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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

    Σύμφωνα με τα άρθρα  203-206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 
θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από 
τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που καταρτίστηκε μετά την 
εφαρμογή του Καλλικράτη , σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 266 του Ν.3852/201ο ήταν για την 
διετία 2013-2014 , ενώ το παρόν είναι το δεύτερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αφορά την 
πενταετία 2015-2019.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ωραιοκάστρου συνιστά ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015 -2019, 
σε εναρμόνιση με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Ειδικότερα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που 
εξειδικεύονται  σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας, με απώτερο σκοπό την προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.  

Το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση 
του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά :  

 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του Δήμου : Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών 
υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών 
Προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο .  

 Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση 
και το όραμα της Δημοτικής Αρχής και αποτυπώνονται στις  προτεραιότητες του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου .  

 Είναι στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου : Η 
κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η 
διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, 
των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του .  

 Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου : Σκοπός 
της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του 
επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών του Δήμου. Ο 
ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον  επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς   
προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες επιφορτίζονται να υλοποιούν τμήματα του.  

 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων : Κατά τη διαδικασία 
σύνταξης του συμμετέχουν: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί φορείς, 
πολίτες και ομάδες δημοτών που επιθυμούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη 
και στη αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου.  
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 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης – αξιολόγησης : Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους οι οποίοι εξειδικεύονται και με 
τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρακολουθείται και αξιολογείται  .  

 

 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 Με την Υπουργική απόφαση 18183 ΦΕΚ 534 ,Β 13/4/2007 καθορίστηκε η δομή και το 
περιεχόμενο των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. , η οποία τροποποιήθηκε με την 
5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ . Με τα άρθρα 203-207 του κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά , η υποχρέωση κατάρτισης ΕΠ από 
τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ .  

Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και καθορίζεται η 
διαδικασία κατάρτισης τους καθώς και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης που τα 
εξειδικεύουν . Το υπουργείο Εσωτερικών με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 
που εξέδωσε , έδωσε τις ακόλουθε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την κατάρτιση 
των Ε.Π.:  

1. Την  αρ. 45/58939/25-10-2006 εγκύκλιο του Υφ. Εσωτερικών για τον σκοπό , τη 
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

2. Την Υπ. Απόφαση 18183 ΦΕΚ 534 ,Β 13/4/2007 που καθορίστηκε η δομή και το 
περιεχόμενο των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α 

3. Την  υπ άριθμ. 66/50837/14-9-2007 απόφαση του Υφ. Εσωτερικών σχετικά με τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α 

4. Το ΠΔ 187/2007 με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων . 

5. Το ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τ. Α) « Όργανα και διαδικασία κατάρτισης , 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΕΠ των ΟΤΑ α΄ βαθμού) .  

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος , βασίστηκε σε 
στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει , του 
προηγούμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου , κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του Σχεδίου του ΕΠ. Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας  2014 -2020 .  

Το κείμενο που περιλάμβανε την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
( ανάλυση SWOT) συζητήθηκε από το τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης και 
Πληροφορικής μαζί με τις υπηρεσίες  και τα ΝΠ του Δήμου , με σκοπό την εκ μέρους τους 
διατύπωση παρατηρήσεων .  
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Ειδικότερα η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου  (Α΄ Φάση κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος) ολοκληρώνεται με την η διαδικασία των ακόλουθων 5 
βημάτων:  

 Βήμα 1 : Προετοιμασία και Οργάνωση  

   Αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος , με ενέργειες όπως, η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων 
της δημοτικής αρχής , συγκρότηση , με πρωτοβουλία του Τμήματος Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του επιχειρησιακού 
προγράμματος του Δήμου  ,  πρόσκληση προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, για την υποβολή των προτάσεων τους, ανά τομέα δράσης προκειμένου ο Δήμος 
να καταλήξει στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό , συνεχή ενημέρωση των προϊσταμένων των 
υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του .   
 
 

 Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της 
περιοχής του Δήμου  

Σε αυτό το βήμα περιγράφεται συνοπτικά η γενική , μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του 
Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά , πληθυσμιακά ,κοινωνικά , οικονομικά , πολεοδομικά 
και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της .  

Στη συνέχεια αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα 
τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που ο Δήμος πρέπει να αντιμετωπίσει και έχει 
αρμοδιότητες στους  ακόλουθους θεματικούς τομείς  :  

« Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» , 

 « Κοινωνική Πολιτική , Παιδεία , Πολιτισμός  , Αθλητισμός και Υγεία» ,  

«Τοπική οικονομία και Απασχόλησης» , 

 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου»    

 Βήμα 3   : Συνοπτική αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών 
προσώπων τους  

Συνοπτική αξιολόγηση των βασικών λειτουργικών και οργανωτικών χαρακτηριστικών κάθε 
υπηρεσίας  

 Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου 

  Σκοποί τους βήματος είναι :  

α) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας  

β) Η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού στόχων  

γ) Η ομαδοποίηση των στόχων σε Άξονες και Μέτρα και ενδεικτικές ενέργειες για την 
υλοποίηση τους  

 Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης  
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Περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :  

 Το τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής υποβάλλει το σχέδιο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Εκτελεστική Επιτροπή , η οποία το εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση . 

 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο  

 Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται 
προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (αρθρ. 76 Ν. 3852/2010) 

 Δημοσιοποίηση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για διαβούλευση , τουλάχιστον 
επί δύο (2) εβδομάδες με καταχώριση στην ιστοσελίδα του Δήμου , καθώς και με 
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά την διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβάλλονται 
προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά  

 Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης , στην οποία 
περιλαμβάνονται οι προτάσεις ομαδοποιημένες ανά Άξονα , Μέτρο και Στόχο και 
ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών .  

 Αν κριθεί απαραίτητο από τη Εκτελεστική Επιτροπή , με βάση τα συμπεράσματα της 
διαβούλευσης , αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου και ολοκληρώνεται η 
Α΄ φάση  κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος .  

 

Η κατάρτιση της  Β΄ φάσης του Προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και 
οικονομικό προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί με τα ακόλουθα βήματα :  

1. Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης  

2. Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων  

3. Οικονομικός προγραμματισμός (Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων) 

4. Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες   
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Η διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

 

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής 

(Αποτύπωση) 

 Κοινωνική 
Πολιτική-
Παιδεία, 

Πολιτισμός-
Αθλητισμός 

  
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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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 .   Στρατηγικός   Σχεδιασμός  2015 -2019 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά   
 

 

        

  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   

        
  

        

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

        
  

        

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

        
  

        

  
ΕΔΡΑ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   

        

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 10 
 

  1.1.1.1.  Η  Θέση  του Δήμου  

 

  Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. 
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                                1.1.1.2       ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ   ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Με τον Ν. 3852/2010 ( Πρόγραμμα Καλλικράτης οι τρεις πρώην Δήμοι ,  Ωραιοκάστρου, 
Καλλιθέας και Μυγδονίας αποτελούν τις σημερινές Δημοτικές Ενότητες του νέου Δήμου 
Ωραιοκάστρου με έδρα το Ωραιόκαστρο .   

Δημοτικές/Τοπικές 

κοινότητες 
Έκταση Θέση της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 

Δ.Κ. Ωραιοκάστρου 

21
,8

55
 k

m
 2  

 

 

Δημοτικές/Τοπικές 

κοινότητες 
Έκταση Θέση της Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Τ.Κ. Πενταλόφου 

97
,4

94
 k

m
 2  

 

Τ.Κ. Μεσαίου 

Τ.Κ. Νέας Φιλαδελφείας 

Τ.Κ.Νεοχωρούδας 
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Δημοτικές/Τοπικές 

κοινότητες 
Έκταση Θέση της Δ.Ε. Μυγδονίας 

Δ.Κ. Λητής 

98
,5

06
 k

m
 2  

 

Δ.Κ. Δρυμού 

Τ.Κ. Μελισσοχωρίου 

 

      
 

1.1.1.3       Η Έκταση  

 
Σε ότι αφορά την έκταση, η συνολική έκταση του νέου Δήμου Ωραιοκάστρου διαμορφώνεται 
σε   217,855 km 2. Ειδικότερα :  
 
 

Δημοτικές 
Ενότητες 

Έκταση, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, 2001 

Με εσωτερικά ύδατα Χωρίς εσωτερικά 
ύδατα 

Ωραιοκάστρου 
21,855 km 2 21,855 km 2 

Καλλιθέας 
97,494 km 2 97,394 km 2 

Μυγδονίας 
98,506 km 2 98,506 km 2 

ΔΗΜΟΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

217,855 km 2 217,755 km 2 
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1.1.1.4       Ο Πληθυσμός και  Ηλικιακή Διάρθρωση του Δήμου 
 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι Δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος 
συστάθηκε με το Ν. 3852/2010 (Νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» -ΦΕΚ Α87/7-6-2010) από τη 
συνένωση των τριών πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας στο 
βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης και έδρα του είναι το Ωραιόκαστρο. 

 
Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανέρχεται, σύμφωνα με τα 
προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 (πηγή ΕΣΥΕ), σε 38.330 κατοίκους 
(19.500 άνδρες και 18.830 γυναίκες ). Επίσης, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της 
Απογραφής του 2011 (πηγή ΕΣΥΕ), η πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο 
ανέρχεται σε 175,94%.  Αντίστοιχα σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο μόνιμος 
πληθυσμός ανέρχονταν σε 24.962 κατοίκους.  

Αύξηση πληθυσμού παρουσιάστηκε και κατά την δεκαετία 1991-2001, σε όλες τις Δ.Ε. του 
Δήμου Ωραιοκάστρου.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου ο συνολικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 
54 % τη δεκαετία 1991-2001. 

Με βάση της πληθυσμιακές εξελίξεις στην Δ.Ε. Καλλιθέας, διακρίνονται οι εξής κύριες 
περίοδοι: 

 1961 – 1971: Οι -τότε- κοινότητες Μεσαίου και Ν. Φιλαδέλφειας παρουσίασαν μεγάλη 
μείωση του πληθυσμού τους, κυρίως λόγω μετανάστευσης. Η κοινότητα 
Νεοχωρούδας παρουσίασε μικρότερη μείωση, ενώ η κοινότητα Πενταλόφου σχετική 
σταθερότητα. 

 1971 – 2001: Ο πληθυσμός αυξανόταν διαρκώς σε όλα τα ΔΔ του Δήμου, με 
εξαίρεση μια μικρή μείωση στην κοινότητα Νεοχωρούδας τη δεκαετία 1971-81. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζονται την περίοδο 81-91, 
με σημαντικότερες αυτές στα ΔΔ Ν. Φιλαδέλφειας (34,5%) και Μεσαίου (33,94%). 

Οι περιοχές Πενταλόφου και Νεοχωρούδας όχι μόνο συγκράτησαν, αλλά αύξησαν τον 
πληθυσμό τους, λόγω του γεγονότος ότι διατήρησαν και ανέπτυξαν μορφές απασχόλησης 
(κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, κλπ.). Αντίθετα, οι περιοχές Μεσαίου και Ν. Φιλαδέλφειας 
ανακτούν τις τελευταίες δεκαετίες τον πληθυσμό τους, ο οποίος είχε μεταναστεύσει την 
περίοδο 61-81. 

Επίσης, σημαντική αύξηση του πληθυσμού παρατηρήθηκε και στη Δ.Ε. Μυγδονίας. Η 
ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού κατά την περίοδο 1991 – 2001 η οποία ήταν της τάξεως 
του 20,6%. 
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Κατά τη δεκαετία 2001-2011, στο Δήμο Ωραιοκάστρου παρατηρείται μια διαχρονική 
αύξηση του πληθυσμού. Πράγματι, ο μόνιμος πληθυσμός κατά την τελευταία απογραφή του 
2011 αυξήθηκε από 24.962 σε 38.317 κατοίκους όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα :   

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο μόνιμος1πληθυσμός του Δήμου είναι 38.317 
(πίνακας 1), ενώ ο defacto2 πληθυσμός είναι  38.185 (πίνακας 2). Η συνολική έκταση του 
Δήμου Ωραιοκάστρου ανέρχεται σε 217,855 km2. 

Πίνακας 1. Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Ωραιοκάστρου 

 

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός 

Περιγραφή  
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.110 
Τοπική Κοινότητα Μεσαίου 1.192 
Μεσαίο 533 
Μονόλοφος 370 
Πετρωτό 289 
Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας 923 
Νέα Φιλαδέλφεια 923 
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας 1.973 
Αλέξανδρος Υψηλάντης 270 
Νεοχωρούδα 1.703 
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 2.022 
Πεντάλοφος 2.022 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 10.491 
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού 3.659 
Δρυμός 3.659 
Δημοτική Κοινότητα Λητής 3.523 
Ανθούπολη 221 
Λητή 3.302 
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 3.309 
Άγιος Δημήτριος 22 
Μελισσοχώρι 3.287 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 21.716 
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου 21.716 
Άγιος Γεώργιος 329 
Εγνατία 103 
Νεόκαστρο 432 
Ωραιόκαστρο 20.852 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Έδρα: Ωραιόκαστρο) 38.317 

 

                                                             
1 Ως μόνιμος πληθυσμός ορίζεται ο συνολικός πληθυσμός που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά 
την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην 
επικράτεια της χώρας. 
2 Ως defacto πληθυσμό ορίζουν οι στατιστικές υπηρεσίες το συνολικό πληθυσμό που βρέθηκε και 
απογράφηκε κατά την απογραφή στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, ανεξάρτητα από το αν διαμένει 
μόνιμα στον τόπο αυτό, ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός. 
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Πίνακας 2. DeFacto Πληθυσμός Δήμου Ωραιοκάστρου 

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. DE FACTO Πληθυσμός 

Περιγραφή  
DeFacto 

Πληθυσμός 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.103 
Τοπική Κοινότητα Μεσαίου 1.191 
Μεσαίο 528 
Μονόλοφος 376 
Πετρωτό 287 
Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας 936 
Νέα Φιλαδέλφεια 936 
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας 1.957 
Αλέξανδρος Υψηλάντης 266 
Νεοχωρούδα 1.691 
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 2.019 
Πεντάλοφος 2.019 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 10.481 
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού 3.653 
Δρυμός 3.653 
Δημοτική Κοινότητα Λητής 3.533 
Ανθούπολη 217 
Λητή 3.316 
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου 3.295 
Άγιος Δημήτριος 23 
Μελισσοχώρι 3.272 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 21.601 
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου 21.601 
Άγιος Γεώργιος 324 
Εγνατία 102 
Νεόκαστρο 425 
Ωραιόκαστρο 20.750 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Έδρα: Ωραιόκαστρo) 38.185 

 

 

Ηλικιακή Διάρθρωση 

Παρατηρώντας την πυραμίδα ηλικιών παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η βάση της 
(νεαρές ηλικίες) είναι καλά αναπτυγμένη, ενώ οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων 
είναι περιορισμένες.  

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ατόμων νεαρής και μέσης ηλικίας, δηλαδή 
καθαρά ηλικίες που αποτελούν εργατικό δυναμικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναλάβει 
αναπτυξιακές δράσεις. Οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες έχουν αυξήσει τον αριθμό τους 
την τελευταία δεκαετία. 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Συνολική Έκταση Δήμου (τ.χμ.):  217,855           

Έκταση ανά Δημοτική Ενότητα(τ.χμ.): 

ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 97,494  ΔΕ 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 98,506 ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 21,855 

    

Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Ωραιοκάστρου            
(Απογραφή 2011) 38.317    

  

Μόνιμος Πληθυσμός ανά Δημοτική Ενότητα (Απογραφή 2011): 

ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.110  ΔΕ 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 10.491 ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 21.716     

Πυκνότητα Πληθυσμού Δήμου Ωραιοκάστρου(κάτοικοι ανά τ. χιλιόμετρο): 175,94   

ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 67,67  
ΔΕ 

ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 106,50 
ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

993,64 
    

 

Σύνθεση πληθυσμού (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση) 
 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

απογραφής της ΕΣΥΕ για το 2011, εμφανίζει ισόρροπη κατανομή ανάμεσα στα δύο 
φύλα, με μικρή υπεροχή των ανδρών (50,9% άνδρες και 49,1% γυναίκες).  

 

Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων, η εικόνα είναι ανάλογη με τους άνδρες να υπερτερούν 

αριθμητικά σε δύο (Δ.Ε. Καλλιθέας και Δ.Ε. Μυγδονίας) από τις συνολικά τρείς Δημοτικές 

Ενότητες και μόνο στη Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου ο γυναικείος πληθυσμός υπερτερεί 

του ανδρικού. 

 

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων στο Δήμο Ωραιοκάστρου 
(2011) 

Δημοτικές Ενότητες Άρρενες Θήλεις Αμφοτέρων 
των φύλων 

Ωραιοκάστρου 10.760 10.956 21.716 
Καλλιθέας 3.106 3.004 6.110 
Μυγδονίας 5.626 4.865 10.491 

Σύνολο 19.492 18.825 38.317 
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Η μελέτη της ηλικιακής δομής του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς επιτρέπει τη 

εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις δημογραφικές προοπτικές. Επίσης, συμβάλει 

στην εκτίμηση του επιπέδου της κοινωνικής ανάπτυξης με τη σύνθεση και το μέγεθος του 

γεροντικού πληθυσμού και παρέχει πληροφορίες για τις προοπτικές της οικονομικής 

ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, δίδοντας ενδείξεις 

για το εργατικό δυναμικό (μέγεθος, σύνθεση κ.λ.π.), την έκταση και τη σύνθεση της αγοράς 

εργασίας κλπ. 

 

Ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρούνται ενδιαφέρουσες διαφορές. Οι γυναίκες υπερτερούν 

των ανδρών στις ηλικίες 30 έως 49 ετών, 60 έως 69 ετών καθώς και στις ηλικίες 80 
ετών και άνω. Αντιθέτως ο ανδρικός πληθυσμός υπερτερεί αριθμητικά στις ηλικίες έως 
29 ετών, 50 έως 59 ετών καθώς και στις ηλικίες 70 έως 79 ετών.  

 

 
Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Ωραιοκάστρου ανά φύλο (2011) 

Ηλικία Άρρενες Θήλεις 

0 – 9 ετών 2.723 2.530 
10 – 19 ετών 2.493 2.177 
20 – 29 ετών 2.682 1.992 
30 – 39 ετών 2.969 3.300 
40 – 49 ετών 3.116 3.254 
50 – 59 ετών 2.368 2.236 
60 – 69 ετών 1.515 1.535 
70 – 79 ετών 1.111 1.107 

80+ ετών 515 694 

Σύνολο 19.492 18.825 
 

Ο παιδικός και νεανικός πληθυσμός ηλικίας έως 24 ετών αποτελεί το 31,8% του 
συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι ο ενεργός 
πληθυσμός (25-64 ετών) αποτελεί το 55,8% του πληθυσμού του Δήμου Δομοκού. Το 

υπόλοιπο 12,5% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων 

ηλικιών (65 ετών και άνω).  

 

Προκειμένου να συμπληρωθεί το δημογραφικό προφίλ του Δήμου υπολογίζονται τρεις 

δημογραφικοί δείκτες (Γήρανσης, Νεανικότητας και Εξάρτησης) οι τιμές των οποίων 

εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Δημογραφικοί Δείκτες του Δήμου Ωραιοκάστρου για το έτος 2011 

Δημογραφικοί δείκτες  

Δείκτης Γήρανσης 0,62 

Δείκτης Εξάρτησης 0,48 

Δείκτης Αντικατάστασης 1,45 

Μέση ηλικία 36,9 

 

Βάσει των στοιχείων της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011, το μεγαλύτερο ποσοστό (20,7%) 
του πληθυσμού του Δήμου διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ενώ το ποσοστό αυτών που 

εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή ανέρχεται σε 2,3%. Το 
ποσοστό του πληθυσμού που συνεχίζει σπουδές μετά το λύκειο είναι συνολικά 
25,6%, με τους κατόχους πτυχίων ΑΕΙ, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου να 

ανέρχονται στο 14% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Το 1,2% του πληθυσμού των 
δημοτών δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. 

 
Ποσοστό πληθυσμού Δ. Ωραιοκάστρου ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης για το 2011 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Ποσοστό (%) πληθυσμού Δ. 
Ωραιοκάστρου 

Διδακτορικό 0,4 

Μεταπτυχιακό 1,6 

Πτυχίο Παν/μίου - Πολ/χνείου και 
ισότιμων σχολών 12,1 

Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων 
σχολών 5,5 

Πτυχίο ανώτερων επαγγελματικών 
σχολών 0,7 

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ) 5,4 

Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, 
Εκκλησιαστικού κλπ.) 20,7 

Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου 3,4 

Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών 2,8 

Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 9,8 

Απολυτήριο Δημοτικού 17,1 
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Επίπεδο Εκπαίδευσης Ποσοστό (%) πληθυσμού Δ. 
Ωραιοκάστρου 

Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά γνωρίζει 
γραφή και ανάγνωση 2,3 

Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή 8,1 

Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 1,2 

Παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 
1/1/2005 8,9 

 

 

 

Αναλυτικά το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου ανά Δημοτική 

Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Κατοίκων Δήμου Ωραιοκάστρου (2011) 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Δημοτική 
Ενότητα 

Ωραιοκάστρου 

Δημοτική 
Ενότητα 

Καλλιθέας 

Δημοτική 
Ενότητα 

Μυγδονίας 

Διδακτορικό 110 3 26 

Μεταπτυχιακό 462 14 125 

Πτυχίο Παν/μίου-
Πολ/χνείου και ισότιμων 

σχολών 
3372 194 1070 

Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 
ισότιμων σχολών 1302 189 600 

Πτυχίο ανώτερων 
επαγγελματικών σχολών 175 32 71 

Πτυχίο 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια 
κλπ) 

1278 225 547 

Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού,Εκκλησιαστικού 

κλπ.) 
4980 730 2228 

Πτυχίο Επαγγελματικού 
Λυκείου 546 403 356 

Πτυχίο Επαγγελματικών 
Σχολών 432 297 335 
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Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Δημοτική 
Ενότητα 

Ωραιοκάστρου 

Δημοτική 
Ενότητα 

Καλλιθέας 

Δημοτική 
Ενότητα 

Μυγδονίας 

Απολυτήριο τριτάξιου 
Γυμνασίου 2074 780 915 

Απολυτήριο Δημοτικού 2702 1745 2110 

Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, 
αλλά γνωρίζει γραφή και 

ανάγνωση 
238 405 255 

Ολοκλήρωσε την 
προσχολική αγωγή 1904 427 790 

Δεν γνωρίζει γραφή και 
ανάγνωση 60 206 211 

Παιδιά που γεννήθηκαν 
μετά την 1/1/2005 2081 460 852 
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1.1.1.5    Ιστορικά Στοιχεία 

 

   Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου 

Ο πρώην Δήμος Ωραιοκάστρου είχε συσταθεί στις 1/1/1995. Ο πρώην Δήμος Ωραιοκάστρου 
αποτελεί σήμερα (βάση του Προγράμματος Καλλικράτης (Νόμος 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» -ΦΕΚ Α87/7-6-2010)), μία από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του νέου 
διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. Η Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου συμπεριλαμβάνει 
τους οικισμούς Ωραιοκάστρου, Γαλήνης, Παλαιοκάστρου.  

Η ιστορία του Ωραιοκάστρου (Α. Τσακαλίδης, Έκδ. Δήμου Ωραιοκάστρου, 1998) ξεκινά λίγο 
πριν και κυρίως από το 1922 με την εγκατάσταση στην περιοχή των πρώτων προσφύγων 
από τον Πόντο, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 1930. Η Επιτροπή Αποκατάστασης 
Προσφύγων παραχώρησε στους Έλληνες πρόσφυγες του Πόντου γεωργικό κλήρο (1932) και 
αργότερα τα οικόπεδα (1939), σε μια συνολική έκταση 22.000 στρεμμάτων, που άρχιζε από 
το σημερινό Παλαιόκαστρο (τότε Νταούτ Μπαλή) και τελείωνε στις παρυφές του σημερινού 
οικισμού της Ασπρόβρυσης (τότε Ακ Μπουρνάρ). Οι πρώτοι κάτοικοι ασχολούνταν με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. Το όνομα του νέου οικισμού υιοθετήθηκε από τη γενική 
συνέλευση των κατοίκων,  σε ανάμνηση του «Ωραίου Κάστρου», που υπήρχε ανάμεσα στα 
χωριά Χατς και Άγιος Φωκάς του Πόντου. Το 1926  συγκροτήθηκε σε Κοινότητα και από  το 
1995  λειτουργεί ως Δήμος.  Σήμερα ο Δήμος Ωραιοκάστρου αποτελείται από τους οικισμούς: 
Ωραιοκάστρου (έχει συγχωνευθεί με την Ασπρόβρυση, η οποία κατοικείται από το 1915 και 
μέχρι το 1981 ανήκε στην Κοινότητα Μελισσοχωρίου), Γαλήνης (1955), Παλαιοκάστρου 
(κατοικούνταν και πριν το 1923 από ντόπιους γηγενείς και βλάχους, μέχρι το 1926 υπαγόταν 
διοικητικά στη Νεοχωρούδα, το 1953-1955 αποτέλεσε ξεχωριστή Κοινότητα, οπότε 
συγχωνεύθηκε πάλι με την Κοινότητα Ωραιοκάστρου) και Αμφιθέας.   

Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας 

Ο πρώην Δήμος Καλλιθέας είχε δημιουργηθεί με το Νομοσχέδιο «Ι. Καποδίστριας» για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, το 1997. Δημιουργήθηκε από τη συνένωση των κοινοτήτων 
Πεντάλοφου, Νεοχωρούδας, Ν. Φιλαδέλφειας και Μεσαίου (οικισμοί Μεσαίο, Πετρωτό, 
Μονόλοφος). Έδρα του ήταν ο Πεντάλοφος, ενώ περιελάμβανε ακόμη τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα Νεοχωρούδας, Ν. Φιλαδέλφειας και Μεσαίου (οικισμοί Μεσαίο, Πετρωτό, 
Μονόλοφος).  

Ο πρώην Δήμος Καλλιθέας αποτελεί σήμερα (βάση του Προγράμματος Καλλικράτης (Νόμος 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» -ΦΕΚ Α87/7-6-2010)), μία από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου Ωραιοκάστρου.  

Οι οικισμοί του Δήμου Καλλιθέας απαντώνται στην περιοχή, στις σημερινές περίπου θέσεις, 
από την απελευθέρωση της Μακεδονίας και την προσάρτηση της στο Ελληνικό κράτος. 
Αναλυτικά: 
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α) Ο οικισμός Πεντάλοφος είχε την ονομασία Γραδεμπόριο μέχρι το 1953 και αποτελούσε 
αυτοτελή κοινότητα από το 1918 μέχρι την ένταξη της στον Δήμο Καλλιθέας. Τον οικισμό 
δεν κατοίκησαν πρόσφυγες. 

β) Ο οικισμός Νεοχωρούδας εμφανίζεται με αυτό το όνομα και αποτελεί κοινότητα 
περιλαμβάνοντας τους οικισμούς: Χαρμάν Κιόϊ (σημερινό Ελευθέριο) μέχρι το 1926 (οπότε 
έγινε ανεξάρτητη κοινότητα), Νταούτ Μπαλί (σημερινό Ωραιόκαστρο), Αραπλί και Ντουλάρ 
(σημερινή Μαγνησία) μέχρι το 1926. Τον οικισμό δεν κατοίκησαν πρόσφυγες. 

γ) Ο οικισμός Ν. Φιλαδέλφεια πριν την απελευθέρωση είχε την ονομασία Νάρρες, από όπου 
και η σημερινή ονομασία της περιοχής. Μετά την απελευθέρωση και μέχρι το 1933 υπαγόταν 
στην κοινότητα Αγιονερίου του Νομού Κιλκίς με το όνομα «Φιλαδελφιανά», όνομα που 
κράτησε ως τη δεκαετία του ’60, οπότε και άλλαξε σε Νέα Φιλαδέλφεια. Ο οικισμός δέχθηκε 
στο διάστημα των δεκαετιών 1910, 1920, 106 οικογένειες προσφύγων, 339 άτομα. 

δ) Ο οικισμός Μεσαίο αποτελεί συνέχεια μικρού προϋφιστάμενου τούρκικου οικισμού με το 
όνομα Τζουμαά Μαχαλέ. Με το Β.Δ. 29-3-1933 με ονομασία Μεσσιό είναι έδρα κοινότητας 
που περιλαμβάνει τα χωριά Πετρωτό (Γενή Μαχαλέ), Πουρνάρι (Πουρνάρ Μαχαλέ) και 
Μονόλοφο (Νταουτλή). Αργότερα με το Β.Δ. 21-11-1949 ο οικισμός μετονομάζεται σε 
Μεσαίο και η κοινότητα αντίστοιχα σε Κοινότητα Μεσαίου. Ο οικισμός δέχθηκε στο διάστημα 
των δεκαετιών 1910, 1920, 43 οικογένειες προσφύγων, 130 άτομα. 

ε) Ο οικισμός Πετρωτό δημιουργήθηκε, όταν στο τέλος της δεκαετίας του 1930 μετοίκισαν 
αυτόβουλα και απρογραμμάτιστα οι κάτοικοι του Παλιού Πετρωτού (Γενή Μαχαλέ) που 
υπήρχε 1 χλμ. Ν.Α. του σημερινού οικισμού. Ο οικισμός δέχθηκε στο διάστημα των 
δεκαετιών 1910, 1920, 21 οικογένειες προσφύγων, 83 άτομα. 

στ) Ο οικισμός Μονόλοφος είναι σχετικά νέος. Δημιουργήθηκε το 1953 με διάγραμμα 
προσωρινής διανομής από τη συνένωση και μετεγκατάσταση των κατοίκων δύο παλαιών 
οικισμών της ίδιας κοινότητας, του Μονόλοφου (Νταουτλί) και του Πουρναρίου (Πουρνάρ 
Μαχαλέ) που στη δεκαετία του 1920 είχαν εγκαταλειφθεί από τους προηγούμενους 
(Τούρκους) κατοίκους και στη συνέχεια είχαν εποικισθεί με 49 οικογένειες προσφύγων, 190 
άτομα από την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο 

Δημοτική Ενότητας Μυγδονίας 

Ο πρώην Δήμος Μυγδονίας ήταν δήμος του νομού Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με το 
πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που 
αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε έως  το 2010 
οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε 
στον νέο δήμο Ωραιοκάστρου. Στον Δήμο περιλαμβάνονταν οι οικισμοί Λητής, Ανθούπολης, 
Δρυμού και Μελισσοχωρίου και έδρα ήταν η Λητή. «Μυγδονία» σημαίνει  "νερότοπος" και 
κατ΄επέκταση "εύφορη γη"). 

Ο πρώην Δήμος Μυγδονίας αποτελεί σήμερα (βάση του Προγράμματος Καλλικράτης (Νόμος 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» -ΦΕΚ Α87/7-6-2010)), μία από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου Ωραιοκάστρου.  
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Η Λητή είναι ένα από τα πιο αρχαία χωριά της Μακεδονίας σε υψόμετρο 150μ, όπου μπορεί 
κανείς να επισκεφτεί τον οικισμό της αρχαίας Λητής αλλά και τον τάφο του Δερβενακίου. Τα 
ερείπια της αρχαίας πόλεως απλώνονται σε μεγάλη έκταση ανάμεσα στα χωριά Λητής και 
Λαγυνών (πρώην Αϊβάτι) και στη θέση Δερβένι 6-8χιλ από την ΒΑ Θεσσαλονίκη. Εκτός από 
επιγραφές, σπουδαία ευρήματα έχουν έρθει στο φως τυχαία κατά καιρούς στην περιοχή της 
Λητής: βωμοί, επιτύμβια, ανάγλυφα, αγάλματα, πήλινα ειδώλια, και νομίσματα. Τα 
σπουδαιότερα μνημεία της περιοχής είναι οι τυμβόχωστοι «μακεδονικοί τάφοι» των οποίων 
τα ευρήματα βρίσκονται στο μουσείο της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Έλληνας Αρχαιολόγος 
Μακρίδης ανέσκαψε και μελέτησε τον διθάλαμο καμαροσκεπαστό, με ναόσχημη πρόσοψη και 
τυμβόχωστο μακεδονικό τάφο, ο οποίος σήμερα είναι πευκόφυτος και περιφραγμένος αλλά 
προσιτός. Υπάρχει και 2ος τάφος κοντά σε αυτόν, και ένας ακόμα στην παρυφή των 
Λαγυνών. Ιδιαίτερα αξιόλογο εύρημα είναι τα λείψανα ενός παπύρου ο οποίος είναι ο μόνος 
πάπυρος από το έδαφος της Ελλάδος (ίσως και ο αρχαιότερος μέσα του 4ου π.χ. αι.) και 
σώζει σχόλια σε ορφική θεογονία.  

Το Μελισσοχώρι είναι ορεινός οικισμός με υψόμετρο 220μ.. Στην περιοχή υπάρχουν ίχνη 
προϊστορικού οικισμού,. Παλαιότερα ονομαζόταν Μπάλτζα. 

Ο Δρυμός επίσης ανήκει στη Δ.Ε. Μυγδονίας Από τα αρχαία ευρήματα της περιοχής, οι 
αρχαιολόγοι πιστεύουν πως η κατοίκηση στο χώρο αυτό άρχισε τη Μεσολιθική Εποχή (9.000 
π.Χ.-7.000 π.Χ.). Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το χωριό κατοικείται μόνο από 
χριστιανούς και πληρώνει φόρο στους Οθωμανούς. Την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, οι 
κάτοικοι μετέχουν ενεργά. Μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, το χωριό εντάσσεται 
στο Ελληνικό Κράτος και το 1918 χαρακτηρίζεται ως Κοινότητα. Σε έγγραφο-διαθήκη του 
1314 (βρίσκεται στη Μονή Χελανδαρίου-Αγίου Όρους) το χωριό αναφέρεται με το όνομα 
Δρυμίγκλαβα. Το όνομα "Δρυμός" δόθηκε στον οικισμό το 1918 και οφείλεται στα πολλά 
πλατάνια και το νερό.  

Ανακεφαλαιώνοντας για τη θέση και το ρόλο του Δήμου Ωραιοκάστρου στην 
περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης αναφέρουμε τα ακόλουθα :  

 
Ο Δήμος Ωραιόκαστρου αποτελεί τμήμα της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, 

η οποία καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο οικιστικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Χωροταξικά, ο Δήμος εντάσσεται στην Περιαστική Ζώνη 
της Θεσσαλονίκης μαζί με τους Δήμους Θέρμης, Εχεδώρου και Χορτιάτη, καθώς 
και με τους οικισμούς της Νεοχωρούδας και του Πεντάλοφου του Δήμου 
Καλλιθέας. Συνεπώς, η ανάπτυξη του Δήμου είναι άμεσα συνυφασμένη με την 
αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα, οι υποδομές στους τομείς των 
μεταφορών και της υγείας της Θεσσαλονίκης (αεροδρόμιο, λιμάνι, νοσοκομεία) 
εξυπηρετούν το Ωραιόκαστρο. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζει την 
περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου ως «δυναμικό οικισμό στην περιαστική ζώνη 
της μητροπολιτικής περιοχής». 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 24 
 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και αποτελεί τουλάχιστον έως σήμερα μία 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή, τόσο οικιστικά όσο και σε επίπεδο 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Η περιοχή του Ωραιοκάστρου με το περιαστικό δάσος και το όμορφο φυσικό 
περιβάλλον, αξιοποιείται από τους κατοίκους του ευρύτερου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, 
ως χώρος επίσκεψης και αναψυχής. 

Δυνητικά μπορεί να μετατραπεί σε τουριστικό σημείο, καλύπτοντας πολλές 
μορφές ολιγοώρου τουρισμού όπως τον πολιτιστικό, οικολογικό, θεραπευτικό 
και θρησκευτικό τουρισμό καθώς και τον αγροτουρισμό, επιφέροντας οφέλη 
στο Δήμο. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διαθέτει ένα σύνολο τουριστικών και 
πολιτιστικών πόρων που μπορούν να προσδώσουν σε αυτόν μία σημαντική 
περιβαλλοντική και πολιτισμική ταυτότητα, ικανή να αποτελέσει το εφαλτήριο 
για την περαιτέρω ανάπτυξή του.  

Η περιοχή βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση 
από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό δικαιολογεί κατά κύριο λόγο τη μεγάλη 
πληθυσμιακή αύξηση που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία στους οικισμούς 
του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η περιοχή συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό κέντρων 
εστίασης, ταβερνών και χώρων αναψυχής, καθώς επίσης φημίζεται για το 
φυσικό περιβάλλον, τα παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα της, αλλά και για το 
πλήθος των αξιόλογων πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων.  

Στην περιοχή του Δήμου αναπτύχθηκαν χρήσεις και εγκαταστάσεις συναφείς με 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως αγροτικές αποθήκες και κτηνοτροφικές 
μονάδες και μονάδες επεξεργασίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων .  

Παράλληλα, η λειτουργία μεγάλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην 
περιοχή, έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική ευρωστία του τόπου. Ο Δήμος 
αποτελεί κομβικό και λειτουργικό σημείο, αφού βρίσκεται σε μικρή απόσταση 
από τα σημαντικά κέντρα (ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΒΙΟ.ΠΑ., Π.Σ.Θ.). 

Βασικός στόχος  είναι να ανταποκριθεί η περιοχή στις μεγάλες προκλήσεις και 
προοπτικές που διανοίγονται γι’ αυτήν στο άμεσο μέλλον.  
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1.1.2.2  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

  Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά  θεματικών τομέων τοπικής και 
εσωτερικής ανάπτυξης και αξιολογούνται με βάση την ανάλυση SWOT . 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 
χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός 
ιδιωτικού ή δημόσιου οργανισμού  και βοηθά στο να ληφθούν αποφάσεις για τον 
στόχους που πρέπει να τεθούν και τα μέσα για την επίτευξή τους. 

Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, 
ευκαιρίες, απειλές). 

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 
(Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι 
ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. 

Κατά την  αξιολόγηση εντοπίζονται : 

Προβλήματα  : Χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου, που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια στην εκπλήρωση της 
αποστολής του Δήμου 

 Δυνατότητες : Χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου, που αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη 
εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου 

Ευκαιρίες : παράγοντες, συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που 
αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη εκπλήρωση 
της αποστολής του Δήμου 

Περιορισμοί  ή Κίνδυνοι : παράγοντες, συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό 
περιβάλλον που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή απειλές στην 
εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου 
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1.1.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 

           

        1.1.2.1   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

        
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  

Φυσικοί Πόροι  

Φυσικά Οικοσυστήματα 
Σημαντικό φυσικό οικοσύστημα της περιοχής είναι ο Γαλλικός ποταμός. Ο Γαλλικός ποταμός ή Εχέδωρος 
βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ΠΣΘ. Με πηγές σε δύο σημεία των Κρουσίων και μήκος 73χλμ., διασχίζει την 
πεδιάδα του Κιλκίς και μέσα από τα στενά του Νάρρες, περνάει στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και εκβάλει 
στον Θερμαϊκό 10 χλμ. δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 1022τ.χλμ. 
και η μέση ετήσια παροχή είναι 35m3/s. 
Η βλάστηση εντός της κοίτης είναι θαμνώδης, παραποτάμια ξυλώδης αζωνική βλάστηση κατά μήκος, ιτιές και 
καλαμώνες στις όχθες. Στο δέλτα του έχουν καταγραφεί 26 είδη θηλαστικών .  
Από την ορνιθοπανίδα έχουν καταγραφεί 52 είδη πουλιών του παραρτήματος Ι της Κ.Ο. 79/409, όπως: 
Κορμοράνοι, Αργυροπελεκάνοι, Αργυροτσικνιάδες, Σκουφοβουτηχτάρια, Χουλιαρομύτες, Φοινικόπτερα, 
Πελαργοί, Καλαμόκυρκοι κ.α. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ορεινοί Όγκοι 
 
 

Περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας είναι ο ορεινός όγκος και το τμήμα της 
ευρύτερης αναδασωτέας περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου.  

Σχετικά με τη δασική βλάστηση, η περιοχή βρίσκεται στη μεταβατική ζώνη των 
αείφυλλων πλατύφυλλων και συγκεκριμένα στη ζώνη εξάπλωσης της χνοώδους 
δρυός. Αυτός ήταν και ο φυσικός χώρος εξάπλωσης των δρυοδασών. Όμως οι 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ποικίλες ανθρωπογενείς επιδράσεις και πιέσεις που δέχθηκε η περιοχή, είχαν ως 
αποτέλεσμα, σήμερα τη δασική βλάστηση της περιοχής να αποτελούν αποκλειστικά 
οι διαπλάσεις αείφυλλων, πλατύφυλλων, όπου τεχνητώς έχουν εισαχθεί κωνοφόρα. 
Η φυτοκοινωνική δομή της περιοχής ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης 
(Quercetalia Pubescentis) . 

Βοσκότοποι 

 
Δημοτικοί βοσκότοποι 
 

  
 1. 2243,60 στρέμ.  
  

Ποτάμια 
1. Γαλλικός   ΔΕ Καλλιθέας 
2.   
3.   

Ορυκτοί Πόροι 

Ορυκτοί Πόροι Μεταλλεία (ονομασία) 
 

Γεωλογικά Στοιχεία 

Η περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου 
δομείται κυρίως από δύο γενικούς τύπους 
πετρωμάτων, τα χαλαρά και τα συμπαγή. 
Οι χαλαροί σχηματισμοί είναι μειοκαινικής 
ή νεότερης ηλικίας και καταλαμβάνουν τα 
πεδινά τμήματα της περιοχής. Τα 
συμπαγή πετρώματα είναι μεσοζωικής και 
παλαιότερης ηλικίας και ανήκουν στις 
παρακάτω ευρύτερες γεωλογικές μονάδες.  

 Ενότητα Ωραιοκάστρου (της 
Υποζώνης Προπαιονίας και 
Προπάϊκου). 

 Ενότητα Άσπρης Βρύσης- 
Χορτιάτη της Περιροδοπικής 
ζώνης. 

 Ενότητα Μελισσοχωρίου-
Χολομώντα της Περιροδοπικής 
Ζώνης. 

 Σχηματισμός Βερτίσκου (της 
Σερβομακεδονικής Ζώνης) 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου υφίστανται 
χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές (Δ.Ε. 
Καλλιθέας και Δ.Ε. Μυγδονίας). 

  
 

  
  

  

Περιοχές Natura 

 
 
Η ευρύτερη κοίτη του Γαλλικού προστατεύεται με το Π.Δ. ΦΕΚ 561Δ/6-6-1994 του 
άρθρου 29 του Ν. 1337 (ΖΟΕ) και χαρακτηρίζονται ως περιοχή Ειδικής Προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409. Το τμήμα του ποταμού που βρίσκεται 
στα όρια του Δήμου δεν έχει άλλης μορφής προστασία, καθώς οι ζώνες Ramsar και 
Natura 2000 εκτείνονται σε τμήματα πιο κοντά στην εκβολή του και δε φτάνουν στο 
τμήμα αυτό. 
Ο υγρότοπος της Πικρολίμνης είναι ενταγμένος στον κατάλογο των Σημαντικών 
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Περιοχών για τα πουλιά, (Important Bird Area – IBA) και έχει ενταχθεί στον Εθνικό 
κατάλογο (Special Protect Area – SPA). Παράλληλα περιλαμβάνεται στο δίκτυο ΦΥΣΗ 
2000 για την οποία ακόμη δεν έχει βγει σχετική θεσμοθετημένη προστασία, ενώ δεν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), όπου θα 
καθορίζεται με λεπτομέρεια το καθεστώς προστασίας και οι επιτρεπόμενες χρήσεις. 
Η περιοχή της Δ.Ε. Μυγδονίας βρίσκεται σε λεκάνη απορροής (Ζώνη Γ) της περιοχής 
με ονομασία "Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας Βόλβης και των 
Μακεδονικών Τεμπών", ενώ προστατεύεται και από τη συνθήκη Ramsar (ως διεθνούς 
σημασίας υγροβιότοπος). Το υγροτοπικό σύστημα των λιμνών βρίσκεται εκτός 
περιοχής μελέτης, σημαντικό όμως τμήμα της Δ.Ε. Μυγδονίας βρίσκεται στη 
λεκάνη απορροής της λίμνης Κορώνειας και επομένως, οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
στο Δήμο έχουν έμμεσες επιπτώσεις στην κατάσταση της λίμνης. 
 

Προβλήματα Ρύπανσης Δημοτική 
Ενότητα Περιγραφή 

1.   Ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών    
2.   Προϊόντα εκσκαφών , κατεδαφίσεων   
3.   Υπολείμματα πτηνοτροφικής – κτηνοτροφικής παραγωγής    

Υποδομές εξυπηρέτησης 
δικτύων 

Μονάδες Μέτρησης 

Ύδρευση 

Υδρόμετρα Δίκτυο 
(χλμ) 

Μέση ετήσια 
κατανάλωση (μ3) 

Γεωτρήσεις Ύδρευσης 

9.000 80.000 1.600.000 50 
  

      

Υδατοφόρα Οχήματα 
(πλήθος) 

Πλήθος 
 

1   Βυτίο Υδροφόρο  

Αποχέτευση 
Δίκτυο (χλμ) Ημερομηνία Καταγραφής 

65.000    20-3-2015 

ΒΙΟΚΑ 
Πλήθος Ημερομηνία Καταγραφής 

1                      
    

ΑΠΕ 

Εγκατεστημένα 
kwh 

Ημερομηνία Καταγραφής 

  
100 μονάδες 

εγκατεστημένες 
στις στέγες     

15-3-2015   

    
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος) 

α/α Τίτλος  «Εξοικονομώ» ΙΙ  
1. Στο «Κονταξοπούλειο» κλειστό γυμναστήριο  ΕΠ ¨Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη»  
2.  Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ΑΠΕ σε σχολικές μονάδες :    Γυμνάσιο Καλλιθέας  , 

Γυμνάσιο –Λύκειο Δρυμού , Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης Ωραιοκάστρου , 1ο Δημοτικό σχολείο 
Ωραιοκάστρου και  2ο Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου  (ΕΠ ¨Περιβάλλον & Αειφόρος 
ανάπτυξη ) 
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Καθαριότητα 

Όγκος Απορριμμάτων  
Τόνοι/ημέρα χλμ Μήκος Δικτύου 

 180 200 
Απορριμματοφόρα 

(συμβατικά) 
πλήθος πλήθος Απορριμματοφόρα (ανακύκλωσης) 

 9 2 
Διαχείριση Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)  
πλήθος πλήθος Οχήματα (πλύσιμο κάδων) 

Μαυροράχης   1 

Κάδοι (συμβατικοί) πλήθος πλήθος Κάδοι (ανακύκλωσης) 
   

Οχήματα - Σκούπες πλήθος πλήθος Οχήματα Συλλογής Ογκωδών Αντικειμένων  
2 2 

Όγκος Ογκωδών 
Αντικειμένων  

Κυβικά μέτρα/ημέρα πλήθος 
 80  

Πολιτική Προστασία Πλήθος Περιγραφή 

Υποδομές - Εξοπλισμός 
 
 
 

1  Εκχιονιστικό 
1 Βυτίο Υδροφόρο 
1  Μηχανήματα Έργου 
3  Καλαθοφόρα 
1 Εκσκαφείς 

Δράσεις - Ενέργειες - 
Προγράμματα 

  – Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα πολιτικής 
προστασίας 

  – Λειτουργία δικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την 
εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε 
θέματα φυσικών καταστροφών ( Δ.Υ.Ο.Π.Π. ) στους τομείς : 
Δασοπροστασίας, Δασοπυρόσβεσης, Οργάνωση χώρων 
συγκέντρωσης , Τηλεπικοινωνιών. 

  Δραστηριότητες υποστήριξης πολιτών σε συνθήκες καύσωνα και 
παγετού ( ειδική δράση για υποστήριξη ΑμΕΑ) 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Επιβατικά Αυτοκίνητα 15 
Μοτοσυκλέτες 3 
Λεωφορεία 1 
Φορτηγά – φορτηγάκι 3 
Ημιφορτηγά 10 
Τρίκυκλα 2 
Απορριμματοφόρα 12 
Εκσκαφείς 2 
Ανατρεπόμενα 5 
Φορτωτές 3 
Σάρωθρα 4 
Καλαθοφόρα 3 
Μηχανήματα Έργου 1 
Τρακτεράκι 1 
Βυτίο Υδροφόρο 1 
Ελας/ρος 1 
Πλυντήριο κάδων 1 
Εκχιονιστικό 1 
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Υποδομές Μεταφορών 
Το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου απαρτίζεται από πολλούς σημαντικούς οδικούς άξονες. 
Αυτό το δίκτυο καλύπτει μεν ικανοποιητικά τις ανάγκες πρόσβασης των κατοίκων και των επισκεπτών της 
περιοχής, αλλά δημιουργεί ορισμένα προβλήματα αποκοπής περιοχών του Δήμου και των οικισμών μεταξύ 
τους, καθώς και προβλήματα ασφάλειας της διεξαγωγής της κυκλοφορίας πεζών.  
Εντός των ορίων του Δήμου διέρχονται δύο σημαντικές Εθνικές οδοί αυτές της Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και 
Θεσσαλονίκης – Σερρών. Επίσης, ο Δήμος διασχίζεται με διεύθυνση βορρά – νότου από τον οδικό άξονα της 
παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. 
Στην ευρύτερη περιοχή ολοκληρώθηκαν, κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται εργασίες αρκετών και 
σημαντικών οδικών αξόνων. Το οδικό δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των νέων αξόνων 
θα διατηρήσει πολύ ικανοποιητική την πρόσβαση του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή και θα ελαττώσει 
σημαντικά προβλήματα ασφάλειας που παρουσιάζονται σήμερα.  

