

Καστράκιον

Καλόν Νερό

Κυπαρίσσια

Αγροκήπιον

Μαυρόλοφος

Πολυζαίϊκα

Δημητριάδα

Πλατανίδια Άνω Γατζέα
Αργυραίικα

Μυριοβρύτη

Αγία Σοφία

Σκάντζουρα

Στενή Βάλα

Λουτράκιον

Τσαπουρνιά

Καλλιπεύκη

Αγιόφυλλον

Κορυδαλλός

Γερακάριον

Μαλακάσιον
Πραιτώριον

Ματονέριον Πουρνάριον

Καστράκιον

Καλοχώριον

Κρύα Βρύση

Αγία Σοφία Γερακάριον

Ελευθέριον
Καλογριανή

Γλυκομηλέα

Χρυσομηλέα

Πετρόπορος ΚαλαμάκιονΚεραμίδιον
Περτούλιον Φανερωμένη

Παχτούριον

Καλογριανά
Αγία Τριάς

Βαθύρρευμα

Μοσχόφυτον
Μαγουλίτσα

Κυπάρισσος

Πολυνέριον Αρτεσιανόν Γοργοβίται

Πευκόφυτον

Ανθοχώριον Πασχαλίτσα
Πολυνέριον

Κρυονέριον

ΚαλαμάκιονΠτελοπούλαΚρύα Βρύση
Ξινονέριον

Κατωχώριον

Δασοχώριον Μαυραχάδες
Καρβασαράς

Καταφύγιον Μικροθήβαι

Παλιούριον

Βαθύλακκος

Λουτροπηγή

Αγία Τριάς

Ζωγραφαίικα

Ανταλλάξιμα

Παλαιοχώριο

Μακρύκαμπος

Κουτσοδήμος
Ανοιξιάτικο

Παραγωγικόν

Μαυρονέριον

Δαμασούλιον

Αργυρόμυλος

Κάτω Αιγάνη

Αλεξανδρινή

Ρακοπόταμος

Αναγέννησις

Πλατανούλια

Παλαιόμυλος

Νεοχωράκιον

Κορφαλάκιον

Καραβοτσάκι
Αγία Μαρίνα

Αργυρόνησον

Κοκκαλαίικα

Μελισσάτικα

Άγιος Μηνάς

Κάτω Γατζέα
Σταυροδρόμι

Μυλοπόταμος

Λεφόκαστρον

Μαύρη Πέτρα

Χρυσή Μηλιά

Βρυσοπούλες

Γαλανόβρυση

Παραπόταμος

Ορθοβούνιον

Κουτσόχερον

Γεωργανάδες

Γοργογύριον
Δροσοχώριον

Νεραϊδοχώρι Παραπόταμος

Νέαι Καρυαί
Αρματολικόν

Μοσχοχώριον

Πετροχώριον

Ριζοβούνιον Μακρυχώριον

Μεσενικόλας
Μεσοβούνιον Καρποχώριον Πολυδάμειον

Περίβλεπτον

Πετροχώριον

Μπελοκομίτη

Γραμματικόν

Δαφνοσπηλιά

Καροπλέσιον
Ασημοχώριον

Αμαλιάπολις

Βαλαμάνδριον

Μεταμόρφωσις

Μεγάλη Πέτρα

Μονή Σπηλιάς

Μονή Κορώνης

Μεγάλη Βρύση

Παλαιόκαστρο

Νέον Ικόνιον

ΣαραντάπορονΜέγας Λάκκος

Κοκκινοπηλός

Άνω Βούναινα

Βοτανοχώριον
Κόκκινο Νερό

Δενδροχώριον

Άνω Βασιλικά

Αργιλοχώριον

Κονταρόλακκα

Μεγάλη Βρύση

Κάτω Ξορύχτι

Χονδρή Άμμος

Κουκουλαίικα

Αγία Κυριακή

Κουκουναριές

Κυρά Παναγιά

Άγιος Πέτρος

Κοκκινόγειον

Παλαιόπυργος

Κεφαλόβρυσον

Κακοπλεύριον Ευαγγελισμός
Ευαγγελισμός

Αμπελοχώριον
Κυψελοχώριον

Μεγαλόβρυσον
Μεταξοχώριον

Ομορφοχώριον

Αχλαδοχώριον

Παλαιοχώριον

Ξυλοπάροικον

Μαυροβούνιον
Αγία Κυριακή

Μεταμόρφωσις

Λιβαδοχώριον
Παλαιοχώριον

Μαυρομμάτιον

Ελληνόπυργος

Μασχολούριον

Κάτω Λεχώνια

Καππαδοκικόν

Κάτω Κτιμένη

Αηδονοχώριον

Κουτσούφλιανη

Παναγιωταίικα

Παλαιόδενδρος

Παλαιοζογλόπι

Μονή Ρεντίνας

Κουτσούφλιανη

Νέα Μεσάγκαλα

Άνω Σκοτούσσα

Ζαρκαδοχώριον
Άγιος Ιωάννης

Νέος Πλάτανος

Ελευθεροχώριο

Άγιος Ιωάννης

Άγιοι Σαράντα

Άγιος Ιωάννης
Άγιος Ιωάννης

Άγιος Ανδρέας
Μονή Παναγίας

Παλαιόκαστρον
Στεφανόβουνον

Φλαμπουρέσιον

Ελληνόκαστρον

Μελισσοχώριον

Κάτω Αμυγδαλή

Μικρόν Βουνόν

Πύργος Ιθώμης

Άγιος Ακάκιος

Ζωοδόχος Πηγή

Κάτω Βασιλικά

Μελισσοχώριον

Ευξεινούπολις

Άγιος Ιωάννης

Άγιοι Θεόδωροι

Άγιος Νικόλαος

Αγία Παρασκευή

Άγιος Γεώργιος

Αγία Παρασκευή

Άγιος Νικόλαος

Κουτσοπάπουλος

Πλατειά 'Αμμος

Αγία Παρασκευή

Κάτω Δασόλοφος

Άγιος Αντώνιος

Προφήτης Ηλίας

Άγιος Γεώργιος
Άγιος Γεώργιος

Αργυροπούλειον

Μεγάλη Κερασέα

Κάτω Σωτηρίτσα

Αγία Παρασκευή

Άγιος Νικόλαος

Ελευθεροχώριον

Άγιος Γεώργιος

Παλαιοκκλήσιον
Άγιος Θεόδωρος Πύργος Κιερίου

Αγία Παρασκευή
Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος

Άγιοι Θεόδωροι

Άνω Παλαιοκαρυά

Άγιος Δημήτριος

Άγιοι Απόστολοι

Άγιος Αθανάσιος

Άγιοι Ανάργυροι

Άγιοι Απόστολοι

Λουτρά Σμοκόβου

Παραλία Αλμυρού

Άγιος Δημήτριος

'Αγιος Γεώργιος

Άγιος Δημήτριος Άγιος ΔημήτριοςΆγιος Αθανάσιος

Άγιοι Απόστολοι

Άγιος Δημήτριος

Άγιος Προκόπιος Άγιος Βησσαρίων Νέον Περιβόλιον

Άγιος Δημήτριος
Καρδιτσομαγούλα

Άγιος Βησσάριος

Μέση Παλαιοκαρυά Παλαιομονάστηρον

Μέγα Μοναστήριον

Άγιος Λαυρέντιος

Παραλία Κουλούρας

Ιερά Μονή Σπαρμού

Καλύβια Αναλήψεως

Κάτω Πολυδένδριον

Πουριανός Σταυρός

Παλαιόν Τρικέριον

Άγιος Κωνσταντίνος

Άνω Αργυροπούλειον

Άγιος Κωνσταντίνος

Μονή Αγίου Γεωργίου

Χρυσή Ακτή Παναγίας

Μονή Ευαγγελιστρίας

Μέγα Ελευθεροχώριον

Μικρόν Περιβολάκιον

Μονή Αγίου Δημητρίου

Άγιος Γεώργιος Φερών

Μικρόν Ελευθεροχώριον

Συνοικισμός Προσφύγων

Κόκκινο Νερό Μελιβοίας

Άγιος Απόστολος ο Νέος

Μαθητικαί Κατασκηνώσεις

Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας

Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Φλαμουρίου
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Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΔ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣΔ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Δ. ΚΙΛΕΛΕΡΔ. ΚΙΛΕΛΕΡ

Δ. ΠΥΛΗΣΔ. ΠΥΛΗΣ

Δ. ΑΓΙΑΣΔ. ΑΓΙΑΣ

Δ. ΑΛΜΥΡΟΥΔ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Δ. ΣΟΦΑΔΩΝΔ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝΔ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δ. ΤΕΜΠΩΝΔ. ΤΕΜΠΩΝ

Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΔ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ. ΒΟΛΟΥΔ. ΒΟΛΟΥ

Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥΔ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δ. ΠΑΛΑΜΑΔ. ΠΑΛΑΜΑ

Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥΔ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣΔ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΔ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΔ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥΔ. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥΔ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΔ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΔ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥΔ. ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΔ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δ. ΣΚΙΑΘΟΥΔ. ΣΚΙΑΘΟΥ

Πύργος

Γαλήνη

Ξάνεμος

Ελάτεια

Γελάνθη

Θερινόν

Πλατάνια

Χορευτόν

Βλατανέοι

Πρόδρομος

Πινακάται

Ξηρόκαμπος

Αετοχώριον
Πολύδροσον
Αργυραίικα

Σερβανάτες

Αγία Τριάς

Νταμούχαρη

Μεσοχώριον

Κάτω Ελάτη

Μακρυρράχη
Δρακότρυπα

Κατωχώριον
Άλλη Μεριά

Καραβδαίικα

Αγία Μαρίνα

Παλαιάμπελα

Δύο Ρεύματα

Καταφύλλιον

Περδικορράχη

Χαλκιόπουλον

Δενδροχώριον

Κουμπουριανά
Παλαιοχώριον

Άγιος Ιωάννης

Ματσουκιώτικα

Γιαννουσαίικα

Παλαιόκαστρον

Ελληνόκαστρον

Άγιος Βλάσιος

Άγιος Γεώργιος

Παλαιοχωράκιον

Μαντζιουραίϊκα

Άνω Μαυρόλοφος

Αγία Παρασκευή

Άγιος Δημήτριος

Άγιοι Απόστολοι

Άγιος Ονούφριος

Καλύβια Φυλακτής

Απόστολος Παύλος

Άγιος Χαράλαμπος

Κάτω Παλαιοκαρυά

Μέγα Κεφαλόβρυσον

Άγιος Κωνσταντίνος

Μονή Αγίας Τριάδος

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Άγιος Γεώργιος Νηλείας

Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος
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ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύρια Ποτάμια

Λίμνες

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

ΕΔΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΛΑΡΙΣΑ Έδρα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ΄ 

Περιφέρειας
ΒόλοςΒόλος Πρώην έδρα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης

Όριο Περιφέρειας
Όρια Περιφερειακών Ενοτήτων
Όρια Καλλικράτειων ΟΤΑ

Δευτερεύον Ενδοπεριφερειακής σημασίας
Πρωτεύον Ενδοπεριφερειακής σημασίας

Εθνικής σημασίας
Εθνικής σημασίας - Προγραμματιζόμενο

Διεθνούς σημασίας
Διεθνούς σημασίας - Προγραμματιζόμενο

ΝίκαιαΝίκαια Έδρα Καλλικράτειου Δήμου

! Πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι
(1ο επίπεδο)

!
Λοιποί εθνικοί πόλοι 
(2ο επίπεδο)

!
Λοιπά κέντρα ΠΕ, αστικά κέντρα >10.000 κατ.
κ.α. σημαντικά κέντρα (3ο επίπεδο)

! Έδρες Καλλικράτειων Δήμων (4ο επίπεδο)

Πρωτεύον και ηλεκτροκίνητο (Διπλή γραμμή-
ηλεκτροκίνητο)-Εθνικής σημασίας
Δευτερεύον (Μονή γραμμή κανονικού εύρους)-
Εθνικής σημασίας

Προγραμματισμένο

Κύρια Διεθνής Θαλάσσια Πύλη-Λιμένας

Εμπορευματικός Λιμένας - Προτεινόμενος

Αερολιμένας - Προτεινόμενος
Ειδικός εμπορευματικός αερολιμένας - 
Προτεινόμενος

!
<

Î
Λ Μεικτός Λιμένας

!

<

Î
B Βιομηχανικός Λιμένας

!

<

Î
K Τουριστικό καταφύγιο

!

<

Î
A Τουριστικό αγκυροβόλιο

!

<

Î
M Μαρίνα!

<
ÎUΛ

!

<

Î
C◌

!f, Ελικοδρόμιο

!

o◌
!

o◌
ΕΥΡΕΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

0-400μ. 400-800μ. >800μ.
Τουριστικό καταφύγιο - Προτεινόμενο!

<

Î
K◌

Ιχθυόσκαλα!

<

Î
I

Αλιευτικό καταφύγιο!

<

_

Οδός σε κακή/αναντίστοιχη με το ρόλο 
της κατάσταση

Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης αστικών
 λειτουργιώνΑερολιμένας!

o

,
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Ισοϋψής 600μ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Υποδοχείς Βιομηχανίας 

Βιομηχανικά ορυκτά

Περιοχές εντατικοποίησης της Βιομηχανίας

Περιοχές επέκτασης της Βιομηχανίας

Περιοχή με δυνατότητα χωροθέτησης ΑΠΕ

B BBB BBB BBB
B BBB BBB BBB
B BBB BBB BBB
B BBB BBB BBB
B BBB BBB BBB Περιοχή με δυνατότητα χωροθέτησης 

υδατοκαλλιεργειών

Γεωργική Γη Α' Προτεραιότητας

Ανάβρα Πρώην έδρα Καποδιστριακού Δήμου
! Λοιποί οικισμοί (5ο επίπεδο)

â â â â â ââ â â â â â

Αιολικό Πάρκο με άδεια  λειτουργίας/
εγκατάστασης/παραγωγής
Αιολικό Πάρκο με αίτηση σε αξιολόγηση ή
σε εκκρεμότηταa Έδρα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

κ΄ Περιφέρειας

Έδρα Καλλικράτειου ΔήμουS

Περιφερειακής σημασίας (Μονή γραμμή μετρική)

ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ενεργειακά ορυκτά
Μεταλλεύματα

Μάρμαρα, σχιστολιθικές πλάκες

!d =A/Π

!¶dFA/Π

!=ΒΟB

!=Μ
B

ΕΟ

ΜΕΤΑναπτυσσόμενες τουριστικά 
περιοχές (Α)

Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (κατηγορία Β)

Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα (Γ)

0 5 10 15 202,5
Km

Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΧάρτης Π.2α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 



Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

ΝΕΦΕΛΗ Γ. Δήμου 127 24210-44256

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αφροδίτης Κρόνου 24210-54413

ΙΑΣΩΝ Αλεξάνδρας 269 24210-34151

ΟΡΦΕΑΣ Μητρ.Γρηγορίου με Γιαννιτσών 24210-37986

ΑΛΚΥΟΝΗ Ηρ. Πολυτεχνείου 42 24210-88330

ΑΡΙΩΝ Ορφανοτροφείου 6 24210-24016

ΑΙΟΛΟΣ Τέρμα Μεταμορφώσεως 24210-73503

Νέας Ιωνίας ΑΡΙΑΔΝΗ Μαιάνδρου με Θέου 2421401197

Νέας Ιωνίας ΑΘΗΝΑ
Άγιου Νεκταρίου 7 με 

Γρ.Κωνσταντά , Ξηρόκαμπος
24210- 64820

Νέας Ιωνίας ΗΡΑ Μ. Παπαρήγα 32 Κουφόβουνο 24210- 81320

Αγριάς Παιδικός Σταθμός Αγριάς Αγριά 24280 -91296

Νέας Αγχιάλου
Προκόπειος Παιδικός Σταθμός 

Ν. Αγχιάλου

Εμμανουηλίδου & Πατριάρχου 

Βασιλείου
24280-76950

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου
Βρεφονηπιακός σταθμός 

ολοκληρωμένης φροντίδας

Λογοθέτου 6 & Αναγνωστοπούλου, 

Νεάπολη
24210 80008

Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου 

(Αρχιμανδρίτειος)

Πρώην Δημοτικό Σχολείο 

Κατηχωρίου, Κατηχώρι
24280 90120

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Β' ΚΑΠ.Η. Τριανταφυλλίδη-Χατζηαργύρη 2421050001

Γ’ ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου 9 2421044034

ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Καισαρείας-Ευφραιμίδου 24210 81312/fax 

ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Μυτιλήνης-Κυρίλλου (Βασδέκειο) 2421085066/fax 

ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Γλαφυρές 2428073853
Νέας Ιωνίας

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και Δημόσιας 

Υγείας Δήμου Βόλου

Βόλου

Α' ΚΑΠΗ(Θεόφιλος) (Πλατεία Ρ. Φεραίου) -Δημαρχείο
24210 20252 (& fax), 

70039 

Πορταριάς

Μονάδα απασχόλησης βρεφών 

και νηπίων Άλλης Μεριάς

Πρώην δημόσιο Νηπιαγωγείο Άλλης 

Μεριάς
24210 49430  

Αρτέμιδας
Βρεφονηπιακός σταθμός 

Λεχωνίων «Τα Ζουζουνάκια»
Άνω Λεχώνια Βόλος 24280 93950

Πίνακας 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δηπεθε Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ)

Βόλου

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)



ΚΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Πλατεία Τσιγάντε 2421090143

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Αισωνίας Διμηνίου Δημαρχείο Διμήνιου, Διμήνι 24213 53611, 53629

Πορταριάς Κατηχωρίου
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα 

Κατηχωρίου
24280 99938

Ιωλκού Ανακασιάς
Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Άνω 

Βόλου, Ανακασιά
24213 48622

24280 96000

Αρτέμιδας Αρτέμιδας
Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άνω 

Λεχωνίων
24280 93249

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου
Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Βόλου
Μεταμορφώσεως -Τριανταφυλλίδη 2421046854

Βόλου

Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δημοτικών 

Ενοτήτων

Μεταμορφώσεως -Τριανταφυλλίδη 2421046854

Βόλου Στέκι Παιδιού Περραιβού 11 με Πολυμέρη 2421031456

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου Νεάπολης Βόλου Νεαπόλεως 76, Νεάπολη 24210 64336

Αμπελοκήπων Ν. Ιωνίας Νικαίας & Ζέρβα, Ν. Ιωνία
24210 91316  / 24210 

91317

Νέας Ιωνίας Νέας Ιωνίας Κρήτης 34-36, Ν. Ιωνία 24210 82484, 84934

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δηπεθε Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ)

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Νέας Ιωνίας

Προσφυγικών Ν. Ιωνίας Χρ. Λούλη & Εφέσσου 24210 68978

Αγριάς Δράκειας
Πρώην Δημοτικό Κατάστημα 

Δράκειας
24280 93249

Νέας Αγχιάλου Νέας Αγχιάλου Ελευθερίας 23, Ν. Αγχίαλος 24283 50331

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Βόλου

Αγ. Αναργύρων Αραχώβης 1 & Μπότσαρη 24210 31860

Αγ. Γεωργίου Πλατεία Αγ. Γεωργίου  24210 66175

Νέας Δημητριάδας Απόλλωνος 57Α, Ν. Δημητριάδα 24210 71291

24210 55509

ΒΣΣ Ν. Παγασών (Αλυκές)
Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αλυκές
 24210 87394

Νέας Ιωνίας

Αγριάς ΚΑΠΗ ΑΓΡΙΑΣ
Λεωφόρος Δημοκρατίας με 

Παπανδρέου
24280 91555

Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ)



Βασδέκειου Ν. Ιωνίας Μυτιλήνης & Χαλκηδόνος, Ν. Ιωνία 24210 91113

Πορταριάς Πορταριάς (Αθανασάκειο)
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο 

Πορταριάς
24280 99925

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου ΚΔΑΠμεΑ Βόλου
Λήμνου 12 & Ελασσόνας, Παλαιά 

Βόλος
24210 31860

Νέας Ιωνίας ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας Καισαρείας 27, Ν. Ιωνία 24210 60802

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου

Ημερήσια Απογευματινή 

Απασχόληση Παιδιών 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(ΗΑΑΔΕ)

Τριανταφυλλίδη 74 2421048351

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου ΚΗΦΗ Βόλου Γαλλίας 66 & Μαυροκορδάτου 24210 35578

Αγριάς ΚΗΦΗ Αγριάς 
Ανδρ. Παπανδρέου 2 & Λεωφ. 

Δημοκρατίας

Νέας Αγχιάλου ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου
Ελευθερίας 26 & Χρηστάκη, Ν. 

Αγχίαλος
24280 78182

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου

Κέντρο Διημέρευσης & 

Ημερήσιας Φροντίδας για 

ΑΜΕΑ Βόλου

Μητρ. Γρηγορίου με Γιαννιτσών 2 24210 31860

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Τσιγγάνους (ΙΑΚ ΡΟΜ)

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Βόλου
ΙΑΚ ΡΟΜ ΑΓ. Παρασκευής 

Βόλου
Σαρακηνού 14, Αγ.Παρασκευή 24210 54870 

Ημερήσια Απογευματινή Απασχόληση Παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΗΑΑΔΕ)

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δηπεθε Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ)

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Αρτέμιδας Αρτέμιδας
8ο χλμ. Εθνικής οδού Βόλου-

Τσαγκαράδας

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.)

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Νέας Ιωνίας



Ν. Ιωνίας ΙΑΚ ΡΟΜ Αλιβερίου Ν.Ιωνίας
Τέρμα Ελ. Βενιζέλου, Λυόμενα 

Αλιβερίου, Ν. Ιωνία

24210 85841   / 24210 

68254

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Ν. Δημητριάδας Βόλου Απόλλωνος 57Α, Ν. Δημητριάδα 24210 71291   

Αγ. Γεωργίου Βόλου
Αλ. Παναγούλη 1 - Πλ. 

Χρυσοχοείδη

Νεάπολης Βόλου
Φιλικής Εταιρίας & Σκουφά, 

Νεάπολη

24210 66129 / 24210 

66239   

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου

Κοινωνική Υπηρεσία 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π ΔΗ-ΠΕ-ΘΕ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Τριανταφυλλίδη 75 2421048351

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

24210 59059

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου Κοινωνικό Φαρμακείο Τοπάλη 14 2421031023

Βόλου Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ολυμπιονίκη Αγνώντα & 

Κουρουνιώτη
24210 55156

Δήμου Βόλου: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

και Δημόσιας Υγείας

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Κοινωνική Υπηρεσία

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δηπεθε Βόλου (ΔΟΕΠΑΠ-

ΔΗΠΕΘΕ)

Παραγωγικοί Συνεταιρισμοί ΑμΕΑ

Βόλου
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ 

«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ»
Θέση Κήπια, Αγ .Γεώργιος

24210 44522

Κοινωνικά Κέντρα

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Βόλου

Αγ. Αναργύρων Βόλου
Αραχώβης 1 & Μπότσαρη, Αγ. 

Ανάργυροι
24210 62194   

Ν. Παγασών (Αλυκές) 
Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αλυκές
24210 87366   

Μονάδα Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Βόλου
Μονάδα Πρόληψης, Αγωγής και 

Προαγωγής Υγείας

Φιλικής Εταιρίας & Σκουφά, 

Νεάπολη

24210 29908, 20337, 

20301 

Βόλου
ΙΑΚ ΡΟΜ ΑΓ. Παρασκευής 

Βόλου
Σαρακηνού 14, Αγ.Παρασκευή 24210 54870 



Βόλου

Αποθήκη (και διανομή) 

τροφίμων Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

(ΕΠ ΕΒΥΣ) ΤΕΒΑ/FEAD

Ολυμπιονίκη Αγνώντα & 

Κουρουνιώτη
24210 48846

Βόλου ΚΕΠ Υγείας
σε διαδικασία μετεγκατάστασης 

(εκρεμμεί η χωροθέτηση)

Νέας Ιωνίας 
Δημοτικό Καταφύγιο 

Φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων
θέση «Μαραθάς» Γλαφυρών 24280 73111

Δημοτική Ενότητα Ονομασία Διεύθυνση Τηλέφωνο / fax

Βόλου Ξενώνας Αστέγων Καρατάσου με Λογοθέτη- Νεάπολη

Ιωλκού Ξενώνας Αστέγων
Πλ. Άλλης Μεριάς - έναντι 

εκκλησίας

Ξενώνας Φιλοξενίας 

Κακοποιημένων Γυναικών

Αγριάς
Στέγη Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης
Παιδόπολη Αγριάς

Δημόσια Υγεία, Αγωγή, Πρόληψη

Ξενώνες Φιλοξενίας



ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δημοτικό Θέατρο Βόλου
Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. (αναμένεται η 

επαναλειτουργία του το 2021)
Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Θερινό Δημοτικό  Θέατρο "Μελίνα 

Μερκούρη"
Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Θέατρο Παλαιάς "Ηλεκτρικής 

Εταιρείας"
Θεατρικές  παραστάσεις. Κουταρέλια & Ρήγα Φεραίου

Δημοτικό Ωδείο Βόλου
Μαθήματα μουσικής / Μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες, 

σεμινάρια
Μεταμορφώσεως 1 

Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο Ντε 

Κίρικο»
Χώρος εκθέσεων και εικαστικών εκδηλώσεων. Μεταμορφώσεως 3

Κέντρο Πληροφόρησης «Δίαυλος»
Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων 

και αίθουσα εκδηλώσεων.
Τοπάλη 14

Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» Πολυχώρος με 2 πολυδύναμες αίθουσες εκδηλώσεων. Κουμουνδούρου- Ιάσονος

Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου Πρόβες Φιλαρμονικής, μαθητεία δοκίμων Παπακυριαζή 16 & Λήμνου

Αποθήκες Β' Τελωνείου Βόλου 

(ΟΛΒ)
Χώρος εκθέσεων και εικαστικών εκδηλώσεων. Λιμάνι

Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ε. Συνεδριακές εκδηλώσεις Ξενοφώντος - 2ας Νοεμβρίου

Πολυχώρος Τσαλαπάτα (ΠΙΟΠ) Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις 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

Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας 

Ιωνίας 
Μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις

Μανδηλαρά και Σταδίου 

(απέναντι από το Πολιτιστικό 

Κέντρο Ν.Ιωνίας Βόλου)στο 

χώρο του Πολιτιστικού 

Αίθουσα Συνεδρίων «Μεταξουργείο» Αίθουσα κινηματογραφικών προβολών και συνεδρίων.
Νικομηδείας – 

Καραμπατζάκη

Εκθεσιακός Χώρος 

«Μεταξουργείου»
Χώρος εκθέσεων, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας κλπ.

Νικομηδείας – 

Καραμπατζάκη

Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας 

Πολιτιστικός πολυχώρος, φιλοξενία μόνιμων εκθέσεων και 

συλλογών, φιλοξενία δράσεων τρίτων φορέων, σεμινάρια, 

ημερίδες, παρουσιάσεις

Μανδηλαρά και Σταδίου

Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις Μανδηλαρά και Σταδίου

Πολιτιστικό Κέντρο Σέσκλου Χώρος εκδηλώσεων και πολιτισμού. Σέσκλο

Αίθουσα Δημαρχείου Διμήνι 

Εκθεσιακός χώρος ΔΗ.ΚΕ.ΝΑ. 