Αστικές Μεταφορές 

 Τη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου εξυπηρετεί σε μόνιμη ετήσια βάση ο ΟΑΣΘ, κυρίως με τη 
γραμμή 55 και 56. 
Τη Δ.Ε. Καλλιθέας εξυπηρετεί σε μόνιμη ετήσια βάση ο ΟΑΣΘ με τη γραμμή 82, η 
οποία έχει αφετηρία και τέρμα το σταθμό των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Οι οικισμοί 
επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικές λεωφορειακές γραμμές. Τους οικισμούς 
Πεντάλοφου και Νεοχωρούδας εξυπηρετούν οι γραμμές 82Α (Νεοχωρούδα – 
Πεντάλοφος) και 82Β (Πεντάλοφος - Νεοχωρούδα). Οι οικισμοί Ν. Φιλαδέλφειας, 
Μεσαίου, Πετρωτού και Μονόλοφου εξυπηρετούνται από τις γραμμές 82Ε (ΚΤΕΛ – 
Μονόλοφος) και 82Κ (Μονόλοφος – ΚΤΕΛ). 
Η Δ.Ε. Μυγδονίας συνδέεται με την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης με τη γραμμή 84 και δευτερευόντως με τη γραμμή 85. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τμήμα Πολεοδομίας Πολεοδομικές εφαρμογές (επέκταση/ τροποποίηση σχεδίων πόλεων, εφαρμογή 

ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, κτλ) 
Έκδοση οικοδομικών αδειών 

Τμήμα Τεχνικών Έργων Εκπόνηση μελετών - Υλοποίηση έργων -  Έλεγχος κατασκευών 
Τμήμα Ηλεκτρολογ. Έργων & 
Συγκοινωνιών  

Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων . Ηλεκτροφωτισμός οδών-  
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα . Κυκλοφοριακός σχεδιασμός και μελέτες . 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας 

  

1. Δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την 
αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων 
2. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της 
ρύπανσης 
3.Διαχείριση κοιμητηρίων 
1.Διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού 
2.Συντονισμός δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση 
των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. 

Τμήμα Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

1.Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
2.Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων καθαριότητας  

Τμήμα συντήρησης Πρασίνου 1. Βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση 
της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου. 
2.Εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των 
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 . « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η προστασία, διατήρηση και 
διαχείριση της φύσης και του 
τοπίου, με βάση την έννοια της 
αειφόρου και βιώσιμης 
ανάπτυξης Οι περιορισμένοι 
ίδιοι χρηματοδοτικοί πόροι για 
ολοκληρωμένες δράσεις του 
Δήμου στον τομέα. Η Έλλειψη 
χρηματοδοτικών πόρων από το 
εξωτερικό περιβάλλον  και 
δυσμενές ευρύτερο 
δημοσιονομικό πλαίσιο της 
χώρας . Οι ελλιπείς υποδομές 
και οι αποσπασματικές 
ενέργειες του Δήμου για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

Το φυσικό περιβάλλον (Δασικές 
εκτάσεις και ορεινός όγκος του) 
του δήμου με το ελκυστικό 
μικροκλίμα που δημιουργεί,  
αποτελούν ένα αξιόλογο 
συγκριτικό πλεονέκτημα για τα 
δεδομένα της ευρύτερης του 
Δήμου περιοχής , το οποίο θα 
πρέπει να προστατεύσει και να 
αξιοποιήσει .                                     
Η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του πολίτη σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 
και ορθολογικής διαχείρισης 
φυσικών πόρων, και αξιοποίησης 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

Ορεινός Όγκος 
και δασικές 
εκτάσεις  

Ανάδειξη και αξιοποίηση  του 
Ορεινού Όγκου                                                 
Η Αντιμετώπιση πυρκαγιών στον  
Ορεινό όγκο .                                               
Η Αντιπλημμυρική προστασία 
και διαχείριση -  πλημμυρικών 
υδάτων .          Έργα Δασικής  
Οδοποιίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης         

Δενδροφυτεύσεις, θέσεις θέας , 
ποδηλατικές , περιπατητικές 
διαδρομές κλπ .                                              
Η αξιοποίηση  (ΑΠΕ)  (αιολική, 
ηλιακή χρήση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων .                                      
Η Βελτίωση  λειτουργίας 
υπηρεσίας περιβάλλοντος του 
Δήμου  με αξιοποίηση του 
υπάρχοντος και απόκτηση 
πρόσθετου  εξειδικευμένου 
προσωπικού με μετατάξεις από 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες και 
ΟΤΑ .                                 
Διαδημοτική συνεργασία για την 
ανάπτυξη δικτύου ορεινών όγκων 
και δασικών εκτάσεων Δυτικής 
Θεσσαλονίκης (Μητροπολιτικού 
χαρακτήρα ) 
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Υδάτινοι πόροι Προστασία του Γαλλικού 
ποταμού από την ρύπανση και 
υπεράντληση. Αντιμετώπιση 
προβλημάτων παραποτάμιων 
περιοχών , περιοχών κοντά σε 
χείμαρρους και ρέματα .  

Η επαναχρησιμοποίηση 
πλημμυρικών υδάτων  

Προστατευόμενες 
περιοχές  

Η προστασία και ανάδειξη 
προστατευόμενων περιοχών - 
Γαλλικού Ποταμού και  
υγροτόπvn Πικρολίμνης , 
Κορώνειας - Βόλβης συνθήκης  
Ramsar 
 

Οι πόροι της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2014-
2020  για την προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους 
και προώθηση των υπηρεσιών 
προστασίας  οικοσυστήματος .                

Έλεγχος της 
Ρύπανσης  

Η Αποκατάσταση Χωματερών 
και εστιών ρύπανσης του 
Ορεινού Όγκου. Η αντιμετώπιση 
της περιβαλλοντικά 
επιβαρυντικής λειτουργίας της 
α/γενούς (πτηνοτροφίας - 
Κτηνοτροφίας) και  β/γενούς 
δραστηριότητας (εργαστήρια -
βιοτεχνίες)                            Το 
προβλήμα της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης λόγω έλλειψης  
αποδέκτη ακαθάρτων  σε 
οικισμούς  
               

Διαχείριση 
Λατομείων 

Η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος από  την 
λειτουργία των ενεργών  
λατομείων και αποκατάσταση  
των ανενεργών.  
 

Αποκατάσταση των ανενεργών 
λατομείων  

Ευαισθητοποίηση 
του πολίτη σε 
θέματα φυσικού 
περιβάλλοντος  

Η Κινητοποίηση και προβολή 
των εθελοντικών οργανώσεων 
από τον Δήμο για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος για 
την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης 
των πολιτών .  
 
 
 
 
 

Η Κινητοποίηση και προβολή των 
εθελοντικών οργανώσεων από τον 
Δήμο για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος για την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των πολιτών .                         
Η αξιοιποίηση , οργάνωση και 
κατάλληλος συντονισμός της 
εθελοντικής προσφοράς  
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ΤΟΜΕΑΣ  :   Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                     
Σύγχρονος 
Χωροταξικός 
και 
Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός 

Τροποποίηση Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου ( ΓΠΣ) . 
 Επικαιροποίηση - Ολοκλήρωση 
Χωροταξικών και Πολεοδομικών 
μελετών στις ΔΕ του Δήμου  . 
Διευθέτηση χρήσεων γης και 
αντιμετώπιση φαινομένων 
συγκρούσεων χρήσεων γης 
Εφαρμογές Πολεοδομικού 
Σχεδίου (απαλλοτριώσεις, 
αγορές, πράξεις αναλογισμού, 
ανταλλαγές) . Περιορισμός της 
εκτός σχεδίου δόμησης και της 
δόμησης αυθαιρέτων.                                
Αναβάθμιση κι εξυγίανση του 
αστικού περιβάλλοντος και του 
δομημένου χώρου.                           
Έλλειψη μελετών και έργων  
ανάπλασης Ανάγκη αναπλάσεων 
και πολεοδομικών 
παρεμβάσεων  στο Κέντρο 
οικισμών (κυρίως ΔΕ 
Ωραιοκάστρου)      
Υψηλό κόστος των Χωροταξικών 
και Πολεοδομικών μελετών και 
των εφαρμογών τους και ανάγκη 
ισότιμης κατανομής των 
δαπανών υλοποίησης του 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Η 
Έλλειψη χρηματοδοτήσεων  και 
δυσμενής οικονομική συγκυρία .  
Το θεσμικό πλαίσιο του 
Χωροταξικού  και πολεοδομικού 
σχεδιασμού  είναι πολύπλοκο , 
χρονοβόρο , ασαφές σε πολλά 
σημεία και προϋποθέτει 
συνεργασίες με το τοπικό , 
Περιφερειακό , Κεντρικό 
επίπεδο διοίκησης.                                         

Η Εκπόνηση ενιαίου ΓΠΣ σε 
επίπεδο δήμου και εξοικονόμηση 
πόρων με βάση τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης 
της Β φάσης – Στάδιο β 1.v4 του 
Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού ΠΚΜ    
ώστε να προωθηθεί ο 
ολοκληρωμένος χωρικός 
σχεδιασμός του Δήμου .                                                    
Η Αξιοποίηση  ευρωπαϊκών 
πόρων  , διαδημοτικές 
συνεργασίες στον τομέα .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Αξιοποίηση  ευρωπαϊκών 
πόρων, διαδημοτικές συνεργασίες 
στον τομέα . 
 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 34 
 

  Μεταβολή προτεραιοτήτων και 
στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό –
Εθνικό –Περιφερειακό –τοπικό 
επίπεδο  , επιλέξιμες είναι  π.χ.  
δράσεις στον τομέα 
αναβάθμισης των υφιστάμενων 
πόλεων , οι ρυθμίσεις που 
ευνοούν τις παραγωγικές 
δραστηριότητες  και όχι οι 
επεκτάσεις τους .                                         

  

Κοινόχρηστοι 
χώροι 

Περιορισμένη έκταση 
κοινοχρήστων χώρων σε σχέση 
με τις ανάγκες  

Αξιοποίηση της νέας 
προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 
2014 -2019  

  Αναπλάσεις πεζοδρομίων, 
πλατειών, πάρκων και 
ελεύθερων χώρων 

Η παραχώρηση και αξιοποίηση 
από το Δήμο στρατοπέδων που 
δεν λειτουργούν .  

  Κατασκευή Πάρκων 
Κυκλοφοριακής Αγωγής στις ΔΕ 
του Δήμου 

  

  Ενίσχυση περιπατητικών  
διαδρομών  στο οικιστικό 
περιβάλλον, Υποστήριξη 
ποδηλατικών διαδρομών στο 
οικιστικό περιβάλλον 

  

  Δράσεις για την αναβάθμιση του  
οικιστικού περιβάλλοντος  (πχ 
πράσινες ταράτσες, βοτανικός 
κήπος).  

  

Δημοτικά κτίρια Η συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 
του Δήμου και η εναλλακτική 
από την συμβατική χρήση  

  

  Ανάγκη αξιοποίησης ΑΠΕ λόγω 
του κόστους των υφιστάμενων 
ενεργοβόρων σχολικών κτιρίων 
και άλλων εγκαταστάσεων του 
Δήμου  

  

Συγκοινωνία  Η έλλειψη ενδοδημοτικής 
συγκοινωνίας .  
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  Πολλά προβλήματα και 
διαμαρτυρίες των δημοτών από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 
ΟΑΣΘ  

Αξιοποίηση της νέας 
Προγραμματικής περιόδου για τα 
θέματα συγκοινωνίας . Ένταξη στο 
πλαίσιο των Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 
που αποτελούν εργαλείο 
ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης  (Χρηματοδότηση από 
τα  Ταμεία  ΕΚΤ, ΕΤΠΑ , Ταμείο 
Συνοχής)  

Κυκλοφορία & 
στάθμευση  

Ανάγκη τροποποιήσεων στις   
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
κατόπιν εκπόνησης νέων 
Κυκλοφοριακών Μελετών στις 
ΔΕ του Δήμου που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα νένα 
χωριταξικά και πολεοδομικά 
δεδομένα   

  

  Ανάγκη συγκοινωνιακής 
διασύνδεσης των οικισμών των 
ΔΕ του Δήμου και δημιουργία  
Γραμμής Ενδοδημοτικής 
Συγκοινωνίας 

  

  Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου και αντιμετώπισης της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης σε 
κεντρικά σημεία των οικισμών  

 Πιλοτική εφαρμογή ηλεκτροκίνησης 
σε οχήματα του Δήμου  

  Διαμόρφωση Χώρων 
Στάθμευσης στις ΔΕ του Δήμου    

  

  Κατασκευή και συντήρηση 
στάσεων Αστικών Γραμμών του 
ΟΑΣΘ  

  

  Βελτίωση των Αστικών  Γραμμών 
(Θεσσαλονίκη – Ωραιόκαστρο) 
και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  του ΟΑΣΘ   

Παρέμβαση σε εποπτικά συμβούλια 
ΣΑΣΘ .  

Υπηρεσία 
καθαριότητας  

Βελτίωση της υπηρεσίας 
καθαριότητας , της  αποκομιδής 
απορριμμάτων και των ογκωδών 
αντικειμένων   

Αξιολόγηση της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και  διερεύνηση 
ανάθεσης εν μέρει ή εν όλο της 
υπηρεσίας στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία 
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  Η αναβάθμιση λειτουργίας  του 
συνεργείου επισκευής και 
συντήρησης μηχανολογικού 
εξοπλισμού του Δήμου 

Ανασχεδιασμός και βελτίωση της 
υπηρεσίας καθαριότητας  

  Λειτουργία ολοκληρωμένης και 
αποτελεσματικής αποθήκης 
υλικών εργοταξίου του Δήμου 

Αύξηση των  δημοτικών τελών     

  Έλλειψη μόνιμου προσωπικού , 
μεγάλο διανυόμενο οδικό  
δίκτυο υψηλό κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών  

  

  Εφαρμογή και βελτίωση 
προγράμματος 
Μηχανοργάνωσης του Γρ. 
Κίνησης οχημάτων   

  

   Έγκαιρος  προγραμματισμός  
προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ 
στην υπηρεσία καθαριότητας                                                                                     

  

  Σχεδιασμός και υλοποίηση 
προγράμματος πληροφόρησης / 
ενημέρωσης / εκπαίδευσης  των 
κατοίκων  σε θέματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης & 
ανακύκλωσης απορριμμάτων   

  

  Προβολή και ενημέρωση 
λειτουργίας των αυτόματων 
βυθιζόμενων κάδων 
ανακύκλωσης        

  

  Eφαρμογή προγράμματος 
ελέγχων και παρακολούθησης 
των παραβιάσεων του 
κανονισμού καθαριότητας 

Ορισμός υπαλλήλων της πρώην 
Δημοτικής αστυνομίας στον τομέα 
ελέγχου του κανονισμού 
καθαριότητας  

  Βελτίωση των συνθηκών 
Υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων της υπηρεσίας 
καθαριότητας 

Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας και 
Ιατρού εργασίας ,έκαιρης παροχή 
γάλακτος 

 Πολιτική 
προστασία 

Απουσία σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών (φωτιές, 
σεισμοί, έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα)  

Ενέργειες και δράσεις 
ευαισθητοποίησης κατοίκων και 
επισκεπτών για την ανεξέλεγκτη 
ρίψη σκουπιδιών και μπαζών σε 
χώρους επικινδυνότητας   
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  Ελλιπής προγραμματισμός και 
εξοπλισμός για τον καθαρισμό 
του συνόλου των εκτάσεων των 
ΔΕ του Δήμου (δημοτικού 
οδικού δικτύου και 
κοινόχρηστων χώρων)  

Εκδηλώσεις του Δήμου  με  έσοδα 
υπέρ του στόχου  

  Ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας ,   Διευθετήσεων και 
Ανακατασκευής Ρεμάτων στις ΔΕ 
του Δήμου ,  Κλαδεύσεις – 
καθαρισμοί και Αντιπυρική 
προστασία περιαστικών 
δασυλλίων  

Αξιοποίηση Πόρων από 
Προγράμματα νέου ΕΣΠΑ, 
ΕΠΠΕΡΑ , Πράσινο Ταμείο  
Χορηγίες από ιδιώτες και 
εθελοντική εργασία  

  Υποστήριξη και προστασία 
πολιτών σε συνθήκες καύσωνα 
και παγετού,   

  

  Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα πολιτικής προστασίας 

  

Συνθήκες 
υγιεινής  & 
Ασφάλειας 

Ενέργειες για την έγκαιρη 
καταπολέμηση κουνουπιών  

  

Διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων.  Αντιμετώπιση  άρρωστων 
(λεσμανίαση) και επιθετικών 
αδέσποτων σκύλων 

  

  Ηλεκτροκίνηση οχημάτων στο 
Δήμο Ωραιοκάστρου (μείωση 
εκπομπής ρύπων)  

  

Λοιπές 
υποδομές 
κοινωνικής 
εξυπηρέτησης 

Ανάγκη Βελτίωσης - 
Ανακατασκευής  Κοιμητηρίων 
ΔΕ του Δήμου 

  

ΤΟΜΕΑΣ  :   Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

Ανάγκη κατασκευής & 
βελτίωσης υποδομών οδικού 
δικτύου : Εσωτερικό οδικό 
δίκτυο με πολλά προβληματικά 
στοιχεία  (παραμορφώσεις, 
ρηγματώσεις, καθιζήσεις) .   

Αξιοποίηση της εμπειρίας της 
τεχνικής υπηρεσίας στην 
υλοποίηση έργων οδοποιίας και η 
δυνατότητα μεγάλων έργων στον 
τομέα  αυτό 

Οδικό Δίκτυο 
Κατασκευής δικτύων ομβρίων 
στο οδικό δίκτυο για την 
προστασία του.   

Αξιοποίηση και Εθνικών 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
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  Κατασκευής – Ανάπλαση 
Πεζοδρομίων Οδών  

  

     Κατασκευή Γεφυρών και 
Κόμβων οδών,   

  

  Ηλεκτροφωτισμού οδών – 
Τοποθέτηση πινακίδων και 
σήμανση οδών, και σύστημα 
διαχείρισης του οδικού δικτύου 
για την  παρακολούθηση της 
τεχνικής κατάστασης 
οδοστρωμάτων και σήμανσης 
αυτού.  

  

Δίκτυα ύδρευσης    Προβλήματα  ποιότητας  και  
ποσότητας  του  πόσιμου  νερού  

Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

  Αυξημένη  η  τιμή  της  
παραμέτρου  των  νιτρικών  
(ΝΟ3)  και  στις  3  κοινότητες  
Λητής,  Δρυμού  και  
Μελισσοχωρίου  καθώς  οι  
γεωτρήσεις  είναι  παλιές  δίχως  
προδιαγραφές  (κατασκευή  
περιφραγρατικών σωλήνων – 
απομόνωση  νιτρικών). 

Ένταξη στην ΕΥΑΘ  

  Ανάγκη ανόρυξης  γεωτρήσεων  
και  εγκατάστασης    μονάδων  
απονιτροποίησης  σε  
Μονόλοφο,  Μεσαίο,  Ν. 
Φιλαδέλφεια,  Πεντάλοφο  και  
Νεοχωρούδα. Πρόταση  ένταξης  
στο  ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). 

  

  Αυξημένη  η  τιμή  των  
θειούχων  ενώσεων  (SO4)  και  
(Fe4)  θειούχα  και  σίδηρος  
στον οικισμό  της  Ανθούπολης. 

  

  Αυξημένη  ζήτηση  νερού  κατά  
τους  θερινούς  μήνες  (από  
Μάιο έως  Σεπτέμβριο),  και η 
υφιστάμενη υδροδότηση δεν  
επαρκεί. 

  

  Αίτηση  ένταξης  για  αγορά  ή  
μεταφορά  νερού  από  την  
ΕΥΑΘ 
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   Συντήρηση  γεωτρήσεων  και  
κατασκευή  νέου  έργου  για  την  
μεταφορά  του  νερού  από  το  
Ωραιόκαστρο  μέσω  του  
Μελισσοχωρίου  σε  όλη  την  
Μυγδονία. 

  

  Αντικατάσταση  των  παλιών  
αγωγών  του  δικτύου  διανομής  
που  παρουσιάζουν  πάρα  
πολλές  βλάβες  και  δεν  
μπορούν  να  καλύψουν  τη  
ζήτηση   μετά  την  ραγδαία  
αύξηση  πληθυσμού  τα  
τελευταία  χρόνια. 

  

  Εγκατάσταση  μονάδας  
απονιτροποίησης   
(απομάκρυνση  νιτρικών)  στην 
Μυγδονία  και  αποθειωποίησης  
(απομάκρυνση  θειούχων  
ενώσεων,  σίδηρος)   για  τον  
οικισμό  της  Ανθούπολης. 

  

  Λόγω  έλλειψης  προσωπικού  οι  
μελέτες  πρέπει  να  συνταχθούν  
από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  
Δήμου  καθώς  υπάρχει  
Προγραμματική  Σύμβαση.  

  

Δίκτυα υγρών 
απόβλητων    

Ανάγκες έργων Αποχέτευσης 
στην ΔΕ Μυγδονίας, οικισμούς 
Μεσαίου, Πετρωτού, 
Μονολόφου, Ν. Φιλαδέλφειας, 
οικισμούς Πενταλόφου και 
Νεοχωρούδας ΔΕ Καλλιθέας και 
Δημοτικής  Κοινότητα  Λητής   

Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

  Ολοκλήρωση  κατασκευής  
αποχετευτικού  αγωγού  στην 
Δημοτική  Κοινότητα  
Μελισσοχωρίου, κατασκευής  
αντλιοστασίων  καθώς  και   
αγωγού  μεταφοράς  λυμάτων   
προς την  Λητή. 

 Ένταξη δικτύων ύδρευσης ΔΕ 
Καλλιθέας – Μυγδονίας στην 
ΕΥΑΘ  

  Εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  
που  θα  παράγουν  αυτόνομη  
ενέργεια  και  θα  υπάρχει  
μείωση  ηλεκτρικού  ρεύματος. 
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  Κατασκευή  μονάδας  
αποξήρανσης  και  καύσης  της  
λυματολάσπης   

  

  Επέκταση  Ε.Ε.Λ.  για  δεξαμενή  
αποθήκευσης  της  
αφυδατωμένης  λυματολάσπης. 
Κατασκευή  υδρευτικού  δικτύου  
σύνδεση  με  υπάρχουσα  λίμνη. 

  

  Αναβάθμιση λειτουργίας 
Βιολογικού σταθμού ΔΕ 
Μυγδονίας και έργα 
επεξεργασίας Λυμάτων 

  

   Έλλειψη οικονομικών πόρων 
καθώς και ελλείψεις 
προσωπικού στις αρμόδιες 
υπηρεσίες σχεδιασμού και 
υλοποίησης 

  

Ευρυζωνικά 
δίκτυα 

Ανάγκη αναβάθμισης δικτύων 
επικοινωνίας και επέκτασης 
ευρυζωνικών υποδομών για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη - 
δικτύου οπτικών ινών για 
ασύρματη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο      

Αξιοποίηση Εθνικών 
Προγραμμάτων και 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

Σύνθεση 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως δήμος ,  με ιδιαίτερη θέση στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης, εμφανίζει την ανάγκη να υλοποιήσει έργα και δράσεις για την Προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος του όχι απλώς ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες αρχές της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά κυρίως με τον ορεινό όγκο , τα δάση καθώς και άλλα 
πλούσια οικοσυστήματα που διαθέτει,  πρέπει να αναζητήσει και να αναπτύξει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα για την τοπική του ανάπτυξη .  

Επιπροσθέτως το γεγονός ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου αποτελούσε και συνεχίζει ως ένα βαθμό 
στο πλαίσιο της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας   έως τώρα να αποτελεί ελκυστική 
περιοχή κατοικίας , καθιστά αναγκαία την εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονου Χωροταξικού και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες και ανάγκες βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και του  οικιστικού περιβάλλοντος .  
Γενικότερα ,  για  να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ποιότητας ζωής στους κατοίκους του 
Δήμου  θα πρέπει , να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν :   
• Την βελτίωση Υποδομών Δικτύων  :  οδικού δικτύου ,  των δικτύων ύδρευσης  και υγρών 
απόβλητων του δικτύου Συγκοινωνίας – κυκλοφορίας & στάθμευσης , του ευρυζωνικού δικτύου 
οπτικών ινών για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο      
• Την ανάπτυξη και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων των υποδομών Κοινωνικής 
Εξυπηρέτησης  
• Την αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων  
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• Την Βελτίωση διαχείρισης  στερεών απόβλητων – υπηρεσίας καθαριότητας  
• Την Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δημοτών καθώς και την αναβάθμιση των 
υποδομών και δράσεων πολιτικής προστασίας 

Κρίσιμα ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης  ( ΣΤΟΧΟΙ )  

1. Προστασία και ανάδειξη  του φυσικού περιβάλλοντος. ( Διαδημοτική συνεργασία για την 
ανάπτυξη δικτύου ορεινών όγκων και δασικών εκτάσεων Δυτικής Θεσσαλονίκης  
Μητροπολιτικού χαρακτήρα έργο) . 

2. Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός με βάση την φέρουσα ικανότητα των 
οικοσυστημάτων του Δήμου και την προστασία του περιβάλλοντος  
3. Αναβάθμιση Υποδομών δικτύων : Οδικό Δίκτυο  - Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – 
Ενέργειας – Επικοινωνιών 

4. Ανάπτυξη υποδομών κοινοχρήστων χώρων & δραστηριοτήτων στο αστικό περιβάλλον  

5.  Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και χρήση ΑΠΕ  

6. Ανάπτυξη υποδομών Κοινωνικής Εξυπηρέτησης .  

7. Βελτίωση δικτύου Συγκοινωνίας – κυκλοφορίας & στάθμευσης .  

8. Βελτίωση   διαχείρισης  στερεών απόβλητων – υπηρεσίας καθαριότητας και Προστασία του 
Οικιστικού Περιβάλλοντος .  

9. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δημοτών .  

10. Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων πολιτικής προστασίας .  

 

Από την προηγούμενη καταγραφή καταλήγουμε στην διάρθρωση του 1ου Άξονα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος :  

Άξονας  1 Μέτρα  

Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής  
1.1. Φυσικό Περιβάλλον  

  
1.2. Οικιστικό Περιβάλλον 

  
1.3. Υποδομές Δικτύων 
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1.1.3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ» 

 

          1.1.3.1    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 
Υποδομές Εκπαίδευσης                                                                                                                                                            Πλήθος μαθητών 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

1 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                  42 
2 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                  54  
3 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                  51 
4 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                  32       
5 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                  32 
6 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                  50    
7 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛ/ΣΤΡΟΥ                                                                                                        46 
8 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛ/ΣΤΡΟΥ                                                                                                        65  

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ                                                                                                      50      
2 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ                                                                                                   32 
3 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ                                                                                                   17 
4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΦΕΙΑΣ                                                                                                    28     
5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ                                                                                                        17 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ                                                                                                              50 
2 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ                                                                                                              47 
3 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ                                                                                                44 
4 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ                                                                                                21 
5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ                                                                                                                 59  

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
1 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                       333 
2 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                       324 
3 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                       340    
4 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                       278 
5 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛ/ΣΤΡΟΥ                                                                                                             352 
6 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛ/ΣΤΡΟΥ                                                                                                             255 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ                                                                                                           128 
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ                                                                                                            151 
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ                                                                                                       103            

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ                                                                                                                       285 
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ                                                                                                        217 
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ                                                                                                                    219 
4 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                     115 
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Α/Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

1 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                               300 

2 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                               291 

3 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛ/ΣΤΡΟΥ                                                                                                     227   

Α/Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ)                                                                                187 

Α/Α ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΚΑΡΑ)                                                     275 

2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                             130  

Α/Α ΛΥΚΕΙΑ Δ.Ε. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

1 1 ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                   403 

2 2 ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                   309 

Α/Α ΛΥΚΕΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

1 ΓΕΛ.ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ)                                                                              141 

Α/Α ΛΥΚΕΙΑ Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ)                                                                               284                                                   
 

   Λοιπές Δομές εκπαίδευσης  

1. ΙΕΚ –ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

2. ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
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Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης          
 
Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) 

 Σύνολο ΟΤΑ ΔΕ  Ωραιοκάστρου ΔΕ Καλλιθέας ΔΕ Μυγδονίας  

ΚΑΠΗ ( Πλήθος ) (ΔΟΠΑΩ) 10 2 4 4  
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 
(ΔΗΚΕΩ)  205 50 70   

Αιτήσεις       
Αριθμός αιτήσεων που 

ικανοποιήθηκαν  205 50 70   
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) (ΔΗΚΕΩ) 3 1 1 1   

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 
των υπηρεσιών  ΕΣΠΑ            74 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 12 ΕΣΠΑ  15 ΕΣΠΑ 30  

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί 

3 ΔΗΚΕΩ   3  

Αριθμός 
ατόμων που 

έκαναν χρήση 
των υπηρεσιών   

ΕΣΠΑ 50         
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 33 

 

6 ΔΟΠΠΑΩ 2 Βρεφονηπιακοί 3 Παιδικοί 1 Παιδικός  

 

Δύναμη Φιλοξενία Δύναμη Φιλοξενία Δύναμη Φιλοξενία  
Α΄130 
Β΄ 200 

130 
180 

Γ΄.50 
Δ΄40 
Ε΄30 

27 
28 
27 

ΣΤ΄40 
 

30 

 

Κέντρα Δια βίου μάθησης  

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμπράττοντας εκκίνησαν την λειτουργία του Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Ωραιοκάστρου τον Φεβρουάριο του 2014. Αποτελεί μια δομή που προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά 
προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλους τους πολίτες.  

Τα προσφερόμενα προγράμματα αφορούν διάφορες θεματικές ενότητες, όπως Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, 
Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Πολιτισμός και Τέχνη, Κοινωνικές Δεξιότητες 
και Δράσεις.  

Στους 15 μήνες λειτουργίας του το Κ.Δ.Β.Μ. Ωραιοκάστρου συγκέντρωσε 1300 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν 
εκπαιδευτεί 1.000 πολίτες του Δήμου Ωραιοκάστρου, κατά προσέγγιση σε 50 τμήματα μάθησης σε όλες Θεματικές 
Ενότητες, Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, που υλοποιήθηκαν στο σύνολο του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Ωραιόκαστρο, Καλλιθέα, Μυγδονία).   

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
το Ελληνικό Δημόσιο.  



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 45 
 

 ΕΣΠΑ Συνδρομή ΕΣΠΑ Συνδρομή ΕΣΠΑ Συνδρομή  

Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 
των υπηρεσιών  

Α΄98 
Β΄86 

32 
94 

Γ΄10 
Δ΄22 
Ε΄25 

17  
6   
2  

ΣΤ΄26 4 

 
Δύναμη Βρεφονηπιακών – Παιδικών 

Σταθμών 
490 

    
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 
422 

       
Εθελοντικός Τομέας (Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες) 

Επιτροπή Εθελοντισμού του Δήμου ( Συστήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ) 
 

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Πρόνοιας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΗ.Φ.Η. 
 

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

Στο Δήμο Ωραιοκάστρου διαμένουν σήμερα Αλλοδαποί, κυρίως από την Αλβανία. Πρόκειται για οικονομικούς 

μετανάστες, οι οποίοι απασχολούνται εντός του Δήμου και στις γύρω περιοχές. Η κυριότερη -σχεδόν 

αποκλειστική- απασχόλησή τους είναι σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες. 

Στην περιοχή διαμένουν επίσης οικογένειες παλιννοστούντων. Οι παλιννοστούντες απασχολούνται κυρίως ως 
ανειδίκευτο προσωπικό τόσο σε γεωργικές εργασίες στο Δήμο όσο και σε επιχειρήσεις των γύρω βιομηχανικών 
περιοχών και του ΠΣ Θεσσαλονίκης. 

Ο Δήμος ενδέχεται να κληθεί να διαχειριστεί προσφυγικές  ροές.  

 

 
Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες  
Υποδομές – Χώροι – Δομές 
 
Αρχαιολογικοί Χώροι 
Αρχαία Λητή  
Αρχαίος τάφος Δερβενίου (Λητή)  
Τοξωτά πέτρινα γεφύρια  
"Ιπποδρομίες" ανήμερα των Αγ. Θεοδώρων στη Λητή  
Οικίες Στάκου, Τσάμη, Κουτσούρη (Μελισσοχώρι) & Οικία Γόγαλη (Λητή)  
Δημοτικό Θέατρο Δρυμού  
Αρχαιολογικός οικισμός (Μονόλοφος)  
Γαλέα – βυζαντινό κάστρο (Πετρωτό).  
Λαογραφικό Μουσείο ΔΕ Ωραιοκάστρου 
Δημοτικές βιβλιοθήκες ( 1 στην ΔΕ Ωραιοκάστρου 3 στην ΔΕ Μυγδονίας ) 
Φιλαρμονική ( 1 ΔΕ Ωραιοκάστρου )  
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

 Σε όλο το Δήμο δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι που διοργανώνουν εκδηλώσεις καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Οι λαογραφικές-πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν χορευτικά, 
ενημερωτικές συζητήσεις, αιμοδοσία, πεζοπορία, αθλητικές δραστηριότητες, διαλέξεις, θεατρικές και χορευτικές 
παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, καθώς και επετειακές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης, κ.λ.π..  

Ορισμένες από θεσμοθετημένες εκδηλώσεις είναι τα «Ορφανίδεια», τουρνουά καλαθοσφαίρισης που διεξάγεται 
κάθε χρόνο στη μνήμη του αθλητή Ορφανίδη, τα  «Κονταξοπούλεια», τουρνουά πετοσφαίρισης γυναικών που 
γίνεται κάθε χρόνο στη μνήμη του ευεργέτη Κονταξόπουλου Γεωργίου, καθώς και πολυάριθμα άλλα τουρνουά 
και εκδηλώσεις. 

Κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής στο Παλαιόκαστρο, με  εκδηλώσεις 
πολιτιστικού περιεχομένου. 

Στον οικισμό Μεσαίου στις 6 Αυγούστου, της Μεταμόρφωσης, διοργανώνονται  εκδηλώσεις πολιτιστικές, 
λαογραφικές, θρησκευτικές και αθλητικές. Τέτοιες εκδηλώσεις οργανώνονται επίσης και της Αναλήψεως. Στον 
οικισμό του Πετρωτού διοργανώνονται παρόμοιες εκδηλώσεις την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής, καθώς και στις 20 
Ιουλίου του Προφήτη Ηλία. Στον οικισμό Μονόλοφου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται την 21 Μαΐου (Αγ. 
Κων/νου και Ελένης). 

Στον Πεντάλοφο, κάθε χρόνο στις 5 Ιουλίου διοργανώνεται γιορτή για την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με τη 
διοργάνωση χορού. Επίσης κάθε 15 Αυγούστου διοργανώνεται εβδομάδα εκδηλώσεων με τοπικούς χορούς και 
χορευτικά συγκροτήματα από το εξωτερικό, παιδικό θέατρο και συναυλίες. 

Στη Νεοχωρούδα, κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου, γιορτή της Αγίας Παρασκευής, διοργανώνεται πανηγύρι. Στο 
πανηγύρι πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα από το εξωτερικό, θεατρικές εκδηλώσεις, 
αγώνες της ποδηλατικής ομάδας, καθώς και χορωδίες βυζαντινής μουσικής. 

Στις 27 Ιουλίου του Αγ. Παντελεήμονος γιορτάζει η περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας και οργανώνονται χορευτικές, 
θεατρικές εκδηλώσεις, καθώς και εκθέσεις με παλιές φωτογραφίες κατοίκων. 

Στη Λητή και στο Μελισσοχώρι υπάρχουν δύο αξιόλογα λαογραφικά μουσεία με παλιά αντικείμενα λαϊκής τέχνης, 
αλλά και άλλα αντικείμενα της θρησκευτικής και εμπορικής ζωής της Μυγδονίας. Η λαϊκή τεχνολογία είναι στενά 
δεμένη με τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερα ευρεία χρήση είχαν οι μύλοι, δείγματα των οποίων 
σώζονται μέχρι σήμερα όπως είναι ο ανεμόμυλος και νερόμυλος στη Λητή.  

Επίσης, η περιοχή προσελκύει πολλούς επισκέπτες λόγω των πολιτιστικών και παραδοσιακών τοπικών 
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα χωριά, όπως οι Ιπποδρομίες που γίνονται ανήμερα των Αγ. Θεοδώρων 
στη Λητή, η γιορτή της παραδοσιακής πίτας «μαντί» στην Κριθιά, κλπ.  

Οι δραστήριοι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι διοργανώνουν αξιόλογες εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα για 
να προβάλλουν είτε την πολιτιστική κληρονομιά τους, είτε τα παραγόμενα στην περιοχή τοπικά προϊόντα (ιδίως 
κτηνοτροφικά), μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχή αυτής. 

Επίσης εκδηλώσεις όπως :  

 Εορτασμός Παγκόσμια ημέρα Μητέρας ,Παιδιού, Μουσικής, Βιβλίου,Πατέρα,Περιβάλοντος, Τρίτης Ηλικίας, 
 Εκδηλώσεις  Χριστουγέννων  (Γιορτές Παιδ.Σταθ., Κοπή Βασιλόπιτας στα ΚΑΠΗ) 
 Κάλαντα του Λαζάρου 
 Αποχαιρετιστήριες Καλοκαιρινές Γιορτές παιδ.Σταθ. 
 Μουσικό θεατρικές παραστάσεις  

 Συμμετοχή στο Καρναβάλι του Δήμου   
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Σύλλογοι 
Αθλητικοί – Πολιτιστικού Σύλλογοι - Σωματεία- Ακαδημίες  
 

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 

 ΔΑΣΩ  
 ΚΕΡΑΥΝΟΣ  
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  
 ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ  
 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ  
 ΑΘΛ ΕΝΩΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
 ΑΝΤΑΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ ΈΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΦΙΛΩΝ ”. 
 ΈΝΩΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΦΙΛΩΝ 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο «ΘΡΥΛΟΣ». 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ. 
 

Δ.Ε. Καλλιθέας 

 ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  
 ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  
 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ  
 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  
 ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ  
 ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ  
 ΑΘΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΕΦΕΙΑΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΠΟΝΤΟΣ» ΜΕΣΑΙΟΥ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 

 

Δ.Ε. Μυγδονίας 

 ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ  
 ΑΘΛΗ ΜΟΡΦ ΣΥΛ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ  
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  
 ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ  
 ΑΘΛ ΣΥΛ ΜΥΓΔΟΝΑΣ  
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
 ΜΥΓΔΟΝΑΙΟΙ TAE KWO DO 
 ΑΣ BADMINTON ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΓΕΝΗΣ» 
 ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΜΟΥ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΤΗΣ 

 

Αδελφοποιήσεις/Δικτυώσεις Πόλεων 
  
 Αδελφοποίηση του Δήμου Ωραιοκάστρου με την Πόλη του Detmold της Γερμανίας με στόχο την ανάπτυξη 
ανταλλαγών στους τομείς της εκπαίδευσης , της βιομηχανίας , της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας  
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 Ειδικότερα σε συνέχεια από έτος 2004 ( έναρξη δραστηριοτήτων του πρώην Δήμου Καλλιθέας ) τον  νέο Δήμο 
Ωραιοκάστρου 2011 επισκέφθηκαν  ο Ελληνογερμανικός Κύκλος Φίλων Detmold και έπειτα γερμανοί 
ποδηλάτες με επικεφαλή τον Υπουργό Υγείας της Βάδης- Βυτεμβέργης. Το ίδιο έτος, ο Δήμος Ωραιοκάστρου 
συμμετείχε μαζί με άλλους έξι ευρωπαϊκούς Δήμους σε συνέδριο στο Detmold με αντικείμενο την κλιματική 
αλλαγή, και τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους (2012) φιλοξενείται το δεύτερο μέρος του συνεδρίου στο 
Ωραιόκαστρο, με θέμα: «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή στην Ευρώπη- Αμοιβαία Μάθηση- Κοινή Δράση» στο 
συνεδριακό κέντρο ICBS.  

Το 2013 υπεγράφη το Σύμφωνο Συνεργασίας- Αδελφοποίησης των δύο Δήμων, το οποίο ψηφίστηκε με την 
υπ’ αριθμ. 195/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου . 

που στα πλαίσια της παραπάνω αδελφοποίησης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις με συμετοχή 
εκπροσώπων του Δήμου και στοχεύουν : 

 Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω κοινών εμπειριών και ανταλλαγής πληροφοριών τεχνολογίας, 
Διοίκησης και απόκτησης εμπειριών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης 
και τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Την απόκτηση τεχνογνωσίας στην εκτέλεση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Την ενθάρρυνση προσωπικών επαφών και στήριξη τουριστικών δράσεων μεταξύ των δύο Δήμων 
 περαιτέρω ανάπτυξη απευθείας επαφών μεταξύ των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 

οργανώσεις, συλλόγους και κινήματα πολιτών, και στήριξη των πολιτιστικών ανταλλαγών στους 
τομείς μουσικής, αθλητισμού, λογοτεχνίας και καλών τεχνών. 

 
Δίκτυα Πόλεων  

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2011) σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, γεννήθηκε η ιδέα ενεργοποίησης του ήδη καθιερωμένου δικτύου και για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκαλούνται από την οικονομική κρίση. Όλες στο σύνολό τους οι πόλεις είχαν ήδη έρθει 
αντιμέτωπες με την οικονομική ύφεση και τις άμεσες επιπτώσεις της στους τομείς της ανεργίας, της 
μετανάστευσης- κυρίως των νεαρών κατοίκων- και της γήρανσης του πληθυσμού.  

  Το «Customized employment project for cities; opportunities for growth-C.E.P.» είναι ένα 
δίκτυο επτά (7) ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία, 
Πορτογαλία) που στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και στρατηγικών για την ενίσχυση της απασχόλησης και 
την δημιουργία ευκαιριών στις διάφορες πόλεις-εταίρους. 

Επισημαίνεται , ότι οι αρμοδιότητες των Δήμων συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το τομέα απασχόλησης, 
στον οποίον περιλαμβάνεται κυρίως : α) η συμμετοχή σε προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την 
εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και την κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων 
κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών β) προώθηση  και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας καθώς και γ)συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού … (περίπτωση δ, άρθρο 
75 Ν.3463/2006) 

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη στην ενδυνάμωση της απασχόλησης 
κυρίως των αγροτικών περιοχών του Δήμου και τη μεταφορά καλών πρακτικών και για το λόγο αυτό ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου θα συμμετέχει στο ανωτέρω συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Απριλίου 2015 στην 
πόλη St Omer της Γαλλίας. Εκπρόσωποι του Δήμου θα είναι ο αντιδήμαρχος  Γεωργίας , Αγροτικής 
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Ανάπτυξης κος Δίγκαλης Θωμάς και η τοπική σύμβουλος Ελένη Δελή, η οποία μετέχει ενεργά στις δράσεις 
της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.  
 
  
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

 
 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΆΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ            ΔΗΜΟΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    

(ωφελούμενοι 750 άτομα) 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΚΕΩ ( ωφελούμενοι 480 άτομα ) 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(ωφελούμενοι 400  άτομα 

4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(ωφελούμενοι 300 άτομα ) 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ               ΔΗΚΕΩ ( ωφελούμενοι 200 

άτομα ) 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

(ωφελούμενοι 250 άτομα ) 

7 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
(ΒΟΥΝΑΛΑΚΙ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

8 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
(ΓΑΛΗΝΗ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

9 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
(ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

10 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
(ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ) 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

11 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
(ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

13 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΡΥΜΟΥ ΄΄ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΕΤΣΙΚΑΣ΄΄ 

ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΕΛΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

15 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

16 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΗΤΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

17 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

18 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΛΗΤΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

19 ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

23 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
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24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

26 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

27 ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 
΄΄ΕΛΠΙΔΑ΄΄  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

΄΄ΕΛΠΙΔΑ΄΄ 

28 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

29 ΚΕΛΕΣΟΓΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

31 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

32 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

33 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

34 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  

35 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΤΗΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  

36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  

37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
  

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΧΩΡΟΣ ΟΠΟΥ 

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 19-50 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 42χλμ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

  

ΛΑΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 19-50 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9χλμ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 
ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ   

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 6-12 

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΕΖΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΟΛΥΜΠΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6-12 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
(ΠΕΜΠΤΗ&ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 6-12 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ ΌΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
(ΠΕΜΠΤΗ&ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 19-50 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΜΗΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
5Χ5 

ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 19-50 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΑΛΛΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ( Άθληση για όλους ) 

 

 
TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΣ ΟΠΟΥ 
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 19-64 ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗ,ΑΕΡΟΒΙΚΗ,PILATES  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19-64 ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 2-6 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 6-12 ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

(ΒΟΥΝΑΛΑΚΙ) 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 13-18 ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

(ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ) 

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΆΛΛΟ ΜΥΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΆΛΛΟ ΕΙΔΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

΄΄ΕΛΠΙΔΑ΄΄  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 6-12 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ   

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 19-64 ΑΕΡΟΒΙΚΗ, ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19-64 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ &ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΕΛΕΣΟΓΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 13-18 

ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΑΕΡΟΜΠΙΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 2-6 ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 65+ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ 
ΗΛΙΚΑ 13-18 ΒΟΛΛΕΥ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ 2-6 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ,ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 65+ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 19-64 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 

ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 19-64 ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6-12 ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΥ, ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 
΄΄ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΤΣΙΚΑΣ΄΄ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού 
και Αθλητισμού  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και 
Ισότητας των φύλων 

1. Σχεδιασμός/ Συντονισμός / Παρακολούθηση  Κοινωνικών Πολιτικών 

2.Εποπτεία και έλεγχος παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, ιδρυμάτων 
παιδικής πρόνοιας, φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, κτλ 

3. Εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής  προστασίας 

4. Εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών 
και ανδρών σε όλους τους τομείς. 

Γραφείο Προστασίας και 
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

1. Προγραμματισμός και μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας 

2. Σχεδιασμός και  προγραμματισμός  της εφαρμογής προγραμμάτων μέτρων για 
την προαγωγή της δημόσιας υγείας 

3. Ρύθμιση διαφόρων διοικητικών ζητημάτων  που σχετίζονται με τη δημόσια 
υγεία στην περιοχή του Δήμου 

Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης , Πολιτισμού & 

Αθλητισμού  

1. Θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης (σχολικές υποδομές, Σχολικές 
Επιτροπές, κτλ) 

2. θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
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1.1.3.2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ» 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ανάγκες ανέγερση νέων κτιριακών 
και  υλικοτεχνικών υποδομών 
προσχολικής αγωγής α/θμιας – 
β/θμιας εκπαίδευσης  και 
αναβάθμιση υφισταμένων  

Η αξιοποίηση δημόσιων και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.               
Το χρηματοδοτικό των ΣΔΙΤ μέσω 
του ΟΣΚ 

Υποδομές 
προσχολικής 
αγωγής,  
Α/θμιας – 
Β/θμιας 
εκπαίδευσης 

Περιορισμένοι ίδιοι  οικονομικοί 
πόροι και δυσμενής 
δημοσιονομική συγκυρία  για τις 
δράσεις του τομέα. Έλλειψη 
αναγκαίας στελέχωσης και 
δυσχερές θεσμικό πλαίσιο για 
προσλήψεις .           
Ανακατασκευή – Επέκταση  -
Διαμόρφωση Αύλειων χώρων- 
Παιδικών χαρών.                                    

Ενδεχομένως να χρειαστεί η 
υποστήριξη συγχωνεύσεων 
σχολικών μονάδων και η 
λειτουργία διπλής βάρδιας 
προκειμένου να εξοικονομηθούν 
πόροι για την ποιοτική 
αναβάθμιση των σχολικών 
μονάδων   

    
     
Δράσεις 
Εκπαίδευσης  

Ανάπτυξη  καινοτόμων Δράσεων 
εκπαίδευσης όπως Θεσμοί 
«Ανοικτού Σχολείου» - « Κοινωνικό 
σχολείο»  

Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων Γενικής εκπαίδευσης 
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις 
Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του 
Δήμου.  

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Οι υπάρχοντες παιδικοί σταθμοί 
δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών. 
Προβλήματα στις υποδομές 
παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών ευθύνης ΔΟΠΠΑΩ , 
παλαιότητα και στατικότητα  
κτιρίων, λειτουργία θέρμανσης, 
έλλειψη πιστοποιητικών 
ενεργητικής-παθητικής 
πυροπροστασίας με πιθανά 
προβλήματα σε επικείμενη 
αδειοδότηση.  
Έλλειψη παραχωρητηρίων των 

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
σταθμοί να περιληφθούν στην 
ευθύνη του ΔΟΠΠΑΩ για την 
αποτελεσματικότερη διοίκηση και 
διαχείριση τους .                                                              
Για την ποιότητα των παρεχόμενων 
ενδεχομένως να εξεταστεί η 
αύξηση τροφείων  των παιδικών 
σταθμών με εισαγωγή Μουσικής 
Προπαιδείας και άθλησης και   
πρόσληψη Μουσικού  και 
Γυμναστή.  
Να ενταχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι ωφελούμενοι στις 
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χρησιμοποιούμενων κτιρίων 
ΔΟΠΠΑΩ.                                                             
Δεν ικανοποιείται το 100% των 
αιτήσεων εγγραφής παιδιών και 
συνεπώς υπάρχει ανάγκη  
λειτουργίας νέων Παιδικών 
Σταθμών.    
Ανάγκη Φύλαξης  περιφερειακών 
δομών ευθύνης ΔΟΠΠΑΩ.     
Ανάγκη  ίδρυσης ΚΔΑΠ σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες με ένταξη τους 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε 
κατάλληλες αίθουσες σχολικών 
μονάδων που θα πρέπει να 
ερευνηθούν και να ελεγχθούν για 
την καταλληλότητα προκειμένου 
να εκδοθεί άδεια λειτουργίας.                  
 