(Αίθουσα Πρώην Τελωνείου)
Εικαστικές εκθέσεις ερασιτεχνών καλλιτεχνών Κανσέτη20

Αμφιθέατρο Δημαρχείου Ελευθερίας 23

Πολιτιστικός και Αθλητικό Κέντρο 

"Νίκος Σαρμάνης"
Ν. Αγχίαλος

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Πίνακας 2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Χώροι Πολιτισμού – Θέατρα – Αίθουσες

ΒΟΛΟΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΑΙΣΩΝΙΑ



Αίθουσα εκδηλώσεων Διοργανώνονται συνέδρια, ημερίδες, συναυλίες κλπ
Ανακασιά - Δημοτικό 

Σχολείο

Σχολή Μουσικής και Χορού Χώρος εκδηλωσεων Ανωμαλιά - Αγ. Ονούφριος

Αρχοντικό Ζαφειρίου Χώρος εκθέσεων, εικαστικών τεχνών, μουσικών εκδηλώσεων Αγ. Ονόφριος

Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αίθουσα εκδηλώσεων Πορταριά

Φουαγιέ κλειστού γυμναστηρίου 

Πορταριάς - Μακρινίτσας
Εκθεσιακός χώρος Πορταριά

Υπόγειο βρεφονηπιακού σταθμού 

Άλλης Μεριάς - Ισόγειο 

Αγροτουριστικού Περιπτέρου

Παρουσιάζονται έργα κεντήματος, ταπητουργίας και λαϊκής 

χειροτεχνίας
Άλλη Μεριά

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και 

Ιστορίας Πηλίου

Όλοι οι χώροι χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση 

διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων κλπ
Μακρινίτσα

Αίθουσα Δημοτικού Σχοελίου 

"Ελένη Ματσούκα"
Αίθουσα εκδηλωσεων Μακρινίτσα

Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας)
Μακρινίτσα

Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος 

Πορφυρογένη (Κοινωφελές Ίδρυμα)

Περιλαμβάνει θέατρο, χώρο εικαστικών τεχνών και χώρο 

βιβλιοθήκης.
Αγριά

Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 

Αγίου Αθανασίου
Αίθουσα εκδηλώσεων

Ανω Λεχώνια

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΒΟΛΟΥ

Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, πρώτο σύγχρονο Μουσείο

Πόλης στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014. Διαθέτει

χώρους περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, πωλητήριο και

αναγνωστήριο. Στον αύλειο χώρο του σώζεται τμήμα της

ανατολικής πλευράς του τείχους του κάστρου των Παλαιών

Στους 2 ορόφους του Μουσείου αναπτύσσεται η μόνιμη έκθεση

«Βόλος, 10 + ιστορίες». Πρόκειται για μια πολυθεματική έκθεση

στην οποία, μέσα από ποικίλα τεκμήρια (δωρεές συμπολιτών τα

περισσότερα) φωτογραφίες, προφορικές μαρτυρίες και σύγχρονο

οπτικοακουστικό υλικό, ξεδιπλώνεται η ιστορία του Βόλου από τον

19ο αιώνα έως τις μέρες μας. 

Παλιά - οδός Φερών 17

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΑΓΡΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΙΩΛΚΟΣ



ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΖΩΓΙΑ

Πρόκειται για το γνωστό στους βολιώτες κόκκινο σπίτι στη

διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή και Βλαχάβα. Ανήκε στη

ζωγράφο Χρυσούλα Ζώγια, η οποία το 1971 το δώρισε στο Δήμο

Βόλου. Στους χώρους του εκτίθενται 250 περίπου έργα της

ζωγράφου (προσωπογραφίες, ύπαιθρα με θέματα συνήθως γνωστά

σπίτια της περιοχής, εξωτερικά κι εσωτερικά Ναών, σχέδια με

μελάνι και μολύβι). Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η

επίπλωση του σπιτιού, οι αμέτρητες σημειώσεις της ζωγράφου που

βρίσκονται παντού, οι φωτογραφίες της, τα προσωπικά

αντικείμενα, τεκμήρια της ιδιαίτερης προσωπικότητάς της.

 Ανθ. Γαζή και Βλαχάβα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, στεγάζεται στο ισόγειο

νεόδμητου διώροφου κτηρίου. Φιλοξενεί μόνιμη έκθεση

φωτογραφιών της περιόδου 1940 - 44, με έργα του «φωτογράφου

της Αντίστασης» Σπύρο Μελετζή και των βολιωτών Νίκο

Στουρνάρα και Κώστα Ζημέρη. Η έκθεση πλαισιώνεται με υλικό

που, κυρίως, προέρχεται από τις συλλογές του Δημοτικού Κέντρου

Ιστορίας Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.), τις δωρεές αντιστασιακών και των

οικογενειών τους, καθώς και τα αρχεία του γραμματέα της

«Κυβέρνησης του Βουνού» Γεώργιου Ζιούτου και της

δημοσιογράφου κι ερευνήτριας Νίτσας Κολιού.

Στο Μουσείο λειτουργεί Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της

Εθνικής Αντίστασης, που διαθέτει αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη και

παρέχει σε ερευνητές κι ενδιαφερόμενους αρχειακό υλικό τόσο της

περιόδου 1940 - 44 όσο και της ενδιαφέρουσας για το θέμα

δεκαετίας του 1980 και το κλίμα της.

Στον 1ο όροφο του κτηρίου στεγάζεται το αρχειοστάσιο της Δ/νσης

Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών, που περιλαμβάνει τις

αρχειακές συλλογές του ΔΗ.Κ.Ι.

Λούλη 33, κοντά στον Ι. Ν. 

Ευαγγελίστριας

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΦΩΝ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ

Το Μεταξουργείο αδερφών Ετμεκτζόγλου ιδρύθηκε το 1924. Είναι

το πρώτο εργοστάσιο, που λειτούργησε στην προσφυγούπολη της

Νέας Ιωνίας και είναι στενά συνδεδεμένο με την κοινωνική και

οικονομική ζωή του τόπου. 

Το εργοστάσιο περιήλθε στον Δήμο Ν. Ιωνίας και ανακαινίστηκε

στο πλαίσιο του προγράμματος URBAN. Το Μουσείο

δημιουργήθηκε για να στεγαστεί ο εξοπλισμός, που ανήκει κυρίως

στην τελευταία φάση της λειτουργίας της επιχείρησης (1961-

1991): τμήματα των ατμοκίνητων αναπηνιστηρίων, συσκευές

αποξήρανσης και διαλογής, οι λέβητες, και ο εξοπλισμός του

υφαντηρίου. 

Το Μουσείο Μεταξουργίας λειτουργεί σε συνέργεια με τη

Βιβλιοθήκη της Νέας Ιωνίας, η οποία στεγάζεται στο κτήριο του

πρώτου αναπηνιστηρίου.

Αναπαύσεως -

Καραμπατζάκη, Νέα Ιωνία



ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Xτίστηκε περί το 1895 και βρίσκεται πολύ κοντά στην κεντρική

πλατεία του Αγίου Ονουφρίου. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα

του νεοκλασικισμού στο Πήλιο και έχει κηρυχθεί διατηρητέο από

το Υπουργείο Πολιτισμού. Φιλοξενεί τεκμήρια, που σχετίζονται με

τη φυσιογνωμία του κτηρίου κατά την εποχή ακμής του, όπως

έπιπλα, αντικείμενα, έργα τέχνης, φωτογραφίες και άλλο υλικό με

αναφορά στα αστικά σπίτια εύπορων οικογενειών της περιοχής από 

το τέλος του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. 

Το πετρόχτιστο ημιυπόγειο στεγάζει εργαστήρια και δράσεις

δημιουργικής απασχόλησης. Στην αυλή το καλοκαίρι

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και προβολές.

Άγ. Ονούφριος

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

Πρόκειται για συγκρότημα με 2 κτήρια και κοινή αυλή: Το

παραδοσιακό υδροκίνητο ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» και την

παρακείμενη οικία «Χατζηγιάννη», όπου λειτουργεί το Εκθετήριο

Αγροτικής Οικονομίας Κατηχωρίου. 

Tα μηχανήματά του Ελαιοτριβείου βρίσκονται σε άριστη

κατάσταση και αποκαλύπτουν στον επισκέπτη την παραδοσιακή

χρονοβόρα διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Ο χώρος

προσφέρεται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέματα γύρω από την ελιά και το

λάδι.

Στο εκθετήριο αγροτικής οικονομίας, μετά από μια σύντομη

αναφορά στην ιστορία και την οικοτεχνία του Κατηχωρίου, η

έκθεση είναι αφιερωμένη σε δύο βασικά προϊόντα της τοπικής

οικονομίας: του κρασιού και του τσίπουρου. Αλέτρια, γεωργικά

εργαλεία, άμβυκες, νταμιτζάνες, αρκάδες, φιάλες & μετρητές

γράδων συνθέτουν την εικόνα μιας μακραίωνης παράδοσης στην

παραγωγή εκλεκτού κρασιού και τσίπουρου. 

Κατηχώρι

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Στεγάζεται στο διώροφο Αρχοντικό Ζούλια (1864). Αποτελεί

αντιπροσωπευτικό δείγμα των «αιγυπτιώτικων» αρχοντικών του

Πηλίου και κηρύχθηκε διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν αρχειακό υλικό του

Δήμου Ορμινίου (μετέπειτα Κοινότητας Πορταριάς), σπάνια

βιβλία και άλλα τεκμήρια της εκπαιδευτικής ιστορίας του τόπου,

αντικείμενα από το πολυτελές ξενοδοχείο του 1ου μισού του 20ού

αι. «Μέγα Θεοξένια», φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα

αντικείμενα για την παρουσία των Πορταριτών στην Αίγυπτο τις

δεκαετίες πριν και μετά το 1900. 

Επίσης παρουσιάζεται η ιδιωτική και κοινωνική ζωή των

Πορταριτών μέσα από φωτογραφίες, ενδύματα, οικιακά σκεύη,

αντικείμενα καθημερινής χρήσης, καθώς και χειροποίητα

κεντήματα (κυρίως δαντέλες), περίτεχνα έργα γυναικών του

χωριού.

Πορταριά



ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Στεγάζεται στο Αρχοντικό Τοπάλη, το οποίο κτίστηκε το 1844.

Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της κλασικής πηλιορείτικης

αρχιτεκτονικής στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και για το λόγο

αυτό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. 

Η συλλογή του περιλαμβάνει πλήθος εκθεμάτων, μεταξύ των

οποίων μια σειρά τοιχογραφιών λαϊκής ζωγραφικής από

πηλιορείτικα αρχοντικά του 18ου και του 19ου αιώνα, έπιπλα,

παραδοσιακές φορεσιές, εργαλεία, χαλκογραφίες και

μικροαντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης. Μοναδικής αξίας είναι

τα ιστορικά κειμήλια από την Επανάσταση του Πηλίου και τη

μάχη της Μακρινίτσας του 1878. Ιδιαίτερο βάρος μέσα από την

έκθεση δίνεται στη διατήρηση στα δωμάτια του σπιτιού στοιχείων

της αρχικής τους χρήσης (κουζίνα, υπνοδωμάτιο, δωμάτιο

καλεσμένων).

Μακρινίτσα

ΧΩΡΟΣ ΜΝΗΜΗΣ «ΔΡΑΚΕΙΑ: 

18.12.1943»

18 Δεκεμβρίου 1943: 115 άνδρες στη Δράκεια εκτελούνται σε

αντίποινα για επίθεση ανταρτών σε ομάδα γερμανών

μοτοσικλετιστών. Έκτοτε η ζωή στο χωριό αλλάζει ριζικά. Οι

κάτοικοι βασανίζονται από τον πόνο της απώλειας και από

αμείλικτα ερωτήματα: Γιατί συνέβη το κακό σε αυτούς που δεν

έφταιγαν; Θα μπορούσαν να γλυτώσουν; 

Ο Χώρος Μνήμης δημιουργήθηκε ακριβώς στον τόπο του

μαρτυρίου κι επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Περιλαμβάνει το «πορτρέτο της Δράκειας», το «χρονικό της

εκτέλεσης» και παρουσιάζει ψηφιοποιημένο το σύνολο του

τεκμηριωτικού υλικού της έκθεσης.

Δράκεια

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΒΟΛΟΥ

Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, ένα από τα

παλιότερα Μουσεία της χώρας κτίσθηκε το 1909, για τη στέγαση

κι έκθεση των γραπτών επιτύμβιων στηλών ελληνιστικών χρόνων

από το νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδας. Βρίσκεται στην

περιοχή του Αναύρου και το 2004 ολοκληρώθηκε η επέκτασή του.

Η νέα μόνιμη έκθεση του Μουσείου αναπτύσσεται σε οκτώ

αίθουσες και περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα από τη

νεολιθική περίοδο έως και τα ρωμαϊκά χρόνια, από το σύνολο των

ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στο Νομό Μαγνησίας.

(http://efamagvolos.culture.gr/Mouseio_Volou.html) 

Αθανασάκη 1, Βόλος

ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   

ΚΙΤΣΟΥ   ΜΑΚΡΗ 

Το Λαογραφικό Κέντρου Κίτσου Μακρή στεγάζεται στο διώροφο

σπίτι, που με δωρεά της οικογένειάς του περιήλθε στο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 1989. Περιλαμβάνει τη λαογραφική

συλλογή και το προσωπικό αρχείο του λαογράφου.

Στο χώρο εκτίθενται αντικείμενα λαϊκής τέχνης, όπως ξυλόγλυπτα,

κεραμικά, μουσικά όργανα, κοσμήματα και εικόνες (18ου-20ου

αι.) και μοναδικές τοιχογραφίες λαϊκών ζωγράφων, όπως του

Παγώνη και του γιου του Θανάση, του Θεόφιλου, του

Χριστόπουλου και νεότερων δημιουργών. Στη συλλογή του

περιλαμβάνονται επίσης βιβλία, περιοδικά, φωτογραφίες και

διαφάνειες, στις οποίες απεικονίζονται σπάνιοι ή και χαμένοι

θησαυροί της λαϊκής μας παράδοσης.

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp
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ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ Ν. & 

Σ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ

Το εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιίας ιδρύθηκε το 1926 από τους

αδελφούς Τσαλαπάτα και λειτούργησε έως το 1978. Το 1995 ο

Δήμος Βόλου αγόρασε το συγκρότημα με σκοπό τη δημιουργία

πολιτιστικού χώρου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς

το 2006 δημιούργησε στους χώρους του κυρίως εργοστασίου (5000

τ.μ.) ένα πρότυπο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας. Πρόκειται για

σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον

ελληνικό χώρο, όπου τα σωζόμενα τμήματα ανασυνθέτουν την

παραγωγική διαδικασία. Η μόνιμη έκθεση αξιοποιεί τις μαρτυρίες

των εργαζομένων του εργοστασίου και πλαισιώνεται από μακέτες

και πλούσιο εποπτικό υλικό. Στον χώρο υλοποιούνται εκπαιδευτικά 

προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις.                                                                                                                                                                                                          

Νότια Πύλη, Παλιά, Βόλος 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ

Η συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου στεγάζεται στον

άνω όροφο ενός διατηρητέου κτιρίου, που αποτελεί μοναδικό

αντιπροσωπευτικό δείγμα αστικής κατοικίας και αρχιτεκτονικής

του Βόλου την περίοδο τέλος 19ου αρχές 20ου αι. Αποτελεί δωρεά

του ζεύγους Κων/νου και Αμαλίας Ρήγα το 1932. Ο χώρος

κοσμείται από παλιά έπιπλα αστικών σπιτιών του Βόλου, δωρεές

στο Λύκειο Ελληνίδων, όπως και πολλά κοσμήματα και υφαντά. 

Σε τρία δωμάτια του σπιτιού εκτίθενται παραδοσιακές αυθεντικές

γυναικείες και αντρικές φορεσιές του Νομού Μαγνησίας και

περιοχών της Μικράς Ασίας. 

Κοραή 81, Βόλος



ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Βόλου και είναι το

μόνο στην Ελλάδα Μουσείο Τελωνειακής Ιστορίας. Είναι

επισκέψιμο κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 2421356119, 2421356103).  

Το Μουσείο δημιουργήθηκε το 2007. Μέσα από χρηστικά

αντικείμενα (πλάστιγγες, συσκευές επικοινωνίας, στολές,

σφραγίδες), φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, καθώς και

κατασχεμένο υλικό παρουσιάζεται η διαχρονική ιστορία, δράση

και προσφορά της υπηρεσίας του Τελωνείου σε κοινωνικό και

οικονομικό επίπεδο

Πλατεία Ταχυδρομείου, 

Λιμάνι του Βόλου

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η έκθεση λειτουργεί στο 2ο όροφο του κτηρίου της Αστυνομικής

Διεύθυνσης Μαγνησίας. Περιλαμβάνει 30 περίπου αυθεντικές

στολές, πάνω από 500 αντικείμενα (παλαιά σήματα, σφυρίχτρες,

φανοί, χειροπέδες, σφραγίδες κ.α.,), καθώς και έντυπο υλικό, από

τα τέλη του 19ου αι. μέχρι και σήμερα. Τα παραπάνω κειμήλια

εκτίθενται πλαισιωμένα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Σκοπός της έκθεσης είναι η προβολή της ιστορίας της Αστυνομίας

στην Ελλάδα, η ανάδειξη της κοινωνικής και εθνικής προσφοράς

της, καθώς και η συμβολή στην έρευνα και μελέτη της δράσης της,

ιδίως στην περιοχή της Μαγνησίας

Ελ. Βενιζέλου 158, Νέα 

Ιωνία

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Εντομολογικό Μουσείο Βόλου είναι το μοναδικό στο είδος του

στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1987 και δέχεται κατ’

έτος πάνω από 5.000 επισκέπτες. Ιδρυτής του Εντομολογικού

Μουσείου Βόλου είναι ο Δρ. Αθανάσιος Κουτρούμπας. Το μουσείο

διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα είδη και περιλαμβάνει περίπου

100.000 έντομα, προερχόμενα από όλες τις ηπείρους. Η

πλειοψηφία των εντόμων που εκτίθενται είναι πεταλούδες

(λεπιδόπτερα) που ανήκουν σε περισσότερα από 40.000 είδη,

υποείδη και φυλές. 

Αρ. Ζάχου 98, Βόλος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Yπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μοναδικό ανάλογου περιεχομένου

στη Θεσσαλία, άνοιξε το 2012 με πρωτοβουλία των γεωλόγων

Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Αγγελικής Ρεϊζοπούλου και σκοπό

τη συγκέντρωση, προστασία, μελέτη και ανάδειξη των στοιχείων

Φυσικής Ιστορίας της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. Οι εκθέσεις

του λειτουργούν υπό την επιστημονική επίβλεψη του τμήματος

Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματά του ξεχωρίζει ο

μεγαλύτερος και παλαιότερος χαυλιόδοντας που βρέθηκε στη

Θεσσαλία, η ηλικία του οποίου υπολογίζεται στα 2 εκατομμύρια

χρόνια.

 Μικρασιατών 1, Βόλος



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στεγάζεται στον όροφο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου και

ανοίγει αποκλειστικά σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του

σταθμού.

Στο χώρο εκτίθεται ένας μοναδικός για την Ελλάδα πλούτος

μικροαντικειμένων, όπως σπάνιες παλιές φωτογραφίες στολές,

τηλέγραφοι, ξύλινα εκδοτήρια εισητηρίων του 19ου αιώνα,

εργαλεία, ρολόγια σταθμών, ωρογράφοι και "πρωτόγονα" όργανα

μέτρησης. Επίσης υπάρχουν αρχεία, έγγραφα, σπάνια βιβλία για τη

σιδηροδρομική αρχιτεκτονική, όπως και τα μοναδικά σχέδια του

Εβαρίστο Ντε Κίρικο και των συνεργατών του σχετικά με την

κατασκευή της γραμμής Βόλου - Μηλεών με το τρενάκι του

Πηλίου.

Σιδηροδρομικός Σταθμός 

Βόλου

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΑΡΣΑΝΑΣ - 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Παραδοσιακός Ταρσανάς βρίσκεται στα Πευκάκια Βόλου.

Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση, που λειτουργεί συνεχώς

από το 1880 κατασκευάζοντας και επισκευάζοντας σκάφη και

διατηρώντας σε μεγάλο ποσοστό τις παλιές τεχνικές και τα

παραδοσιακά εργαλεία και συστήματα εργασίας. Στον ίδιο χώρο

βρίσκεται το πατρικό σπίτι των αδελφών Χριστόπουλου, σε

δωμάτιο του οποίου υπάρχει η έκθεση του λαϊκού ζωγράφου

Νίκου Χριστόπουλου. H επίσκεψη στον χώρο και το δωμάτιο του

Χριστόπουλου γίνεται αποκλειστικά μετά από συνεννόηση με τον

υπεύθυνο της επιχείρησης Γρηγόρη Καρταπάνη.

Πευκάκια, Βόλος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. 

ΔΑΜΤΣΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 

ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ

Το Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, οφείλει την ονομασία

του στον σπουδαίο ιταλό ζωγράφο, που γεννήθηκε στον Βόλο

(1888). Στους τρεις ορόφους του κτηρίου εκτίθεται μόνιμα η

δωρεά του συλλέκτη Αλέξανδρου Δάμτσα, με 365 πίνακες, που

καλύπτουν την πορεία της νεοελληνικής τέχνης από τον 19ο και

τον 20ο αιώνα. 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

Σε άλλους χώρους του Κέντρου Τέχνης φιλοξενούνται, όλη τη

διάρκεια του χρόνου, περιοδικές εκθέσεις ποικίλου εικαστικού

ενδιαφέροντος

Μεταμορφώσεως 3, Βόλος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βρίσκεται στο Μαλάκι Πηλίου. Η οικογένεια Ανετόπουλου

ασχολείται με την αγγειοπλαστική από το 1790 και στο Μουσείο

της εκτίθενται έργα από τη μακραίωνη αυτή λειτουργία καθώς και

καλούπια, εργαλεία και κεραμικά από όλη την Ελλάδα. 

Το μουσείο διαθέτει τρεις αίθουσες κα υπαίθριο χώρο όπου

υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις και

εκδηλώσεις.

Μαλάκι



ΟΙΚΙΑ ΚΟΝΤΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Η οικία Κοντού βρίσκεται στην Ανακασιά του Πηλίου και είναι

ένα από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της περιοχής. Το

κτήριο είναι τριώροφο, λιθόκτιστο και έχει όλα τα χαρακτηριστικά

στοιχεία της οχυρωματικής κατοικίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε

στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το 1965 το Υπουργείο

Πολιτισμού το αγόρασε και ολοκλήρωσε τις εργασίες

αναστήλωσης του αρχοντικού και συντήρησης των τοιχογραφιών

του. 

Η ζωγραφική διακόσμηση του σπιτιού, με θέματα από τη

Μυθολογία και την Επανάσταση του 1821, έγινε από τον Θεόφιλο

το 1912.  

Ανακασιά

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Το Βυζαντινό Μουσείο «Οξεία Επίσκεψις», του Ι. Ναού

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρινίτσας είναι ένας σύγχρονος

μουσειακός χώρος που δημιουργήθηκε για να διαφυλάξει με τα

αρτιότερα τεχνολογικά μέσα και να προβάλει τα σπουδαιότερα

εκκλησιαστικά κειμήλια του ιστορικού πηλιορείτικου χωριού της

Μακρινίτσας.

Μεταξύ των σπάνιων και πολυτίμων Βυζαντινών κειμηλίων του,

βρίσκονται το μαρμαρόγλυπτο της Παναγίας της Οξείας

Επισκέψεως, οι εικόνες του φημισμένου λαϊκού ζωγράφου

Θεοφίλου, καθώς και άλλες ιερές εικόνες, ιερά σκεύη και άμφια,

λάβαρα, επιτάφιοι, ξυλόγλυπτα, εκκλησιαστικά βιβλία κ.ά.

Μακρινίτσα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΤΟ 

ΑΛΕΤΡΙ»

(Ιδιωτική Συλλογή Γιώργου 

Διονυσίου)

Ιδρύθηκε το 1987, βρίσκεται στο ισόγειο οικοδομής του Γιώργου

Διονυσίου στη Νέα Αγχίαλο και είναι επικσκέψιμο μόνο κατόπιν

συνεννόησης (τηλ. 2428077733). 

Φιλοξενεί την αρχική οικογενειακή συλλογή, που εμπλουτίστηκε

με δωρεές και αγορές. Στο χώρο εκτίθενται αντικείμενα αγροτικής

καθημερινής ζωής και παραδοσιακών επαγγελμάτων που

προέρχονται από τη Νέα Αγχίαλο, τον ευρύτερο θεσ¬σαλικό χώρο

και κάποια που προέρχονται από την Αγχίαλο της Ανατολικής

Ρωμυλίας. 

Αγ. Γεωργίου 15, Ν. Αγχίαλος

ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Αποτελεί την κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου καθώς διαθέτει την μεγαλύτερη και πιο

ενημερωμένη συλλογή. Στεγάζεται στο ισόγειο της ανατολικής πτέρυγας του κτηρίου Σπίρερ

όπου βρίσκεται η κεντρική συλλογή και τα αναγνωστήρια (400 m2 ) καθώς και σε χώρους στο

υπόγειο όπου βρίσκεται το βιβλιοστάσιο των περιοδικών - εφημερίδων και αποθηκευτικοί χώροι

(300 m2 ). Οι παραπάνω χώροι έχουν παραχωρηθεί με την απόφαση 100/2012 του Δ.Σ. Βόλου.

Στους ίδιους χώρους συστεγάζονται, επίσης, το ιστορικό αρχείο του Δήμου Βόλου και οι λοιπές

αρχειακές συλλογές του ΔΗ.Κ.Ι., το Τμήμα Μουσείων και Συλλογών και η διοίκηση της Δ/νσης

Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων (συνολική επιφάνεια 900 m2). Διαθέτει προαύλιο χώρο και

πάρκινγκ, ενώ στο υπόλοιπο κτήριο συστεγάζονται η Τεχνική Υπηρεσία και η Πολεοδομία. 

Το μέγεθος της συλλογής της αποτελείται από 40.000 τόμους βιβλίων, 500 τίτλους περιοδικών

και εφημερίδων, χάρτες, εικονογραφικό υλικό, κλπ. Η συλλογή συγκροτήθηκε από μικρές και

μεγάλες δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών, όπως του καθηγητή της Ιστορίας του Δικαίου Ν. Ι.

Πανταζοπουλου, του καθηγητή Συγκριτικής Λογοτεχνίας Άλκη Αγγέλου, της δημοσιογράφου

Νίτσας Κολιού, του Γιάννη Σιαφλέκη, του Τάσου (Φάλκου) Αρβανιτάκη, του καθηγητή του

Συνταγματικού Δικαίου Αντώνη Μανιτάκη, του λογοτέχνη Λεφτέρη Ραφτόπουλου, του

δικηγόρου Αποστόλου Λιβανού, καθώς και τακτικές αγορές βιβλίων. Στους παραπάνω αριθμούς

περιλαμβάνονται και 1000 περίπου σπάνια παλαίτυπα βιβλία που χρονολογούνται από τον 15ο

έως τον 18ο αιώνα, καθώς και η πληρέστερη συλλογή βιβλίων τοπικής ιστορίας στο Βόλου.

Επίσης, στη διάθεση του κοινού βρίσκονται, εκτός από το ιστορικό αρχείο του Δήμου Βόλου, 40

περίπου αρχεία φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και οικογενειών, μερικά από τα οποία είναι

πανελλήνιας εμβέλειας, όπως τμήμα του αρχείου του Ε.Δ.Ε.Σ, το μοναδικό καταστατικό του

πρώτου Εργατικού Κέντρου Βόλου, καθώς και το φωτογραφικό αρχείο με 10.000 τεκμήρια.

Διαθέτει 15 θέσεις αναγνωστηρίου, 6 υπολογιστές για πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο,

καθώς επίσης και εξοπλισμό για χρήση των υπολογιστών από ΑΜΕΑ με προβλήματα κίνησης και

όρασης. 

Το σύνολο σχεδόν του υλικού της βιβλιοθήκης είναι καταγεγραμμένο σε ηλεκτρονικό κατάλογο

σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και αποτελεί τον βασικό κορμό του ενιαίου

συλλογικού καταλόγου των βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου, στον οποίο οι χρήστες της

βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. 

Η διαχείριση των αρχειακών συλλογών ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής

(ISAD) και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής ICA/ATOM που εκπόνησε το

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων.

Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα αποτελεί η ψηφιακή συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 1000 έντυπα

τεκμήρια (βιβλία – περιοδικά), 5000 φωτογραφίες του Βόλου, αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες,

καθώς και τα ψηφιοποιημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου των ετών 1882-1980,

υλικό. Η πρόσβαση από το διαδίκτυο είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο (www.diki.gr).

Επίσης, για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναζητήσεων του κοινού δημιουργήθηκε

με ίδια μέσα η εφαρμογή DIKIpedia (www.diki.gr/DIKIpedia), τμήμα της οποίας (το

φωτογραφικό αρχείο) είναι διαδραστικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να προσθέτει

πληροφορίες.  

Εκτός από το ιστορικό τμήμα της συλλογής, η βιβλιοθήκη διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων

σύγχρονης λογοτεχνίας, ψυχολογίας, ιστορίας και γενικών γνώσεων για ενήλικές και ένα πλήρως

ενημερωμένο τμήμα για παιδιά και εφήβους μετά την ενσωμάτωση των βιβλίων της παιδικής

βιβλιοθήκης που λειτουργούσε στο Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς. 

Λειτουργεί με πλήρες πρωινό ωράριο όλες τις εργάσιμες μέρες και δύο απογεύματα (Τρίτη και

Πέμπτη) την εβδομάδα

Βιβλιοθήκη του Δημοτικού 

Κέντρου Ιστορίας και 

Τεκμηρίωσης



Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας 

Αγχιάλου (Βιβλιοθήκη «Κώστας 

Βάρναλης»)

Βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας

Λειτουργεί στο κτήριο της πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α. (επί του παραλιακού πεζόδρομου), που

αποτελείται από ισόγειο χώρο 50 m2 με πατάρι 12 m2, ενώ διαθέτει και αυλή. Διαθέτει 3.500

περίπου τόμους βιβλίων, από τα οποία το 80% είναι βιβλία λογοτεχνίας και γενικών γνώσεων για

την υποστήριξη της φιλαναγνωσίας και των εκπαιδευτικών μονάδων της περιοχής. Λειτουργεί 2

ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη).

Λειτουργεί στο χώρο του Μεταξουργείου εξυπηρετώντας, παράλληλα, τις δραστηριότητες του

Μουσείου, αλλά και την υποστήριξη της έρευνας των βιομηχανικών αρχείων που μεταφέρθηκαν

στο χώρο. Περιλαμβάνει περίπου 5.000 τίτλους βιβλίων, κυρίως λογοτεχνία, καθώς και συλλογή

εκδόσεων σχετικών με τα βιομηχανική κληρονομιά.

Λειτουργεί με πρωινό ωράριο όλες τις εργάσιμες μέρες και ένα απόγευμα (Παρασκευή) την

εβδομάδα.

Αποτελεί την κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου καθώς διαθέτει την μεγαλύτερη και πιο

ενημερωμένη συλλογή. Στεγάζεται στο ισόγειο της ανατολικής πτέρυγας του κτηρίου Σπίρερ

όπου βρίσκεται η κεντρική συλλογή και τα αναγνωστήρια (400 m2 ) καθώς και σε χώρους στο

υπόγειο όπου βρίσκεται το βιβλιοστάσιο των περιοδικών - εφημερίδων και αποθηκευτικοί χώροι

(300 m2 ). Οι παραπάνω χώροι έχουν παραχωρηθεί με την απόφαση 100/2012 του Δ.Σ. Βόλου.

Στους ίδιους χώρους συστεγάζονται, επίσης, το ιστορικό αρχείο του Δήμου Βόλου και οι λοιπές

αρχειακές συλλογές του ΔΗ.Κ.Ι., το Τμήμα Μουσείων και Συλλογών και η διοίκηση της Δ/νσης

Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων (συνολική επιφάνεια 900 m2). Διαθέτει προαύλιο χώρο και

πάρκινγκ, ενώ στο υπόλοιπο κτήριο συστεγάζονται η Τεχνική Υπηρεσία και η Πολεοδομία. 

Το μέγεθος της συλλογής της αποτελείται από 40.000 τόμους βιβλίων, 500 τίτλους περιοδικών

και εφημερίδων, χάρτες, εικονογραφικό υλικό, κλπ. Η συλλογή συγκροτήθηκε από μικρές και

μεγάλες δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών, όπως του καθηγητή της Ιστορίας του Δικαίου Ν. Ι.

Πανταζοπουλου, του καθηγητή Συγκριτικής Λογοτεχνίας Άλκη Αγγέλου, της δημοσιογράφου

Νίτσας Κολιού, του Γιάννη Σιαφλέκη, του Τάσου (Φάλκου) Αρβανιτάκη, του καθηγητή του

Συνταγματικού Δικαίου Αντώνη Μανιτάκη, του λογοτέχνη Λεφτέρη Ραφτόπουλου, του

δικηγόρου Αποστόλου Λιβανού, καθώς και τακτικές αγορές βιβλίων. Στους παραπάνω αριθμούς

περιλαμβάνονται και 1000 περίπου σπάνια παλαίτυπα βιβλία που χρονολογούνται από τον 15ο

έως τον 18ο αιώνα, καθώς και η πληρέστερη συλλογή βιβλίων τοπικής ιστορίας στο Βόλου.

Επίσης, στη διάθεση του κοινού βρίσκονται, εκτός από το ιστορικό αρχείο του Δήμου Βόλου, 40

περίπου αρχεία φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και οικογενειών, μερικά από τα οποία είναι

πανελλήνιας εμβέλειας, όπως τμήμα του αρχείου του Ε.Δ.Ε.Σ, το μοναδικό καταστατικό του

πρώτου Εργατικού Κέντρου Βόλου, καθώς και το φωτογραφικό αρχείο με 10.000 τεκμήρια.

Διαθέτει 15 θέσεις αναγνωστηρίου, 6 υπολογιστές για πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο,

καθώς επίσης και εξοπλισμό για χρήση των υπολογιστών από ΑΜΕΑ με προβλήματα κίνησης και

όρασης. 

Το σύνολο σχεδόν του υλικού της βιβλιοθήκης είναι καταγεγραμμένο σε ηλεκτρονικό κατάλογο

σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και αποτελεί τον βασικό κορμό του ενιαίου

συλλογικού καταλόγου των βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου, στον οποίο οι χρήστες της

βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. 

Η διαχείριση των αρχειακών συλλογών ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής

(ISAD) και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής ICA/ATOM που εκπόνησε το

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων.

Ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα αποτελεί η ψηφιακή συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 1000 έντυπα

τεκμήρια (βιβλία – περιοδικά), 5000 φωτογραφίες του Βόλου, αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες,

καθώς και τα ψηφιοποιημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου των ετών 1882-1980,

υλικό. Η πρόσβαση από το διαδίκτυο είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο (www.diki.gr).

Επίσης, για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναζητήσεων του κοινού δημιουργήθηκε

με ίδια μέσα η εφαρμογή DIKIpedia (www.diki.gr/DIKIpedia), τμήμα της οποίας (το

φωτογραφικό αρχείο) είναι διαδραστικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να προσθέτει

πληροφορίες.  

Εκτός από το ιστορικό τμήμα της συλλογής, η βιβλιοθήκη διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων

σύγχρονης λογοτεχνίας, ψυχολογίας, ιστορίας και γενικών γνώσεων για ενήλικές και ένα πλήρως

ενημερωμένο τμήμα για παιδιά και εφήβους μετά την ενσωμάτωση των βιβλίων της παιδικής

βιβλιοθήκης που λειτουργούσε στο Κέντρο Νεότητας Χιλιαδούς. 

Λειτουργεί με πλήρες πρωινό ωράριο όλες τις εργάσιμες μέρες και δύο απογεύματα (Τρίτη και

Πέμπτη) την εβδομάδα

Βιβλιοθήκη του Δημοτικού 

Κέντρου Ιστορίας και 

Τεκμηρίωσης



Βιβλιοθήκη στο Στέκι Παιδιού

Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου

(Κληροδότημα Δαμιανού Κυριαζή)

Βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι 

Τρεις Ιεράρχες»

Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα

Καπναποθήκη Σπήρερ

Ελληνογαλλική Εταιρεία καπνού 

 Βαμβακοκλωστήριο Αδαμόπουλου - 

Χατζηνικολάου

Εργοστάσιο του “Στρυχνόκαρπου”

“Αποθήκες του Οργανισμού 

Καπνού” (Καραγατς)

Ηλεκτρική Eταιρεία Βόλου”, 

“Ελαιαποθήκη” 

Πέτρινη αποθήκη 

Η καπναποθήκη Παπάντου 

Υφαντουργείου Μουρτζούκου

Μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου 

(Ν.Ιωνία), 

Απεντομωτήριο

Ελαιοτριβείο Χατζηγιάννη (Κατηχώρι), 

Μεταλλουργία Παπαρήγα

Καπναποθήκη Παπαστράτου

Καπνεργοστάσιο 

Ματσάγγου(τμήμα), 

Κίτρινη Αποθήκη (καπναποθήκη της 

America Tabacco)

Εργοστάσιο Βαμβακουργίας

Αποθήκες Ματσάγγου (Φυτόκος), Σχολή Φυτικής Παραγωγής

Άλλοι Φορείς

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Αρχιτεκτόνων

Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

πρόκειται να στεγάσει το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας

πρόκειται να στεγάσει φοιτητικές εστίες

ΚΔΑΠ Νεάπολης 

στα Παλιά, στεγάζει το Μουσείο της Πόλης. 

Στο διατηρητέο κτήριο του παλιού υφαντουργείου Μουρτζούκου, με τη χαρακτηριστική

οδοντωτή στέγη, που κτίστηκε το 1908, φιλοξενείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το 

Υπηρεσίες Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π, Μουσείο, Βιβλιοθήκη

Job Center

Μουσείο

Στεγάζει το Δημοτικό Ινστιτούτο επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αθλητικό κέντρο Δυτικών συνοικιών.

Το παλιό εργοστάσιο του “Στρυχνόκαρπου” στεγάζει παραγωγικά εργαστήρια για άτομα με

αναπηρίες.

Χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων 

Δημοτική Σχολή Χορού και θεατρική σκηνή.

Η πέτρινη με ξύλινη στέγη “Ελαιαποθήκη” στο ανατολικό τμήμα της πόλης φιλοξενεί τον 

Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κων. Καρτάλη και Κωνσταντά. Λειτουργεί από το 1981 ως

δανειστική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 80.000 τίτλους. Διαθέτει αρχείο τοπικού τύπου,

λειτουργεί παιδικό τμήμα και διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως παρουσιάσεις

βιβλίων.

Ο σύλλογος «Τρεις Ιεράρχαι» συστάθηκε το 1907. Πυρήνας της βιβλιοθήκης του συλλόγου

υπήρξε η βιβλιοθήκη του λόγιου μοναχού Ζωσιμά Εσφιγμενίτη. Ο σύλλογος και η βιβλιοθήκη

στεγάστηκαν σε διώροφο κτήριο στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Ογλ, δωρεά του 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δήμος Βόλου
Σε έκταση 20 περ. στρεμμάτων στα Παλιά, στο οποίο λειτουργεί το βιομηχανικό μουσείο του

εργοστασίου (φορέας λειτουργίας και εκμετάλλευσης το ΠΙΟΠ) και χώρος πολιτιστικών και 

Πέτρινο διατηρητέο με ξύλινο φέροντα οργανισμό, λειτουργεί, στεγάζοντας υπηρεσίες του Δήμου 

Αποτελεί την πρώτη παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου και υλοποιεί κυρίως εκπαιδευτικά

προγράμματα σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής. Εποπτεύεται διοικητικά από τη

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Παιδιού στην οποία ανήκει και το προσωπικό που τη λειτουργεί.

Στεγάζεται σε κτήριο της Μητρόπολης Δημητριάδος (Πνευματικό Κέντρο Ναού Αγίου

Κωνσταντίνου, Πολυμέρη και Βλαχάβα) στον πρώτο όροφο και καταλαμβάνει περίπου 60 m2. Η

συλλογή αποτελείται από 5.000 τόμους παιδικών βιβλίων καθώς και πληροφοριακό υλικό που

χρησιμοποιείται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο χώρο της βιβλιοθήκης. 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ



Καπναποθήκη Στρεφτάρη (οικία 

Κατσέμη)

Αλευρόμυλοι Λούλη

Υφαντουργείο Παπαγεωργίου

Σκαριμβας Μακαρονοποιία

Χαλβαδοποιεία Παπαγιαννόπουλος

Κτίριο Οργανισμού Καπνού

Σιλό Νέα Ιωνία

Γκλαβανης - Καζαζης

Αποθήκες Τελωνείου

Σιδηρόδρομος Ελληνικού Κράτους - 

μηχανουργείο

Οινοπνευματικη

Μεφσουτ πλακοποιία

Βυρσοδεψείο Κάππα

Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΕ στη Ν. 

Ιωνία

Αλαμανης (καπναποθήκη)

Δημοτικά Σφαγεία

Περιφρειακή Αγορά

Καπναποθήκες Αδαμόπουλου

Κλωστουφαντουργία Τζιμάς

 ΦΕΚ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

172/Β/24-4-63 Προϊστορική Ακρόπολη "Τούμπα" Διμήνι

172/Β/24-4-63 Θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφη στη θέση Λιαμόσπιτο Διμήνι

172/Β/24-4-63 Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου Σέσκλο

172/Β/24-4-63
Ύψωμα "Πυργος" προϊστορικός οικισμός, θολωτοί τάφοι, κτίριο 

κλασικών χρόνων
Σέσκλο

172/Β/24-4-63
Χερσόνησος Δ. του ορμίσκου Αγ. Γεωργίου (Κυνηγού) κτηματικής 

περιφέρειας Σέσκλου
Σέσκλο

561/ΑΑΠ/31-12-2007
Αρχαιολογικός χώρος των δύο συνεχόμενων λόφων που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή "Κάτω Σπαρτιάς"
Σέσκλο

248/Β/24-11-1965, 404/Β/13-9-1960, 

1047/Β/13-7-2004

Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ανακτόρου της Ιωλκού, στη 

συνοικία Παλαιά Βόλου
Βόλος

172/24-4-1963 Σωρός Βόλου: αρχαία πόλη και ακροπολη Αμφανών και Ιερό Βόλος - Σωρός

68/Α/26-41921, 105/Β/3-4-1961, 

63/Δ/18-2-86, 228/Δ/21-4-1989 

(τροπ.1986)

Αρχαιολογικός χώρος Δημητριάδος - Παγασών - Νηλείας Βόλος

105/Β/3-4-1961 Αρχαιολογικός χώρος στη Γορίτσα Βόλος - Γορίτσα

593/Β/16-7-1997 Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλαιοκαμάρα" Βόλος

593/Β/16-7-1997
Αρχαιολογικός χώρος "Πετροναγούλας" στη Μπουρμπουλήθρα 

Βόλου
Βόλος

593/Β/16-7-1997 Ρωμαϊκός αγωγός ύδρευσης Βόλος

139/Β/23-7-1955 Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Πυράσου Νέα Αγχίαλος

1545/Β/11-12-2002
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Νέας Αγχιάλου (Ντανάλη 

Ράχη)

Νέα Αγχίαλος -Ντανάλη 

Ράχη

172/Β/24-4-1963 "Μαγούλα Αϊδινιώτικη" Προϊστορικός οικισμός Νέα Αγχίαλος

172/Β/24-4-1963
Προϊστορική ακρόπολη παρά τη θέση "Παλιαλυκες" και 

"Βελανιδιά"
Νέα Αγχίαλος

ΟΣΕ Βόλου

ανήκει σε ιδιώτες

οδός Ορφανοτροφείου - Κουντουριώτη - Θρακών

Εργοστάσιο οδός Τομπάζη / Γρ. Λαμπράκη 8 

οδός Πολυμέρη ανήκει σε ιδιώτες 

έναντι του ΚΤΕΛ - Σαρανταπόρου, ανήκει στην οικογένεια Κάππα

οδός  Μαιάνδρου & Εθνικών Αγώνων -  ΓΑΙΑΟΣΕ 

οδός Βασάνη - Θρακών Ορφανοτροφείου

Μπουρμπουλήθρα, ανήκουν στο Δήμο Βόλου

Νεάπολή - επαφή με Ξηριά -  (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

σύγχρονο πωλητήριο γλυκισμάτων και χαλβάδων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

οδός Γαζή & Ογλ ανήκει στην Περιφερειακή Διοίκηση

οδός Κυρίλλου & Ευσταθιάδη, ανήκει στο Δήμο Βόλου

οδός Παπαδιαμάντη & Βερναρδακη, ανήκει στην Εθνική Τράπεζα

ανήκουν σε ΟΛΒ- ΤΑΙΠΕΔ

Στεγάζει το ΚΕΘΕΑ - Πιλότος

Village Cinemas

Εμπορικό Κέντρο (Old City)

(οδός Κύπρου) Λύκειο Ελληνίδων, στεγάζει σούπερ μάρκετ



1922/Β/25-10-1999, 2256/Β/31-12-

1999, 277/Β/9-3-2000, 684/Β/2-6-

2000

Αρχαιολογικός χώρος (Νεολιθική Μαγούλα) στη θέση Καλύμματα 

(Μπελίτσι)

Νέα Αγχίαλος - Μαγούλα 

Μπελίτσι

172/Β/24-4-1963
Ύψωμα "Κάστρο" Μικροθηβών: τείχη και λείψανα αρχαίας πόλης 

Θηβών Φθιωτίδων
Μικροθήβες

907/Β/4-7-2005
Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας και οριοθέτηση 

Ζώνης Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρου
Μικροθήβες

68/Α/26-4-1921, 138/Α/4-6-1925, 

140/Β/2-4-1982, 3/ΑΑΠ/27-1-2016
Νέα Αγχίλαος: Παλαιοχριστιανικά Ερείπια Νέα Αγχίαλος

172/Β/24-4-1963
Λόφος Προφήτου Ηλία στις Γλαφυρές Μαγνησίας: αρχαία 

τειχισμένη πόλη και τάφος
Γλαφυρές (Ν. Ιωνία)

322/Β/24-5-1985 Σιδηροδρομική γραμμή Βόλου Μηλεών Βόλος -  Μηλιές

172/Β/24-4-1963
Ύψωμα Νεβεστίκι, κοντά στο χωριό Άνω Λεχώνια: Ακροπολη 

αρχαίας Μεθώνης (;)
Άνω Λεχώνια

172/Β/24-4-1963 Ύψωμα Παλιόκαστρο (Αγίου Βλασίου) Άνω Λεχώνια

1029/Β/18-12-1991 Πύργος Σουλεϊμάν Άνω Λεχώνια

1029/Β/18-12-1991 Πύργος Κοκοσλή Άνω Λεχώνια

1029/Β/18-12-1991 Πύργος του Ολύμπου Άνω Λεχώνια

674/Β/20-9-1984 Πυργόσπιτο ιδιοκτησίας Καντόλα Διμήνι

716/Β/2-12-1992 Παλαιόκαστρο Αγ. Βλασίου: Μιναρές Άγιος Βλάσιος

673/Β/23-10-1990, 167/Β/12-3-1992 Πύργος στη Βροχιά Αγ. Λαυρεντίου Άγιος Λαυρέντιος

833/Β/16-11-1988 Γέφυρα στην περιοχή "Παλαιόκαστρου" Αγ. Βλασίου Άγιος Βλάσιος

768/Β/21-12-1981, 1029/Β/18-12-

1991
Πύργος Σκοτεινιώτη στην Κουκουράβα Μακρινίτσα

204/Β/21-9-1953 Βυζαντινός ναός Ταξιαρχών Βόλος

204/Β/21-9-1953 Βυζαντινός ναός Τιμίου Προδρόμου Βόλος

699/Β/26-5-1976 Παλαιοχριστιανική στα Παλαιά Βόλος

699/Β/26-5-1976 Λειψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής Πλατανίδια - Άνω Λεχώνια

375/Β/10-6-1991 Βασιλική Β' Τετράκογχος Ναϊσκος Πλατανίδια - Άνω Λεχώνια

ΥΑ Β1/Φ32/38628/1943/26-5-2010 Ναός Αγίου Νικολάου Αγιος Βλάσιος

380/Β/20-3-1976 Μονή Αγίου Λαυρεντίου Άγιος Λαυρέντιος

68/Β/26-4-1921, 265/Α/28-6-1939
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλαιά Επισκοπή) και αρχαία 

κτίσματα
Άνω Βόλος

172/Β/24-4-1963 Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρινίτσα

172/Β/24-4-1963
Παρεκκλήσιο των Αγίων Πάντων παρά τον ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου 
Μακρινίτσα

172/Β/24-4-1963
Παρεκκλήσιο της Αγ. Μαγδαληνής παρά τον ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου
Μακρινίτσα

172/Β/24-4-1963 Ναός Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Μακρινίτσα

1048/Β/27-11-1997 Ναός Αγίου Γεωργίου Κουκουράβας Κουκουράβα - Μακρινίτσα

811/Β/3-7-2000 Ναός Ζωοδόχου Πηγής Γορίτσα - Βόλος

129/Β/8-3-1984 Ναός Αγίου Αθανασίου Κατηχώρι

172/Β/24-4-1963 Ναός Παναγίας Πορταριά

273/Β/10-5-1985 Ναός Παναγίτσας και Αγίου Συμεώνος Πορταριά

282/Β/15-5-1985 Συγκρότημα Μονής Αγίου Κωνσταντίνου Πορταριά

328/Β/19-3-2002 Ναός Αγίου Νικολάου, κωδωνοστάσιο και περιβάλλον χώρος Πορταριά

174/ΑΠΠ/27-6-2011
Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη θέση του καθολικού της 

Μονής Πέτρας
Πορταριά

172/Β/24-4-1963 Ναός Παναγίας Μεγαλογένης Δράκεια - Κατηχώρι

674/Β/20-9-1984 Ναός Υπαπαντής του Χριστού Διμήνι

527/Β/24-8-1967 Σπήλαιο στο "Κακοσκάλι" Κακοσκάλι - Διμήνι

527/Β/24/8/1967 Σπήλαιο στο Παλαιόκαστρο Αγ. Βλάσιος

527/Β/24/8/1967 Σπήλαια στη θέση "Καζανάκι" ή "Σαρακηνός" Βόλου Βόλος

527/Β/24/8/1967 Σπήλαιο στη θέση "Ελαφοκκλησι" Λιόστιανης Μακρινίτσα

527/Β/24/8/1967 Σπήλαιο στον Σαρακηνό Μακρινίτσα

527/Β/24/8/1967 Σπήλαια περιοχής Ξεριά - Λέστιανης - Κοκκινόπετρας Μακρινίτσα



527/Β/24/8/1967 Σπήλαια στη θέση Κουκουράβα Κουκουράβα - Μακρινίτσα

527/Β/24/8/1967 Σπήλαια στη "βουνώδη" περιοχή Γλαφυρών Γλαφυρές (Ν. Ιωνία)

527/Β/24/8/1967 Σπήλαιο Τσιμπούκι "Άλλης Μεριάς" Βόλος

204/Β/21-9-1953
Ο εν Βόλω Βυζαντινός Ναός των Ταξιαρχών και του Τιμίου 

Προδρόμου
Βόλος

68/Α/26-4-1921 Δημητριάς: Χριστιανικά ερείπια Βόλος

164/Β/13-4-1982
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτηρίου στη γωνία των οδών 

Γαμβέττα και Ιάσονος
Βόλος

168/Β/8-4-1983
Χαρακτηρισμός ως κτίσματος που έχει ανάγκη από ειδική κρατική 

προστασία το κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου
Βόλος

674/Β/13-11-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης της οικίας στην οδό 

Μεταμορφώσεως αριθ. 27
Βόλος

181/Β/14-4-1986

Χαρακτηρισμός Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Νοσοκομείου Βόλου, ως 

κτιρίου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας - Γ. 

Γουναρόπουλος 1950

Βόλος

284/Β/9-6-1987
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης της οικίας "Ρήγα" στο Βόλο, στις 

οδούς Κοραή 91 και Σοφοκλέους
Βόλος

389/Β/27-7-1987

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, 

ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού, μαζί με τον περιβάλλοντα 

χώρο του

Βόλος

529/Β/29-9-1987
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης της οικίας, στη γωνία των οδών 

Ιάσονος και Αρτεμισίου στο Βόλο.
Βόλος

714/Β/10-12-1987
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του αγάλματος της Αθηνάς στο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό του Βόλου (δεξιά της κεντρικής εισόδου)
Βόλος

763/Β/31-12-1987

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Λουτρό 

(Χαμάμ) εποχής Τουρκοκρατίας, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο 

στη συνοικία Παλιά Βόλου,  επειδή πρόκειται για σημαντικό 

κτίσμα το μοναδικό μέχρι στιγμής λουτρό που έχει επισημανθεί 

στη Μαγνησία και ένα από τα ελάχιστα που σώζονται στη 

Θεσσαλία με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Βόλος

356/Β/7-6-1988

Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος Βόλου, στις οδούς Ιάσονος - Αγ. 