 
Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, 
κοινωνικής μέριμνας και 
υποστήριξης του πολίτη, του 
ηλικιωμένου, της οικογένειας και  
ομάδων  που απειλούνται με 
κοινωνικό αποκλεισμό   
Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών 
ομάδων  με Λειτουργία :                            
Κοινωνικού Παντοπωλείου – 
Κοινωνικής Τράπεζας :  τροφίμων, 
ρούχων, οικιακών συσκευών, 
Κοινωνικού ιατρείου,  Κοινωνικού 
φαρμακείου, Κοινωνικού 
φροντιστηρίου για μαθητές 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Δημιουργία Κέντρου 
Συμβουλευτικής  και υποστήριξης 
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

δράσεις της  ΔΗΚΕΩ και  να 
εμφανίζει ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό με μικρό 
πλεόνασμα για να μην επιβαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δήμου. 
 
 
Προβολή των παρεχόμενων  
υπηρεσιών και προβολή του έργου 
και των δράσεων του ΔΟΠΠΑΩ 
/ΔΗΚΕΩ και ένταξη των Δομών & 
Δράσεων τους στην 
Προγραμματική περίοδο  2014-
2020 .  Συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα , Προγράμματα ΣΔΙΤ 
για την κάλυψη αναγκών των 
υποδομών, εξοπλισμού και 
δράσεων. 
Λειτουργία   ΚΗΦΗ από την 
ΔΗΚΕΩ.    Οι χώροι των ΚΑΠΗ  
μπορούν  να λειτουργήσουν ως  
εντευκτήρια και τα μέλη τους να 
ενεργοποιηθούν  σε ποικίλες 
δραστηριότητες όπως, χορωδίας, 
γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, 
θεάτρου  οργάνωσης θεματικών 
εκδρομών κ.λπ.  
Το ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου να 
περιέλθει στην δικαιοδοσία της 
ΔΗΚΕΩ  ώστε σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
και τα ΚΗ.ΦΗ να διασφαλίζει 
καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ωφελουμένων και ελαχιστοποίηση 
του κόστους. 

  Υλοποίηση επισιτιστικού 
προγράμματος με αποδέκτες 
ευπαθείς ομάδες.              
Λειτουργίας  δομών που 
υποστηρίζουν την ένταξη  στην 
εργασία  (Επέκταση του 
ολοήμερου σχολείου και δομών 
φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων)                   

Να υπάρξει σαφής διαχωρισμός 
των παρεχομένων υπηρεσιών των 
Νομικών Προσώπων του Δήμου 
προς τους πολίτες (Υπηρεσίες 
ΚΔΑΠ – ΚΑΠΗ  να περιέλθουν στην 
ΔΗΚΕΩ). 
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 Αναβάθμιση Λειτουργίας 
Προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι»  (υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
Προμήθεια   ΙΧ αυτοκινήτου  για 
μετακινήσεις του προσωπικού του) 
Πρόβλημα ότι το ανθρώπινο 
δυναμικό του προγράμματος  
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» υπηρεσιακά 
ανήκει και  στον  Δήμο και στην 
ΔΗΚΕΩ  (Κοινωνικοί Λειτουργοί – 
Νοσηλευτές – Οικ. Βοηθός) 

Προώθηση της εθελοντικής 
συμβολής της τοπικής κοινωνίας 
στις δημοτικές δράσεις με 
κοινωνικό χαρακτήρα .                                         
Δεδομένου ότι υπάρχει 
διαθεσιμότητα από μεμονωμένα 
άτομα πχ. Εθελοντές 
εκπαιδευτικοί, και φορείς για  να 
πλαισιώσουν εθελοντικά πολλές 
δράσεις του Δήμου με αντικείμενο 
την κοινωνική πολιτική και 
μέριμνα. 

  Έγκαιρη πληροφόρηση από τις 
υπηρεσίες του Δήμου  για την 
ανανέωση δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για τη συνέχιση των 
παροχών ευπαθών ομάδων.                
Λειτουργίας Προγράμματος 
θερινής απασχόλησης  στις ΔΕ του 
Δήμου για μαθητές 7-12 ετών.       

Διαδημοτικές συνεργασίες και 
μεταφορά  καλών πρακτικών  από 
άλλους φορείς στον τομέα 
κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας       
Συνεργασία  με Ψυχολογικά 
Κέντρα της Θεσσαλονίκης και 
φορείς όπως ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.       

  Βελτίωση διοίκησης ΚΑΠΗ                         
(Για την αρμόδια υπηρεσία – 
ΔΟΠΠΑΩ- έλλειψη προσωπικού με 
συναφείς ειδικότητες - κοινωνικοί 
λειτουργοί,φυσικοθεραπευτές 
νοσηλευτές και ψυχολόγοι .  
 
Τα ΚΑΠΗ ευθύνης ΔΟΠΠΑΩ 
διοικούνται με προσωπικό που 
είναι του Δήμου ή άλλου νομικού 
προσώπου (ΔΗΚΕΩ) Δεν υπάρχουν 
παραχωρητήρια των κτιρίων που 
χρησιμοποιούνται για ΚΑΠΗ                 
Τα περισσότερα ΚΑΠΗ χρήζουν 
ανακαινίσεως ενώ δεν υπάρχουν  
αδειοδοτήσεις των κυλικείων 
καθώς  ούτε συμβάσεις εργασίας 
του προσωπικού τους).                              
Δράσεων Υποστήριξης ΑΜΕΑ.             
Προώθησης θεμάτων ισότητας 
φύλων. 

 Ένταξη σε προγράμματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με 
δικαιούχους ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες  Αξιοποίηση εθνικών και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
την χρηματοδότηση κοινωνικών 
δράσεων του Δήμου.       
Αξιοποίηση της νέας 
Προγραμματικής περιόδου . 
Ένταξη στο πλαίσιο των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) που 
αποτελούν εργαλείο 
ολοκληρωμένης χωρικής 
ανάπτυξης για την εφαρμογή 
αναπτυξιακών στρατηγικών 
συγκεκριμένων Χωρικών Ενοτήτων 
(Χρηματοδότηση από τα  Ταμεία  
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής) 
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  Αδυναμία πρόσληψης 
εξειδικευμένου  προσωπικού και  
έλλειψη πόρων για δράσεις 
αναβάθμισης των δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας. 
Κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ 
για την αρμόδια Κοινωνική 
Υπηρεσία δυσχέρειες από την 
άσκηση παράλληλων 
αρμοδιοτήτων από το Δήμο και 
Νομικά Πρόσωπα. 
 

 Στελέχωση υπηρεσιών με 
αποσπάσεις  υπαλλήλων σε 
διαδημοτικό πλαίσιο σύμφωνα με 
το άρθρο 15ν.4257.   

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                         
Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 
σε σχέση με τις ανάγκες 
συντήρησης και λειτουργίας  των 
αθλητικών υποδομών . 

Μεγαλύτερη προβολή και διαφήμιση 
των αθλητικών διοργανώσεων, των 
παροχών και των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του δήμου για την 
προσέλκυση νέων αθλούμενων. 

  Οι δαπάνες συντήρησης, 
βελτίωσης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων από την αυξημένη 
χρήση συνιστούν υψηλό  
χρηματοδοτικό κόστος .               
Δεν υπάρχουν ή είναι πολύ μικρά 
τα ανταποδοτικά οφέλη από την 
χρήση των αθλητικών υποδομών.                  
Διαπιστώνονται φθορές και 
απαξίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

Ενίσχυση της τοπικής αγοράς μέσα 
από προγραμματισμένες ετήσιες 
διοργανώσεις.                                                    
Διοργάνωση αθλητικών δράσεων 
μέσα στο φυσικό περιβάλλον, όπως 
περιπάτους γυμναστική στην 
ύπαιθρο, ποδήλατο  (με την 
κατάλληλη διαμόρφωση ορεινών 
διαδρομών και χώρων πρασίνου, 
όπως το πάρκο Καλόγερος).                                                        
Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου 
για την σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα με στόχο την 
εναλλακτική χρησιμοποίηση των 
αθλητικών υποδομών (π.χ  το 
"Κονταξοπούλειο" και ο ευρύτερος  
χώρος)  

    Η ΔΗΚΕΩ να προβάλλει πιο 
συστηματικά τις δράσεις της  
προκειμένου να προωθήσει τις 
υπηρεσίες της με το μέγιστο για την 
ίδια και τους δημότες όφελος και  
προκειμένου να  εκμεταλλευτεί όλα 
τα προσφερόμενα χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα σε όλες τις δράσεις του 
καταστατικού της.   



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 57 
 

  Συνεργασία με φορείς – συλλόγους 
για την εύρυθμη λειτουργία τους 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Δήμου  

Καταβολή τιμήματος για την χρήση 
αθλητικών υποδομών από πλευράς 
φορέων και συλλόγων  

  Αναβάθμιση  και σχεδιασμός νέων 
δράσεων αθλητισμού δεδομένης 
της έλλειψη εκτεταμένων και 
προγραμμάτων μαζικού 
αθλητισμού λόγω μη  
χρηματοδότησης από την ΓΓ 
Αθλητισμού.  

  

  Αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων 
και του έργου των τοπικών 
αθλητικών  συλλόγων  και ανάγκη 
σχεδιασμού υποστήριξης  
κεντρικών (κατά τόπους)  
αθλητικών  δράσεων με οικονομία 
κλίμακας και μεγέθυνση της αξίας 
του παραγόμενου έργου. 

  

Γήπεδα 
ποδόσφαιρου 
Ωραιοκάστρου 

Γήπεδο ποδόσφαιρου Ωραιοκάστρου 
-11x11- Φυσικός Χλοοτάπητας 

  

  1. Έλλειψη  φροντιστή – συντηρητή 
γηπέδου 

1. Διαμόρφωση  του περιβάλλοντος  
χώρου 

  2.       Μεγάλος αριθμός συλλόγων που 
δημιουργεί καταπόνηση στον 
χλοοτάπητα του γηπέδου. 

2. Αξιοποίηση της κάτω πλευράς του 
γηπέδου και μετατροπής της σε 
αθλητικό πάρκο. 

  3.       Διάβρωση των χωμάτων του 
πρανούς του γηπέδου με κίνδυνο 
τόσο για τους θεατές, όσο και για τα 
διερχόμενα αυτοκίνητα.                                
4.       Συντήρηση του συνθετικού 
βοηθητικού γηπέδου και τοποθέτηση 
χαλαζιακής άμμου και καουτσούκ. 

3. Αξιοποίηση του βοηθητικού 
συνθετικού γηπέδου και διοργάνωση 
ποδοσφαιρικών τουρνουά – 
προσέλκυση αθλουμένων, καθώς και 
αγοραστική κίνηση στο Ωραιόκαστρο 
από τους συμμετέχοντες αθλητές, 
γονείς κτλ. 

  5.       Καθημερινή φροντίδα του 
χλοοτάπητα και των υπόλοιπων 
εγκαταστάσεων από φροντιστή – 
συντηρητή γηπέδου. 

4.Λειτουργίας βιώσιμου κυλικείου – 
δημιουργία θέσεων εργασίας 

  6.       Συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του γηπέδου 
(βαψίματα, ηλεκτρολογικές και 
υδραυλικές εργασίες κτλ) 
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  7.       Διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου – αξιοποίηση της κάτω 
πλευράς του γηπέδου και μετατροπής 
της σε αθλητικό πάρκο. 

  

  8.       Ανάγκη  λειτουργίας  κυλικείου.   
  Γήπεδο ποδόσφαιρου 11x11 

συνθετικός χλοοτάπητας –
Παιδόπολη): 

  

  1.    Έλλειψη κτιριακών υποδομών – 
αποδυτηρίων.                                                        
2.      Έλλειψη στεγάστρων – πάγκων 
για τις ομάδες που αθλούνται σε 
αυτό. 

1.Διοργάνωση ποδοσφαιρικών 
τουρνουά – προσέλκυση αθλουμένων, 
καθώς και αγοραστική κίνηση στο 
Ωραιόκαστρο από της συμμετέχοντες 
αθλητές, γονείς κτλ. 

  3.     Επικίνδυνη τοιχοποιία που 
δημιουργεί φόβο και μεγάλη 
πιθανότητα για τραυματισμό κάποιου 
αθλούμενου. 

2. Προστασία του γηπέδου που έχει 
φυσικό χλοοτάπητα και  μεγάλη 
οικονομία στην ετήσια συντήρησή 
του. 

  4.    Τοποθέτηση προκάτ αποδυτηρίων 
έτσι ώστε να μπορούν να  
πραγματοποιούνται αγώνες τόσο για 
τα παιδικά και εφηβικά τμήματα των 
συλλόγων, όσο και τμήματα ανδρών 
β’ και γ΄ κατηγορίας. 

3. Προσέλκυση συλλόγων εκτός του 
Δήμου Ωραιοκάστρου με οικονομικά 
οφέλη για το Δήμο και την κοινωνία 
του Ωραιοκάστρου 

  5.  Τοποθέτηση στεγάστρων – πάγκων 
για τις ομάδες που συμμετέχουν στα 
πρωταθλήματα. 

  

  6.  Τοποθέτηση προστατευτικού 
υλικού στην επικίνδυνη τοιχοποιία για 
την προστασία των αθλουμένων. 

  

  Γήπεδο ποδοσφαίρου  συνθετικός 
χλοοτάπητας-Κονταξοπούλειο): 

  

  1. Κατεστραμμένο  δίχτυ  οροφής  
γηπέδου 

  

  2. Προβληματική  περίφραξη.   
  3. Τοποθέτηση διχτυού οροφής του 

γηπέδου. 
  

  4. Ανάγκη συντήρησης – 
επιδιόρθωσης της περίφραξης. 

  

Γήπεδα 
Αντισφαίρισης 

Γήπεδα Αντισφαίρισης 
Ωραιοκάστρου 

  

  1. Προβληματική και ελλιπής 
περίφραξη.                                                          
2.  Ανάγκη τοποθέτησης αντιανεμικού 
διχτυού κατά μήκος της περίφραξης. 

1. Αξιοποίηση των 4 γηπέδων 
αντισφαίρισης – διοργάνωση 
δημοτικού τουρνουά για την 
προσέλκυση αθλουμένων, τόσο από 
το Ωραιόκαστρο, όσο και από 
γειτονικούς δήμους. 
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  3.Ελλιπής καθαριότητα, συντήρηση, 
φύλαξη των γηπέδων.                                     
4.  Ανάγκη τοποθέτησης κουβουκλίων 
και πάγκων για την εναπόθεση των 
προσωπικών αντικειμένων των 
αθλουμένων. 

2. Προσέλκυση συλλόγων εκτός του 
Δήμου Ωραιοκάστρου που μπορεί να 
σημαίνει οικονομικά οφέλη για το 
Δήμο και την κοινωνία του 
Ωραιοκάστρου. 

    3. Δυνατότητα επινοικίασης των 
γηπέδων σε συλλόγους, ομοσπονδίες 
και κοινό, με άμεσα οικονομικά οφέλη 
για το Δήμο Ωραιοκάστρου. 

Κλειστά 
Γυμναστήρια 

Κλειστά Γυμναστήρια 
(Κονταξοπούλειο) 

  

  1. Ελλιπής καθημερινή καθαριότητα 
όλων των χώρων του γυμναστηρίου.        
2. Διαρροή υδάτων από την οροφή 
του γυμναστηρίου. Ύπαρξη ρωγμών 
στην τοιχοποιία του γυμναστηρίου 
ανάγκη  βαφής εσωτερικά και 
εξωτερικά του γυμναστηρίου 

1. Δημιουργία εξωτερικού κυλικείου 
στον περιβάλλοντα χώρο που 
δημιουργεί προϋποθέσεις για θέσεις 
εργασίας και πρόσθετων εσόδων για 
το δήμο. 

  3. Προβλήματα στεγανότητας σε 
διάφορους χώρους όπως στα γραφεία 
αθλητικών συλλόγων, αίθουσα μυϊκής 
ενδυνάμωσης κτλ.                                            
4. Μη φύλαξη του γυμναστηρίου κατά 
τις βραδινές ώρες.                                            
5.  Έλλειψη κυλικείου. 

2. Δυνατότητα ανανέωσης και 
ενίσχυσης του αθλητικού εξοπλισμού 
των αιθουσών γυμναστικής και μυϊκής 
ενδυνάμωσης προς όφελος των 
δημοτών και άρα δυνατότητα 
είσπραξης πρόσθετων εσόδων από τα 
προγράμματα αθλητισμού του δήμου. 

  6. Ανάγκη πρόσληψης 1 καθαρίστριας 
απογευματινής βάρδιας.                                                                      

3. Δυνατότητα επινοικίασης της σάλας 
και του γυμναστηρίου για αθλητικές 
και πολιτιστικές δράσεις με στόχο την 
οικονομική ενίσχυση τόσο του δήμου, 
όσο και της αγοράς του 
Ωραιοκάστρου. 

  10. Πρόσληψη 2 ατόμων για την 
φύλαξη και τη φροντίδα του 
γυμναστηρίου (απογευματινή 
βάρδια). 

  

  11. Συχνότερη φροντίδα των οργάνων 
της παιδικής χαράς και του χώρου 
πρασίνου σε όλους τους χώρους του 
αθλητικού κέντρου. 

  

Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
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  1.  Έλλειψη πισίνας εκμάθησης για 
παιδιά ηλικία 3-6 ετών.                                    
2. Έλλειψη κυλικείου.                                      
3. Ελλιπής φύλαξη ιδιαίτερα κατά τις 
βραδινές ώρες με κίνδυνο 
περιστατικό πνιγμού ή σοβαρών 
εγκαυμάτων από υπερχλωρίωση του 
νερού της πισίνας που 
πραγματοποιείται κατά τις βραδινές 
ώρες. 

1. Η κατασκευή πισίνας εκμάθησης 
10x10 στον ελεύθερο χώρο δίπλα από 
την μεγάλη πισίνα, η οποία θα 
εξυπηρετεί ηλικίες 3-6 ετών, θα 
αποφέρει σημαντικά οικονομικά 
οφέλη. 

  4. Οι συχνές αλλαγές του ανθρώπινου 
δυναμικού που στελεχώνουν το 
κολυμβητήριο.                                                    
5. Ανάγκη κατασκευής πισίνας 
εκμάθησης διαστάσεων 10 x10 για 
ηλικίες 3-6 ετών. 

2. Μετατροπή του ανοιχτού 
κολυμβητηρίου σε κλειστό, ώστε να 
λειτουργεί σε ετήσια βάση, γεγονός 
που θα προσελκύσει περισσότερους, 
με αποτέλεσμα τη βιωσιμότερη 
λειτουργία του κολυμβητηρίου. 

  6. Ανάγκη κατασκευής κυλικείου.              
7. Ανάγκη φύλαξης του 
κολυμβητηρίου αλλά και των λοιπών 
χώρων του κολυμβητηρίου για τις 
βραδινές ώρες. Παρότι το 
κολυμβητήριο κλειδώνεται 
περιμετρικά,  δημιουργούνται ζημιές 
και παράπονα από τους κατοίκους.                     
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο του 
οποίου η χρήση είναι παραχωρημένη 
στην ΔΗΚΕΩ, λειτουργεί μόνο τους 
θερινούς μήνες με αποτέλεσμα τα 
έξοδα που βαρύνουν τον  
προϋπολογισμό λειτουργίας του να 
υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα και 
το κόστος της λειτουργίας του να είναι 
ασύμφορο για τον προϋπολογισμό της 
ΔΗΚΕΩ). 

3. Διοργάνωση αθλητικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την 
προσέλκυση νέων αθλουμένων και 
επισκεπτών με οικονομικά οφέλη για 
το δήμο και την τοπική αγορά 

  8. Ανάγκη ύπαρξης σταθερού 
ανθρωπίνου δυναμικού για το 
κολυμβητήριο, καθώς και ενός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 
έναρξης – λήξης του κολυμβητηρίου , 
έτσι ώστε οι δημότες, αλλά και οι 
επισκέπτες από άλλους δήμους να 
μπορούν να κάνουν καλύτερο 
προγραμματισμό 
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ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Υποδομές & 
Δράσεις 

Πολιτισμού                                                                                                                   

Κατασκευή νέων και  αναβάθμιση 
υφιστάμενων υποδομών 
πολιτισμού (Πολιτιστικών Κέντρων, 
Ανοικτών Θεάτρων, Ελεύθερων 
χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
Ανενεργών Λατομείων, 
λαογραφικών μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων).                                                
Έλλειψη επαρκών ίδιων  
χρηματοδοτικών πόρων.    

Αξιοποίηση εθνικών και 
ευρωπαϊκών πόρων . Με δεδομένο 
την στενότητα πόρων ο Δήμος 
πρέπει να επικεντρωθεί όχι σε 
διάσπαρτα μικρά έργα αλλά σε 
λίγες και συγκεκριμένες υποδομές 
«στρατηγικής σημασίας»  οι οποίες 
μπορούν να  έχουν υπερτοπικό 
χαρακτήρα και σημασία όπως το 
π.χ το «Γέννεσις» .   

Υποδομές  

Δράσεις  

Εμφάνιση κόπωσης από 
επαναλαμβανόμενες χωρίς 
εμπλουτισμό και ανανέωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων   

Ανασχεδιασμός στον τρόπο και στο 
είδος των  πολιτιστικών δράσεων.                
Δημιουργία μόνιμων πολιτιστικών 
δράσεων (Καρναβαλικές 
εκδηλώσεις με διαδημοτική 
συνεργασία).  

  Υψηλό κόστος ορισμένων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.                  
Ανάγκη αύξηση επιχορήγησης του 
ΔΟΠΠΑΩ από τον Δήμο ,  ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
δημοτών και να υλοποιήσει τις 
δράσεις του στον τομέα του 
πολιτισμού.    
 
 
 
Προμήθεια μουσικών οργάνων για 
την εύρυθμη και ουσιαστική 
λειτουργία της φιλαρμονικής 
ορχήστρας του Δήμου.                                 
Ανανέωση  του  αναγνωστικού 
υλικό των δημοτικών βιβλιοθηκών. 

Καλύτερη συνεργασία – 
συντονισμός όλων των επιμέρους 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών του 
Δήμου  στην ίδια θεματική 
εκδήλωση, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται φαινόμενα όπως 
π.χ. ‘’εορτασμός της γιορτής της 
μητέρας’’ από τον ΔΟΠΠΑΩ, 
ταυτόχρονα με ‘’εορτασμό της 
γιορτής της μητέρας’’ και από τον 
δήμο.  
Αναβάθμιση της  Φιλαρμονικής 
ορχήστρας (διδασκαλία, χορωδία,  
μέσα – εξοπλισμός, ανανέωση 
προγράμματος, συνεργασίες με 
άλλες φιλαρμονικές, ορχήστρες, 
ωδεία).    
Γενικότερα καλλιέργεια  
εξωστρέφειας του νομικού 
προσώπου (ΔΟΠΠΑΩ)με βασικές 
αρμοδιότητες στον πολιτισμό 
όπως:                                    
 • Συνεργασία με εκδοτικούς 
οίκους και συγγραφείς                                    
• Συνεργασία με σχολεία του 
δήμου μας.                                                   
  • Δημιουργία λέσχης ανάγνωσης 
και Λογοτεχνικές –Ποιητικές -  
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συναντήσεις.                                        
• Συνεργασία   με τα Ωδεία του 
Δήμου.                                                     
• Συντονισμός αυτοτελών 
εθελοντικών οργανώσεων και 
μεμονωμένων εθελοντών στον 
τομέα του πολιτισμού.         
Προώθηση Διαδημοτικής 
συνεργασίας και δράσεων με 
άλλους φορείς πολιτισμού σε 
περιφερειακό – εθνικό – διεθνές 
επίπεδο     
Δημιουργία Ηλεκτρονικής 
Βιβλιοθήκης  με 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα.                                         

    Ανάπτυξη ανταλλαγών στους 
τομείς μουσικής και καλών τεχνών  
στα πλαίσια προγραμμάτων 
Αδελφοποιήσεων  του Δήμου (π.χ. 
δήμο Detmold  της Γερμανίας) 

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Στήριξη των 
νέων 

Έλλειψη κινήτρων και χαμηλή 
συμμετοχή των νέων στα κοινά.            
Έλλειψη δομών δημιουργικής και 
εξωσχολικής απασχόλησης νέων.  