Νικολάου και Γκλαβάνη στο Βόλο, γιατί αποτελεί ένα από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά και αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής της 

δεκαετίας του 1930

Βόλος

229/Β/3-4-1992

Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης το κύριο διώροφο κτίριο στην οδό 

Δερβενακίων Νεάπολης Βόλου, διότι πρόκειται για αξιόλογο 

δείγμα όψιμης εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής

Βόλος

229/Β/3-4-1992

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο στην 

οδό Θέσπιδος 6 στο Βόλο, διότι είναι αξιόλογο δείγμα μιας 

μεταβατικής περιόδου μεταξύ νεοκλασσικισμού και 

αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου

Βόλος

510/Β/9-7-1993
Το κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην συμβολή των 

οδών Κουταρέλια και Δημητριάδος στο Βόλο 
Βόλος

916/Β/21-12-1993

Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο "Κίτρινη Αποθήκη" επί των οδών 

Ανθ. Γαζή και Βασάνη στο Βόλο, ιδιοκτησίας Εθνικού 

Οργανισμού Καπνού

Βόλος

565/Β/28-6-1995

Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κατάστημα 

όπου πρωτοστεγάστηκε το Εργατικό Κέντρο Βόλου, στις οδούς 

Ερμού και Σποράδων στο Βόλο

Βόλος



593/Β/7-7-1995
Χαρακτηρισμός του πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα στα Παλιά 

Βόλου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Βόλος

799/Β/14-9-1995
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Χάνι 

Βατσαρέα
Βόλος

943/Β/15-11-1995

Χαρακτηρίζεται ως στορικό διατηρητέο μνημείο, το κτίριο του 

Μεγάρου Σαραφόπουλου στη θέση "Κύματα" στο Βόλο, 

ιδιοκτησίας Λέσχης Βόλου ιστορικό τόπο το θερινό 

κινηματογράφο "ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΗ" (που αποτελεί ενιαίο σύνολο με 

το μέγαρο Σαραφόπουλου), διότι αποτελεί το μοναδικό θερινό 

κινηματογράφο της περιοχής

Βόλος

68/Β/31-1-1996
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού 

τμήματος του εργοστασίου Μουρτζούκου
Βόλος

842/Β/23-9-1997

Χαρακτηρισμός IN SITU ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του διατηρητέου πλινθοκεραμοποιείου 

Τσαλαπάτα στα Παλιά Βόλου. 

Βόλος

1027/Β/1-10-1998
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

Δικαστικού Μεγάρου Βόλου
Βόλος

430/Β/22-4-1999

Τα κτήρια του "Εργοστασίου Χαλβαδοποιϊας και Ζαχαρωδών 

προϊόντων Σ.Κ. Παπαγιαννόπουλος" στις οδούς 2ας Νοεμβρίου και 

Κουντουριώτου στο Βόλο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στα 

όρια της ιδιοκτησίας.

Βόλος

1441/Β/13-7-1999
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δύο 

αποθηκών του Τελωνείου Βόλου
Βόλος

816/Β/4-7-2006
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος 

της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου στο Βόλο 
Βόλος

68/ΑΑΠ/23-10-2006

Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτισμάτων, που αποτελούν το 

πρώην Χάνι «Δίκου», επί των οδών Αλμυρού, Μανωλάκη και 

Κροκίου, στη συνοικία «Παλιά» 

Βόλος

143/ΑΑΠ/15-4-2008

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτίσματος που λειτούργησε ως 

καταφύγιο στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, στο Βόλο επί των οδών 

Ερμού-Γαμβέτα-Κονταράτου

Βόλος

89/ΑΑΠ/10-5-2011

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος καταστημάτων, 

επί των οδών Ν. Αγχιάλου και Αλμυρού (κατάστημα επί της οδού 

Αγχιάλου 7, κατάστημα επί των οδών Αγχιάλου και Αλμυρού, 

κατάστημα επί της οδού Αλμυρού 28, κατάστημα επί της οδού 

Αλμυρού 26, κατάστημα επί της οδού Αλμυρού 24, κατάστημα επί 

της οδού Αλμυρού 20, στην περιοχή Παλιά

Βόλος

273/Β/10-5-1985
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των κτιρίων 

των καπναποθηκών Σπίρερ στο Βόλο
Βόλος

637/Β/21-10-1985
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των κτιρίων 

των καπναποθηκών Σπίρερ 
Βόλος

137/Β/23-3-1987

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης της οικίας Αγγέλου 

Αδαμόπουλου στη γωνία των οδών Οικονομάκη και 

Αντωνόπουλου στο Βόλο

Βόλος

507/Β/27-6-1989
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ως έργου 

τέχνης της πρόσοψης του κινηματοθεάτρου "Αχίλλειο"
Βόλος

864/Β/22-11-1994
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

συγκροτήματος κτιρίων της παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου
Βόλος

111/ΑΑΠ/17 Ηρώα (δύο) Πλατείας Παλαιών Βόλος



111/ΑΑΠ/17 Ηρώα (δύο) Πλατείας χαράκτη Τάσσου - Δημαρχείο Βόλος

279/Β/9-8-1962

Χαρακτηρισμός ως ιστορικόν διατηρητέο μνημείο ολόκληρη 

οικοδομή  την διασώζουσαν εντός του κεντρικού δωματίου 

διαμονής του τελευταίου ορόφου τοιχογραφίας του ζωγράφου 

Θεοφίλου ως έχουσα ενδιαφέρον διά την ιστορίαν της 

Νεοελληνικής Τέχνης

Ανακασιά

442/Β/15-7-1985

Αρχοντικό "Τζοάνου"στην Ανακασιά, γιατί αποτελεί ένα από τα 

αξιολογότερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της 

Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Ανακασιά

234/Β/8-5-1987 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του πυργόσπιτου στον Άνω Βόλο Άνω Βόλος

97/Β/14-2-1989 Ο Νερόμυλος Κοντογιάννη στην Ανακασιά Ανακασιά

145/ΑΑΠ/6-4-2009
Χαρακτηρισμός ως μνημείων της «οικίας Σαράτση» και 

παραρτήματος αυτής στην Ανακασιά
Ανακασιά

408/Β/4-7-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική 

προστασίας του σπιτιού στον Άγιο Ονούφριο 
Αγ. Ονόφριος

887/Β/30-10-1991 Το κτίριο της Παλαιάς Δεξαμενής στη Νέα Αγχίαλο Νέα Αγχίαλος

357/Β/88 Δημοτικό Σχολείο Νέα Αγχίαλος

352/Β/31-5-1967

Χαρακτηρισμός ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και τόποι 

παρουσιάζοντες ιδιαίτερον φυσικόν κάλλος ή ενδιαφέροντες από 

απόψεως αρχιτεκτονικής ή ιστορικής της Δράκειας: Προστασία και 

διατήρηση της κεντρικής πλατείας και των οικημάτων της οδού 

προς το Αρχοντικό Τριανταφύλλου

Δράκεια

429/Β/10-7-1985 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του αρχοντικού "Στεργίου" Δράκεια

585/Β/17-9-1986 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του αρχοντικού Τριανταφύλλου Δράκεια

1340/Β/31-8-2004 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του αρχοντικού Δράκεια

337/1-8-2007
Χαρακτηρισμός ως μνημείων, των κτηρίων των ελαιαποθηκών 

«Σαπουνά»
Αγριά

379/ΑΑΠ/3-12-2012
Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου των ελαιαποθηκών, επί της 

οδού Παπαποστόλου
Αγριά

252/Β/7-5-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου της κοινοτικής κρήνης στη θέση "Ράχη" Πορταριάς 
Πορταριά

245/Β/2-5-1985

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου, της κοινοτικής βρύσης Πορταριάς δίπλα στο Ναό Αγίας 

Παρασκευής

Πορταριά

399/Β/8-7-1981

Χαρακτηρισμός ως έργα τέχνης που χρειάζονται ειδική προστασία, 

τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου (πρώην Ξενοδοχείο 

ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ) στην Πορταριά 

Πορταριά

714/Β/29-10-1965

Παλαιό αρτοποιείο, γνωστόν ως "Φούρνος του Βελέντζα", μνημείο 

χρήζον της ειδικής προστασίας του Νόμου 1469/50, επειδή 

διατηρεί τοιχογραφίας του λαϊκού ζωγράφου Θεοφίλου".

Άλλη Μεριά

129/Β/8-3-1984
Χαρακτηρισμός του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στο Κατωχώρι  

ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Κατωχώρι

451/Β/18-7-1985 Αρχοντικό στην Πορταριά Πορταριά

674/Β/13-11-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του αρχοντικού "Τσοποτού" στην 

Πορταριά 
Πορταριά

252/B/1985 Κρήνη Τσοποτού (Παπαδιαμάντη)δίπλα στο Αρχοντικό Τσοποτού Πορταριά



776/Β/31-10-1986
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του Αρχοντικού Τσιμώνου, μαζί 

με τον περιβάλλοντα χώρο του στην Πορταριά
Πορταριά

661/Β/9-9-1988
Το Αρχοντικό Κανταρτζή στην Πορταριά, μαζί με τον 

περιβάλλοντα χώρο 
Πορταριά

72/Β/1-2-1989
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του αρχοντικου "Μπρισίμη"  

στην Πορταριά 
Πορταριά

254/Β/9-4-1990
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου 

στις Σταγιάτες
Σταγιάτες

765/Β/6-9-1995
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Αρχοντικό Σπυρίδη στην 

Πορταριά  ιδιοκτησίας Οίκου Τυφλών Καλλιθέας
Πορταριά

478/Β/20-6-1996
Εργο τέχνης το "Αρχοντικό Χατζηαργύρη" στην Άλλη Μεριά 

Πηλίου 
Άλλη Μεριά

1070/Β/4-12-1997
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου 

του Αρχοντικού Ζησάκη στην Πορταριά 
Πορταριά

2090/Β/30-11-1999
Χαρακτηρισμός του στορικού διατηρητέου μνημείου του 

αρχοντικού "Ξανάρη" στην Πορταριά 
Πορταριά

811/Β/3-7-2000

Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής στον οικισμό Γορίτσα, 

Δ.Δ. Άλλης Μεριάς, Δήμου Πορταριάς, Ν. Μαγνησίας, ως κτηρίου 

χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.

Άλλη Μεριά

1420/Β/8-11-2002
Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτιρίου γνωστού ως «Οικία Κίτσου» 

στις Σταγιάτες
Σταγιάτες

128/Β/3-2-2005

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου που βρίσκεται επί της 

κοινοτικής οδού Αποστόλου Δράκου, στη θέση "Αγία Μαρίνα" και 

εντός των ορίων του οικισμού Πορταριάς

Πορταριά

132/ΑΑΠ/10-4-2008

Χαρακτηρισμός ως μνημείου της αγροτικής εγκατάστασης (κτίριο 

κατοικίας, ελαιοτριβείο, αποθήκες) που βρίσκεται στη θέση 

Ασβεσταριές του  Κατηχωρίου

Κατηχώρι

154/ΑΑΠ/22-4-2008
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του αρχοντικού «Καραπάτη», στην 

περιοχή «Ράχη» του οικισμού Πορταριάς Πηλίου Μαγνησίας
Πορταριά

619/Β/11-10-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική 

προστασία αρχοντικού στην Πορταριά Πηλίου
Πορταριά

73/Β/2-2-1996

Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων τριών (3) 

γεφυριών στο Πήλιο (Τσαγκαράδα, Νεοχώρι και Άλλη Μεριά) και 

ορισμός ζώνης προστασίας τους του χώρου που ορίζεται σε 

απόσταση 100μ. δεξιά και αριστερά των τόξων της

Άλλη Μεριά

272/Β/10-5-1985 Οικία στο χωριό Γλαφυραί (Κάπουρνα) Πηλίου. Γλαφυρές (Ν. Ιωνία)

272/Β/10-5-1985 Οικία  "Μπλέτσα" στις Γλαφυρές Πηλίου Γλαφυρές (Ν. Ιωνία)

291/Β/15-5-1985 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης κτιρίου Γλαφυρές (Ν. Ιωνία)

327/Β/27-5-1985 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης κτιρίου Γλαφυρές (Ν. Ιωνία)

506/Β/1-7-1996
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

νεκροταφείου Ταξιαρχών Βόλου και Νέας Ιωνίας.
Νέα Ιωνία

333/ΑΑΠ13 Υδραγωγείο στο Φυτόκο Φυτόκο (Νέα Ιωνία)

352/Β/31-5-1967

Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθούν ως ιστορικά διατηρητέα 

μνημεία και τόποι παρουσιάζοντες ιδιαίτερον φυσικόν κάλλος ή 

ενδιαφέροντες από απόψεως αρχιτεκτονικής ή ιστορικής κατά 

περιφερείας το χωριό Άγιος Λαυρέντιος. Η κεντρική πλατεία, η 

πλατεία Χατζίνη και ο όπισθεν του Ναού των Αγίων Αποστόλων 

αμφιθεατρικός χώρος.

Άγιος Λαυρέντιος



242/Β/2-5-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική 

προστασία αρχοντικού στον Άγιο Λαυρεντιο
Άγιος Λαυρέντιος

553/Β/22-9-1983 Χαρακτηρισμός ως έργο τέχνης αρχοντικού στον Άγιο Λαυρέντιο Άγιος Λαυρέντιος

425/Β/10-7-1985 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης αρχοντικού στον Άγιο Λαυρέντη Άγιος Λαυρέντιος

425/Β/10-7-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου στα Άνω Λεχώνια 

Πηλίου (Βίλα Κοντού) 
Άνω Λεχώνια

449/Β/18-7-1985 Αρχοντικό "Γκλαβάνη" στον Άγιο Λαυρέντιο Άγιος Λαυρέντιος

619/Β/11-10-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης, "Βίλας Χατζηκυριαζή" στα Άνω 

Λεχώνια Πηλίου
Άνω Λεχώνια

458/Β/21-8-1987
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης οικίας στον Άγιο Λαυρέντιο 

Πηλίου και ορισμός ζώνης προστασίας.
Άγιος Λαυρέντιος

761/Β/19-10-1988 Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης  κτιρίου  στον Άγιο Λαυρέντιο Άγιος Λαυρέντιος

355/ΑΑΠ/14-8-2007
Χαρακτηρισμός ως μνημείου της «οικίας Αναγνωστοπούλου» στον 

Άγιο Λαυρέντιο 
Άγιος Λαυρέντιος

474/ΑΑΠ/25-10-2007 Χαρακτηρισμός ως μνημείο κτιρίου στον οικισμό Αγίου Βλάση Άγιος Βλάσιος

143/ΑΑΠ/20-4-2009 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτιρίου στα Ανω Λεχώνια Άνω Λεχώνια

194/ΑΑΠ/30-4-2009
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του διώροφου κτιρίου 

στον οικισμό Παλαιόκαστρο του Αγίου Βλασίου
Άγιος Βλάσιος

449/Β/18-7-1985

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου της κοινοτικής Βρύσης "Παπαδάκη" στον Άγιο 

Λαυρέντιο 

Άγιος Λαυρέντιος

663/Β/1-11-1985
Χαρακτηρισμός ως έργων τέχνης και ως ιστορικών μνημείων 

διατηρητέων μνημείων πέντε (5) κρηνών στον Άγιο Λαυρέντιο
Άγιος Λαυρέντιος

1045/Β/4-6-1999
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού 

Δημοτικού Σχολείου στον Αγίο Βλάσιο 
Άγιος Βλάσιος

352/Β/31-5-1967

Iστορικά διατηρητέα μνημεία και τόποι παρουσιάζοντες ιδιαίτερον 

φυσικόν κάλλος ή ενδιαφέροντες από απόψεως αρχιτεκτονικής ή 

ιστορικής κατά περιφερείας το χωριό Μακρυνίτσα. Όρια: Η 

Κεντρική οδός η άγουσα προς την πλατείαν, η περί τον Ναόν του 

Αγίου Ιωάννου πλατεία, ένθα μνημειώδης κρήνη, η οδός προς το 

Μουσείον Λαϊκής Τέχνης και η περιοχή του Ναού της Παναγίας 

μετά των προς αυτήν προσβάσεων.

Μακρινίτσα

219/Β/23-4-1985

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου κοινοτικής κρήνης, στην κεντρική πλατεία της 

Μακρυνίτσας 

Μακρινίτσα

143/Β/13-3-1984 Τριώροφη λαϊκή οικία στην Κουκουράβα Κουκουράβα - Μακρινίτσα

600/Β/4-10-1985
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του αρχοντικού ιδιοκτησίας στην Κουκουράβα
Κουκουράβα - Μακρινίτσα

936/Β/31-12-1986

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του αρχοντικού "Βατσαρέα",στη συνοικία Παζάρι της 

Μακρυνίτσας 

Μακρινίτσα

234/Β/8-5-1987
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης της οικίας "Ξανθά" στη 

Μακρυνίτσα 
Μακρινίτσα

383/Β/27-7-1987
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

αρχοντικού "Βλαχλή"  στη Μακρυνίτσα 
Μακρινίτσα

183/Β/10-3-1989 Οικία στη Μακρυνίτσα Μακρινίτσα

96/Β/25-2-1993
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

αρχοντικού Αξελού - Σιτσιλιάνου στη Μακρυνίτσα 
Μακρινίτσα



636/Β/19-8-1993
Το Αρχοντικό Ξηραδάκη  και το Αρχοντικό Μουσλή στη 

Μακρινίτσα 
Μακρινίτσα

900/Β/13-12-1993 Το αρχοντικό Τσιμπούκη στην Μακρυνίτσα Μακρινίτσα

745/Β/25-8-1997
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

αρχοντικού Μαύρουστη Μακρυνίτσας ιδ. Θρασύβουλου Μαύρου.
Μακρινίτσα

1862/Β/8-10-1999 Οικία "Μαντάνη" στην Κουκουράβα Κουκουράβα - Μακρινίτσα

1289/Β/23-8-2004 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της οικίας «Κουϊκούμη» Μακρινίτσα

836/Β/21-6-2005

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του «Πυργόσπιτου Κωνσταντινίδη» 

(συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών κτισμάτων) που 

βρίσκεται στη Μακρυνίτσα 

Μακρινίτσα

74/Β/29-1-2007

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διωρόφου κτιρίου που βρίσκεται 

εντός του χαρακτηρισμένου ως παραδοσιακού οικισμού 

Μακρινίτσας, (διακριτικός τίτλος «Αρχοντικό Μαργαρίτη»)

Μακρινίτσα

59/ΑΑΠ/20-02-2007
Χαρακτηρισμός ως μνημείου της οικίας «Παπαδημητρίου» που 

βρίσκεται στην Κουκουράβα 
Κουκουράβα - Μακρινίτσα

336/ΑΑΠ/15-7-2009

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους της οικίας 

συμπεριλαμβανομένου του παράσπιτου, της αρχικής περίφραξης 

και των ιδιαίτερων τυπολογικών στοιχείων στο εσωτερικό της 

οικίας, που βρίσκεται στη συνοικία «Κουκουράβα»

Κουκουράβα - Μακρινίτσα

768/Β/31-10-1986
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του αρχοντικού Καραβέργου στη Μακρυνίτσα
Μακρινίτσα

499/Β/6-6-1995
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των 

"Καλντεριμιών" 
Μακρινίτσα

497/Β/6-6-1995
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου 

στη Μακρυνίτσα
Μακρινίτσα

497/Β/6-6-1995

Χαρακτηρισμός του γεφυριού της "Λεστιανής" στη Μακρυνίτσας 

ως ιστορικό διατηρητέο Μνημείο και ορισμός ζώνης προστασίας 

100 μ. περιμετρικά

Μακρινίτσα

593/Β/7-7-1995

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του γεφυριού 

της Καρυάς που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια 

Μακρυνίτσας με τον περιβάλλοντα χώρο του.

Μακρινίτσα

830/Β/2-10-1995

Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των σαράντα 

(40) κρηνών της Μακρυνίτσας, όπως ορίζονται στο συνημμένο 

κατάλογο, με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο τους.

Μακρινίτσα

365/Δ/8-5-2002

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δέκα επτά (17) λιθόστρωτων 

διαδρομών του όρους Πηλίου και καθορισμός ειδικών όρων και 

περιορισμός αποκατάστασης αυτών.  Συμπεριλαμβάνεται η 

διαδρομή Μακρυνίτσας - Κουκουράβας

Μακρινίτσα



Κωπηλατηριο ΕΑΚ

Σκοπευτήριο ΕΑΚ

Κλειστό Γυμναστήριο: ΠΑΡΚΕ 45μχ30μ, κερκίδες μόνιμες 1450 θέσεων, αποδυτήρια αθλητών 2,προπονητών –διαιτητών 1,

αποθήκες, γραφείο 1, Ιατρείο, χώρους υγιεινής 5,πρόσβαση ΑμεΑ, μηχανοστάσιο.

«Βάκης Παρασκεύοπουλος (33x35 μ. με παρκέ, 500 θέσεων. Περιλαμβάνει αίθουσα βαρών, δύο αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και

μία αναρριχητική πίστα υψηλών προδιαγραφών).

Κέντρο Βαρέων Αθλημάτων (Παλαίστρα 15x15 μ. χρησιμοποιείται ως προπονητήριο για το άθλημα της πάλης, με βοηθητικούς,

ιατρείο και αίθουσα για σάουνα).

Αθλητικό Κέντρο Καραγάτς (35x21 μ. προπονητήριο γυμναστικής).

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Διαστάσεις προπονητικής δεξαμενής 7,70χ15μ αριθ. αθλητών 8(οχτάκωπος) με φωτισμό χώρου δεξαμενών,

αποδυτήρια αθλητών 2, αποδυτήρια προπονητών-διαιτητών 1, Ιατρείο, αίθουσα προθέρμανσης ή προπόνησης

με διαστάσεις 7χ11,5χ5μ(ύψος),χώροι γραφείων1, αποθήκες 1, και Μηχανοστάσιο.
Αίθουσα αεροβόλων όπλων 10μ., 20 θέσεωνΠεδίο βολής πυροβόλων όπλων 50μ., 21 θέσεωνΠεδίο βολής

πιστολιών 25μ., τεσσάρων ομάδων στόχων

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 στην Άλλη Μεριά (32x22 μ. με συνθετικό χλοοτάπητα).

Γήπεδο Ποδοσφαίρου στην Πορταριά (105x68 μ. με χλοοτάπητα, 500 θέσεων).

Βοηθητικό Γήπεδο Ταξιαρχών (90x40 μ. με χλοοτάπητα).

Κλειστά Γυμναστήρια

Δημοτική Ενότητα Βόλου

ΕΑΚ /Κλειστό Γυμναστήριο (47x30 μ. με παρκέ, 1.200 θέσεων και ένα προπονητήριο με πλαστικό δάπεδο 16x8 μ.).

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μικροθηβών (104x24 μ. με χλοοτάπητα).

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Αγχιάλου (103x64 μ. με χλοοτάπητα). 

2 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5x5 Νέας Αγχιάλου (45x22 μ. και 40x20 αντίστοιχα με συνθετικό χλοοτάπητα).

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Άλλη Μεριά (95x60 μ. με χλοοτάπητα).

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 8x8 στην Άλλη Μεριά (60x35 μ. με φυσικό χλοοτάπητα και χρησιμοποιείται ως προπονητήριο).

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Γήπεδο Ποδοσφαίρου στα Κάτω Λεχώνια (100x70 μ. με φυσικό χλοοτάπητα).

Δημοτική Ενότητα Ιωλκού

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ανωμαλιάς, Αγ. Ονούφριος (Μικρών διαστάσεων γήπεδο με ξηρό τάπητα, δεν διαθέτει άδεια 

Δημοτική Ενότητα Νέα Αγχιάλου

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αϊδινίου (100x60 μ. με χλοοτάπητα). 

Φυσική πίστα αναρρίχησης (40 διαδρομές εντός αναρριχητικού πεδίου).

Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη θέση Βαριά (40x20 μ. με φυσικό χλοοτάπητα).

Δημοτική Ενότητα Αισωνίας

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Διμηνίου (105x70 μ. με φυσικό χλοοτάπητα, 800 θέσεων).

Γήπεδο ποδοσφαίρου στα Πηγάδια (105x60 μ. με φυσικό χλοοτάπητα, χρησιμοποιείται ως προπονητήριο).

Γήπεδο ποδοσφαίρου Σέσκλου (Με φυσικό χλοοτάπητα, αποδυτήρια και λυόμενες κερκίδες)

Βοηθητικό στάδιο με στίβο 400 μέτρων έξι διαδρομών με επίστρωση ελαστικού τάπητα.

Βοηθητικές υπαίθριες εγκαταστάσεις (γήπεδα τένις, handball, μπάσκετ, μίνι ποδόσφαιρο).

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 (94x54 μ. με χλοοτάπητά, χωρητικότητας 300 θέσεων  με βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου).

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5 (45x22 μ. με συνθετικό χλοοτάπητα).

Γήπεδα Ποδοσφαίρου ΕΤΒΑ στο Αλιβέρι της Ν. Ιωνίας (κυρίως γήπεδο 100x63 μ. με χλοοτάπητα και ένα βοηθητικό 95x60 μ.).

Γήπεδο Ξηριά (γήπεδο διαστάσεων 11x11 μ. με συνθετικό χλοοτάπητα).

Γήπεδο ποδοσφαίρου Γλαφυρών (με ξηρό τάπητα 100x58, δεν γίνονται αγώνες δεν πληρεί τις προδιαγραφές). 

Γήπεδο ποδοσφαίρου στα Μελισσάτικα (Γήπεδο ποδοσφαίρου μικρών διαστάσεων με ξηρό τάπητα)

Πανθεσσαλικό Στάδιο: Η χωρητικότητα του ανέρχεται σε 22.700 θέσεις και η συνολική επιφάνεια του καλύπτει 125.535 τ.μ.

Αποτελείται από:

Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβο 400 μέτρων οκτώ διαδρομών με επίστρωση ελαστικού τάπητα. Ο αγωνιστικός χώρος διαθέτει 

Δημοτικό Στάδιο Νεάπολής (γήπεδο με χλοοτάπητα,  96x64 μ.).Χωρητικότητα Κερκίδων: 2500, Υπάρχει σκέπαστρο στη 

Δημοτικό Στάδιο Νεάπολής (βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 60x40 μ.

Γήπεδο Νέων Παγασών (γήπεδο με ξερό τάπητα, 100x60 μ., δεν έχει άδεια καταλληλότητας για παιχνίδια).

Γήπεδο Νέων Παγασών Μαμούνια (μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου με ξερό τάπητα).

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Αθλητικό Κέντρο «Όλγα Βασδέκη» (γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 100x70 μ.). Ελαστικός περιμετρικός διάδρομος τριών

διαδρομών 300 μ.

Πίνακας 3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στάδια - Γήπεδα Ποδοσφαίρου

Δημοτική Ενότητα Βόλου

ΕΑΚ/Εθνικό Στάδιο Βόλου (γήπεδο με χλοοτάπητα, 102,5x63 μ.). Χωρητικότητα κερκίδων 13.000.

ΕΑΚ/Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου (υπό κατασκευή με φυσικό χλοοτάπητα, 100x66 μ.).

ΕΑΚ/Στίβος (400μ). Αριθμός διαδρομών 6, επίστρωση στίβου Ελαστικός, βαλβίδες δισκοβολίας 1,σφαιροβολίας 1, σφυροβολίας 1, 



Δημοτική Ενότητα Βόλου

Κατηχώρι – Γήπεδο Μπάσκετ (Υπαίθριο γήπεδο 24x13 μ. με συνθετικό τάπητα, 100 θεατών).

Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου Αγριόλευκες απέχει 2 χλμ. από τον οικισμό των Χανίων Πηλίου και 27 χλμ. από το Βόλο. Το

Χιονοδρομικό Κέντρο αναπτύσσεται στο βουνό του Πηλίου σε υψόμετρο 1.471 μ., υψόμετρο το οποίο είναι εκπληκτικά χαμηλό για

χιονοδρομικό κέντρο και του προσδίδει ιδιαιτερότητες στην χιονόπτωση, τη μορφολογία του εδάφους αλλά και το κλίμα. Υπάρχουν 4

πίστες συνολικού μήνους 15 χλμ.: 3 κύριες πίστες για σκι καταβάσεων - πράσινη, κόκκινη και μαύρη - εγκεκριμένες από τη Διεθνή

Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS) και 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.

Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχίαλου

Υπαίθρια γήπεδα τένις – πετοσφαίρισης (γήπεδο τένις 18x8 μ. και γήπεδο βόλεϊ 19x8 μ. με ασφαλτικό τάπητα).

Λιμένας Ν. Αγχιάλου ( υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ 28x14 μ. με ασφαλτικό τάπητα).

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Πορταριά (Υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ 26x14 μ. με συνθετικό τάπητα, παραπλεύρως του γηπέδου ποδοσφαίρου).

Πορταριά (Υπαίθριο γήπεδο τένις 37x35 μ. με συνθετικό τάπητα, παραπλεύρως του γηπέδου ποδοσφαίρου).

Άνω Λεχώνια (Υπαίθριο γήπεδο 26x14 μ. με ασφαλτικό τάπητα).

Κάτω Λεχώνια (Υπαίθριο γήπεδο 26x14 μ. 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.

Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη (Υπαίθριο Γήπεδο Μπάσκετ 15x28, ασφαλτικός τάπητας).

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Γήπεδο Μπάσκετ (Υπαίθριο γήπεδο 24x13 μ. με ασφαλτικό τάπητα).

Αναρριχητικό Πεδίο Ανεμούτσας (40 διαδρομές εντός αναρριχητικού πεδίου).

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Αγ. Βλάσιος (Υπαίθριο γήπεδο 26x14 μ. με ασφαλτικό τάπητα).

Δημοτική Ενότητα Βόλου

Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (δύο υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ, περιμετρικός διάδρομος με ελαστικό τάπητα, αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα με βάρη).
Αθλητικό Κέντρο Καραγάτς (ένα υπαίθριο γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ, ένα γήπεδο τένις, ένα γήπεδο 5x5 με συνθετικό

χλοοτάπητα). 
Εγκαταστάσεις Ιππασίας (Επρόκειτο για στίβο ιππασίας 100x50 μ., που περιείλθε στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου. Ο Ιππικός

Όμιλος Βόλου φιλοξενείται στο παλαιότερο στίβο εκμάθησης διαμέτρου 40 μ.).

Μικρά Υπαίθρια Γήπεδα (Καλλιθέα Πάρκο - Μπάσκετ, Γ. Δήμου/Κύπρου- Μπάσκετ, Ν. Δημητριάδα-Μπάσκετ, Αλυκές-Μπάσκετ).

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Δημοτική Ενότητα Βόλου

ΕΑΚ/Γήπεδα Αντισφαίρισης Αρ. γηπέδων 3,διαστάσεις24χ11μ, υλικό κατασκευής συνθετικός χλοοτάπητας με φωτισμό, αρ. θεατών 

100 με πτυσσόμενες μικτές κερκίδες, αποδυτήρια αθλητών 2, αποδυτήρια προπονητών1.

Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (τρία γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό και προθερμαντήριο).

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Κέντρο Αντισφαίρισης (πέντε γήπεδα 24x12 μ. με συνθετικό τάπητα, 400 θέσεων με ηλεκτροφωτισμό και προθερμαντήριο).

Κέντρα Άθλησης – Ανοιχτά γήπεδα

Κλειστό γυμναστήριο Αγριάς .Υλικό δαπέδου :ΠΑΡΚΕ,34χ22μ, κερκίδες μόνιμες 480 θέσεων, αποδυτήρια αθλητών 2,προπονητών 

–διαιτητών 1, αποθήκες, γραφείο 1, Ιατρείο, χώρους υγιεινής 5,πρόσβαση ΑμεΑ, μηχανοστάσιο

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

ΕΑΚ/Κολυμβητήριο «Ιάσων Ζηργάνος» (ανοιχτή πισίνα 50x25 μ., 390 θέσεων, κλειστή πισίνα 25x21 μ. 282 θέσεων, καταδυτήριο

στην υπάρχουσα πισίνα με βατήρες 1, 3, 5 μ. και πισίνα εκμάθησης 13x6,5 μ.).

Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Βασίλειος Πολύμερος» (κλειστή πισίνα 50x20, 1.500 θέσεων πισίνα εκμάθησης 13x10 μ.).

Κέντρα Αντισφαίρισης

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Αθλητικό Κέντρο Πορταριάς – Μακρινίτσας (34x23 μ. με παρκέ, 600 θέσεων).

Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου

Κλειστό γυμναστήριο Λυκείου Νέας Αγχιάλου. Περιλαμβάνει μια κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ο αγωνιστικός χώρος έχει 

διαστάσεις 17x35, ενώ το δάπεδο είναι από συνθετικό χλοοτάπητα.

Δημοτική Ενότητα Αγριάς
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Αντιπτέριση 

(μπάντμιντον)

Αθλητικός Όμιλος 

Αγριάς "Άθλος"

Αντισφαίριση
Όμιλος 

Αντισφαίρισης Βόλου

Όμιλος 

Αντισφαίρισης 

Ιωλκός

Όμιλος 

Αντισφαίρισης 

Μαγνησίας

Αθλητικός Σύλλογος 

Βόλου 

"Μαγνησιακός"

Άρση Βαρών
Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 1937

Ενόργανη 

Γυμναστική

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

ΙΑΣΩΝ Βόλου

Επιτραπέζια 

αντισφαίριση

Ένωση Φίλων 

Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης 

"Απόλλων Βόλου"

Ιππασία

Ιππικός 

Όμιλος 

Μαγνησίας

Ιππικός Όμιλος 

Βόλου

Κέντρο Ιππασίας 

Βόλου

Καλαθοσφαίριση Γ.Σ "ΑΓΡΙΑΣ"
Α.Ε.Β. 

¨Διμηνίου"
Basketball Club Volos

Αιολικός Βόλου

Αθλητικό 

Σωματείο Ν. 

Ιωνίας Μαγνησίας 

"Ο Ιωνικός"

Ελευθεριακός

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Η Νίκη"

Ολυμπιονίκης Βόλου

Ανόρθωση Βόλου

Αθλητικός 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος "Άρτεμις η 

Ιωλκία"

Αθλητικός Σύλλογος 

Ίωνας Βόλου

Αθλητικός Σύλλογος 

Ολυμπιακός Βόλου 

1937

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Καράτε 
Αθλητικός Σύλλογος 

Βόλου "Πήγασος"

Α.Σ. ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ-

ΑΛΗΘΕΙΑΣ-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Kyolushinkai Karate

KICK BOXING
Α.Σ.Κέντρο Άθλησης 

Βόλου

Α.Σ.Τιτάνες Βόλου

Ναυταθλητισμός 

(Κολύμβηση, 

Τεχνική 

Κολύμβηση, 

Καλλιτεχνική 

Κολύμβηση, 

Υδατοσφαίριση, 

Ιστιοπλοία, 

Κωπηλαασία, 

Κανόε - Καγιάκ, 

Καταδύσεις)

Αθλητικός Σύλλογος 

Ολυμπιακός Βόλου 

1937

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Η Νίκη"

Πίνακας 4 "ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"

Δημοτικές Ενότητες

Αθλητικές Δραστηριότητες

Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Βόλου



Αθλητικός Σύλλογος 

Βόλου 

"Μαγνησιακός"

Α.Σ. Β. "Υδάτινος 

Κόσμος"

Αθλητικός Όμιλος 

"ΔΕΛΦΙΝΙΑ"

Ο.Φ.Α 

"ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ"

Ναυτικός Όμιλος 

Βόλου & Αργοναύτες

Όμιλος Ερασιτεχνών 

Αλιέων & Ναυτικών 

Αθλημάτων Βόλου

Όμιλος 

Υδατοσφαίρισης - 

Κολύμβησης Βόλου

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Ξιφασκία
Αθλητικός 

Σύλλογος "Αixmi"

Ορειβασία

Ελληνικός 

Ορειβατικός 

Σύλλογος Βόλου

Ελληνικός 

Ορειβατικός 

Σύλλογος Ν. 

Αγχιάλου

Πάλη
Παλαιστικός Όμιλος 

Βόλου

Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 1937

Πετοσφαίριση

Αθλητικός Σύλλογος 

Beach volley Βόλου 

"Αργώ"

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Η Νίκη"

Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 1937

Ελευθεριακός

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Ποδηλασία

Αθλητικός Σύλλογος 

Βόλου "Άκρατος"

Ποδηλατικός Όμιλος 

Βόλου

Ποδόσφαιρο

Γυμναστικός 

Σύλλογος Θησέας 

Αγριάς

Αθλητική 

Ένωση 

Διμηνίου

Αθλητική 

Ένωση 

Λεχωνίων

ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.

Αθλητική 

Ένωση 

Μακρινίτσας

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Αγχίαλος 

"Φθιώτιδες 

Θήβες"

ΓΣΒ Η Νίκη 1924 

ΠΑΕ

ΝΕΑ Π.Α.Ε. Α.Σ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 1937

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Πύρασος 

Νέας 

Αγχιάλου

Αθλητικός 

Σύλλογος Ν. 

Ιωνίας "Νέοι 

Αθλητές Νίκης"

Αθλητική Οργάνωση 

Βόλου "Ο Τοξότης"

Γυμναστικός 

Σύλλογος 

Πανιώνιος Ν. 

Ιωνίας

Αθλητικός 

Σύλλογος 

Ιάσων 

Άλλης 

Μεριάς

Ποδοσφαιρι

κός Όμιλος 

Σέσκλου 

"Ακρόπολις"

Αθλητικός Όμιλος 

Δάφνη Βόλου

Αθλητικός 

Σύλλογος Ιεράς 

Μητροπόλεως 

Δημητριάδος 

"Δημητριάς

Αθλητικός 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Αγ. 

Παρασκευής

Νέος Μαγνησιακός

Αθλητικός Σύλλογος 

Βόλου 

"Μαγνησιακός"

Ελευθεριακός

Αθλητικός Σύλλογος 

Βόλος 2004

Αθλητικός Σύλλογος 

Σαρακηνός

Ακαδημία 

Ποδοσφαίρου Βόλου



Ποδοσφαιρκός 

Αθλητικός Όμιλος 

Βόλου "Πηλέας"

Ερμής Βόλου

Ρυθμική 
Γυμναστική Ενωση 

Βόλου

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Η Νίκη"

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου 

"ΚΑΛΛΙΣΤΗ"

Σκάκι

Σύλλογος 

Σκακιστών "Το 

Πιονάκι"

Σκακιστική Ένωση 

Βόλου

Ακαδημία Σκακιστών 

Βόλου

Σκοποβολή
Σκοπευτικός 

Σύλλογος Βόλου

Στίβος ΑΤΛΑΣ Βόλου
Αθλητικός Όμιλος 

Μαγνησίας

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου

Γυμναστικός 

Σύλλογος Βόλου 

"Η Νίκη"

ΣΔΥΒ 

"ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ"

Σύλλογος Δρομέων 

Υγείας Βόλου

Tae Kwon Do

Αθλητική 

Γυμναστική Ένωση 

Αγριάς Κένταυρος 

2008

Αθλητικός 

Γυμναστικός 

Σύλλογος Νικόμαχος

Αθλητικός 

Αγωνιστικός  

Συλλόγος Ταε Κβο 

Ντο ¨ΝΙΚΗΣ¨  

Αθλητικός 

Σύλλογος "Αixmi"

Τζούντο
Όμιλος Φίλων 

Τζούντο Μαγνησίας

Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΒΟΛΟΥ 1937

Χειροσφαίριση

Αθλητική 

Γυμναστική Ένωση 

Αγριάς Κένταυρος 

2008

Ειδικός 

Αθλητισμός

"Μάγνητες Πειρατές" 

ΑΜΕΑ

Αθλητικός 

Σύλλογος Α.μ.Ε.Α. 

"Οι Αργοναύτες"

Σύλλογος Κωφών και 

Βαρήκοων Ν. 

Μαγνησίας "Αργώ"

"ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ'' 

ΑΜΕΑ

Μηχανοκίνητος 

αθλητισμός

Αθλητικός Όμιλος 

Μοτοσυκλέτας Βόλου

Μοτοσυκλετιστική 

Λέσχη Βόλου

Λέσχη Αυτοκινήτου 

Βόλου

Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας (Βόλος)

Τεφαα Τρικάλων

Ενώσεις - 

Σύνδεσμοι

Ένωση 

Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων 

Θεσσαλίας

Ένωση Σωματείων 

Καλαθοσφαίρισης 

Θεσσαλίας

Σύνδεσμος 

Προπονητών 

Ποδοσφαίρου 

Θεσσαλίας

Σύνδεσμος Διαιτητών 

Καλαθοσφαίρας 

Μαγνησίας

Τοπική Επιτροπή 

Ποδηλασίας 

Κεντρικής Ελλάδας



Πάγιες 

Εκδηλώσεις

Ορεινός 

ημιμαραθώνιος 

Κένταυρος 

συνεργασία 

σύλλογος 

«ΑΘΛΟΣ»

Εκδήλωση 

Χορευτικού 

Ομίλου Άνω 

Λεχώνια

Βραβεύσεις 

κορυφαίων αθλητών

Λαϊκός Αγώνας 

Δρόμου 

«Θεοφίλειος»

Αγώνες 

Ποδηλασίας

Γιορτή 

Γενικής/Ρυθμικής 

Γυμναστικής

Διεθνείς 

αγώνες 

Βόλεϊ – 

Καλαθοσφαί

ρισης

Ορεινός 

υπερμαραθώνιος 

Κένταυρος 

συνεργασία 

σύλλογος 

«ΑΘΛΟΣ»

Φιλανθρωπικός 

Αγώνας δρόμου 

"Τρέχω για τη φλόγα" 

Ανεπίσημο 

Πρωτάθλημα 

Μπάσκετ

 Λαϊκός Αγώνας 

Μνήμης και Θυσίας 

«Αγρία – Δράκεια»

Ημιμαραθώνιος 

Βόλου

Τουρνουά 

Αθλοπαιδιών 

Δημοτικών 

Σχολείων 

Μπάσκετ, Βόλεϊ, 

Ποδόσφαιρο

Γιορτή/πανηγύρι και 

Ιπποδρομίες στη 

Δράκεια

Ιωνικοί Αγώνες 

Κολύμβησης

Εκδρομές 

Ψυχαγωγικές

Σχολικοί Αγώνες 

Γυμνασίων - 

Λυκείων

Διαγωνισμός 

Ψαρέματος σε 

συνεργασία με το 

σύλλογο «Αγ. 

Γεώργος»

Αγώνες κολύμβησης 

"Νικητήρια"

Αγώνες ομαδικών 

αθλημάτων 

δημοτικών σχολείων

Τουρνουά μπάσκετ 

ερασιτεχνών - 

παλαιμάχων

 Γιορτή ρυθμικής 

γυμναστικής

Αγώνες στίβου 

δημοτικών σχολείων

Αγώνες ομαδικών 

αθλημάτων 

δημοτικών σχολείων

Αθλητικό Καλοκαίρι

Σχολικοί Αγώνες 

Γυμνασίων - Λυκείων

Εθνικά 

Πρωταθλήμ

ατα

Πανελλήνια 

πρωταθήματα (π.χ. 

κολύμβηση, 

σκοποβολή, 

υδατοσφαίριση

MEGA 

EVENTS

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 

(π.χ. 

Καλαθοσφαίριση, 

Πόλο, Συγχρονιμσένη 

Κολύμβησης

Αθλητικά 

Προγράμμα

τα

Συγχρηματο

δοτούμενα 

με  ΓΓΑ

45 14 3 43 2 6 12 5

Αθλητισμός και 

Παιδί 
Αθλητισμός και Παιδί

Αθλητισμός και 

Παιδί

Αθλητισμός 

και Παιδί
Άσκηση Ενηλίκων

Άθληση και 

Εφηβική ηλικία
Άσκηση νέων Άσκηση Ενηλίκων

Άσκηση 

Ενηλίκων
Άσκηση νέων

Άσκηση Ενηλίκων
Άσκηση 

Ενηλίκων
Άσκηση Ενηλίκων

Άσκηση και Τρίτη 

ηλικία

Άσκηση στην 

προσοχολική ηλικία

Αθλητισμός και τρίτη 

ηλικία

Άσκηση & Χρόνιες 

Παθήσεις

Προετοιμασία ΑΕΙ - 

Στρατιωτικέ Σχολές

Αθλητισμός και 

Αθίγγανοι

Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες



Άσκηση & ΑΜΕΑ

Άσκηση στις Φυλακές

Άσκηση ειδικών 

ομάδων

Αποκατάσταση 

Ομάδων

Άσκηση & 

Οστεοπόρωση

Άσκηση & Χρόνιες 

Παθήσεις

Αυτοχρημα

τοδοτούμεν

α

Αθλητικό καλοκαίρι 

Αθλητισμός και 

σχολική ηλικία: 

κωπηλασία, 

σκοποβολή, τζούντο, 

αναρρίχηση, ιππασία, 

κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΤΑ Δ.Ε.1                      

ΑΓΡΙΑ

Δ.Ε.2                   

ΑΙΣΩΝΙΑ

Δ.Ε.3 

ΑΡΤΕΜΙΔ

Α

Δ.Ε.4                     

ΒΟΛΟΣ

Δ.Ε.5                      

ΙΩΛΚΟΣ

Δ.Ε.6                

ΜΑΚΡΥΝΙ

ΤΣΑ

Δ.Ε.7              

Ν. 

ΑΓΧΙΑΛΟ

Σ

Δ.Ε.8                   

Ν. ΙΩΝΙΑ

Δ.Ε.9                       

ΠΟΡΤΑΡΙ

Α

36 4 3 2 16 2 1 6 2

Εκδηλώσεις Ψαράδικη βραδιά
Βλάχικος 

Γάμος

Μουσικό 

Χωριό

Διοργάνωση 

Εικαστικών 

Εκθέσεων 

Σινέ Ιωλκός στο 

Αρχοντικό 

Ζαφειρίου

"Μάηδες"

Πανελλήνια 

Χειμερινή 

Συνάντηση 

Χορευτικών 

Συγκροτημά

των

Πηλιορείτικ

ος Γάμος

Χορωδιακή 

Συνάντηση

Γιορτή 

Πεπονιού

Γιορτή 

κερασιού
Παραγωγές ΔΗΠΕΘΕ

Λογοτεχνικά 

Αφιέρωματα

Γιορτή 

Τσίπουρου 

στην 

κοινότητα 

Κατηχωρίου

Γιορτή 

Κρασιού

Γιορτές 

Λουλουδιών

, Τσίπουρου, 

Λουκάνικου

"Θεατρικές Αφίξεις"

Ψαράδικη 

Βραδιά

Πρόγραμμα Met Live 

in HD (ΌΠΕΡΑ)

Εκθέση 

Ερασιτεχνών 

Χειροτεχνών

Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις

Αναβίωση 

εθίμου του 

Κλήδονα

Εκδηλώσεις 

Πρωτομαγιάς

Αποκριάτικες 

Εκδηλώσεις

Εκθέσεις 

Φωτογραφικής 

λέσχης 

Εκθέσεις Εικαστικών 

εργαστηρίων 

Διεύθυνσης 

Πολιτισμού

Φεστιβάλ

Χορωδιακό 

φεστιβάλ

Φεστιβάλ 

Παραδοσιακ

ών χορών

Φεστιβάλ 

Ισπανόφωνου 

Κινηματογράφου

Φεστιβάλ 

Χορωδιών

Διεθνές Μουσικό 

φεστιβάλ Ευμέλεια

Φιλοξενία του 

Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους 

Δράμας

Φεστιβάλ Αιχμές- 

Ετήσιος κύκλος 

μουσικών 

εκδηλώσεων

Δημοτικές Ενότητες

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις



Χειμωνανθός - 

Κύκλος μουσικών 

δραστηριοτήτων 

Δημοτικού Ωδείου 

Βόλου

Ευρωπαϊκή Γιορτή 

της Μουσικής

ΕυρωπαΊκή μέρα 

χορού

Καρναβάλι 1

Σύλλογοι 72 9 5 10 22 1 1 6 14 4

Γυναικείος Φορέας 

Κοινωνικής Δράσης

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Διμηνίου

Αναπτυξιακ

ός Σύλλογος 

Αγ. 

Λαυρεντίου

Λύκειο Ελληνίδων 

Βόλου

Κέντρο 

Πολιτισμού και 

Κοινωνικής 

Παρέμβασης 

"Ιωλκός"

Ομάδα 

Γυναικών 

Μακρυνίτσα

ς

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ν. 

Αγχιάλου

Κινηματογραφική 

Κοινότητα

Αθλητικός 

και 

Εκπολιτιστικ

ός Σύλογος 

"Ορμίνιο"

Πρώτο Σώμα 

Ναυτοπροσκόπων

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Σέσκλου

Σύλλογος 

Γυναικών 

"Η Μεθώνη" 

Άνω 

Λεχωνίων

Φωτογραφική Λέσχη 

Βόλου

Προοδευτικό

ς Σύλλογος 

Μακρινίτσας

Σύλλογος 

Γυναικών Ν. 

Αγχιάλου

Πολιτιστική Εστία 

Μικρασιατών 

"ΙΩΝΕΣ"

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Άλλης 

Μεριάς

Σώμα Ελληνικού 

Οδηγισμού

Αγροτικό-

εξωραϊστικό

ς-

εκπολιτιστικ

ός Σύλλογος 

Κάκαβου

Εξωραϊστικό

ς Σύλλογος 

Πλατανιδίων

Φιλοτελική Ένωση 

Βόλου

Φιλοπρόοδο

ς Σύλλογος 

Ν. Αγχιάλου

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Μικρασιατών "Το 

Εγγλεζονήσι"

Αθλητικός 

και 

Εκπολιτιστικ

ός Σύλλογος 

Κατηχωρίου 

"Χείρων 

Κένταυρος"

Αναπτυξιακός 

Σύλλογος Περιοχής 

Ψυγείων Αγριάς

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Λάμιας

Μορφωτικός 

- 

Εκπολιτιστικ

ός και 

Εξωραϊστικό

ς Σύλλογος 

Αγ. Βλασίου

Ελληνογαλλικός 

Σύνδεσμος

Ομάδα 

Πολιτιστικής 

και 

Κοινωνικής 

Ανάπτυξης 

Γυναικών

Ένωση Ποντίων Ν. 

Μαγνησίας 

Εξωραϊστικό

ς και 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

"'Αγ. 

Σεραφείμ"

Σύλλογος Αστέρια

Εξωραϊστικό

ς Σύλλογος 

Ακτής 

Παναγιάς

Χορευτικός 

Όμιλος Άνω 

Λεχωνίων

Ελληνοϊταλικός 

Σύλλογος

Εξωραϊστικό

ς, 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Κριθαριάς 

«Ο Νέος 

Απόστολος»

Εξωραϊστικός & 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Γλαφυρών

Σύλλογος 

Μυροφιλιτών 

Τρικάλων

Σύλλογος 

για τη 

διάδοση της 

Ελληνικής 

Παράδοσης

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Γερμανόγλωσσων 

"Ιάσων"

Εξωραϊστικό

ς Σύνδεσμος 

Μεγάλης 

Βελανιδιάς

Λαογραφικός 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

"Γλαφυριωτών"

Σύλλογος 

Συνταξιούχων 

Αγριάς

Εκπολιτιστικ

ός και 

Εξωραϊστικό

ς Σύλλογος 

«Το 

Μαλάκι»

Σύλλογος Αλβανών 

Επιστημόνων

Εξωραϊστικός 

Σύλλογος 

"Φυτόκου"

Κοινωφελές Ίδρυμα 

Νικολάου και 

Ελένης 

Πορφυρογένη

Γυναικείος 

Σύλλογος 

Ανάπτυξης 

Αγ. 

Λαυρεντίου 

Πηλίου

Σύλλογος Αλβανών 

Μαγνησίας "Ιλλύρια"

Εξωραϊστικός-

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Μελισσατίκων

Αναπτυξιακός κ' 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος "Η 

ΔΡΑΚΕΙΑ"

Εξωραϊστικό

ς και 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Πλατανιδίων

Έρευνας, Διασωσης, 

Ριζικής 

Αποκατάστασης των 

Ελλήνων- 

Παναγιώτης Αχειλάς"

Σύλλογος 

Κλήματος Φυτόκου

https://www.facebook.com/groups/341035645983082/?ref=group_header#
https://www.facebook.com/groups/341035645983082/?ref=group_header#
https://www.facebook.com/groups/341035645983082/?ref=group_header#
https://www.facebook.com/groups/341035645983082/?ref=group_header#


Δημοκρατικ

ή 

Εκπολιτιστικ

ή Κίνηση 

Κάτω 

Λεχωνίων

20 Σύλλογοι 

Εσωτερικής 

Αποδημίας

Σύλλογος 

καταγόμενων εξ' 

Ανατολικής 

Ρωμυλίας

Εικαστικός Σύλλογος 

Βόλου

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

"ΙΑΣΩΝ"

Σοροπτιμιστικός 

Όμιλος Βόλου 

«Θέτις»

Σύλλογος 

Βορειοηπειρωτών

Πολιτιστικός 

σύλλογος Άνω-Βόλου 

Ιάσων

Πολιτιστική Εστία 

Μικρασιατών Νέας 

Ιωνίας 

Πολιτιστικός 

Σύλλογος Σοφαδιτών 

Νομού Μαγνησίας

Πολιτιστικός 

Σύλλογος 

Εγγλεζονησιωτών 

Ν.Ιωνίας

Σύλλογος προς 

Έρευνα, Διάσωση και 

Ριζική Αποκατάσταση 

της Μουσικής των 

Ελλήνων – «Π. 

Αχειλάς» 

(Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.)

Χορευτικός Όμιλος 

Βόλου

Κινηματογραφική 

Λέσχη Βόλου

Κέντρο Λαογραφίας 

Εκπαιδευτικών Ν. 

Μαγνησίας

Πολιτιστικό Κέντρο 

Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. 

Μαγνησίας

Ηπειρωτική 

Αδελφότης 

Μαγνησίας

Εξωραϊστικός και 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Αγίων 

Αναργύρων

Εταιρεία Θεσσαλικών 

Ερευνών

https://www.facebook.com/iason.iolkou?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARChV8eRT5gLB_KzIbp4rbDpvjlHbW9Jam_lnJCzDHUAxOKUbR3OchHd5EgVTy8gZHg2oidSYIQI03rf&hc_ref=ARSa9K_UOF92qcYcPEGplQ_CPE2B1IQaj2EAhjg3wm-HmV4mZDt_FknKPH6d57BJxQI&fref=nf#
https://www.facebook.com/iason.iolkou?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARChV8eRT5gLB_KzIbp4rbDpvjlHbW9Jam_lnJCzDHUAxOKUbR3OchHd5EgVTy8gZHg2oidSYIQI03rf&hc_ref=ARSa9K_UOF92qcYcPEGplQ_CPE2B1IQaj2EAhjg3wm-HmV4mZDt_FknKPH6d57BJxQI&fref=nf#
https://www.facebook.com/iason.iolkou?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARChV8eRT5gLB_KzIbp4rbDpvjlHbW9Jam_lnJCzDHUAxOKUbR3OchHd5EgVTy8gZHg2oidSYIQI03rf&hc_ref=ARSa9K_UOF92qcYcPEGplQ_CPE2B1IQaj2EAhjg3wm-HmV4mZDt_FknKPH6d57BJxQI&fref=nf#
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2.

3.

4.

5.

6.
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20

Γνωμοδοτική επιτροπή άρθρ. 9 Ν. 2881/2001

Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολύχναστου

Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας

Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)

Εκτιμητική επιτροπή για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των 

Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων 

Εκτιμητική επιτροπή για την εκμίσθωση και αγοραπωλησία ακινήτων του Δήμου 

Επιτροπή διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για τη στέγαση σχολικών 

Πίνακας 5 "ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"

Οικονομική Επιτροπή

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εκτελεστική επιτροπή

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής

Καλλιτεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων 



1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

7 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

8 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ

9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ (Ε.Α.Π)

12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

13 ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

14 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

17 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

18 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

19 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

20 Ε.Ο.Τ

21 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

22 ΣΥΛΟΓΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

24 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

25 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

26 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ

27 ΜΟΤΟΣΥΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΟΛΟΥ

28 ΕΕΤΕΜ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

29 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ

30 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ

31 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

32 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑμεΑ

33 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

34 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

35 ΟΑΕΔ

36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

38 ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΒΟΛΟΥ

39 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

40 Μ.Ο.Δ

41 Ε.Ε.Τ.Α.Α

42 ΟΜΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ

43 Δ.Ο.Υ

44 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ

45 ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

46 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

47 ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

48

ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Γηροκομείο, Ορφανοτροφείο, "ΆΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ", Ελληνική Εταιρία νόσου Αλτσχάϊμερ & συγγενών διαταραχών 

Βόλου "ΨΥΧΑΡΓΩΣ", κ.α.)

49 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

50 ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

51 ΞΕΝΩΝΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

52 ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

53 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

54

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) - 5η ΥΠΕ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

55 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

56 ΕΝΟΡΙΕΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ 

57 ΚΕΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

58 ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "ΕΛΕΠΑΠ" - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

60 ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

62 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ"

63 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κ.Η.Π.Ο.Σ» (δημιουργήθηκε από τη "ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ")

64 ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

65 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

66 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

67 ΚΕΘΙ

68 ΟΚΑΝΑ

69 ΚΕΘΕΑ

70 ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΕΒΑ

71 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΑΣΙΠΣ)

72 ΚΕΔΕ

73 ΟΠΕΚΑ

74 ΗΔΙΚΑ

75 ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ "ΜΟΖΑ" 

76 ΠΑΡΟΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΗ, NRG SUPPLIES, κ.α.)

77 ΔΕΔΗΕ

78 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ

79 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ

80 ΤΟΜΥ

81 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

82 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ)

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΕΠΑΠ_ΔΗΠΕΘΕ

1 ΥΠΠΟΑ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

6 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

7 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ

8 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

9 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

10 ΤΡΟΧΑΙΑ ΒΟΛΟΥ

11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

12 ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

13 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΒΌΛΟΥ

15 ΕΚΑΒ ΒΟΛΟΥ

16 ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ

17 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 ΕΕΤΑΑ

4 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΔΣΣΑΛΙΑΣ

6 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

8 ΕΒΕΤΑΜ

9 ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑμεΑ

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

11 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

13 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑμεΑ

14 ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ

15 ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ

16 ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Πίνακας 6 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ



ΔήμαρχοςΔήμαρχος

Γραφείο
 Γενικού Γραμματέα

Γραφείο
 Γενικού Γραμματέα

Γραμματεία 
Δημάρχου

Γραμματεία 
Δημάρχου

Γραφείο 
Ειδικών Συμβούλων

Γραφείο 
Ειδικών Συμβούλων

Νομικό ΤμήμαΝομικό Τμήμα

Γενική  ΔιεύθυνσηΓενική  Διεύθυνση
Αυτοτελές Τμήμα

Δημοτικής 
Αστυνομίας

Δ/νση
 Προγραμματισμού, 
Βιώσιμης Ανάπτυξης
 & Νέων Τεχνολογιών

Δ/νση
 Προγραμματισμού, 
Βιώσιμης Ανάπτυξης
 & Νέων Τεχνολογιών

Τμήμα Επικοινωνίας, 
Δημόσιων & Διεθνών

 Σχέσεων

Τμήμα Επικοινωνίας, 
Δημόσιων & Διεθνών

 Σχέσεων

Αυτοτελές Γραφείο
Διοικητικής Βοήθειας
& Επικοινωνίας των
Πολιτών με το Δήμο

Αυτοτελές Γραφείο
Διοικητικής Βοήθειας
& Επικοινωνίας των
Πολιτών με το Δήμο

Γραφείο
Γραμματείας

Τμήμα
 Προγραμματισμού

& Ανάπτυξης

Τμήμα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης &

Διαφάνειας

Τμήμα
Αποτελεσματικότητας

& Ποιότητας

Τμήμα 
Περιβάλλοντος

Δ/νση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Δ/νση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών

Τμήμα 
Διαχείρισης

Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Τμήμα 
Διοικητικής 
Μέριμνας

Τμήμα
Υποστήριξης
Συλλογικών 

Οργάνων

Δ/νση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Δ/νση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Γραφείο
Γραμματείας

Τμήμα
 Ταμείου

Τμήμα
Λογιστηρίου

Τμήμα Α ΚΕΠ
Δ.Ε Βόλου

Τμήμα
Μισθοδοσίας

Τμήμα 
Προμηθειών

Τμήμα
 Δημοτικών
Προσόδων

Τμήμα 
Ισολογισμού

Διπλογραφικού
 & Οικονομικής
 Πληροφόρησης

Τμήμα Δημοτικής
Περιουσίας &

κληροδοτημάτων

Τμήμα 
Αποθήκης

Τμήμα Νομικών
Προσώπων &
Επιχειρήσεων

Δ/νση 
Κέντρων 

Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ)

Δ/νση 
Κέντρων 

Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ)

Τμήμα Β ΚΕΠ
Δ.Ε Βόλου

Δ/νση 
Τοπικής Οικονομικής

Ανάπτυξης

Δ/νση 
Τοπικής Οικονομικής

Ανάπτυξης

Τμήμα 
Τουρισμού 

Τμήμα 
Εμπορίου

Τμήμα 
Αγροτικής
Ανάπτυξης

Τμήμα
Αλιείας

Δ/νση 
Κοινωνικής 

Προστασίας ΚΑΠΗ
 & Δημόσιας Υγείας

Δ/νση 
Κοινωνικής 

Προστασίας ΚΑΠΗ
 & Δημόσιας Υγείας

Τμήμα
 Κοινωνικής
Προστασίας

Τμήμα
 ΚΑΠΗ

Τμήμα 
Προστασίας &

Προαγωγής της
Δημόσιας 

Υγείας

Γραφείο
Δημοτικού

Καταφυγίου

Γραφείο 
ΚΑΠΗ Βόλου

Γραφείο ΚΑΠΗ
 Ν. Ιωνίας

 
Τμήμα Παιδείας & Διά

Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης & 

Πολιτισμού

 
Τμήμα Παιδείας & Διά

Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης & 

Πολιτισμού

Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο
Γραμματείας

Τμήμα Κτιρίων
Υπαίθριων

 Χώρων

Τμήμα 
Συντηρήσεων

Τμήμα
Ηλεκτροφωτισμού

Τμήμα 
Οδοποιίας

Τμήμα 
Φωτεινής 

Σηματοδότησης

Τμήμα Ποιοτικού
Ελέγχου & Τεχνικής

Διαχείρισης

Τμήμα Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών

Έργων

Δ/νση 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης

Δ/νση 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης

Δ/νση 
Βιώσιμης

 Κινητικότητας

Δ/νση 
Βιώσιμης

 Κινητικότητας

Γραφείο
Γραμματείας

Τμήμα 
Κυκλοφορίας &
 Συγκοινωνιών

Τμήμα 
Στάθμευσης

Υπηρεσία
Δόμησης

Υπηρεσία
Δόμησης

Γραφείο
Γραμματείας

Τμήμα 
Έκδοσης Αδειών

 Δόμησης

Τμήμα
 Πολεοδομικού 

Ελέγχου 

Τμήμα 
Πολεοδομικού
  Σχεδιασμού 

Γραμματεία

Γραφείο
Πολιτικής

Προστασίας

Τμήμα
Σχεδιασμού
Εποπτείας &
Αποκομιδής

Απορριμάτων 
& 

Ανακυκλώσ.
Υλικών

Τμήμα 
Καθαρισμού

Κοινοχρήστων
Χώρων και 

Ειδικών 
Συνεργείων

Δ/νση 
Πρασίνου

Δ/νση 
Πρασίνου

Γραφείο
Γραμματείας

Τμήμα 
Σχεδιασμού 

&
Εποπτείας
Πρασίνου

Τμήμα 
Πάρκων

Πλατειών &
Δενδροστοιχιών

Γραφείο 
Εξυπηρέτησης

Πολιτών

Γραφείο
Εσωτερικής

Ανταπόκρισης

Γραφείο
Ενιαίου 
Κέντρου

Εξυπηρέτησης

Γραφείο 
Εξυπηρέτησης

Πολιτών

Γραφείο
Εσωτερικής

Ανταπόκρισης
Υπηρεσίες υπαγόμενες στο
Δήμαρχο

Διευθύνσεις υπαγόμενες 
στη Γενική Διεύθυνση

Τμήματα

Γραφεία

Δ/νση 
Κοιμητηρίων

Δ/νση 
Κοιμητηρίων

Τμήμα 
Διοικητικής & 
Οικονομικής

 Υποστήριξης

Τμήμα 
Συντήρησης & 
Κατασκευής 

 Έργων

Τμήμα
Ληξιαρχείου 

Δ.Ε.
Βόλου

Τμήμα
Αστικής 

& Δημοτικής 
Κατάστασης

Τμήμα 
Διαχείρισης

& 
Συντήρησης
Οχημάτων

Οργανόγραμμα Δήμου Βόλου 
(Κεντρικές Υπηρεσίες)

Τελευταία ενημέρωση 15-7-2021



ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ   ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 0 0 1 0

4  ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας

1 ΔΕ Τεχνικών Ηχοληπτών

1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

1 ΔΕ
 Κηπουρών, Δενδροκηπουρών, 

Δενδροανθοκηπουρών

11 ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας

2 ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

20 4 2 14 0

3 ΠΕ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

1 Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

2 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 4 0 2 0

1 ΠΕ  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΠΕ Αρχαιολόγων

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών   ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων 3 2 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 3 1

1 ΠΕ
Χωροταξίας, Πολεοδομίας,

Περιφερειακής Ανάπτυξης  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

0 0 0 0 0

3 ΠΕ Διοικητικού ή και / Οικονομικού  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών   4 4

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 ΠΕ Διοικητικού ή και / Οικονομικού  2 2

1 ΠΕ  Διοικητικού και /ή Οικονομικού  

1 ΤΕ  Πληροφορικής   

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

1 ΠΕ  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

2 ΤΕ Πληροφορικής (software)  

1 ΔΕ   Ηλεκτρονικών

1 ΤΕ  Πληροφορικής (hardware)

1 ΔΕ Διοικητικών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

9 2 4 3

δ.Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας :  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πίνακας 8 "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ"

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφείο Γραμματείας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

β.Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

γ.Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας

α. Γραφείο Γραμματείας 



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 ΠΕ Περιβάλλοντος  3 2 1

1 ΔΕ  Δημοσιογράφων 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

19 11 4 4

1  ΠΕ   Διοικητικών 

3 ΔΕ  Δημοσιογράφων 

1 ΔΕ Τεχνικών Ηχοληπτών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

5 1 4

1 ΔΕ  Δημοσιογράφων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΠΕ Διοικητικού   1 1

3 ΠΕ Διοικητικού   

2 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων  

5 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

10 8 2

1 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού  

23 ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΔΕ Κλητήρων

6 ΥΕ Καθαριστριών

38 ΥΕ καθαρίστριες σχολείων  

2 ΥΕ Φύλακας

5  ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας

1 ΥΕ Εργατών Κήπων

1 ΔΕ Διοικητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

81 1 28 52

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΠΕ  Διοικητικού και /ή Οικονομικού

1 ΤΕ
 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτ/σης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 1 1 2

10 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

3 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

β. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

γ. Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

δ. Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

ε.Τμήμα Περιβάλλοντος

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού



1 ΤΕ Διοικητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

14 3 1 10

2 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

7 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 9 2 7

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

119 16 2 49 52

1 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

8 5 3

4 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

4 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΔΕ Εισπρακτόρων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

9 4 5

3 ΠΕ
 ΠΕ  Διοικητικού και /ή 

Οικονομικού

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2 TE  Διοικητικού - Λογιστικού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 3 2 1

4 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 TE  Διοικητικού - Λογιστικού 5 4 1

4 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 4

7 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

1 TE  Διοικητικού - Λογιστικού

1 TE  ΜονάδωνΤοπικής Αυτοδιοίκησης 

1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

β.Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

γ. Τμήμα Ταμείου

ε. Τμήμα Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Βόλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Γραφείο Γραμματείας 

ζ. Τμήμα Προμηθειών 

δ.Τμήμα Λογιστηρίου

ε.Τμήμα Μισθοδοσίας

στ. Τμήμα  Ισολογισμού – Διπλογραφικού και Οικονομικής Πληροφόρησης



ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

10 7 3

3 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

1 TE  Διοικητικού - Λογιστικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 3 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2 TE  Διοικητικού - Λογιστικού

1 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 1 2 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

52 32 9 11

1 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 TE Κοινωνικής Εργασίας 

3 ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών 

1 ΤΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών 

1 ΠΕ  Διοικητικού και /ή Οικονομικού

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

8 4 2 2

1 TE Κοινωνικής Εργασίας 

2 ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών 

2 ΤΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών 

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 7 2 3 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

16 7 5 4

1 ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

2 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

1 ΠΕ Στατιστικής

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 4 2

4 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού και /ή

Οικονομικού

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

9 4 5

η.Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

θ.Τμήμα Αποθήκης

β.Τμήμα Β΄ ΚΕΠ

ι.Τμήμα Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΚΕΠ )

α. Τμήμα Α΄ ΚΕΠ (0452) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α. Τμήμα Τουρισμού 

β. Τμήμα Εμπορίου 



1 ΠΕ Γεωπόνων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

19 9 1 9

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

2 ΠΕ  Κοινωνιολόγων 

1 ΤΕ
  Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 

Αυτ/σης

5 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

2 ΤΕ  Διοικητικού-Λογιστικού 

1 ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας
3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

1 ΠΕ Οικονομολογων

1 ΠΕ Ψυχολόγων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

16 4 9 3

2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΤΕ Νοσηλευτών

3 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

2 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 

2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

1 ΥΕ Μαγείρων

1 ΤΕ Νοσηλευτών

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

1 ΔΕ Οδηγών

1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

1 ΤΕ Νοσηλευτών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

17 6 4 7

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

36 4 17 8 7

3 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού 

1 ΠΕ Αρχαιολόγων

2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ 

1 ΔΕ  Διοικητικών 

1 ΔΕ Βοηθός Λογιστή ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

9 4 2 3

γ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

δ.Τμήμα Αλιείας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

α. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

β. Τμήμα ΚΑΠΗ

γ. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



1 ΠΕ
Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών 

1 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού 

1 ΔΕ Πληροφορικής

1 ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

5 2 3

1 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού 

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

3 1 2

1 ΤΕ
Μηχανικών Πολιτικών Δομικών

Έργων

2 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων 

1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 

2 ΥΕ Ταφών – Εκταφών 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

13 1 2 10

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

21 3 1 7 10

1 ΠΕ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΠΕ  Διοικητικού 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

3 3

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 2

2 ΠΕ   Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 

2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών 

1 ΠΕ
Αγρονόμων, Τοπογράφων

Μηχανικών 

5 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

1 ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών

1 ΤΕ Μηχανικών Τοπογραφίας 

1 ΔΕ Σxεδιαστών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

15 12 2 1

1 ΠΕ Χωροτάκτη Μηχανικού

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

1 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού

1 ΤΕ  Μηχανικών Έργων Υποδομής 

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

β. Τμήμα Συντήρησης και Κατασκευής Έργων

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΔΙΕΥΘΥNΣH TEXNIKΩN YΠHPEΣIΩN

α. Γραφείο Γραμματείας

β. Τμήμα Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων 

γ. Τμήμα Συντηρήσεων 



1 ΔΕ  Χειριστών Η/Υ

1 ΔΕ Διοικητικού 

5 ΔΕ Τεχνιτη Ελαιοχρωματιστή 

3 ΔΕ Τεχνίτη Πλακοστρωτής

3 ΔΕ Τεχνιτης Οικοδομος

6 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

1 ΔΕ Τεχνίτης Ξυλουργός

2 ΔΕ Τεχνίτης Ψυκτικός

1 ΔΕ Τεχνίτη Αλουμινοσσιδερας

1 ΔΕ Τεχνίτης

2 ΔΕ Οδηγών Αυτ/των

2 ΥΕ Εργατών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

34 3 3 26 2

2 ΤΕ
Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών

4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

10 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

1 ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

(καλαθοφόρου οχήματος)

1 ΔΕ Οδηγών Γερανοφόρου

3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

1 ΤΕ
Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

23 3 20

2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών΄

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΔΕ Διοικητικού

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 3 1 2

1 ΤΕ
ΤΕ Μηχανολόγων ή

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/γων Παρκομέτρων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 1 3

1 ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών 

1 ΔΕ Τεχνικών Ηχοληπτών 

1 ΔΕ Εργοδηγών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 1 3 2

1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 

1 ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωλόγων

1 ΠΕ Περιβάλλοντος ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

3 2 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

96 24 14 56 2

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

δ. Τμήμα Hλεκτροφωτισμού 

ε. Τμήμα Οδοποιίας

στ. Τμήμα Φωτεινής Σηματοδότησης

ζ. Τμήμα  Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής Διαχείρισης 

η. Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

α. Γραφείο Γραμματείας 



1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1 ΥΕ  Προσωπικού Καθαριότητας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

3 2 1

1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1 ΥΕ Κλητήρων

1 ΔΕ Κτιριακών Έργων 

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1 ΠΕ
Αγρονόμων, Τοπογράφων

Μηχανικών

3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΠΕ   Βιομηχανικού Σχεδίου

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 

1 ΤΕ
Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

1 ΔΕ Δομικών Έργων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

13 7 2 3 1

2 ΤΕ
Μηχανικών Πολιτικών Δομικών

Έργων

1 ΠΕ
Αγρονόμων, Τοπογράφων

Μηχανικών

2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

9 4 4 1

1 ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

3 ΠΕ
Αγρονόμων, Τοπογράφων

Μηχανικών

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

2 ΠΕ
Μηχ/κών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας, Περιφ. Ανάπτυξης

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2 ΠΕ
Αγρονόμων, Τοπογράφων 

Μηχανικών

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

12 8 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

38 20 8 8 2

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων 1 1

2 ΠΕ ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών 

3 ΔΕ Τεχνιτών 

1 ΔΕ Βοηθού Λογιστή

1 ΥΕ Εργατών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

7 2 4 1

β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

γ. Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου

δ. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

α. Γραφείο Γραμματείας

β. Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών  

γ. Τμήμα Στάθμευσης 



2 ΤΕ
Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

1 ΠΕ
Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 2 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

13 5 2 5 1

1 ΠΕ Περιβάλλοντος

1 ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

1 ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας  

41 ΥΕ  Προσωπικού Καθαριότητας

21 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

64 22 42

2 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού

1 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων 

1 ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας  

27 ΥΕ  Προσωπικού Καθαριότητας

9 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

2 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

8 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1 ΔΕ Συντηρητής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

51 2 21 28

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3 ΠΕ Διοικητικών 

3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων

4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

2 ΔΕ  Διοικητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 15 4 9 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

135 7 2 53 73

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

α. Γραφείο Γραμματείας 

β. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

γ. Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

δ. Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

ε. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  



1 ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας 1 1

1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ

1 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων

1 ΠΕ  Διοικητικών ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

3 1 2

1 ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας

9 ΔΕ Κηπουρών

1 ΔΕ  Τεχνιτών

2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

1 ΠΕ  Γεωπόνων

1 ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας

1 ΔΕ  Τεχνιτών (Υδραυλικών) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

16 1 2 13

2 ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας

16 ΔΕ Κηπουρών

1 ΔΕ  Τεχνιτών (Υδραυλικών)

6 ΥΕ Εργατών κήπων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

25 2 17 6

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

45 2 5 32 6

1  ΠΕ  Διοικητικού και /ή Οικονομικού

1 ΔΕ Φυλάκων Κτιρίων

1 ΥΕ
Προσωπικού Καθαριότητας

(Καθαριστριών)

1 ΔΕ Διοικητικού

1 ΔΕ Διοικητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

5 1 3 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΤΕ  Κοινωνικής Εργασίας

3 ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών

1 ΤΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 3 2 1

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

1 ΔΕ Εποπτών καθ/τας

10 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Τεχνιτών

1 ΥΕ  Επιστατών Καθαριότητας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 

2. Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

3. Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (0208)

α. Γραφείο Γραμματείας

β. Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου

γ. Τμήμα Πάρκων, Πλατειών και Δενδροστοιχιών 

4. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 



19 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

34 1 13 20

2 ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας

6 ΔΕ Κηπουρών

2 ΥΕ Εργατών κήπων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

10 2 6 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

56 4 5 24 23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

0

1 ΤΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΤΕ Γεωπόνων

7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

1 ΔΕ Κηπουρών

2 ΔΕ Υδραυλικών

1 ΔΕ
 Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

12 1 4 7

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

13 2 4 7

3 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων

1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 1 3

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

1 ΤΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών

1 ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

4. Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου

 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. Τμήμα Πρασίνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων

2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

3. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0451)



2 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων

5 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Τεχνιτών  (οδοποιίας)

7 ΥΕ  Προσωπικού Καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

15 8 7

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

23 2 2 12 7

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΥΕ Τηλεφωνητών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 2

1 ΠΕ Διοικητικού και/'η Οικονομικού

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

4 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Εργοδηγών

1 ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών)

12 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

21 1 8 12

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

25 1 11 13

1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

0 0 0 0 0

ΤΕ
 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων 

2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

3. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (01031)

5. Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

5. Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ 

3. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0804)

4. Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου 



1 ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικός)

1 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

4 2 2

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

6 2 2 2

1 ΠΕ Διοικητικού

2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

3 1 2

2 ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 2

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1 ΥΕ  Επιστατών Καθαριότητας

1 ΥΕ  Δασοφυλάκων

7 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

3 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ  Υδραυλικών 15 6 9

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

20 3 8 9

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΤΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Πολιτών 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

1 ΥΕ Εργάτης Ταφών - Εκταφών 

2. Γραφείο Ληξιαρχείου 

3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

4. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0453)

5. Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ 

1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων 

2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

3. Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) (0805)

4. Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου 



3 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων

1 ΔΕ
Οδηγών 

Αυτοκινήτων/Απορριμματοφόρων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 ΔΕ  Υδραυλικών 6 5 1

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

8 1 6 1

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

0 0 0 0 0

1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

1 1

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

2 1 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 

1. Γραφείο Διοικητικών 

2. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

3. Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου 



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπηρεσία Ταχυδρομική Διεύθυνση Παρατηρήσεις

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών 

Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών

Νομικό Τμήμα

Γενική Διεύθυνση

Γραφείο Γραμματείας

Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (Κτήριο 

Σπίρερ – 2ος όροφος)

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Κωνσταντά 141 Βόλος (4ος όροφος)

Τμ. Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Τμ. Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας

Τμ. Περιβάλλοντος

Τμ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας

Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ Νέα Ιωνία (κτήριο 

Νέων Τεχνολογιών)

Δημαρχείο – Πλατεία Ρ. Φεραίου (ισόγειο)

Τμήμα Επικοινωνίας Δημοσίων και Διεθνών 

Σχέσεων Δημαρχείο Πλατεία Ρήγα Φεραίου

 Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Αγ. Νικολάου 7

Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου

Δυναμικού

Λεωφ. Ειρήνης 131 Νέα Ιωνία

Τμ. Διοικητικής Μέριμνας

Τμ. Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Τμ. Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης

Τμ. Ληξιαρχείου

Τμ. Δημοτικών Προσόδων

Τμ. Ταμείου

Τμ. Λογιστηρίου

Τμ. Μισθοδοσίας

Τμ. Ισολογισμού – Διπλογραφικού και 

Οικονομικής Πληροφόρησης

Τμ. Προμηθειών

Τμ. Δημοτικής Περιουσίας και 

Κληροδοτημάτων

Τμ. Αποθήκης

Τμ. Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων Δημαρχείο Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τμ. Α΄Κ.Ε.Π
 Ιάσονος 108 Βόλος

Τμ. Β΄Κ.Ε.Π Γάτσου 20 – 2ας Νοεμβρίου

Τμ. Τουρισμού

Τμ. Εμπορίου

Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημαρχείο Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τοπάλη 12- Δημητριάδος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημαρχείο Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Λεωφ. Ειρήνης 131 – Νέα Ιωνίας

Διεύθυνση Κ.Ε.Π

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τοπάλη 12 – Δημητριάδος (3ος όροφος)

Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (Κτήριο 

Σπίρερ- σοφίτα)

Πίνακας 9 "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Δημαρχείο Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Διεύθυνση Προγραμματισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τμ. Αλιείας

Τμ. Κοινωνικής Προστασίας




 2ας Νοεμβρίου 129

Τμήμα ΚΑΠΗ

Γραφείο ΚΑΠΗ Βόλου

Γραφείο ΚΑΠΗ Νέας Ιωνίας

Τμ. Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας 

Υγείας

Γαλλίας -Τ. Οικονομάκη (κτήριο 

Στρεφτάρη)

Γραφ. Δημοτικού Καταφυγίου

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

Απασχόλησης και Πολιτισμού
Κτίριο Μουρτζούκου

Τμ. Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης

Τμ. Συντήρησης και κατασκευής έργων

Τμ.Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων

Τμ. Οδοποιίας

Τμ. Ποιοτικού Ελέγχου και Ποιοτικής 

Διαχείρισης

Τμ. Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών 

έργων

Τμ. Συντηρήσεων Σέκερη 1

Τμ. Ηλεκτροφωτισμού

Σπανούδου (όπισθεν Δημ. Κολυμβητήριου 

Ν. Ιωνίας)

Τμ. Φωτεινής Σηματοδότησης Χατζηπέτρου 4 Βόλος

Τμ. Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Τμ. Πολεοδομικού Ελέγχου

Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Γρ. Γραμματείας

Τμ. Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών

Τμ. Στάθμευσης Χατζηπέτρου 5

Γραφείο Γραμματείας

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Τμ. Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής 

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Τμ. Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και 

Ειδικών Συνεργείων

Τμ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Γραφείο Γραμματείας

Τμ. Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου

Αποθηκευτικός χώρος -Αμαξοστάσιο -Αλιβέρι 

Νέας Ιωνίας

Τμ. Πάρκων, Πλατειών και Δενδροστοιχιών Χώρος γραφείων- Αμαξοστάσιο Νέας Ιωνίας

Δημαρχείο Νέας Ιωνίας

Τμ. Διοικητικών Θεμάτων

Τμ. Οικονομικών Θεμάτων

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Ειρήνης 131 – Νέα Ιωνίας

Τοπάλη 12 – Δημητριάδος (4ος όροφος)

Διεύθυνση Κοιμητηρίων

Κοιμητήριο “Κούκος”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (Κτήριο 

Σπίρερ)

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (Κτήριο 

Σπίρερ)

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας

Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (Κτήριο 

Σπίρερ)

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Χατζηπέτρου 5 – Νεάπολη

Διεύθυνση Πρασίνου

Πλ. Ρ. Φεραίου (κτήριο “Θεόφιλος”

Τοπάλη 12 – Δημητριάδος (3ος όροφος)

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΤμ. Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Νικομηδείας 2 – Νέα Ιωνία

Τμ. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Χατζηπέτρου 5 – Νεάπολη

Τμ. Πρασίνου

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

Εξυπηρετείται από το Τμ. Καθ. Ανακυκλ. 