Προγραμματικές Συμβάσεις του 
Δήμου με την Γ. Γραμματεία Δια 
βίου Μάθησης και διάθεση χώρου 
από τον δήμο για την υποστήριξη 
Δομών δια βίου μάθησης σε 
συνδυασμό με την προώθηση της 
απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας των νέων 

  Ανάγκη δράσεων υποστήριξης της 
νέας γενιάς:                                      
σε κοινωνικό, πολιτιστικό, 
αθλητικό και 
επαγγελματικόεπίπεδο.          
 
                                            

Αξιοποίηση συμμετοχής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στο ερευνητικό 
πρόγραμμα «Εργαστήρι Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας» που 
υλοποιείται από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.  

  Προώθηση της απασχόλησης των 
νέων με προγράμματα  
εκπαίδευσης και κατάρτισης  σε 
συναφή αντικείμενα  με τις 
ανάγκες της τοπικής οικονομίας 
και κοινωνίας .      
                      

Αξιοποίηση  ευρωπαϊκών δράσεων 
δικτύων και προγραμμάτων με 
επιστημονικούς, κοινωνικούς 
φορείς, ΜΚΟ σε Διαδημοτική, 
Περιφερειακή και εθνική  βάση  
στα θέματα υποστήριξης της νέας 
γενιάς.          
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ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Υποδομές & 
Δράσεις Υγείας 

Έλλειψη κέντρου υγείας – και 
οργανωμένης μονάδας 
πρωτοβάθμιας υγείας πλήν ενός 
αγροτικού ιατρείου στην ΔΕ 
Μυγδονίας.  

Αξιοποίηση πόρων της 
προγραμματικής περιόδου 2015-
2020 για την προαγωγή της υγείας  

  Ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
του δήμου λόγω της οικονομικής 
κρίσης.  

Αξιοποίηση διαθέσιμων κτιριακών 
υποδομών  του Δήμου για 
λειτουργεία δημοτικού ιατρείου                                                                                               

  Ραγδαία αύξηση εν μέσω 
οικονομικής κρίσης των ατόμων 
που θα χρειαστεί να κάνουν 
ευρεία χρήση υπηρεσιών υγείας 
και συνεπώς ανάγκη στη για 
δημιουργία και βελτίωση 
Υποδομών και δράσεων για την 
προώθηση της Υγείας  στον Δήμο. 

Συνεργασία με υγειονομικές 
μονάδες, Νοσοκομεία  και  κινητές 
μονάδες υγείας και αξιοποίηση 
των δράσεων του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας του 
οποίου είναι ο Δήμος μέλος 
Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας  

  Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι , 
έλλειψη εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού και 
εμπειρίας   

Αξιοποίηση εθελοντικών δράσεων 
στον τομέα υγείας  και περαιτέρω 
στήριξη του κοινωνικού 
φαρμακείου του Δήμου  

  Περίπλοκο και ασαφές θεσμικό 
πλαίσιο για τις αρμοδιότητες της 
αυτοδιοίκησης στον τομέα υγείας 
(επικαλύψεις με άλλα επίπεδα 
διοίκησης).  

  

Σύνθεση  
Ο Δήμος μετά από την πληθυσμιακή αύξηση που γνώρισε τα τελευταία χρόνια και στην 
παρούσα κοινωνικοοικονομική και δημοσιονομική κρίση που διέρχεται η χώρα , καλείται 
να καλύψει  τις ανάγκες του σε υποδομές και δράσεις στους τομείς : 

• Εκπαίδευσης (προσχολική αγωγή - α/θμια και  β/θμια) και υποστήριξης της νέας Γενιάς  
• Πολιτισμού – Αθλητισμού  
• Κοινωνικής πολιτικής  πρόνοιας – Υγείας .  Λόγω της στενότητα πόρων ο Δήμος ειδικά 
στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού πρέπει να επικεντρωθεί όχι σε διάσπαρτα μικρά 
έργα αλλά σε λίγες και συγκεκριμένες υποδομές «στρατηγικής σημασίας»  οι οποίες 
μπορούν να  έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και σημασία  

Κρίσιμα ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης  ( ΣΤΟΧΟΙ )  

1. Ανέγερση νέων κτιριακών και  υλικοτεχνικών υποδομών προσχολικής αγωγής α/θμιας - 
β/θμιας εκπαίδευσης  και αναβάθμιση υφισταμένων  
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2. Δράσεις εκπαίδευσης– Θεσμοί «Ανοικτού Σχολείου» - Προγράμματα δια βίου μάθησης 
του Δήμου      

3.Αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας  

4.Μέριμνα για ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό    

5.Προώθηση Εθελοντισμού στις δράσεις του δήμου                                                                                   

6. Βελτίωση Υποδομών και Δράσεων για την Τρίτη Ηλικία 
7. Κατασκευή νέων -αναβάθμιση , αξιοποίηση και συντήρηση υφισταμένων  υποδομών 
και εγκαταστάσεων αθλητισμού 

8. Αναβάθμιση  δράσεων αθλητισμού 
9.Κατασκευή νέων και  αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πολιτισμού 

10. Αναβάθμιση  δράσεων πολιτισμού 

11.Υποστήριξη της Ν. Γενιάς   

12. Βελτίωση Υποδομών και αναβάθμιση δράσεων για την προώθηση της Υγείας  στον 
Δήμο . Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας 

 

 

Από την προηγούμενη καταγραφή καταλήγουμε στην διάρθρωση του 2ου Άξονα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος :  

Άξονας  2 Μέτρα  

Παιδεία – Κοινωνική Πολιτική – 
πολιτισμός – Αθλητισμός - Ν. Γενιά   
– Υγεία    

2.1.  Υποδομές & Δράσεις Παιδείας  

  

2.2. Υποδομές & Δράσεις Κοινωνικής    
Πολιτικής και Μέριμνας  

  2.3. Υποδομές  & Δράσεις Πολιτισμού  

  2.4  Στήριξη των Νέων 

  2.5 Υποδομές & Δράσεις Υγείας  
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1.1.4. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

           1.1.4.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

  Σύνθεση απασχόλησης – Εργατικό δυναμικό – ανεργία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
του Δήμου Ωραιοκάστρου ανέρχεται σε 10.878 άτομα του συνόλου του μόνιμου 
πληθυσμού. Από αυτούς οι 1.120 είναι επισήμως καταγεγραμμένοι άνεργοι. Αντίστοιχα οι 
απασχολούμενοι ανέρχονται σε 9.758 άτομα.  

     Όσον αφορά τους οικονομικά μη ενεργούς, αυτοί ανέρχονται σε 11.178 άτομα. 

Σε ότι αφορά στην τοπική οικονομία γίνεται αναφορά στο μέγεθος του οικονομικά ενεργού 
και μη ενεργού πληθυσμού, των απασχολούμενων, καθώς και στους ανέργους. Επίσης, 
γίνεται αναφορά στους τομείς απασχόλησης ανά Δημοτική Ενότητα, αλλά και στο σύνολο 
του Δήμου. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

Δημοτικές 
Ενότητες Δήμου 
Ωραιοκάστρου  

Οικονομικώς ενεργοί  

Οικονο- 
μικώς μη 
ενεργοί                       Σύνολο        

Απασχολούμενοι     Άνεργοι   

Σύνολο Πρωτογενής 
Τομέας          

Δευτερογενής 
Τομέας       

Τριτογενής 
Τομέας        

Δε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονομικής 
δραστηριότητας 

Σύνολο               

Δ.Ε. 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                        5.565 5.012 111 1.420 3.121 360 553 4.828 

Δ.Κ. Ωραιοκάστρου                                                                                                        5.565 5.012 111 1.420 3.121 360 553 4.828 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                   2.515 2.260 591 816 741 112 255 2.722 
Τ.Κ. Πενταλόφου                                                                                                          925 852 290 268 250 44 73 901 
Τ.Κ. Μεσαίου                                                                                                             450 396 74 182 117 23 54 634 
Τ.Κ. Νέας 
Φιλαδελφείας                                                           325 267 36 133 90 8 58 392 

Τ.Κ.Νεοχωρούδας                                                                                                         815 745 191 233 284 37 70 795 

Δ.Ε. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ                     2.798 2.486 234 863 1.185 204 312 3.628 

Δ.Κ. Λητής                                                                                                               1.140 1.009 60 358 470 121 131 1.631 
Δ.Κ. .Δρυμού                                                                                                              1.014 901 111 332 417 41 113 1.204 

Τ.Κ.Μελισσοχωρίου                                                  644 576 63 173 298 42 68 793 

ΣΥΝΟΛΟ  10.878 9.758 936 3.099 5.047 676 1.120 11.178 

 

Το πρόβλημα της ανεργίας, αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο, για την χώρα, στις σημερινές 
συνθήκες ύφεσης με σημαντικότερες αιτίες τα χαμηλά επίπεδα προσφοράς εργασίας και την 
οικονομική κρίση, ιδιαίτερα για τους νέους. 

Εξετάζοντας τη διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας, γίνεται αναφορά στην 
κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, βάσει της 
Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της ΕΣΥΕ (2001). 
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Διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο Δήμου, η πλειοψηφία των οικονομικά ενεργών ατόμων ανήκει 
στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες, εμπόριο) με ποσοστό 56%, ακολουθεί ο δευτερογενής 
τομέας (μεταποίηση) με ποσοστό 34% και τέλος ο πρωτογενής τομέας με ποσοστό 10%. 

Ποσοστό απασχολουμένων ανά τομέα (%) 

Δημοτικές Ενότητες Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

Πρωτογενής 
Τομέας  

Δευτερογενής 
Τομέας  

Τριτογενής 
Τομέας  

Ωραιοκάστρου 2 31 67 

Καλλιθέας 28 38 34 

Μυγδονίας 10 38 52 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 10 34 56 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (2001), υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ των τριών 
Δ.Ε. όσον αφορά τους τομείς απασχόλησης. Στην Δ.Ε. Καλλιθέας στον πρωτογενή τομέα 
απασχολείται σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού (28%), συγκριτικά με τη Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου (2%) και Μυγδονίας (10%).  

Στην Δ.Ε. Καλλιθέας, όπου ο πρωτογενής τομέας είναι αρκετά σημαντικός, συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου, η απασχόληση στη γεωργία γίνεται παράλληλα με αυτήν στην 
πτηνοτροφία.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή της Νεοχωρούδας υπάρχουν 20 
σύγχρονες πτηνοτροφικές μονάδες, μεγάλης δυναμικότητας, οι οποίες είναι πρώτες στην 
παραγωγή αυγών σε όλη την Ελλάδα. Η πτηνοτροφία άρχισε να αναπτύσσεται στην περιοχή 
τη δεκαετία του 1960. επίσης, ο Πεντάλοφος είναι ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς 
στη συγκέντρωση μονάδων αγελαδοτροφίας σε πανελλαδικό επίπεδο (142 μονάδες).  

Απασχολούμενοι Δήμου Ωραιοκάστρου

56%
10%

34%

Πρωτογενής Τομέας 

Δευτερορογενής
Τομέας       

Τριτογενής Τομέας    

 

Συμπερασματικά, η κλαδική διάρθρωση του οικονομικού ενεργά πληθυσμού και η περαιτέρω 
ανάλυσή της σε τομείς, μας σκιαγραφεί ένα παραγωγικό προφίλ του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
το οποίο έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τον προσανατολισμό του σε όλους τους τομείς, αλλά 
κυρίως στον τριτογενή τομέα. 
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Στη Δ.Ε. Καλλιθέας υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι 
περισσότερο αναπτυγμένος συγκριτικά με τις υπόλοιπες Δ.Ε. Ωστόσο, σαφώς υπάρχει 
ανάπτυξη του τριτογενή τομέα, καθώς πρόκειται κυρίως για αγροτική/ αστική περιοχή με 
σημαντική παρουσία μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν το μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011   

Απογραφή Πληθυσμού 2011. Σχέση Απασχόλησης – Ανεργίας 

 

  

2011 Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Ωραιοκάστρου 

Οικονομικώς 
ενεργός 

πληθυσμός 

Οικονομικώς ενεργοί Οικονομικώς μη 
ενεργός 

πληθυσμός Απασχολούμενοι Άνεργοι Νέοι 
Άνεργοι 

Σύνολο 16.373 13.357 2.236 780 21.944 
ΑΝΕΡΓΟΙ         3.016 
Σύνολο πληθυσμού       38.317 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ         42,73% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ         18,42% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΝΕΩΝ 

    
34,88% 

            

Άρρενες 9.592 8.005 1.183 404 9.900 

ΑΝΕΡΓΟΙ         1.587 

Σύνολο πληθυσμού       19.492 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ         49,21% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ         16,55% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
ΝΕΩΝ 

    
34,15% 

            

Θήλεις 6.781 5.352 1.053 376 12.044 

ΑΝΕΡΓΟΙ         1.429 

Σύνολο πληθυσμού        18.825 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ         36,02% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ         21,07% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ   
ΝΕΩΝ 

    
35,71% 
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Με νεότερη έρευνα (Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης 2013, για τις 
επιχειρήσεις και απασχόληση  που διεξήχθη , ο Δήμος Ωραιοκάστρου παρουσιάζει σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα και στους τρεις παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Ο οικονομικά 
ενεργός πληθυσμός όπως διαρθρώνεται κλαδικά, σκιαγραφεί ένα παραγωγικό προφίλ στην 
περιοχή παρέμβασης το οποίο έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τον προσανατολισμό σε όλους 
τους τομείς  και ιδιαίτερα στον τριτογενή.   

 
Τοπική – 
Δημοτική 
Κοινότητα Τομέας Δραστηριότητας Απασχολούμενοι 

Λητής Δευτερογενής 0 
Μεσαίου Δευτερογενής 0 
Νεοχωρούδας Δευτερογενής 44 
Ωραιοκάστρου Δευτερογενής 40 
Ωραιοκάστρου Πρωτογενής 0 
Δρυμού Τριτογενής - Εμπόριο 5 
Λητής Τριτογενής - Εμπόριο 12 
Μελισσοχωρίου Τριτογενής - Εμπόριο 9 
Μεσαίου Τριτογενής - Εμπόριο 0 
Ν.Φιλαδέλφειας Τριτογενής - Εμπόριο 1 
Νεοχωρούδας Τριτογενής - Εμπόριο 1 
Πενταλόφου Τριτογενής - Εμπόριο 10 
Ωραιοκάστρου Τριτογενής - Εμπόριο 1307 
Δρυμού Τριτογενής - Τουρισμός 0 
Λητής Τριτογενής - Τουρισμός 0 
Μελισσοχωρίου Τριτογενής - Τουρισμός 0 
Μεσαίου Τριτογενής - Τουρισμός 0 
Νεοχωρούδας Τριτογενής - Τουρισμός 0 
Πενταλόφου Τριτογενής - Τουρισμός 0 
Ωραιοκάστρου Τριτογενής - Τουρισμός 93 
Δρυμού Τριτογενής - Υπηρεσίες 0 
Λητής Τριτογενής - Υπηρεσίες 1 
Μελισσοχωρίου Τριτογενής - Υπηρεσίες 0 
Μεσαίου Τριτογενής - Υπηρεσίες 0 
Ν.Φιλαδέλφειας Τριτογενής - Υπηρεσίες 0 
Νεοχωρούδας Τριτογενής - Υπηρεσίες 5 
Πενταλόφου Τριτογενής - Υπηρεσίες 0 
Ωραιοκάστρου Τριτογενής - Υπηρεσίες 394 
  Σύνολο : 1922 

 
 
 
Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή παρουσιάζει 
έντονη δραστηριότητα. Ειδικότερα πρόκειται για μία περιοχή με πλήθος κτηνοτροφικών 
μονάδων. Η κτηνοτροφία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στην εκτροφή βοοειδών, 
αιγοπροβάτων, πουλερικών και χοίρων. Εντονότερη δραστηριότητα παρουσιάζεται στις Δ.Κ. 
Καλλιθέας και Πενταλόφου. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ.Κ. Πενταλόφου 
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θεωρείται από τους σημαντικότερος οικισμούς πανελλαδικά στην συγκέντρωση 
κτηνοτροφικών μονάδων και συγκεκριμένα αγελαδοτροφίας. Ταυτόχρονα, σημαντική 
ανάπτυξη υπάρχει στην περιοχή και στον τομέα της πτηνοτροφίας. Στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Δ.Κ. Νεοχωρούδας έχουν δημιουργηθεί 20 
σύγχρονες πτηνοτροφικές μονάδες, που εντάσσονται ανάμεσα στις πρώτες μονάδες στην 
Ελλάδα, με κριτήριο την παραγωγή αυγών. 

 

Η εμπορία των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή  γίνεται κυρίως μέσω 
των τοπικών Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ιδιωτών εμπόρων. Το γάλα των 
κτηνοτροφικών μονάδων απορροφάται κυρίως από τις μεγάλες εταιρίες της Δυτικής 
Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντική ποσότητα απορροφάται από τα τυροκομεία της 
περιοχής. Τα αυγά και τα πουλερικά των πτηνοτροφικών μονάδων διατίθενται σε τοπικά 
καταστήματα καθώς και μέσω μεγάλων αλυσίδων super market σε όλη την Ελλάδα.  

Σχετικά τώρα με το δευτερογενή τομέα, θα πρέπει να ειπωθεί ότι ο Νομός Θεσσαλονίκης, 
στον οποίο βρίσκεται και ο Δήμος Ωραιοκάστρου αποτελεί το δεύτερο βιομηχανικό κέντρο 
της χώρας.  Η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, η οποία θεωρείται ως η μεγαλύτερη 
βιομηχανική περιοχή στα Βαλκάνια,  είναι εγκατεστημένη στην Δυτική Θεσσαλονίκη και 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα, ο οποίος συνορεύει με το 
Δήμο Ωραιοκάστρου. Παράλληλα, στο Δήμο Ωραιοκάστρου είναι εγκατεστημένη αντίστοιχη 
Βιομηχανική Περιοχή καθώς και το Βιομηχανικό πάρκο Νεοχωρούδας, στα οποία λειτουργούν 
πλήθος επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης αξιοσημείωτη είναι  η παρουσία στην περιοχή των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2011 στο 
Δήμο Ωραιοκάστρου ήταν εγκατεστημένες 894 βιοτεχνίες. 

Τέλος όσον αφορά στον τριτογενή τομέα θα πρέπει να επισημανθεί ότι  υπάρχει έντονη 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο εμπόριο, την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, 
τον τουρισμό, τα ελεύθερα επαγγέλματα και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2011 ήταν 
εγγεγραμμένα 1.247 μέλη που δραστηριοποιούνταν στον Δήμο Ωραιοκάστρου. 

Αγροτική 
Δραστηριότητα  

Καλλιεργήσι-
μη έκταση σε 

στρ. 

ΔΕ Ωραιοκάστρου ΔΕ Καλλιθέας ΔΕ Μυγδονίας  

8252,70 στρ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦ
ΕΙΑΣ:7342,80 στρ. -( 

στοιχεία του 2013,) Τ. Κ. 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 

9629,20στρ.  

Δ.ΚΟΙΝ. 
ΛΗΤΗΣ:2850,9 

στρ.σκληρο 
σιτάρι+4384,30στρ.μα

λακο, 
322,20στρ.κριθαρι+77

0,70 
αραβοσιτος,+1625,30
στρ. ζωοτροφ.5,5 στρ 

ρηγανη+83,40στρ 
ελιες,+3 στρ 

αμυγδαλα,+1στρ 
αμπέλια 

Κτηνοτροφική 
Δραστηριότητα  

 Δ.ΚΟΙΝ. 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(βο
οϊδοειδή=6,ΑΙΓ/ΤΑ= 
240  

Τ.ΚΟΙΝ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦ,βο
οϊδοειδή-600, 
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ=ΑΙΓ/ΤΑ
=653, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 
5105  

1860 βοοϊδοειδή+938 
αιγοπρ.+222χοιρ 
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Αξιοσημείωτο επίσης είναι το ποσοστό απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης  
στον τριτογενή τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. το 46,40% των κατοίκων του 
Δήμου Ωραιοκάστρου απασχολείται σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα.  

 
 

Παρόλα αυτά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μία ραγδαία μείωση των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ωραιοκάστρου, κυρίως των μικρών ατομικών και 
οικογενειακών επιχειρήσεων, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στην περιοχή και την οικονομική 
εξαθλίωση του τοπικού πληθυσμού κάνοντας έτσι επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας. 

Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει να δοθούν λύσεις σε προβλήματα και εμπόδια που 
δημιουργούνται από: 

 Την δυσκολία της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως λόγω της έλλειψης οικονομικών 
πόρων, να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται και να στηρίξει 
τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την τοπική αγορά. 

 Την αδυναμία του τοπικού πληθυσμού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να 
αναπτύξει καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

 Την έλλειψη έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την ανταπόκριση στις νέες 
συνθήκες εργασίες και για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.  

 Την ελλιπής εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών πόρων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού,  
λόγω έλλειψης πληροφόρησης άλλα και γνώσεων. 

 Την έλλειψη ενεργειών προβολής της περιοχής και την μη στήριξη της τοπικής 
αγοράς από τους κατοίκους της περιοχής, καθώς η περιοχή παρέμβασης απέχει 
ελάχιστα χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου οι καταναλωτές έχουν 
την δυνατότητα να επιλέξουν από μία μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων που συνήθως 
είναι και φθηνότερα.  

 

Όσον αφορά τις ειδικότητες των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 
διάρκεια της έρευνας το 17,49% ήταν ανειδίκευτο προσωπικό, το 11,22% διευθυντικά 
στελέχη, το 21,07% ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το 12,56% επιστημονικά στελέχη, το 
13% προσωπικό γραφείου και το 24,66% προσωπικό υπηρεσιών/πωλήσεων.  
 
Τα κυριότερα συμπεράσματα που απορρέουν από την παραπάνω έρευνα είναι τα εξής: 
 Η σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

Δήμο Ωραιοκάστρου. 
 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Δήμο και συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι ατομικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα 
και κυρίως στον κλάδο του εμπορίου. 

Δραστηριότητες 
Τουρισμού / 
Υπηρεσίες  

Εμπορικές Επιχειρήσεις   
1345 

 Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών εκτός 
ξενοδοχείων  

 
400 

Ξενοδοχεία - 
Κατηγορία / 

πλήθος   

4* 1 
3* 1 
2* 1 
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 Πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κρίνοντας από τον αριθμό των εργαζομένων 
και τον κύκλο των εργασιών τους. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων απασχολεί μόνιμο προσωπικό για να 
καλύψει τις ανάγκες τους. 

 Το 80% των επιχειρήσεων δεν σκοπεύει να προβεί σε προσλήψεις μέσα στο επόμενο 
έτος. 

 Οι κυριότεροι λόγοι μη εξεύρεσης προσωπικού είναι η έλλειψη κατάλληλης εμπειρίας, 
η μεγάλη κινητικότητα των θέσεων και ο μικρός μισθός που αποθαρρύνει τους 
εργαζόμενους. 

 Οι σημαντικότερες ελλείψεις στα προσόντα και τις δεξιότητες του προσωπικού είναι η 
ελλείψεις επαγγελματικών γνώσεων και η έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. 

 Η μορφή εκπαίδευσης που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες του προσωπικού των 
επιχειρήσεων είναι η εμπειρία πάνω στην δουλειά. 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το δίκτυο των γνωριμιών τους και τον 
τύπο προκειμένου να βρουν  προσωπικό.  

 Το σημαντικότερο κριτήριο για την πρόσληψη προσωπικού είναι η εμπειρία και 
ακολουθούν οι ειδικές δεξιότητες και η εκπαίδευση. 

 Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν κάνει χρήση προγραμμάτων για την 
επιδότηση νέων θέσεων εργασίας είναι πολύ μικρό, ενώ το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που θα ήθελαν να κάνουν χρήση τέτοιων προγραμμάτων στο μέλλον 
είναι μεγάλο. 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων κρίνει ότι το οικονομικό μέλλον τους είναι το ίδιο και 
χειρότερο. 

 Οι σημαντικότερες ανάγκες των επιχειρήσεων είναι η ενημέρωση για επιδοτήσεις και 
προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η ενημέρωση για άλλες 
ενέργειες που αφορούν τις επιχειρήσεις και οι ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας 
σε τοπικά δίκτυα, ενώ και η ανάγκη των επιχειρήσεων για την υποστήριξη τους από 
την τοπική αυτοδιοίκηση κρίνεται επιτακτική. 

 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα των επιχειρήσεων του Δήμου είναι η 
ελλιπής ενημέρωση και προσβασιμότητα στα προγράμματα χρηματοδότησης και για το λόγο 
αυτό προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την 
Επιχειρηματικότητα στον Δήμο που θα είναι κοντά σε κάθε επιχειρηματία και άνεργο του 
Δήμου.  