Νέας Ιωνίας

Τμ. Διοκητικών Θεμάτων

Γραφείο Ληξιαρχείου

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Κ.Ε.Π 0676
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

Αποθήκες και χώρος στάθμευσης οχημάτων 

στο Καινούργιο Νεκροταφείο

Τμ. Διοικητικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Κ.Ε.Π 01031 Λεωφ. Δημοκρατίας – Πηλίου
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

28ης Οκτωβρίου                Πορφυρογένη 2 χώρος γραφείων  Πορφυρογένη 2 χώρος 

στάθμευσης οχημάτων

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Κ.Ε.Π 0804
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

Εξυπηρετείται από το Πολυδύναμο Γραφείο 

Αγριάς

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Γραφείο Ληξιαρχείου

Γραφειο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Κ.Ε.Π 0453
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

Αμαξοστάσιο και χώρος στάθμευσης 

οχημάτων στο χώρο του Ερυθρού Σταυρού

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Κ.Ε.Π 0805
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

Εξυπηρετείται από το Πολυδύναμο Γραφείο 

Πορταριάς

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
Πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης 

Υποδομών και Κοιμητηρίου

Εξυπηρετείται από το Πολυδύναμο Γραφείο 

Πορταριάς

Πρώην Δημαρχείο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ

Πρώην Δημαρχείο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Πρωην Δημαρχείο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Πρωην Δημαρχείο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Πρώην Δημαρχείο Νέας Αγχιάλου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ

Πρώην Δημαρχείο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Πρώην Δημαρχείο



Πίνακας 10 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ"

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΟΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΑΡΙΩΝ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΟΡΦΕΑΣ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΝΕΦΕΛΗ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΑΦΡΟΔΙΤΗ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΙΑΣΟΝΑΣ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΑΙΟΛΟΣ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΤΟΥΛΑ ΒΕΡΓΟΥ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΑΡΙΑΔΝΗ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΑΘΗΝΑ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ "ΗΡΑ"

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ "ΩΚΕΑΝΙΔΕΣ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΑΚ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, 
ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ, 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -

ΔΙΕΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



 

Πίνακας 12

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ

Ν ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΜ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ

Ν ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΕΛ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

()

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛ.  ΕΕΛ & 

ΑΝΤΛΣ/ΙΩΝ 
ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

.)

ΤΜ. ΣΧΕΔ. 
ΑΝΑΝ/ΜΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

(

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΝΕΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΝΕΡΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

)

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

.)

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ



Α/Α Οδός Περιοχή

Επιφάνεια 

Κτίσματος  

(τ.μ.)

Επιφάνεια 

Οικοπέδου 

(τ.μ.)

Κατάστασ

η

Κτίσματα 

Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικ

ής αξίας

Περιγραφή

1
ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ)
ΒΟΛΟΥ 670,00 61861,28 Ε.Ε.Λ.

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 ΒΟΛΟΥ 876,04 661,30 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΖΑΧΟΥ 

Α.)
ΒΟΛΟΥ 1515,16 12379,85 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ

4 ΦΕΡΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑ- ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ 38,15 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

5 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
42,25 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

6 ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ 44,52 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

7
ΚΑΣΙΔΟΜΑΓΟΥΛΑ  Η 

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΣΤΡΑΤΑ
ΦΕΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 26,70 142,73 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

8 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΕΛΕΤΕΣΙ 22,15 173,36 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

9
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ - 

ΣΕΡΒΑΝΑΤΕΣ
ΣΕΡΒΑΝΑΤΕΣ 20,00 212,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

10 ΕΚΤΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 258,14 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

11 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΛΗΜΑ 286,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

12 ΤΡΕΙΣ  ΕΛΙΕΣ - ΔΙΜΗΝΙ ΒΟΛΟΥ 40,89 419,74 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

13 ΔΙΜΗΝΙ ΒΟΛΟΥ 500,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

14 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ 500,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

15 ΠΑΛΛΙΟΚΛΗΣΙΑ ΦΕΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 582,33 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

16
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-

ΚΑΤΗΡ ΑΓΑ
659,79

17 ΜΑΓΟΥΛΑ ΦΕΡΩΝ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 697,57 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

18
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 52,00 771,72 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

19 ΛΑΡΙΣΗΣ 0 ΒΟΛΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 340,00 982,60 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

20 ΕΚΤΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΦΕΡΩΝ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 992,15 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

21 ΜΑΓΟΥΛΕΣ ΒΟΛΟΥ - ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ 189,00 1050,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

22 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 1050,00 ΠΗΓΗ

23 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΚΑΡΛΑΣ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 1087,02 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

24 ΜΥΛΟΣ ΦΕΡΩΝ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 1100,12 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

25

ΠΛΗΣΙΟΝ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟΥ 

ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1441,22 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

26 ΣΟΥΒΑΛΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΑΙΔΙΝΙΟΥ 1699,58

27
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
2500,42

28 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 0 ΒΟΛΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 564,90 2534,18 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

29
ΜΑΔΑΡΙ Η 

ΣΓΑΤΖΟΠΟΥΡΝΙ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 2795,15

30
ΣΓΑΤΖΟΠΟΥΡΝΙ  Η 

ΜΑΔΑΡΙ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 3070,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ / ΗΥΣ

31 ΦΕΡΩΝ ΠΛΥΘΑΡΙΑ 3557,86 ΓΕΩΤΡΗΣΗ

32 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 4417,33

33
ΜΑΔΑΡΙ Η 

ΣΓΑΤΖΟΠΟΥΡΝΙ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ 1000,00 4430,43 ΔΕΞΑΜΕΝΗ / ΗΥΣ

34 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 4434,68

35
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-

ΜΑΡΑΘΟΣ
4681,99

36 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΤΡΑΤΣΕΡΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΠΗΓΕΣ 

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
1500,00 4980,00 ΠΗΓΕΣ

37 ΚΑΣΙΑΝΗ ΦΕΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 5000,00 ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΠΡΩΗΝ ΖΗΓΡΑ)

38 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΒΟΥΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ 5165,04 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

39 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7547,63

40 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ- ΜΑΔΑΡΙ 10217,76 ΔΕΞΑΜΕΝΗ

41 ΤΑΜΠΟΥΡΙ- ΜΑΓΟΥΛΑ ΦΕΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 14253,30 ΓΕΩΤΡΗΣΗ / ΑΝΤΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

42 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ - ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ 24410,00 ΠΗΓΕΣ

  Πίνακας 13 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΑΚΙΝΗΤΑ



 

Πίνακας 14 Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 2017 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 638.917,58 686.983,44 1.364.756,17 698.782,39

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 120.546,23 120.546,23 203.945,63 203.945,63

03 10.899.302,81 10.899.302,81 11.315.256,64 11.176.266,88

04 2.748.307,42 2.597.008,17 2.547.346,83 2.472.862,29

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.274.888,27 1.274.888,27 1.310.577,64 1.179.684,01

06 28.004.816,00 30.832.016,00 29.819.394,42 29.819.394,42

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 380.924,46 381.074,46 371.041,80 371.041,80

11 6.339,12 6.339,12 7.604,67 6.242,93

12 79.800,00 1.968.971,74 1.279.893,65 1.279.893,65

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.123.106,44 8.049.999,97 3.167.807,94 3.167.807,94

14 13.435,94 79.724,22 100.940,07 98.550,21

15 592.156,30 593.991,23 708.970,46 681.160,14

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 53.007,82 65.653,00 345.245,08 91.593,49

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.840.474,05 2.854.113,02 4.990.738,34 3.325.745,68

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 81.940,91 90.616,94 5.875.368,54 526.458,04

32 20.499.023,98 20.499.023,98 21.422.590,27 930.648,56

41 7.892.900,00 7.893.900,00 6.835.331,31 6.835.331,31

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 138.000,00 138.000,00 106.573,49 69.359,45

51 13.028.091,37 17.062.904,64 17.062.904,64 17.062.904,64

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



 

      Πίνακας 15 Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 2018 

     Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 681.628,75 698.628,75 1.391.150,17 669.945,23

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 189.469,30 189.469,30 248.886,62 248.886,62

03 11.210.209,32 11.210.209,32 11.611.174,74 11.566.717,32

04 2.584.511,68 2.784.378,11 2.821.444,09 2.771.811,93

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.197.802,65 1.197.802,65 1.186.142,02 1.158.356,40

06 29.900.058,42 31.804.999,54 30.812.232,02 30.812.232,02

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 106.456,18 442.411,23 392.554,21 392.554,21

11 9.272,30 9.272,30 5.337,29 5.324,95

12 229.800,00 1.145.808,64 820.214,98 820.214,98

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.476.860,75 18.535.849,15 4.015.709,02 4.015.709,02

14 33.507,29 111.560,81 292.916,30 92.362,06

15 679.761,78 565.158,15 441.329,29 435.310,59

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 81.385,32 83.385,32 75.865,03 60.009,43

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.300.283,65 3.329.887,28 4.009.219,41 3.394.383,16

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 97.514,95 98.679,95 580.478,36 464.215,35

32 21.362.647,54 21.362.647,54 28.079.272,50 1.538.251,91

41 7.729.800,00 8.575.000,00 7.369.360,60 7.369.360,60

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 118.000,00 119.000,00 111.210,46 78.433,29

51 18.311.674,80 19.832.220,91 19.832.220,91 19.832.220,91

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



 

 Πίνακας 16 Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 2019 

 Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 698.782,39 698.782,39 1.284.375,99 549.898,80

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 203.945,63 203.945,63 240.846,49 240.846,49

03 11.176.266,88 11.176.266,88 11.117.217,99 11.032.662,69

04 2.262.987,29 2.262.987,29 2.664.539,30 2.556.991,72

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.179.684,01 1.179.684,01 1.270.302,46 1.125.022,37

06 17.256.653,44 17.640.918,75 18.096.362,47 18.096.362,47

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 214.321,80 208.951,49 368.089,73 368.089,73

11 6.242,93 8.660,37 9.991,62 9.991,62

12 611.000,00 1.346.090,00 1.234.480,25 1.234.480,25

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.220.144,63 23.472.819,29 5.803.159,31 5.803.159,31

14 51.651,11 83.651,11 94.163,76 79.208,83

15 678.676,37 646.676,37 575.819,91 521.950,43

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 86.934,71 112.798,92 78.005,80 76.742,39

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 3.325.745,68 3.327.005,82 5.082.084,36 3.810.648,38

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 527.663,04 503.491,56 1.821.587,47 262.863,95

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 3,00 0,00 0,00

32 27.172.634,14 27.172.634,14 28.079.698,94 1.279.354,78

41 8.977.300,00 9.122.850,00 7.658.314,72 7.658.499,84

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 68.000,00 68.776,00 59.997,47 35.260,45

43 1.562.400,00 1.632.150,00 1.884.495,00 1.884.495,00

51 20.812.837,16 20.128.811,54 20.128.811,54 20.128.811,54

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
(ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



 

         Πίνακας 17 Εισπραχθέντα Έσοδα κατά κατηγορία εσόδου 

 2019 2018 2017 

ΕΣΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α.0 

ΚΑΙ 21) 37.780.522,65 50,46% 51.014.886,89 59,51% 49.247.723,10 61,56% 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 

ΚΑΙ 22) 7.988.396,78 10,67% 5.893.146,38 6,87% 5.851.706,40 7,31% 

ΔΑΝΕΙΑ (Κ.Α 31) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ (Κ.Α.32) 1.279.354,78 1,71% 1.538.251,91 1,79% 930.648,56 1,16% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

(Κ.Α.4) 7.693.760,29 10,28% 7.447.793,89 8,69% 6.904.690,76 8,63% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Κ.Α.5) 20.128.811,54 26,88% 19.832.220,91 23,13% 17.062.904,64 21,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 74.870.846,04 100,00% 85.726.299,98 100,00% 79.997.673,46 100,00% 
         Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 

 

                                          Πίνακας 18 Εισπραχθέντα Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 

 2019 2018 2017 

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 5.803.159,31 4.015.709,02 3.167.807,94 

Συνολικά Εισπραχθέντα Έσοδα 74.870.846,04 85.726.299,98 79.997.673,46 

Ποσοστό επιχορηγήσεων επί των 

συνολικών εισπράξεων 

7,75% 4,68% 3,96% 

                                               Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 



 

                                           

                                          Πίνακας 19 Εισπραχθέντα Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες  

 2019 2018 2017 

Επιχορηγήσεις για έκτακτες 

λειτουργικές δαπάνες 

1.234.480,25 820.214,98 1.279.893,65 

 

Συνολικά Εισπραχθέντα Έσοδα 74.870.846,04 85.726.299,98 79.997.673,46 

Ποσοστό επιχορηγήσεων επί 

των συνολικών εισπράξεων 

1,65% 0,96% 1,6% 

                                              Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Πίνακας 20 Εισπραχθέντα/βεβαιωθέντα έσοδα  τριετίας 2017-2019 

 

 

2019 2018 2017 

ΕΣΟΔΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α.0 

ΚΑΙ 21) 
40.152.756,92 37.780.522,65 

 

94,09% 52.503.619,09 51.014.886,89 97,17% 51.996.925,87 49.247.723,10 94,71% 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 

ΚΑΙ 22) 
9.705.104,26 7.988.396,78 82,31% 6.231.850,27 5.893.146,38 94,57% 11.525.972,30 5.851.706,40 50,77% 

ΔΑΝΕΙΑ (Κ.Α 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ (Κ.Α.32) 

28.337.640,87 1.279.354,78 4,52% 28.801.400,09 1.538.251,91 5,34% 21.998.717,14 930.648,56 4,23% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

(Κ.Α.4) 

9.602.807,19 7.693.760,29 80,12% 7.480.571,06 7.447.793,89 99,56% 6.942.436,97 6.904.690,76 99,46% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(Κ.Α.5) 

20.128.811,54 20.128.811,54 100% 19.832.220,91 
 

19.832.220,91 100% 17.062.904,64 
 

17.062.904,64 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 107.927.120,78 74.870.846,04 69,37% 114.849.661,42 85.726.299,98 74,64% 109.526.956,92 79.997.673,46 73,04% 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 

 

 

 



 

Πίνακας 21 Βεβαιωθέντα/προϋπολογισθέντα έσοδα τριετίας 2017-2019 

 2019 2018 2017 

ΕΣΟΔΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ

ΤΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ

ΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α.0 

ΚΑΙ 21) 
36.318.387,12 40.152.756,92 110,56% 49.170.419,95 52.503.619,09 106,78% 46.908.176,82 51.996.925,87 110,85% 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 

ΚΑΙ 22) 
15.182.312,79 9.705.104,26 63,92% 5.608.102,39 6.231.850,27 111,12% 6.949.786,53 11.525.972,30 165,85% 

ΔΑΝΕΙΑ (Κ.Α 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ (Κ.Α.32) 

27.172.634,14 28.337.640,87 104,29% 21.362.647,54 28.801.400,09 134,82% 20.499.023,98 21.998.717,14 107,32% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

(Κ.Α.4) 

10.607.700,00 9.602.807,19 90,53% 7.847.800,00 7.480.571,06 95,32% 8.030.900,00 6.942.436,97 86,45% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(Κ.Α.5) 

20.812.837,16 20.128.811,54 96,71% 18.311.674,80 19.832.220,91 
 

108,30% 13.028.091,37 17.062.904,64 
 

130,97% 

ΣΥΝΟΛΟ 110.093.871,21 107.927.120,78 98,03% 102.300.644,68 114.849.661,42 112,27% 95.415.987,70 109.526.956,92 114,79% 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 22 Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 2017 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.018.075,02 19.653.814,27 17.961.537,46 17.453.561,22 17.453.561,22

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.970.600,00 2.318.745,82 2.008.616,25 1.732.630,74 1.732.630,74

62 Παροχές τρίτων 6.910.693,36 7.224.520,90 5.485.864,37 5.265.703,85 5.265.703,85

63 Φόροι - τέλη 354.600,00 378.000,00 294.970,41 294.970,41 294.970,41

64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.547.646,24 4.020.426,18 2.273.216,02 1.547.897,85 1.547.897,85

65 1.094.342,19 1.100.695,34 1.082.980,89 1.082.980,89 1.082.980,89

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.004.987,45 2.421.701,17 1.386.671,97 1.214.530,54 1.214.530,54

67 18.749.925,58 22.336.185,67 20.650.729,35 20.648.794,60 20.648.794,60

68 Λοιπά έξοδα 500,00 80.510,23 79.838,80 79.838,80 79.838,80

71 1.460.300,00 2.190.489,77 1.144.305,73 658.346,49 658.346,49

73 Έργα 9.390.885,63 12.889.873,42 2.615.042,82 2.388.437,71 2.388.437,71

74 980.594,76 925.444,76 11.217,04 11.217,04 11.217,04

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.960.944,50 1.794.139,20 1.720.674,81 1.392.822,54 1.392.822,54

82 Λοιπές αποδόσεις 7.967.900,00 8.142.100,00 7.044.041,69 6.706.557,03 6.706.557,03

85 19.753.983,97 19.753.983,97 0,00 0,00 0,00

91 250.000,00 864.426,54 0,00 0,00 0,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 
επιχορηγήσεις

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειας παγίων

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 
στον προϋπολογισμό



 

Πίνακας 23 Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 2018 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.648.679,00 19.942.166,05 17.356.216,51 17.228.660,22 17.228.660,22

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.221.198,16 2.848.042,42 2.301.856,15 2.204.113,42 2.204.113,42

62 Παροχές τρίτων 8.019.961,95 7.965.392,19 5.482.506,74 5.059.821,79 5.059.821,79

63 Φόροι - τέλη 372.800,00 383.300,00 283.039,19 283.039,19 283.039,19

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.109.124,59 3.605.344,09 1.070.366,79 853.025,64 853.025,64

65 1.084.342,19 1.089.482,72 1.085.762,55 1.085.762,55 1.085.762,55

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.404.100,00 2.569.440,00 1.447.612,62 1.336.579,82 1.336.579,82

67 21.272.046,41 24.153.342,16 21.826.913,38 21.797.674,69 21.797.674,69

68 Λοιπά έξοδα 1.500,00 58.006,38 53.913,14 53.093,94 53.093,94

71 1.582.040,00 1.961.858,86 891.817,13 825.648,19 825.648,19

73 Έργα 13.510.030,62 24.021.380,31 5.059.558,16 4.915.245,30 4.915.245,30

74 935.815,03 872.440,03 142.475,14 105.614,90 105.614,90

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.753.351,37 2.845.462,68 2.843.424,88 2.490.579,34 2.490.579,34

82 Λοιπές αποδόσεις 7.804.800,00 8.664.611,78 7.701.084,46 7.358.629,45 7.358.629,45

85 20.530.855,36 20.530.855,36 0,00 0,00 0,00

91 50.000,00 585.243,92 0,00 0,00 0,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 
επιχορηγήσεις

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειας παγίων

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 
στον προϋπολογισμό



 

Πίνακας 24 Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 2019 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.696.572,86 21.042.931,92 19.007.631,56 18.976.604,48 18.976.604,48

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.218.363,86 2.487.580,64 1.988.031,89 1.859.331,29 1.859.331,29

62 Παροχές τρίτων 7.784.824,00 8.384.579,30 6.851.556,22 5.825.399,64 5.825.399,64

63 Φόροι - τέλη 384.700,00 384.700,00 268.853,37 268.853,37 268.853,37

64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.827.460,31 6.112.873,29 2.261.879,57 1.932.776,19 1.932.776,19

65 1.083.342,19 1.083.342,29 1.080.670,74 1.080.670,74 1.080.670,74

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.484.090,48 2.447.008,37 1.669.070,22 1.502.769,14 1.502.769,14

67 10.506.374,93 11.475.549,75 10.149.920,30 10.145.438,00 10.145.438,00

68 Λοιπά έξοδα 10.500,00 64.684,86 64.201,50 63.181,50 63.181,50

71 2.191.900,00 2.728.376,41 1.464.250,31 878.948,26 878.948,26

73 Έργα 18.107.675,98 27.007.251,16 5.864.492,62 5.725.146,77 5.725.146,77

74 775.865,87 485.096,50 29.745,61 29.745,61 29.745,61

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.747.731,15 1.599.797,66 1.566.029,55 1.126.162,99 1.126.162,99

82 Λοιπές αποδόσεις 9.052.300,00 9.544.897,60 8.020.572,47 7.915.312,64 7.915.312,64

85 26.144.669,58 26.144.669,58 0,00 0,00 0,00

91 77.500,00 4.615,23 0,00 0,00 0,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 
δημοσίας πίστης

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 
επιχορηγήσεις

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 
προμήθειας παγίων

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 
ανεπαρκών πιστώσεων για τη 
δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 
στον προϋπολογισμό



 

Πίνακας 25 Πληρωθέντα έξοδα τριετίας 2017-2019 

ΕΞΟΔΑ 

2019 2018 2017 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 41.655.024,35 72,66% 49.901.771,26 76,07% 49.320.908,90 81,55% 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.976.604,48 33,10% 17.228.660,22 26,26% 17.453.561,22 28,87% 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.859.331,29 3,24% 2.204.113,42 3,36% 1.732.630,74 2,88% 

62 Παροχές τρίτων 5.825.399,64 10,16% 5.059.821,79 7,71% 5.265.703,85 8,72% 

63 Φόροι και τέλη 268.853,37 0,47% 283.039,19 0,43% 294.970,41 0,49% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.932.776,19 3,37% 853.025,64 1,30% 1.547.897,85 2,57% 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 1.080.670,74 1,89% 1.085.762,55 1,66% 1.082.980,89 1,80% 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.502.769,14 2,62% 1.336.579,82 2,04% 1.214.530,54 2,02% 

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - 

επιδοτήσεις - δωρεές 10.145.438,00 17,70% 21.797.674,69 33,23% 20.648.794,60 34,15% 
68 Λοιπά έξοδα 63.181,50 0,11% 53.093,94 0,08% 79.838,80 0,01% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.633.840,64 11,57% 5.846.508,39 8,91% 3.058.001,24 5,06% 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 

παγίων 878.948,26 1,53% 825.648,19 1,26% 658.346,49 1,09% 

73 Έργα 5.725.146,77 9,99% 4.915.245,30 7,49% 2.388.437,71 3,96% 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 29.745,61 0,05% 105.614,90 0,16% 11.217,04 0,03% 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.041.475,63 15,77% 9.849.208,79 15,01% 8.099.379,57 13,39% 

81 
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών 

(ΠΟΕ) 1.126.162,99 1,96% 2.490.579,34 3,80% 1.392.822,54 2,31% 

82 Λοιπές Αποδόσεις 7.915.312,64 13,81% 7.358.629,45 11,22% 6.706.557,03 11,10% 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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 ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 57.330.340,62 100,00% 65.597.488,44 100,00% 60.478.289,71 100,00% 
Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 



 

 

   Πίνακας 26  Πληρωθέντα έξοδα ανά υπηρεσία τριετίας 2017-2019 

    2019 2018 2017 
    ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.572.832,82 21,93% 12.405.886,37 18,91% 11.546.071,37 19,09% 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.479.119,12 7,81% 4.627.837,82 7,06% 4.471.425,09 7,39% 

15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.660.713,04 4,64% 13.990.660,89 21,33% 13.931.602,00 23,04% 

20 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 13.277.384,61 23,16% 11.376.590,43 17,34% 11.476.840,81 18,98% 

25 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0 0,00% 0 0,00% 466.511,73 0,77% 

30 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 5.346.465,64 9,33% 5.059.503,81 7,71% 2.960.307,62 4,89% 
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.720.447,07 3,00% 1.673.230,14 2,55% 1.457.923,50 2,41% 

40 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.096.216,37 1,91% 1.218.259,61 1,86% 1.378.067,34 2,28% 

45 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 674.664,68 1,19% 540.701,35 0,82% 491.242,47 0,82% 
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 275.568,07 0,48% 143.402,25 0,22% 109.825,91 0,18% 

6 

(60,62

64,69) 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΠΔΕ 1.462.587,25 2,54% 1.184.721,78 1,81% 360.943,51 0,60% 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.722.866,30 8,24% 3.527.485,20 5,38% 3.728.148,79 6,16% 

80 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.041.475,63 15,77% 9.849.208,79 15,01% 8.099.379,57 13,39% 
  ΣΥΝΟΛΟ 57.330.340,62 100,00% 65.597.488,44 100,00% 60.478.289,71 100% 

  Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 



 

 

 

Πίνακας 27 Προϋπολογισθέντα έξοδα σε σχέση με τα διαμορφωθέντα  τριετίας 2017-2019 

ΕΞΟΔΑ 

2019 2018 2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΝΤΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ

ΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΤΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΝΤΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ

ΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΤΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΝΤΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ

ΝΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΤΩΝ 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 51.996.228,63 53.483.250,42 102,86% 56.133.752,30 62.614.516,01 111,55% 53.651.349,84 59.534.599,58 110,97% 

60 
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
21.696.572,86 

 

21.042.931,92 
 96,99% 19.648.679,00 19.942.166,05 101,50% 19.018.075,02 19.653.814,27 103,34% 

61 
Αμοιβές αιρετών και 

τρίτων 
2.218.363,86 

 

2.487.580,64 
 112,14% 2.221.198,16 2.848.042,42 128,23% 1.970.600,00 2.318.745,82 117,67% 

62 Παροχές τρίτων 
7.784.824,00 

 

8.384.579,30 
 107,71% 8.019.961,95 7.965.392,19 99,32% 6.910.693,36 7.224.520,90 104,54% 

63 Φόροι και τέλη 
384.700,00 

 

384.700,00 
 100,00% 372.800,00 383.300,00 102,82% 354.600,00 378.000,00 106,60% 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 
5.827.460,31 

 

6.112.873,29 
 104,9% 1.109.124,59 3.605.344,09 325,07% 3.547.646,24 4.020.426,18 113,33% 

65 

Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημόσια 

πίστης 
1.083.342,19 

 

1.083.342,29 
 100,00% 1.084.342,19 1.089.482,72 100,48% 1.094.342,19 1.100.695,34 100,58% 

66 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
2.484.090,48 

 

2.447.008,37 
 98,51% 2.404.100,00 2.569.440,00 106,88% 2.004.987,45 2.421.701,17 120,78% 

67 

Πληρωμές για 

μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους 

παραχωρήσεις- παροχές 

- επιχορηγήσεις - 

επιδοτήσεις - δωρεές 
10.506.374,93 

 

11.475.549,75 
 109,23% 21.272.046,41 24.153.342,16 113,55% 18.749.925,58 22.336.185,67 119,13% 

68 Λοιπά έξοδα 
10.500,00 

 

64.684,86 
 616,05% 1.500,00 58.006,38 3.867,09% 500,00 80.510,23 16.102,50% 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.075.441,85 30.220.724,07 143,39% 16.027.885,65 26.855.679,20 167,56% 11.831.780,39 16.005.807,95 135,28% 

71 

Αγορές κτιρίων, 

τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 2.191.900,00 2.728.376,41 124,48% 1.582.040,00 1.961.858,86 124,01% 1.460.300,00 2.190.489,77 150,00% 

73 Έργα 
18.107.675,98 

 

27.007.251,16 
 149,15% 13.510.030,62 24.021.380,31 177,81% 9.390.885,63 12.889.873,42 137,26% 



 

74 

Μελέτες, έρευνες, 

πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 
775.865,87 

 

485.096,50 
 62,53% 935.815,03 872.440,03 93,23% 980.594,76 925.444,76 94,38% 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

8 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 36.944.700,73 37.289.364,84 100,93% 30.089.006,73 32.040.929,82 106,49% 29.682.828,47 29.690.223,17 100,02% 

81 

Πληρωμές οφειλών 

παρελθόντων 

οικονομικών ετών 

(ΠΟΕ) 
1.747.731,15 

 

1.599.797,66 
 91,54% 1.753.351,37 2.845.462,68 162,29% 1.960.944,50 1.794.139,20 91,49% 

82 Λοιπές Αποδόσεις 
9.052.300,00 

 

9.544.897,60 
 105,45% 7.804.800,00 8.664.611,78 111,02% 7.967.900,00 8.142.100,00 102,19% 

83 

Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00% 
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

85 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

βεβαιωθέντων κατά τα 

παρελθόντα οικονομικά 

έτη 
26.144.669,58 

 

26.144.669,58 
 100,00% 20.530.855,36 20.530.855,36 100,00% 19.753.983,97 19.753.983,97 100,00% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 77.500,00 4.615,23 5,96% 50.000,00 585.243,92 1.170,49% 250.000,00 864.426,54 345,77% 

91 Αποθεματικό 77.500,00 4.615,23 5,96% 50.000,00 585.243,92 1.170,49% 250.000,00 864.426,54 345,77% 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 110.093.871,21 120.997.954,56 109,90% 102.300.644,68 122.096.368,95 119,35% 95.415.978,70 106.095.057,24 111,19% 
Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 28 Πληρωθέντα έξοδα σε σχέση με τα τιμολογηθέντα τριετίας 2017-2019 
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0 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.572.832,82 12.703.418,91 98,97 12.405.886,37 12.566.104,00 98,73 11.546.071,37 11.795.253,46 97,89 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.479.119,12 4.640.647,59 96,52 4.627.837,82 4.734.232,56 97,75 4.471.425,09 4.628.220,25 96,61 

15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.660.713,04 2.883.291,50 92,28 13.990.660,89 14.077.104,84 99,39 13.931.602,00 14.615.412,08 95,32 

20 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ 13.277.384,61 14.514.337,85 91,48 11.376.590,43 11.681.732,34 97,39 11.476.840,81 11.946.619,82 96,07 

25 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0 0 0,00 0 0 0,00 466.511,73 466.511,73 100 

30 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 5.346.465,64 5.497.493,04 97,25 5.059.503,81 5.250.535,59 96,36 2.960.307,62 3.220.907,94 91,91 

35 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.720.447,07 1.869.722,73 92,02 1.673.230,14 1.830.492,32 91,41 1.457.923,50 1.602.196,59 91,00 

40 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.096.216,37 1.111.996,19 98,58 1.218.259,61 1.225.745,69 99,39 1.378.067,34 1.739.656,48 79,21 

45 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 674.664,68 711.616,11 94,81 540.701,35 556.616,36 97,14 491.242,47 587.353,05 83,64 



 

50 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 275.568,07 289.839,11 95,08 143.402,25 144.185,93 99,46 109.825,91 112.049,23 98,02 
6 

(60,

62, 

64, 
69) 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟ

ΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΠΔΕ 1.462.587,25 1.618.204,90 90,38 1.184.721,78 1.204.706,84 98,34 360.943,51 443.979,54 81,30 

70 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.722.866,30 4.859.736,02 97,18 3.527.485,20 3.730.581,03 94,56 3.728.148,79 3.836.830,94 97,17 

80 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Π.Ο.Ε. ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.041.475,63 9.586.602,02 94,31 9.849.208,79 10.544.509,34 93,41 8.099.379,57 8.764.716,50 92,41 
  ΣΥΝΟΛΟ 57.330.340,62 60.286.905,97 95,10% 65.597.488,44 67.546.546,84 97,11 60.478.289,71 63.759.907,61 94,85 

Πηγή: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ιδία επεξεργασία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Βόλος,    17/02/2020 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     Αρ. Πρωτ.: 12873 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                              

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 

2210/27-7-2012/τ. Β΄), όπως ισχύει. 

4. Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) σχετικά με την 

εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων. 

5. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

6. Το Π.Δ. 185/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το άρθρο 175 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

8. Το άρθρο 9 του Ν. 4623/2019. 

9. Το με αρ. πρωτ. 5190/22-01-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης. 

10. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης και των Δ/νσεων και 

Αυτοτελών Τμημάτων του δήμου. 

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ∆ήµου. 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Συγκροτούμε Οµάδα Εργασίας από υπαλλήλους των Διευθύνσεων και Αυτοτελών 

Τμημάτων του Δήμου Βόλου με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2020 

– 2023. 

Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι η 

προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση 

υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην 

ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά 

συνθηκών. Περιλαμβάνουν: 

α) στρατηγικές επιλογές, 

β) επιχειρησιακό σχέδιο και 
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γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γίνεται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό, η 

Υπηρεσία Προγραμματισμού συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα 

του Δήμου. Επιπλέον, η  Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου είναι αρμόδια για την 

υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του και κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

 

Αναλυτικότερα, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι: 

1) Ευστάθιος Νικηφόρου, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α’, 

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιος για τη Γενική Εποπτεία της 

διαδικασίας. 

2) Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με βαθμό Α΄, Αν. Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, 

υπεύθυνη για το γενικό συντονισμό των εργασιών για την κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

3) Βασιλική Μαγαλιού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Πολιτισμός – Αθλητισμός» 

4) Χρήστος Κουκουβίνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνος της 

θεματικής υποομάδας «Κοινωνική Πολιτική - Υγεία - Παιδεία» 

5) Ελευθερία Γιβροπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» 

6) Αργυρούλα Γεωργακοπούλου, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, υπάλληλος 

του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας «Βασικά 

χαρακτηριστικά του Δήμου και Βασικές Υποδομές – Δίκτυα» 

7) Ευδοξία Καραΐσκου, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας «Φυσικό Περιβάλλον 

και Διαχείριση Αποβλήτων» 

8) Μαριάνθη Γκίκα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Προγραμματισμού, και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας 

«Οικιστική Οργάνωση» 

9) Ελένη Χαλέβα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλος 

του Τμήματος Προγραμματισμού, και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, 

Δημοτική Περιουσία, Οικονομικά στοιχεία» 
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10) Μαρία Μπαμπούκα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, υπάλληλος 

της Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδια για την υποστήριξη της θεματικής υποομάδας 

«Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, Δημοτική Περιουσία, 

Οικονομικά στοιχεία» και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε όλες τις θεματικές 

υποομάδες 

 

καθώς και οι παρακάτω υπάλληλοι, οι οποίοι θα συνεργαστούν με την Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών παρέχοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που εκπροσωπούν σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Βόλου: 

 

11) Ηλίας Καλαντζής, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων 

Τεχνολογιών 

12) Μαρία Καζανίδου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σγουρή υπάλληλο του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με 

βαθμό Α΄ 

13) Χρήστος Χρηστομάνος, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών, με βαθμό Γ΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

14) Μαρία Κασαπλέρη, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ 

& Δημόσιας Υγείας 

15) Γεώργιος Ευστρατιάδης, κλάδου ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό 

Β΄, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

16) Παναγιώτα Κουτσιμπού, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ ΚΕΠ (0326) Δημοτικής Ενότητας Βόλου της 

Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

17) Ιωάννα Μπούρα, ειδικότητας Διοικητικού ΠΕ με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

18) Ιωάννης Πολυμενίδης, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό 

Α΄, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων 

19) Μαρία Κυριακίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπάλληλος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης 

20) Μαρία Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄, 

υπάλληλος του Τμήματος Στάθμευσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, με 

αναπληρώτρια την Ανθή Βαρελογιάννη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

υπάλληλο του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών  της ίδιας Διεύθυνσης. 

21) Δημήτριος Μαλακασιώτης, ειδικότητας  Διοικητικού ΠΕ με βαθμό Γ΄, υπάλληλος 

του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

22) Κωνσταντίνος Τσουράπας, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας της Διεύθυνσης Πρασίνου 

23) Ελισσάβετ Κατοίκου, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας , με βαθμό Α΄, 

Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 
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με αναπληρωτή τον Απόστολο Κουβατά, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με 

βαθμό Α΄. 

24) Παρίσης Κτενάς, ειδικότητας Διοικητικού ΠΕ με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης. 

 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, μέσω 

των στελεχών της που ορίζονται ως υπεύθυνοι των θεματικών υποομάδων, είναι υπεύθυνη: 

- να καθοδηγήσει και συντονίσει τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την 

παροχή και συλλογή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την 

περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο και τον 

εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης 

- να καταρτίσει το Στρατηγικό Σχέδιο και να το υποβάλλει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα το εισηγηθεί στο ΔΣ προς συζήτηση και ψήφιση  

- να μεριμνήσει για την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και 

εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία 

- να συντάξει κείμενο με τα πορίσματα των διαδικασιών διαβούλευσης και να 

ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες 

- να καταρτίσει τα σχέδια δράσης, με όλες τις προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη 

των στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες 

- να καθορίσεις τους κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- να συντάξει την τελική πρόταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 

που θα περιλαμβάνει τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου και 

των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2020 – 2023 και να την υποβάλλει 

στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα την εισηγηθεί στο ΔΣ προς 

συζήτηση και ψήφιση 

- να ενημερώνει τη δημοτική αρχή για την πορεία των εργασιών εκπόνησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 σε όλη τη διάρκεια τους. 

 

Με την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστούν και οι αντίστοιχες Ομάδες 

Εργασίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, 

ΔΕΥΑΜΒ), υπό τον συντονισμό των δικών τους Υπηρεσιών Προγραμματισμού. 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

- κ.κ. Αντιδημάρχους 

- Γενικό Γραμματέα του Δήμου 

- Γενικό Διευθυντή του Δήμου 

- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων & Αυτοτελών Τμημάτων των οριζόμενων υπαλλήλων 

- Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  

- Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

- Οριζόμενοι υπάλληλοι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Βόλος,      19/05/2020 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     Αρ. Πρωτ.:     30155 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                              

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 

2210/27-7-2012/τ. Β΄), όπως ισχύει. 

4. Τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) σχετικά με την 

εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων. 

5. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

6. Το Π.Δ. 185/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το άρθρο 175 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

8. Το άρθρο 9 του Ν. 4623/2019. 

9. Το με αρ. πρωτ. 5190/22-01-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης. 

10. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης και των Δ/νσεων και 

Αυτοτελών Τμημάτων του δήμου. 

11. Την με αρ. πρωτ. 12873/17-02-2020 Απόφασή μας. 

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ∆ήµου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 12873/17-02-2020 Απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ7Ο2Ω96-

Ξ1Δ) η οποία διαμορφώνεται ως εξής:  

Συγκροτούμε Οµάδα Εργασίας από υπαλλήλους των Διευθύνσεων και Αυτοτελών 

Τμημάτων του Δήμου Βόλου με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2020 

– 2023. 

Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι η 

προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση 

υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην 

ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά 

συνθηκών. Περιλαμβάνουν: 

α) στρατηγικές επιλογές, 

β) επιχειρησιακό σχέδιο και 
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γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γίνεται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό, η 

Υπηρεσία Προγραμματισμού συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα 

του Δήμου. Επιπλέον, η  Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου είναι αρμόδια για την 

υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του και κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

 

Αναλυτικότερα, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι: 

1) Ευστάθιος Νικηφόρου, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α’, 

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιος για τη Γενική Εποπτεία της 

διαδικασίας. 

2) Τριανταφυλλιά Τριανταφυλλίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με βαθμό Α΄, Αν. Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, 

υπεύθυνη για το γενικό συντονισμό των εργασιών για την κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

3) Βασιλική Μαγαλιού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Πολιτισμός – Αθλητισμός» 

4) Χρήστος Κουκουβίνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνος της 

θεματικής υποομάδας «Κοινωνική Πολιτική - Υγεία - Παιδεία» 

5) Ελευθερία Γιβροπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» 

6) Αργυρούλα Γεωργακοπούλου, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, υπάλληλος 

του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας «Βασικά 

χαρακτηριστικά του Δήμου και Βασικές Υποδομές – Δίκτυα» 

7) Ευδοξία Καραΐσκου, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας «Φυσικό Περιβάλλον 

και Διαχείριση Αποβλήτων» 

8) Μαριάνθη Γκίκα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Προγραμματισμού, και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της θεματικής υποομάδας 

«Οικιστική Οργάνωση» 

9) Ελένη Χαλέβα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, υπάλληλος 

του Τμήματος Προγραμματισμού, και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, 

Δημοτική Περιουσία, Οικονομικά στοιχεία» 
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10) Μαρία Μπαμπούκα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄, υπάλληλος 

της Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδια για την υποστήριξη της θεματικής υποομάδας 

«Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, Δημοτική Περιουσία, 

Οικονομικά στοιχεία» και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε όλες τις θεματικές 

υποομάδες 

11) Αικατερίνη Παυλίδου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, υπεύθυνη της 

θεματικής υποομάδας «Εσωτερικό περιβάλλον: Διοικητική διάρθρωση, Συνεργασίες, 

Δημοτική Περιουσία, Οικονομικά στοιχεία», 

 

καθώς και οι παρακάτω υπάλληλοι, οι οποίοι θα συνεργαστούν με την Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών παρέχοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που εκπροσωπούν σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Βόλου: 

 

12) Ηλίας Καλαντζής, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων 

Τεχνολογιών 

13) Μαρία Καζανίδου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με βαθμό Α΄, 

υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σγουρή υπάλληλο του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού με 

βαθμό Α΄ 

14) Χρήστος Χρηστομάνος, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών, με βαθμό Γ΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

15) Μαρία Κασαπλέρη, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ 

& Δημόσιας Υγείας 

16) Γεώργιος Ευστρατιάδης, κλάδου ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό 

Β΄, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

17) Παναγιώτα Κουτσιμπού, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με βαθμό Α΄, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ ΚΕΠ (0326) Δημοτικής Ενότητας Βόλου της 

Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

18) Ιωάννα Μπούρα, ειδικότητας Διοικητικού ΠΕ με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

19) Ιωάννης Πολυμενίδης, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό 

Α΄, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων 

20) Μαρία Κυριακίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπάλληλος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης 

21) Μαρία Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄, 

υπάλληλος του Τμήματος Στάθμευσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, με 

αναπληρώτρια την Ανθή Βαρελογιάννη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

υπάλληλο του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών  της ίδιας Διεύθυνσης. 
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22) Δημήτριος Μαλακασιώτης, ειδικότητας  Διοικητικού ΠΕ με βαθμό Γ΄, υπάλληλος 

του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

23) Κωνσταντίνος Τσουράπας, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α΄, υπάλληλος του 

Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας της Διεύθυνσης Πρασίνου 

24) Ελισσάβετ Κατοίκου, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας , με βαθμό Α΄, 

Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 

με αναπληρωτή τον Απόστολο Κουβατά, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με 

βαθμό Α΄. 

25) Παρίσης Κτενάς, ειδικότητας Διοικητικού ΠΕ με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης. 

 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, μέσω 

των στελεχών της που ορίζονται ως υπεύθυνοι των θεματικών υποομάδων, είναι υπεύθυνη: 

- να καθοδηγήσει και συντονίσει τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την 

παροχή και συλλογή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την 

περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο και τον 

εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης 

- να καταρτίσει το Στρατηγικό Σχέδιο και να το υποβάλλει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα το εισηγηθεί στο ΔΣ προς συζήτηση και ψήφιση  

- να μεριμνήσει για την οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των εσωτερικών και 

εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία 

- να συντάξει κείμενο με τα πορίσματα των διαδικασιών διαβούλευσης και να 

ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες 

- να καταρτίσει τα σχέδια δράσης, με όλες τις προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη 

των στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες 

- να καθορίσεις τους κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

- να συντάξει την τελική πρόταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 

που θα περιλαμβάνει τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου και 

των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2020 – 2023 και να την υποβάλλει 

στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα την εισηγηθεί στο ΔΣ προς 

συζήτηση και ψήφιση 

- να ενημερώνει τη δημοτική αρχή για την πορεία των εργασιών εκπόνησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 σε όλη τη διάρκεια τους. 

 

Με την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστούν και οι αντίστοιχες Ομάδες 

Εργασίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, 

ΔΕΥΑΜΒ), υπό τον συντονισμό των δικών τους Υπηρεσιών Προγραμματισμού. 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 καα 

Ο Αναπληρών το Δήμαρχο 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

- κ.κ. Αντιδημάρχους 

- Γενικό Γραμματέα του Δήμου 

- Γενικό Διευθυντή του Δήμου 

- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων & Αυτοτελών Τμημάτων των οριζόμενων υπαλλήλων 

- Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  

- Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

- Οριζόμενοι υπάλληλοι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 286/2021 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσιτούµη ∆ιαλεκτή 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Πρακτικού της 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της 25/10/2021. 
 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 25η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ηµέρα της 
εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα έναρξης 18:00, (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συµπληρώθηκε 
µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 
∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19» και την µε αριθµό 643 (Α∆Α: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΜΕΙΚΤΗ (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την 
αριθµ. 82239/21-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα 
χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 

Ο ∆ήµαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος, σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.4555/2018, 
προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Κοινοτήτων 
του ∆ήµου Βόλου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Ακρίβος Αθανάσιος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή, 
Αποστολάκης Ιάσων (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Βακουφτσή Κερασίνα (συµµετείχε µε 
τηλεδιάσκεψη), Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), 
Γαντζού-∆ραµητινού Αφροδίτη (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Γανωτής Κων/νος, 
Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), ∆ασκαλόπουλος Ζαφείριος, 
Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Ζαχείλας Βασίλειος 
(συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Ζάχος Χαράλαµπος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Ζέρβας 
Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Καπούλα 
Αθανασία (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοπάνας Αργύριος, 
Κότογλου ∆έσποινα, Μαλαµατίνης Απόστολος, Μαυρογιάννης Λεωνίδας (συµµετείχε µε 
τηλεδιάσκεψη), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, 
Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Νάσιος Απόστολος, Ντακούµης Βασίλειος (συµµετείχε µε 
τηλεδιάσκεψη), Παπαδηµητρίου-Κλειδωνάρη Άννα-Μαρία (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), 
Παπαδούλης Απόστολος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Παπαθανασίου Ελένη (συµµετείχε 
µε τηλεδιάσκεψη), Πράττος Γεώργιος, Ριζόπουλος Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης, 
Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τζούνης Ευθύµιος, Τόρης Γεώργιος, 
Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσιµπανάκος ∆ηµήτριος (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Τσιτούµη 
∆ιαλεκτή (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη), Φάτσης Στέργιος, Χάλαρη Σοφία, Χαρανά-
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Μπασδάνη Σόνια-Φωτεινή (συµµετείχε µε τηλεδιάσκεψη) 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ιαµαντένιας Θεολόγος, Ιγγλέσης Χριστόφορος, Καντόλα Βιολέττα, Λούλης Κων/νος, 
Μήτρου Βιολέττα 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος 
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, κα Νταφοπούλου Γεωργία. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου Βόλου - Α' Φάση 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2020-2023. 
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου το υπ’ αριθ. 78159/08-10-2021 έγγραφο του Προέδρου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 1/08-10-2021 απόφαση-
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Βόλου, που αφορά στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του ∆ήµου Βόλου – Α’ Φάση Στρατηγικό Σχέδιο, καθώς και το συνηµµένο σ’ αυτό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ήµου Βόλου, ως ακολούθως: 
 
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    Βόλος, 08/10/2021                               

       ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                     Αριθ. Πρωτ.:78159                
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                   
 

                                                             ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου   
                                                                               

                                                                                                          κ.  Γεώργιο Μουλά 
 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την “Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου Βόλου – 

Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2020-2023” 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. 1/8.10.2021  Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Βόλου 

µε θέµα την Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου Βόλου – Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

για την περίοδο 2020-2023 και παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην προσεχή συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου, λόγω αρµοδιότητας. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης 

της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Βόλου 
της 8ης  Οκτωβρίου  2021 

 
 
Στο Βόλο, σήµερα, την 8η  Οκτωβρίου 2021, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε στο 
∆ηµαρχείο Βόλου, η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου ύστερα από τη µε  αριθµ. 76377/04-10-2021 πρόσκληση 
του  Προέδρου, ∆ηµάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέου, η οποία κοινοποιήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα 
µέλη. 
∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας  καθώς στο σύνολο των 13 µελών, παρόντα ήταν τα δεκατρία:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
- Αχιλλέας Μπέος  – ∆ήµαρχος Βόλου  
-  Θεοδώρου Αθανάσιος – Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης   και Τεχνικών Υπηρεσιών.  
- Σταυρίδης Αθανάσιος – Αντιδήµαρχος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Βιώσιµης Κινητικότητας.  
- Πράττος Γεώργιος – Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας.  
- Μαλαµατίνης Απόστολος – Αντιδήµαρχος Πρασίνου.  
- Ζέρβας Ανδρέας – Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας.   
- Κοπάνας Αργύριος – Αντιδήµαρχος Περιφερειακών Ενοτήτων (πλην αυτής της Νέας Ιωνίας),  
- Στεφόπουλος Χρήστος  – Αντιδήµαρχος Νέας Ιωνίας  και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 
- Καπουρνιώτης Μιχάλης   – Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης – Επιχειρηµατικότητας.   
- Ζαρκάδας Βεργής Απόστολος  – Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης.  
- Κότογλου ∆έσποινα   – Αντιδήµαρχο Παιδείας και Πολιτισµού.  
- Μορφογιάννη Αναστασία – Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,  ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων – 

Εκδηλώσεων.  
- Μποντού – Τοκαλή Γεωργία   – Αντιδήµαρχος Τουρισµού.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
-  
 Για την τήρηση των πρακτικών στη συνεδρίαση παρέστη η γραµµατέας της επιτροπής Κραβαρίτου Αιµιλία. 
 
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:  «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου Βόλου - Α’ 
Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2020-2023».  
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης… 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου 

του ∆ήµου Βόλου - Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
για την περίοδο 2020-2023».   

 
Ο ∆ήµαρχος Βόλου  και Πρόεδρος της Επιτροπής, λαµβάνοντας το λόγο αναφέρθηκε στο σχέδιο του 
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ήµου Βόλου – Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2020 – 2023 και 
στις κατευθυντήριες γραµµές επάνω στις οποίες διαµορφώθηκε το σχέδιο του Προγράµµατος. Στη συνέχεια 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Στρατηγικού Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιο 
Θεοδώρου,  ο οποίος παρουσίασε την εισηγητική έκθεση της αναπληρώτριας προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών κ. Τρ. Τριανταφυλλίδου στην οποία αναφέρεται 
ότι, 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, υποχρεούνται να 
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εκπονούν επιχειρησιακά προγράµµατα. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και µε το 
άρθρο 175 Ν.4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης), επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α' βαθµού. Με το άρθρο 9 (Ν. 4623/2019) ορίζεται η διαδικασία έγκρισης από 
την Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια Αντιδήµαρχος κ. Θεοδώρου ανέπτυξε στα µέλη της επιτροπής τα 
βασικά σηµεία του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τους κεντρικούς του άξονες όπως αυτό 
κατατέθηκε από την αρµόδια ∆ιεύθυνση.  
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Βόλου κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
  Έχοντας υπόψη: 
- Το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ήµου Βόλου – Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την περίοδο 
2020 – 2023, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και συνοδεύει το παρόν πρακτικό,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
- Εγκρίνει το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ήµου Βόλου – Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την 
περίοδο 2020 – 2023, όπως αναλύεται στα επισυναπτόµενα έγγραφα και τους πίνακες που συνοδεύουν το παρόν 
πρακτικό.  
- Εισάγει το θέµα προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω αρµοδιότητας.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 1/2021. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα µέλη 
                             
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Βόλος 8 Οκτωβρίου 2021 
 
 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής & 
∆ήµαρχος Βόλου 

 
 
 

Αχιλλέας Μπέος 
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 Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 78159/08-10-2021 έγγραφο του Προέδρου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 1/08-10-2021 απόφαση -
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Βόλου, που αφορά στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του ∆ήµου Βόλου – Α’ Φάση Στρατηγικό Σχέδιο 
 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
- µε τη θετική ψήφο των είκοσι έξι (26) παρόντων µελών της παράταξης του εκλεγέντος 
∆ηµάρχου, 

- τη θετική ψήφο των τριών (3) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη 
σε εκλογική δύναµη κ.κ. Καπούλα Αθανασίας, Φάτση Στέργιου και Ζάχου Χαράλαµπου, 

- την αρνητική ψήφο των έξι (6) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε τρίτη σε 
εκλογική δύναµη κ.κ. Αποστολάκη Ιάσονα, Παπαθανασίου Ελένης, Μαυρογιάννη 
Λεωνίδα, Γαντζού-∆ραµητινού Αφροδίτης, Ακρίβου Αθανάσιου και Τσιτούµη ∆ιαλεκτής, 

- την αρνητική ψήφο των τεσσάρων (4) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε 
τέταρτη σε εκλογική δύναµη κ.κ. Παπαδούλη Απόστολου, Παπαδηµητρίου-Κλειδωνάρη 
Άννας Μαρίας, Βακουφτσή Κερασίνας και Τσιµπανάκου ∆ηµήτριου,  

- την αρνητική ψήφο των τριών (3) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε 
πέµπτη σε εκλογική δύναµη κ.κ. Ριζόπουλου Απόστολου, Ντακούµη Βασίλειου και 
Τσαλούχα Θεόδωρου, καθώς και 

- τη θετική ψήφο των ανεξάρτητων δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Ζαχείλα Βασίλειου και 
Χαρανά-Μπασδάνη Σόνιας-Φωτεινής 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  
 Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ράσης – Α’ Φάση Στρατηγικός 
Σχεδιασµός 2020-2023, το πλήρες κείµενο του οποίου διατυπώνεται στο συνηµµένο τεύχος, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 
 Το τελικό κείµενο του Στρατηγικού Σχεδιασµού να αναρτηθεί, αυτούσιο στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόλου www.dimosvolos.gr και παράλληλα να δηµοσιοποιηθεί µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι πολίτες και φορείς του ∆ήµου 
Βόλου, προκειµένου να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις τους. 
 
 Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 286/2021 
 

 
Ο Πρόεδρος του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Υπογραφή 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Βόλος 26 Οκτωβρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ 

 
Τα Μέλη 
Υπογραφές 
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