Συγκεκριμένα, τα Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα 
μπορούν να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά και να προσφέρουν πολύτιμη 
βοήθεια και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως στην αναζήτηση και εκπαίδευση προσωπικού 
προσφέροντας ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες τόσο σε επιχειρηματίες όσο και σε 
ανέργους, όπως : 

 Άμεση ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας. 

 Δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση και ανάλυση των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

 Ενημέρωση και διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους επιχειρηματίες και 
το προσωπικό της επιχείρησης. 

 Καταχώρηση και δημοσίευση αγγελιών εργασίας. 
 Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος. 
 Συγκέντρωση βιογραφικών και άμεση αποστολή τους στους εργοδότες κατόπιν 

αιτήματος τους. 
 Ενημέρωση για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
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 Ενημέρωση για εκπαίδευση και επιμόρφωση (σπουδές μετά το λύκειο, μεταπτυχιακά, 
επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης κ.ο.κ.). 

 Καταχώρηση στον ηλεκτρονικό οδηγό αγοράς με σκοπό την προβολή των 
επιχειρήσεων. 

 
Οι παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες των Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση και 
την Επιχειρηματικότητα θα μπορούν να καλύψουν σημαντικές ανάγκες των επιχειρήσεων με 
την προϋπόθεση ότι τα Γραφεία αυτά  θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα στελεχωθούν από 
κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
απαιτήσεις των εργασιών τους. Επίσης, θα στηρίξουν τους μικρούς τοπικούς επιχειρηματίες 
που δεν έχει πρόσβαση στην ενημέρωση για τα διάφορα προγράμματα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας αλλά και τους ανέργους της περιοχής στην προσπάθεια τους να βρουν 
εργασία αλλά και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. 
Τέλος, η δημιουργία ενός δικτύου Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την 
Επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την ύπαρξη των Βιομηχανικών Πάρκων στην περιοχή 
δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εγκατάσταση και ίδρυση νέων βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών μονάδων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γραφείο Αγροτικής 
Παραγωγής  

Θέματα που αφορούν  την ανάπτυξη της γεωργίας , προγράμματα εγκατάστασης 
νέων αγροτών  

 Θέματα που αφορούν  την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

1. Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 
2. Προστασία του καταναλωτή 

3. Χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Γραφείο Απασχόλησης και 
Τουρισμού 

1. Προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου 

2. Μέριμνα  για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
κατάρτισης 
3.Προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού 
στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών 
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1.1.4.2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3. «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - 
ΚΡΙΣΙΜΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 

/Περιορισμοί  
Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Παραγωγικοί 
Τομείς & 

Δραστηριότητες 

Πολυκερματισμός ιδιοκτησιών, 
υψηλό κόστος παραγωγής, 
προβλήματα διάθεσης των 
προϊόντων.  

Υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες ανάπτυξης του 
αγροκτηνοτροφικού τομέα . Η 
έκταση του Δήμου  κατά 2/3 
είναι αγροτικές εκτάσεις. 

Πρωτογενής τομέας Ελλείψεις σε  υποδομές ( 
αγροτική οδοποιία και έλλειψη 
επαρκών αρδευτικών δικτύων )   

 Αύξηση επενδυτικών δράσεων 
του Δήμου στον τομέα με 
αξιοποίηση των προγραμμάτων 
του υπουργείου Αγροτικής 
ανάπτυξης  

  Γήρανση του αγροτικού 
πληθυσμού που εμφορείται με 
συντηρητικές απόψεις για την 
καινοτομία και τις αλλαγές π.χ 
αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, 
βελτίωση λειτουργίας μονάδων.  

Η ύπαρξη σημαντικών πόρων 
(ζωικό – γεωργικό κεφάλαιο) 
προς αξιοποίηση στους τομείς. 
Αλλαγές στην διάρθρωση των 
καλλιεργειών  

  Μικρή δραστηριοποίηση 
συνεταιρισμών και έλλειψη 
αξιοποίησης του σύγχρονου 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
τους   

Αξιοποίηση νέου θεσμικού 
πλαισίου και προώθηση - 
στήριξη Ομάδων Τοπικής 
Δράσης παραγωγών  

  Δυσκολία προσαρμογής των 
παραγωγών και  επιχειρήσεων 
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
και ανταγωνιστικό εθνικό και 
διεθνές περιβάλλον που απαιτεί 
διαρθρωτικές αλλαγές και να 
προσαρμοστεί σε αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις του τομέα.  
Μικρή εμπειρία από πλευράς 
Δήμου σε δράσεις και 
πρωτοβουλίες ολοκληρωμένης 
ενίσχυσης της τοπικής 
οικονομίας και ανάγκη 
μεγιστοποίησης  συμβολής του  
στην ανάπτυξη της Τοπικής 
Οικονομίας (Γεωργία – 
Κτηνοτροφία). 

Συνεργασία με : 
Γεωργοκτηνοτροφικούς Δήμους, 
Ερευνητικά ιδρύματα (ΕΘΙΑΓΕ), 
ΑΕΙ –ΤΕΙ , άλλα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή)   
 
 
Αναβάθμιση των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών του Δήμου στην 
αγροτική ανάπτυξη                                                  
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 
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Δευτερογενής – 
Τριτογενής  τομέας 

Μικρή εμπειρία ανάληψης 
δράσεων και πρωτοβουλιών 
ενίσχυσης της τοπικής 
οικονομίας. Ο Δήμος στους 
παραπάνω τομείς παρουσιάζει 
υπηρεσιακή υστέρηση  από 
πλευράς στελεχών, γνώσης  και 
εμπειρίας, ώστε να 
ανταποκριθεί στις  υπάρχουσες 
ανάγκες   

Αναβάθμιση   λειτουργίας του  
τμηματος τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης .                                                       
Συνεργασία με τις  επιχειρήσεις του 
Δήμου και τοπικούς αναπτυξιακούς 
φορείς  

   Χωροταξικές και πολεοδομικές 
ρυθμίσεις που ευνοούν  τη 
λειτουργία επιχειρήσεων  

 Νέος χωροταξικός - πολεοδομικός 
σχεδιασμός  

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα 
/Περιορισμοί  

Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

Επιχειρηματικότητα 
& Απασχόληση 

Μικρή εμπειρία ανάληψης 
δράσεων και πρωτοβουλιών 
ενίσχυσης της τοπικής 
οικονομίας.  

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα της 
τρέχουσας περιόδου και η 
αξιοποίηση των αλλαγών που 
επίκεινται στην οικονομία της 
χώρας. 

  Έλλειψη θεσμών και 
μηχανισμών υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας.                            
Έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων 
σε νέους τομείς 
επιχειρηματικότητας  (π.χ. 
Κοινωνική Οικονομία).              
Μικρή αξιοποίηση δυνατοτήτων 
της πληροφορικής για τις 
ευκαιρίες επιχειρηματικότητας.          
Έλλειψη καινοτόμων έργων για 
την τόνωση της τοπικής 
οικονομίας.      
    Ανάγκη ο Δήμος να ασκήσει 
νέες αρμοδιότητες και να 
αναλάβει πρωτοβουλίες  στα 
κρίσιμα θέματα προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης.        
Το δυσμενές οικονομικό  κλίμα, 
η οικονομική ύφεση στην χώρα, 
η έλλειψη επενδύσεων.                         
 

Η Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων στον τομέα της 
Κοινωνικής οικονομίας που 
αποτελεί και στόχο του                             
ΠΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 ,                 
όπου εκτιμάται ότι το 10% των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,  
απασχολούνται στην Κοινωνική 
Οικονομία. Οι συνεταιρισμοί 
παλαιού και νέου τύπου (π.χ. 
ΚΟΙΣΠΕ)  μπορούν αν 
επεκταθούν σε  πολλούς τομείς 
(π.χ. υγεία, περιβάλλον, 
ενέργεια, εμπόριο, εκπαίδευση, 
πολιτισμό, αγροτική και 
βιοτεχνική παραγωγή, 
εθελοντισμό κ.α.).                                                  
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  Το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο 
της οικονομικής στήριξης 
οικονομικών φορέων από την 
ΕΕ.  

  

    Η Ανάπτυξη Γραμμής 
Ενδοδημοτικής Συγκοινωνίας  

    Η Επέκταση Ευρυζωνικών 
δικτύων  και Εφαρμογές 
Πληροφορικής για την 
υποστήριξη επιχειρήσεων 

    Η Κινητοποίηση – αξιοποίηση 
των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής :  

    *Η ύπαρξη στην περιοχή του 
Δήμου ικανού αριθμού νέου και 
επαρκώς  καταρτισμένου 
ανθρώπινου δυναμικού .  

    *Η Εγγύτητα στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

    *Οι Παραγωγικές δυνατότητες  
(αγρο-κτηνοτροφία) του Δήμου  

    *Η Εγγύτητα σε βιοτεχνικές – 
βιομηχανικές δραστηριότητες  

    *Το Ελκυστικό φυσικό 
περιβάλλον  (δραστηριότητες 
εναλλακτικού τουρισμού   

    Η υποστήριξη των βιοτεχνικών 
μονάδων της περιοχής για την 
επέκταση και αναβάθμιση τους. 

    Η Αξιοποίηση του 
ενδιαφέροντος του  ανθρώπινου 
δυναμικού της περιοχής για 
καινοτομίες, νέα 
επιχειρηματικότητα, χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

    Η Ανάπτυξη συνεργασιών με 
όμορους ΟΤΑ (Διαδημοτικές 
συνεργασίες , Προγραμματικές 
συμβάσεις κλπ).   

    Αξιοποίηση σχέσεων με 
αδελφοποιημένες πόλεις για την 
προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στο Δήμο.  



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 76 
 

    Μεταφορά στο Δήμο «καλών 
πρακτικών» από άλλους δήμους 
- (Θεσμοί έξυπνης Πόλης Δήμος 
Τρικκαίων),  για την προώθηση 
κρίσιμων για τον δήμο θεμάτων 
(π.χ. Απασχόληση,  
Επιχειρηματικότητα, Αστική  
ανάπτυξη και ενδοδημοτική 
συγκοινωνία -  ενεργειακά 
θέματα κλπ). 

    Συνεργασία με ΑΕΙ –ΤΕΙ του 
πολεοδομικού συγκροτήματος 
σε θέματα επιχειρηματικότητας  
και απασχόλησης. 

Σύνθεση 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου μπορεί υποστηρικτικά να ενισχύσει τα θέματα της τοπικής 
ανάπτυξης και οικονομίας  δεδομένου ότι οι βασικές αρμοδιότητες στους τομείς αυτούς 
αφορούν την κεντρική διοίκηση και συντονίζονται από αυτήν.  
Εντούτοις , ιδιαίτερα σήμερα ο Δήμος πρέπει να θέσει  τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός 
σταθερού και μόνιμου διαύλου επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας με τον εμπορικό και 
εμπορικό κόσμο της περιοχής. 
 Ο Δήμος , όπως και η συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξεπεράσει τα 
παραδοσιακά πλαίσια λειτουργίας του και να αναμιχθεί πιο ενεργά  με τα  ζητήματα 
τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης  και συνεπώς να μεγιστοποιήσει την 
συμβολή του στην  ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας.(Γεωργία – Κτηνοτροφία- Υπηρεσίες) 

Θα χρειαστεί να εξασφαλίσει την υπηρεσιακή ετοιμότητα για νέες δράσεις, αναλύοντας 
περαιτέρω το εσωτερικό περιβάλλον του ώστε  να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του  
εξωτερικού περιβάλλοντος και βασιζόμενος στα  συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει  
να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους για την προώθηση της επιχειρηματικότητας,  τις   
τοπικές επενδύσεις και την απασχόληση.    

Κρίσιμα ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης  ( ΣΤΟΧΟΙ )  
1. Βελτίωση Υποδομών & Δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα 
2. Βελτίωση υποδομών & δραστηριοτήτων β/γενή και γ/γενή  τομέα 
3. Προώθηση της Επιχειρηματικότητας  & Απασχόλησης στον Δήμο (ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας – ΕΣΠΑ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και του γεωργικού τομέα 
4. Ενίσχυση  της επιχειρηματικότητας και προώθηση της απασχόλησης στα πλαίσια της 
Κοινωνικής οικονομίας   
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Από την προηγούμενη καταγραφή καταλήγουμε στην διάρθρωση του 3ου Άξονα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος :  

 

Άξονας  3 Μέτρα  

 Τοπική Οικονομία - Απασχόληση  
3.1. Παραγωγικοί Τομείς & Δραστηριότητες 

  3.2. Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση  

 

 

Η παραπάνω αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Ωραιοκάστρου, οδηγεί 
στην ανάδειξη των παρακάτω κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που πρέπει να 
αντιμετωπίσει : 

Α. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

1. Προστασία και ανάδειξη  του φυσικού περιβάλλοντος.  

2. Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός με βάση την φέρουσα ικανότητα των 

οικοσυστημάτων του Δήμου και την προστασία του περιβάλλοντος  

3. Αναβάθμιση Υποδομών δικτύων : Οδικό Δίκτυο  - Δίκτυα Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης – Ενέργειας – Επικοινωνιών 

4. Ανάπτυξη υποδομών κοινοχρήστων χώρων & δραστηριοτήτων στο αστικό 

περιβάλλον  

5.  Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και χρήση ΑΠΕ  

6. Ανάπτυξη υποδομών Κοινωνικής Εξυπηρέτησης .  

7. Βελτίωση δικτύου Συγκοινωνίας – κυκλοφορίας & στάθμευσης .  

8. Βελτίωση   διαχείρισης  στερεών απόβλητων – υπηρεσίας καθαριότητας και 

Προστασία του Οικιστικού Περιβάλλοντος .  

9. Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δημοτών .  

10. Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων πολιτικής προστασίας .  
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Β. Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, Υγεία  και αθλητισμός 

 

 

 

 

 

 

1. Ανέγερση νέων κτιριακών και  υλικοτεχνικών υποδομών προσχολικής αγωγής 

α/θμιας - β/θμιας εκπαίδευσης  και αναβάθμιση υφισταμένων  

2. Δράσεις εκπαίδευσης– Θεσμοί «Ανοικτού Σχολείου» (ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας – 

ΕΣΠΑ -Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση 

για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 

κατάρτισης και εκπαίδευσης)    

 3.Αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας  

4.Μέριμνα για ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό   (ΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας – ΕΣΠΑ Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις /Προώθηση  της 

κοινωνικής  επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε  

κοινωνικές επιχειρήσεις 

5.Προώθηση Εθελοντισμού στις δράσεις του δήμου                                                                                                          

6. Βελτίωση Υποδομών και Δράσεων για την Τρίτη Ηλικία  

 7. Κατασκευή νέων -αναβάθμιση , αξιοποίηση και συντήρηση υφισταμένων  

υποδομών και εγκαταστάσεων αθλητισμού 

8. Αναβάθμιση  δράσεων αθλητισμού 

9.Κατασκευή νέων και  αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πολιτισμού 

10. Αναβάθμιση  δράσεων πολιτισμού 

11.Υποστήριξη της Ν. Γενιάς   

12. Βελτίωση Υποδομών και αναβάθμιση δράσεων για την προώθηση της Υγείας  

στον Δήμο 
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Γ. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση  

1. Βελτίωση Υποδομών & Δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα 

2. Βελτίωση υποδομών & δραστηριοτήτων β/γενή και γ/γενή  τομέα 

3. Προώθηση της Επιχειρηματικότητας  & Απασχόλησης στον Δήμο (ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΣΠΑ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα 

4. Ενίσχυση  της επιχειρηματικότητας και προώθηση της απασχόλησης στα 

πλαίσια της Κοινωνικής οικονομίας   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ TOY 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εσωτερική δομή του Δήμου Ωραιοκάστρου και 
περιγράφεται κατ’ αρχάς, η διοικητική του Οργάνωση σε ότι αφορά τις Υπηρεσιακές του μονάδες, 
τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές του Επιχειρήσεις. Ακολούθως γίνεται συνοπτικά η  
αξιολόγηση τους με βάση την μέθοδο  SWOT και υποδεικνύονται τα κρίσιμα θέματα Εσωτερικής 
Ανάπτυξης.  

 

1.2.1  Γενική Περιγραφή του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

1. Διεύθυνση Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
τμήματα: 
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων του Δήμου 
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, 
Ληξιαρχείου και 
Αλλοδαπών 
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Μέριμνας 
δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και 
Ταμείου 
στ) Τμήμα ΚΕΠ 
2.Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
και Πληροφορικής που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα 

Περιβάλλον & Ποιότητα 
Ζωής 

1. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος, 
Πολιτικής Προστασίας 
και Ποιότητας Ζωής 
που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω τμήματα: 
α)Τμήμα 
Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας 
β) Τμήμα 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 
γ) Τμήμα Συντήρησης 
Πρασίνου 

2. Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας: 

Κοινωνική Πολιτική, 
Υγεία, Παιδεία, 
Πολιτισμός & 
Αθλητισμός 

1. Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που 
περιλαμβάνει τα 
παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο Κοινωνικής 
Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων 
β) Γραφείο 
Προστασίας και 
Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας 

Τοπική Οικονομία 
& Απασχόληση 

1. Αυτοτελές 
Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης 
που περιλαμβάνει 
τα παρακάτω 
γραφεία: 
α) Γραφείο 
Αγροτικής 
Παραγωγής 
β) Γραφείο 
Αδειοδοτήσεων 
και Ρύθμισης 
Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων 
γ) Γραφείο 
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α) Τμήμα Τεχνικών 
Έργων 
β) Τμήμα Πολεοδομίας 
γ) Τμήμα  
Ηλεκτρ/λογικών Έργων 
και Συγκοινωνιών 
 

γ) Γραφείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης,  
Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

2. ΔΟΠΠΑΩ / ΔΗΚΕΩ / 
ΔΕΠ & Σχολικές 
Επιτροπές 
 

 

Απασχόλησης και 
Τουριστικής 
Ανάπτυξης 
 

παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και Οργάνωσης 
β) Γραφείο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) 
3) ΚΕΠ 
4.Νομική Υπηρεσία 
5. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων– 
Συνεργατών –  Επιστημονικών 
Συνεργατών 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, 
εξυπηρετούν τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες 
υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 
— Γραφείο ΚΕΠ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα ΚΕΠ – Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
— Γραφείο Συντήρησης Υποδομών ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα Τεχνικών Έργων − Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
— Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών − Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
— Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου − Διεύθυνση 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
— Γραφείο ΚΕΠ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα ΚΕΠ – Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
— Γραφείο Συντήρησης Υποδομών ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Τεχνικών Έργων − Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
— Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών − Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 
— Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου − Διεύθυνση 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
1. Εκτελεστική Επιτροπή 
2. Οικονομική Επιτροπή  
3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
4. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας   
5. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης    
6. Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
1) Γενικός Γραμματέας 
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 24/2/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3) Γραφείο Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών-Επιστημονικών Συνεργατών 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ   17/4/2015   

2 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ   17/4/2015   

3 ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ   11/6/2015   

4) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
5) Νομική Υπηρεσία 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ       

6) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 
7) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

     ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
   

1.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
2 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

3 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής 
   β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 3/11/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης 

  
     ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/4/2014 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

     α) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 12/3/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
β) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

  
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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6 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

11 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

15 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

16 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

17 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

18 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

19 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

21 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 3/11/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

22 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΔΑΧ 2/12/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

γ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 1/2/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

α)Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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β)Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 
  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΤΕ ΝΌΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

     γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΙΔΑΧ 

29/1/2014 έως         
16-09-2014  και από 

01-02-2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 14    ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 
μετακίνηση  στις 

σχολικές επιτροπές ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

11 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΜΟΝΙΜΟΣ 8/5/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

α) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 
11/9/2014 έως        

27-09-2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/9/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

11/11/2014 έως 
20/11/2014 και από 

18-02-2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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β) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 
23/10/2014 
(ληξίαρχος) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

γ)ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 8/5/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 14/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 TΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 14/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 23/3/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

δ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 23/3/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 
 μετακίνηση  στο 

ΔΟΠΠΑΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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5 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 20/2/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 4/7/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

11 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 9/3/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 6/5/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

13 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 28/9/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

14 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ε) ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 23/3/2015 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 
11/12/2013 έως       

22-03-2015 και από 
01-04-2015 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΙΔΑΧ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ  ΙΔΑΧ 11/12/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 7/7/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 23/3/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 
 μετακίνηση  στο 

ΔΟΠΠΑΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 23/3/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

11 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 23/3/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

13 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 15/10/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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στ) ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΔΑΧ 29/1/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 2/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 3/8/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

    2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 1/4/2014 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

α) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 1/2/2015 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ) ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

6 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ) ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

8 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 4/7/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

9 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 24/11/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΑΧ 2/12/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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β)ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/2/2015 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 4/7/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 10/7/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
γ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ  ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 1/4/2015 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΜΟΝΙΜΟΣ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

4 
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ) ΙΔΑΧ 18/10/2013 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 4/7/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
ΣΥΝΟΛΟ : 144  (20/10/2015) .  
Πρόβλεψη αριθμού Οργανικών  Θέσεων  : 241 ,  με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ ) 
ΦΕΚ 1202 τβ 20-5-2013  

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Πρότυπα - Συστήματα - Εργαλεία ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 

Διαχειριστική Επάρκεια ΌΧΙ 
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ (θα γίνει ανανέωση με το νέο Θεσμικό 
πλαίσιο ) 

  
  

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ΌΧΙ     

ISO 9001/2008 ΌΧΙ       

Επιμορφώσεις - Κατάρτιση NAI 
ΕΊΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΤΟ Σύστημα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΌΧΙ       
  

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης ΌΧΙ     
Σύστημα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης 

Έργων ΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΑΙ       
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 
Διαδικτυακή Πύλη ΝΑΙ url: e--www.oraiokastro.gr   

Διαβούλευση ΝΑΙ       
Τοπικό δίκτυο (lan) ΝΑΙ       

Ασύρματο δίκτυο (w-lan) ΝΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
Αριθμός web servers 0   

Web servers/ Γραμμή επικοινωνία (εύρος ζώνης) Ο       
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Α/Α Επίπεδο Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών Περιγραφή     

1. 1 
πλήρη περιγραφή υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των 

στελεχωμένων γραφείων 

2. 2 
λήψη αρχείων (αποφάσεων, δικαιολογητικών, 

προσυμπληρωμένων εντύπων) 
3. 3 αιτήματα, οι πολίτες σχολιάζουν (forum) 
4. 4 Δεν είναι διαθέσιμο 

5. 5 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε εγγεγραμμένους 

χρήστες(πιστοποιητικά, αιτήματα, forum) 
Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 
Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5 Προσωποποίηση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Πλήθος Είδος 

1 Δικτυακό Σύστημα Αποθήκευσης - Storage 
95 Υπολογιστής 
10 Πολυμηχάνημα 
60 Εκτυπωτής 
10 Φαξ 

3 σαρωτής 
15 Φωτοτυπικό 

5 server 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΑΚΙΝΗΤΑ  

Οδός Περιοχή Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Περιγραφή 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 82,33 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Δ1) 
ΑΝΩΘΕΝ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (1ΟΣ 
ΕΞΩΣΤΗΣ)   

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 93,71 ΚΕΝΟ   

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Δ2) 
ΑΝΩΘΕΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (1ΟΣ 
ΕΞΩΣΤΗΣ) 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 130,38 ΕΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   

ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 160 ΤΟΥ 

Ο.Τ. 33 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΤΑΣΕΩΣ 1.221,56 Τ.Μ. 

ΘΕΣΗ ΣΚΡΕΜΠΑΤΑ ΛΗΤΗ 3.593,78 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΘΕΣΗ ΡΑΧΟΥΔΙΑ-
ΒΑΡΠΑΤ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 4.188,71 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΘΕΣΗ ΣΤΑΟΣ ΔΡΥΜΟΣ 21.900 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 
444  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΘΕΣΗ ΡΑΧΟΥΔΙΑ-
ΒΑΡΠΑΤ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 5.831,45 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΘΕΣΗ ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 8.000 ΚΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
ΘΕΣΗ ΡΑΧΟΥΔΙΑ-
ΒΑΡΠΑΤ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 4.251,76 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 389 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 87.208 

ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 
12 ΣΤΡ.-ΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΕΝΑ 

  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 736 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 1.937 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
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ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3 ΤΕΜΑΧΙΟ-
ΝΤΟΥΣΙΟΥΚ ΓΚΕΡΕΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 8.000 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 469 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2.229,17 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 585,02 

 

  

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

7.350,045 Τ.Μ. 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 7 ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 377.456 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 
50.000 .Μ.   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΘΕΣΗ ΝΤΕΒΕ ΚΡΑΝ ΔΡΥΜΟΣ 7.500 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ΔΡΥΜΟΣ 1 ΔΡΥΜΟΣ 192.160 ΕΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΔΡΥΜΟΣ 2 ΔΡΥΜΟΣ 115.000 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΟΦΟΣ ΚΑΜΗΛΑ ΔΡΥΜΟΣ 258.715 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΝΤΕΒΕ ΚΑΡΑΝ ΔΡΥΜΟΣ 123.300 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟ 267.685 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ   ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟ 150.030 ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝ0   ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 30 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 461 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 461,37 ΜΕ 

ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 200,38 
Τ.Μ. 

ΚΑΝΟΝΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 19.809 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 89 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΑΚΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 14.750 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2678 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΒΑΛΤΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟ 14.500 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ΄' ΑΡΙΘΜ. 214 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚ ΜΕΣΑ-362 ΜΕΣΑΙΟ 10.000 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 362 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 11.062 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 260 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 4.750 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 259 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 7.625 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 163 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 5.000 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΛΤΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟ 5.498 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 68Α 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΜΠΑΞΕΔΕΣ ΠΕΤΡΩΤΟ 6.000 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 
ΠΕΤΡΩΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ 5.600 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.  28 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΑΠΑ ΜΠΟΥΝΑΡ 
ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 30.800 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 177 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
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ΒΑΛΤΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟ 3.000 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 338Β 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΟΥΜΠΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 11.750 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 608 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΣΑΪ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 20.100 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 195 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΑΜΑΡΑ ΔΡΥΜΟΣ 23.750 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΡΕΙΣ ΜΠΑΝΤΙΝΕΣ ΔΡΥΜΟΣ 3.687 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΑΜΑΡΑ ΔΡΥΜΟΣ 12.812 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 29 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΟΥΡΙ ΔΡΥΜΟΣ 9.500 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 45 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΟΥΡΙ ΔΡΥΜΟΣ 14.195 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 64 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΥΡΝΑΡΟΥΔΙΑ ΔΡΥΜΟΣ 3.951 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 142 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΑΡΑΣΟΥΚΙ ΔΡΥΜΟΣ 9.620 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 217 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΥΡΝΑΡΟΥΔΙΑ/ΚΑΡΑ
ΣΟΥΚΙ ΔΡΥΜΟΣ 1.812 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 241 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΥΡΝΑΡΟΥΔΙΑ/ΚΑΡΑ
ΣΟΥΚΙ ΔΡΥΜΟΣ 5.400 

ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 245 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΥΡΝΑΡΟΥΔΙΑ ΔΡΥΜΟΣ 4.800 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 256 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΟΥΡΝΑΡΟΥΔΙΑ ΔΡΥΜΟΣ 2.500 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 280 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΚΑΜΑΡΑ ΔΡΥΜΟΣ 15.000 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 294 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΑΛΑΙΧΩΡΑ ΔΡΥΜΟΣ 10.896 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 485 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥΔΙ ΔΡΥΜΟΣ 3.277 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 489 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΑΛΑΙΧΩΡΑ/ΚΟΥΡΙ ΔΡΥΜΟΣ 14.611 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 630 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΑΛΑΙΧΩΡΑ ΔΡΥΜΟΣ 1.789 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 633 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΕΡΑΝΙ ΔΡΥΜΟΣ 2.986 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 687 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΕΡΑΝΙ ΔΡΥΜΟΣ 1.454 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 701 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
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ΚΑΨΑΡΟΥ ΔΡΥΜΟΣ 11.295 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 706 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΕΡΑΝΙ ΔΡΥΜΟΣ 4.488 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 716 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΕΡΑΝΙ ΔΡΥΜΟΣ 3.665 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 794 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΓΕΡΑΝΙ ΔΡΥΜΟΣ 2.400 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 828 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΟΥΡΜΑΝΟΥΔΙ ΔΡΥΜΟΣ 4.050 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1055 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΜΠΑ ΔΡΥΜΟΣ 8.314 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1167 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΜΠΑ ΔΡΥΜΟΣ 13.250 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1408 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΑΑΚ ΣΧΟΙΝΑ 
ΗΜΑΘΑΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 9.762 ΚΕΝΟ   

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞ 
ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ 10/150 ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
146.429 Τ.Μ. 

ΝΤΟΥΣΙΟΥΚ ΓΚΕΡΕΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 12.500 ΚΕΝΟ   ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 14 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΚΟΠΡΙΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 11.779 ΚΕΝΟ   ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2417 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 12.312 ΚΕΝΟ   ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2554 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΔHMOY 

Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως προκύπτουν από την Οικονομική 
κατάσταση Απολογισμού εσόδων – εξόδων της τελευταίας τριετίας, παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

ΕΣΟΔΑ€ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2012 2013 2014 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 439.707,06 393.667,14    884.749,63 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 143.729,53 180.953,06      99.419,92 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.361.879,79 4.197.456,13 4.364.794,46 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 751.490,98 760.640,76 799.972,05 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 416.919,21 458.355,51 439.792,54 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.240.634,94 3.383.304,27 3.941.354,06 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 108.431,39 121.792,24 22.445,04 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 9.462.792,90 9.496.169,11 10.552.527,70 

    

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2012 2013 2014 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 317,60 284,80 161,20 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.864,29 2.813.228,60 1.542.650,92 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.957.442,22 1.839.177,39 1.847.055,20 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 0 0 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 164.638,90 174.080,60 137.359,40 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.370,47 3.414,45 3.161,42 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.131.633,48 4.830.185,84 3.530.388,14 
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2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  2012 2013 2014 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  1.358.981,19 1.140.525,00 1.123.163,55 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 20.193,14 20.331,96 3.787,79 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(ΠΟΕ) 1.379.174,33 1.160.856,96 1.126.951,34 

  

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2012 2013 2014 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ       

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 292.091,68 385.178,04 620.021,32 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΟΕ 292.091,68 385.178,04 620.021,32 

  

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2012 2013 2014 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.617.909,28 1.497.992,44 1.726.121,79 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 18.541,18 21.716,18 13.585,48 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.636.450,46 1.519.708,62 1.739.707,27 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 2013 2014 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.320.564,51   

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  1.242.823,89   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 3.563.388,36 3.642.607,65 5.591.479,24 

 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18.465.531,21 21.034.706,22 23.161.075,015 
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ΔΑΠΑΝΕΣ € 

6 
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 2013 2014 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.908.315,75 3.550.299,30 3.774.887,05 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 525.669,12 456.156,74 355.393,19 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.027.718,55 2.006.682,75 2.273.834,95 

63 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 26.315,68 39.676,08 21.254,56 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.994,65 22.449,02 26.186,02 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ 1.139.165,32 953.332,28 913.508,23 

66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 442.096,15 343.613,05 385.775,37 

67 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - 
ΔΩΡΕΕΣ 

1.178.961,06 
 

1.195.739,79 

 

1.171.235,15 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 442,99 760,00 10,81 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 9.257.679,27 8.568.709,01 8.922.085,33 

 

7 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2012 2013 2014 

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 134.715,77 77.869,88 138.744,38 

73 ΕΡΓΑ 830.942,50 1.307.548,28 1.577.906,84 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 7.248,40 338.533,15 285.547,82 

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 400.000,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.372.906,67 1.723.951,31 2.002.199,04 

  

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012 2013 2014 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)  2.250.707,67 2.503.151,07 886.888,30 

82 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  1.941.629,88 1.502.508,48 1.902.546,36 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ  0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  4.192.337,55 4.005.659,55 2.789.434,66 

  

9 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2012 2013 2014 

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)  14.822.923,49 14.298.319,87 13.713.719,03 
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Από την σύγκριση των παραπάνω οικονομικών στοιχείων των ετών 2012 – 2014 
προκύπτει: 

Τακτικά  Έσοδα 

1. Αύξηση των εσόδων από την ακίνητη περιουσία κατά 100%, γεγονός που δηλώνει 
ότι η ακίνητη περιουσία του Δήμου αξιοποιείται με ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης. 

2. Τα έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι, μερίσματα) παρουσιάζουν μείωση λόγω της 
μείωσης των επιτοκίων. 

3. Τα έσοδα από ανταποδοτικές υπηρεσίες παραμένουν ίδια λόγω της σταθερής 
δημοτικής πολιτικής τελών. 

4. Τα έσοδα από κεντρικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν 
αύξηση λόγω της μεταβολής των δεδομένων της απογραφής 2011. 

Έκτακτα Έσοδα 

 
1. Οι επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρουσιάζουν αύξηση λόγω 

ανάγκης πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
2. Μείωση των κεντρικών επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες.  
3. Σταθερότητα στα έσοδα που αφορούν προηγούμενα έτη και βεβαιώνονται για 

πρώτη φορά. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα έσοδα να 
βεβαιώνονται στο έτος χρήσης που αντιστοιχούν.  

4. Αύξηση των εισπραχθέντων ποσών που βεβαιώθηκαν τα παρελθόντα έτη. 
Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την βελτίωση της εισπραξιμότητας του 
Δήμου και των σχετικών υπηρεσιακών μηχανισμών.   

Δαπάνες  

1. Οι λειτουργικές δαπάνες (ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων και 
αιρετών)  καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των συνολικών εξόδων του Δήμου 
(περίπου 45%) και το οποίο περιορίζει την δυνατότητα χρηματοδότησης 
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.  

2. Μείωση της δαπάνης για εξυπηρέτηση δανείων λόγω αποπληρωμής των 
δανειακών κεφαλαίων, δαπάνη που αποτελεί μεγάλο τμήμα των συνολικών 
εξόδων του Δήμου. 

3. Το μέρος των δαπανών για επενδυτικές δαπάνες παραμένει σταθερό και δεν 
ανταποκρίνεται στο μέγεθος και τις ανάγκες του Δήμου και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να αυξηθεί με την υλοποίηση στοχευμένων αναπτυξιακών έργων.   
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 

Βασικά στοιχεία δραστηριοτήτων και οργάνωσης  
 

Στον Δήμο Ωραιοκάστρου υφίστανται  τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) και Επιχειρήσεις :  

 
 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 

Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) 

Το παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψε  από την συγχώνευση δεκαπέντε φορέων των πρώην 
Δήμων που απαρτίζουν τον νέο Δήμο Ωραιοκάστρου, με σκοπό τον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την αξιολόγηση και την έρευνα ανάπτυξης ενεργειών Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου.  

Πιο αναλυτικά, συγχωνεύθηκαν οι εξής φορείς: 
 ΚΑΠΗ Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  
 ΚΑΠΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
 ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  
 ΚΑΠΗ Δ.Δ ΜΕΣΑΙΟΥ  
 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 ΚΑΠΗ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ  
 ΚΑΠΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  
 ΚΑΠΗ ΛΗΤΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  
 ΚΑΠΗ ΔΡΥΜΟΥ  
 ΚΑΠΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ−ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (όπως ισχύει σήμερα) 
Ν.Π.Δ.Δ. ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ  1273/16-6-2011 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΝΕΝΕΡΓΗ). 

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.   
 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Διεύθυνση έδρας : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  
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2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 

Ανθρώπινο δυναμικό του Ν.Π. κατά σχέση εργασίας και κατηγορία (ΔΔ = Σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου / Μόνιμος Υπάλληλος, ΙΔΑΧ = Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου, ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ= Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ= 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΥΕ= Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) 

 

ΔΔ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

    13       6     19         3        9         6        1       19 

ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

1 ΔΕ Διοικητικού - Γραμματέων 
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

19 Τακτικό προσωπικό ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  3 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  1 

36  ΙΔΟΧ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 19 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ                       

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ 

 
6 

 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 101 
 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

Περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π. (κτίρια , οικόπεδα κλπ) με το μέγεθος (τ.μ.) και τη θέση τους (Δήμος / 
διεύθυνση)  

ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 2013 2014 

1 Επιχορηγήσεις του Δήμου 16.094 70.000 1 Δαπάνες προσωπικού 714.098,43 801.127,03 

2 Από προγράμματα 626.171 504.879 2 
Αμοιβές και έξοδα 

ελευθέρων  
επαγγελματιών 

77.110,00 1.301,30 

3 
Από παροχή υπηρεσιών 

στο Δήμο 
  3 

Αμοιβές και έξοδα 
Δ.Σ. 

5.311,00 7.577,00 

4 
Από παροχή υπηρεσιών 

προς δημότες και άλλους 
130.452 134.296 4 

Λοιπά γενικά έξοδα 
(ενοίκια, ΟΚΩ κλπ) 

12.439,00 27.537,00 

5 Από χορηγίες - 6.000 5 
Έξοδα 

δραστηριοτήτων 
49.001,00 6.049,60 

6 Από λοιπά έσοδα 327.391 436.330 6 
Δαπάνες επενδύσεων 
(προμήθειες μελέτες, 

έργα κλπ του Ν.Π.) 
  

 ΣΥΝΟΛΑ 1.100.108 1.151.505  ΣΥΝΟΛΑ 857.959,43 843.591,93 

 
 
 

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ  
1)ΚΑΠΗ ΔΡΥΜΟΥ (Κοιμήσεως Θεοτόκου 1) 
2)ΚΑΠΗ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (Οικισμός Ανθούπολης) 
3)ΚΑΠΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Τοπικό Διαμέρισμα  Φιλαδέλφειας) 
4)ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΥΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΑ  
ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦ.(έχουμε παραδώσει πινακίδες και βρισκόμαστε στη διαδικασία για οριστική απόσυρση). 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ )  
1)Α ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘ.(εντός ΟΑΕΔ) επί της οδού Θες/νίκης. 
2)Β ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ.(εντός ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ τρία κτίρια). 
3)Γ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  
4) Δ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
5)Ε ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΜΕΣΑΙΟΥ 
6)ΣΤ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 
8)ΚΑΠΗ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (κτίριο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) 
9)ΚΑΠΗ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (κτίριο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ) 
10)ΚΑΠΗ  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ  (Παλιό Νηπιαγωγείο  Κοινότητας  Νεοχωρούδας) 
11)ΚΑΠΗ  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  (Δεν υπάρχει παραχωρητήριο δεν έχουμε εικόνα του ιδιοκτήτη και πως το χρησιμοποιούμε. 
12)ΚΑΠΗ  ΜΕΣΑΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ) 
13)ΚΑΠΗ  ΛΗΤΗΣ (Φιλίππου 1) 
14)ΚΑΠΗ  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Πλατεία Λήγδα) 
15)ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (κτίριο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) 
16)ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 
17)ΕΔΡΑ του Ν.Π κτίριο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ  
18)ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ κτίριο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ   
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Ειδικότερα, οι σκοποί του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. είναι η παροχή υπηρεσιών στους τομείς: 

 Προστασία ηλικιωμένων. 

o ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση η τεκμηρίωση, 
η έρευνα ανάπτυξης ενεργειών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και 
πρόνοιας προς τα άτομα τρίτης ηλικίας,  

o η ανάπτυξη δικτύων, η ενίσχυση υποστηρικτικών συνεργιών κοινωνικής 
πρόνοιας προς τα άτομα τρίτης ηλικίας και η ανάπτυξη στην παραπάνω 
κατεύθυνση υποστηρικτικών δομών, δικτύων, κοινωνικών συνεργιών, 

o η ενθάρρυνση στην κατεύθυνση παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών 
ποιότητας, σεβασμού και επικοινωνίας ατόμων τρίτης ηλικίας και κοινωνικού 
συνόλου,  

o η στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας στη 
σύγχρονη πόλη στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, 

o η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των 
ηλικιωμένων, 

o η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. 

 Φύλαξη βρεφών, νηπίων, παιδιών. 

o η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 
ψυχαγωγία νηπίων εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, 
συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η 
προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή 
στο σχολικό περιβάλλον, 

o η δημιουργία νέων Παιδικών, Βρεφικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών, 
o η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων και μέτρων. 

 Λειτουργία τμημάτων πολιτιστικής επιμόρφωσης και διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

o ο προγραμματισμός, η ανάδειξη πτυχών πολιτισμού, 
o η εμβάθυνση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία δικτύων και 

ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών στα δρώμενα του Δήμου 
στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

o η διάχυση της ιστορικότητας της περιοχής, καθώς και η κεφαλαιοποίηση της 
πολιτιστικής παράδοσης, 

o η σχεδιασμένη, στρατηγικά στοχευμένη παρέμβαση πολιτισμικής 
κληρονομιάς, η προστασία της, η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της 
περιοχής και η αξιοποίηση των γεωγραφικών και χωροταξικών 
πλεονεκτημάτων που διαθέτει, 

o η ανάδειξη όλων των πολιτιστικών − πολιτισμικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής και η καταγραφή και διάδοση της τοπικής ιστορίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 

o η ανάδειξη λειτουργιών με έμφαση στις ενέργειες διαπολιτισμικής προβολής. 
o ο σχεδιασμός, η ενίσχυση και ο προγραμματισμός εφαρμογής τοπικών 

προγραμμάτων πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος,  
o η διοργάνωση τμημάτων και δραστηριοτήτων σε θέματα πολιτισμού, 

περιβάλλοντος και ψυχαγωγίας, 
o η ίδρυση και λειτουργία Ωδείου μουσικών σπουδών, 
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o η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας και η λειτουργία 
τμημάτων καλλιτεχνικών σπουδών για τη διδασκαλία θεάτρου, χορού, 
εικαστικών και σύγχρονων μορφών τέχνης, 

o η πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή του σε αυτές, 
o η δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών υποδομών, 
o η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής 

δημιουργίας, ατομικής και συλλογικής, 
o η πολιτιστική επιμόρφωση, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η 

φεστιβαλική έμφαση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας με 
χαρακτηριστικά πολιτιστικής  εγγύτητας, 

o η δημιουργία και λειτουργία θερινού ή χειμερινού κινηματογράφου, 
o η δημιουργία και λειτουργία ανοικτού και κλειστού θεάτρου, 
o η δημιουργία θεσμών προώθησης του βιβλίου (εκθέσεις, βιβλιοθήκες, κτλ), 
o η ανάπτυξη συνεργασίας με πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δ.Ο.Π.Π.Α-Ω την περίοδο 2015-2019. 

ΕΤΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2015 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΑ 
ΕΣΟΔΑ 

2015 

2015 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟΝ Β’ Π/Σ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΑ 
ΕΣΟΔΑ  

2015 

2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 
2015 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΩΡΕΕΣ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2015 
2015 ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΩΡΕΕΣ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2015 
2015 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 
2016 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΩΡΕΕΣ- ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 
2017 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2017 

2017 ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΩΡΕΕΣ -ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2017 

Από έρευνα ( Δομημένο ερωτηματολόγιο 2014)  ποιότητας υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών 
Ωραιοκάστρου που εποπτεύονται από τον Δ.Ο.Π.Π.Α-Ω προέκυψαν τα ακόλουθα :  

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας αναλύθηκαν 209 ερωτηματολόγια,  δείγμα 
ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με το συνολικό αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς 
σταθμούς με αποτέλεσμα τα στοιχεία που αντλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα ασφαλή και έγκυρα. 
Απαντήσεις λήφθηκαν από γονείς όλων των παιδικών από τις τρείς ενότητες του Δήμου μας. 

Σκοπός της έρευνας είναι συνεχής βελτίωση των δομών που εποπτεύει ο Δ.Ο.Π.Π.Α-Ω και η 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες στη λειτουργία των παιδικών 
σταθμών και να ληφθούν στη συνέχεια τα απαραίτητα μέτρα βελτίωσης και συμπερασματικά:   

       Το 49 % δηλώνει αρκετά ευχαριστημένο και το 47 % δηλώνει πολύ ευχαριστημένο. 

 Με το φαγητό – διατροφή δηλώνει ευχαριστημένο το 86,60% του δείγματος 
 Με την καθαριότητα δηλώνει ευχαριστημένο το 91,38% του δείγματος 
 Με τις δραστηριότητες δηλώνει ευχαριστημένο το 89,47% του δείγματος 
 Με την επικοινωνία με το προσωπικό δηλώνει ευχαριστημένο το 93,78% του δείγματος 
 Με τους χώρους και την ασφάλεια δηλώνει ευχαριστημένο το 68,42% του δείγματος 
 Με το ωράριο δηλώνει ευχαριστημένο το 96,17% του δείγματος 
 Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δηλώνει ευχαριστημένο το 93,78% του δείγματος 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 104 
 

Αναλύοντας και εντοπίζοντας τα προβλήματα ανά παιδικό σταθμό αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Με το φαγητό – διατροφή και με Μ.Ο. ικανοποίησης 83,89% το Μεσαίο εμφανίζει πρόβλημα 
με ποσοστό ικανοποίησης 31,25 % 

2. Με την καθαριότητα και με Μ.Ο. ικανοποίησης 90,60% το Μεσαίο εμφανίζει πρόβλημα με 
ποσοστό ικανοποίησης 81,25 % και στη συνέχεια η Νεοχωρούδα με ποσοστό ικανοποίησης 
85,18% και το Κρυονέρι με ποσοστό ικανοποίησης 90% 

3. Με τις δραστηριότητες και με Μ.Ο. ικανοποίησης 89% το Κεντρικό  εμφανίζει πρόβλημα με 
ποσοστό ικανοποίησης 84,30 %  

4. Με τους χώρους και την ασφάλεια και με Μ.Ο. ικανοποίησης 65 % το Μεσαίο εμφανίζει 
πρόβλημα με ποσοστό ικανοποίησης 31,25 % και ο Πεντάλοφος με ποσοστό 50 %. 

5. Με το ωράριο και με Μ.Ο. ικανοποίησης 98,65% ο Ο.Α.Ε.Δ εμφανίζει πρόβλημα με ποσοστό 
ικανοποίησης 88,62 % και στη συνέχεια  ο Πεντάλοφος και το Παράρτημα με ποσοστό 
93,75% αντίστοιχα και το Κρυονέρι με ποσοστό 94,74%  

6.  Με την επικοινωνία με το προσωπικό και με Μ.Ο. ικανοποίησης 93,77% το Μεσαίο εμφανίζει 
πρόβλημα με ποσοστό ικανοποίησης 87,50 % και στη συνέχεια  ο Ο.Α.Ε.Δ με ποσοστό 90,90 
%  

7. Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Τέλος στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε ποια από τα επόμενα χαρακτηριστικά θα ήθελαν να 
παρέμβουμε (να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις) με σειρά προτεραιότητας, παρατηρούμε τα εξής: 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό παρέμβασης είναι οι χώροι και η ασφάλεια (149 από 209 
ερωτηματολόγια) το οποίο σημειώθηκε σε πρώτη επιλογή και ακολουθεί ο τομέας 
δραστηριότητες (91 από 209 ερωτηματολόγια). 

2. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην καθαριότητα (71 από 209 
ερωτηματολόγια), εκπαιδευτικό πρόγραμμα (76 από 209 ερωτηματολόγια) και φαγητό (73 
από 209 ερωτηματολόγια). 

3. Στην επικοινωνία με το προσωπικό και στο Ωράριο δεν είναι απαραίτητο να γίνουν 
παρεμβάσεις (31 από 209 ερωτηματολόγια). 

Στην «ανοικτή» ερώτηση: «Προτάσεις που θα θέλατε να κάνετε ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ωραιοκάστρου» οι 
απαντήσεις που δόθηκαν είναι σχετικές με : 

 Βελτίωση χώρων και προαύλιων χώρων και εγκαταστάσεων 
 Καινούρια στρώματα 
 Προμήθεια παιχνιδιών 
 Εμπλουτισμό βιβλιοθηκών 
 Πούλμαν μεταφοράς μαθητών 
 Αύξηση δραστηριοτήτων 
 Ύπαρξη ψυχολόγου, παιδιάτρου, μουσικού, γυμναστή, φύλακα 
 Συχνότερος προαυλισμός των παιδιών 
 Βελτίωση καθαριότητας με προμήθεια αντισηπτικών κ.τ.λ. 
 Επιμόρφωση των γονέων 
 Βελτίωση φαγητού σε συνδυασμό με πρόγραμμα διατροφής 

  
 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω) 

 
Το παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. προέκυψε από την συγχώνευση τεσσάρων φορέων των πρώην 
Δήμων που απαρτίζουν τον νέο Δήμο Ωραιοκάστρου. 

Πιο αναλυτικά, συγχωνεύθηκαν οι εξής φορείς: 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 
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 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μυγδονίας (ΔΗ. Κ.Ε.Δ.Μ.) 
 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) 
 Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Καλλιθέας (Δ.Α.Ο.Κ.) 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω ) 

 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (όπως ισχύει σήμερα) 
Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ         ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 1273/Β/16-6-2011 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 
Η οργανωτική διάρθρωση του Ν.Π.. 

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  & Κ.Δ.Α.Π 
 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 
Ανθρώπινο δυναμικό  του Ν.Π. κατά σχέση εργασίας και κατηγορία (ΔΔ = Σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου / 
Μόνιμος Υπάλληλος, ΙΔΑΧ = Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου, ΠΕ = Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, ΤΕ= Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ= Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΥΕ= Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) 

ΤΜΗΜΑ :  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. 
1 ΔΕ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΦ 

1 ΔΕ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΦ. 

ΤΜΗΜΑ ΒΣΣ 

2 ΠΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
1 ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 

1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
1 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
1 ΤΕ ΟΙΚ.ΒΟΗΘΟΣ 
2 ΔΕ ΟΙΚ.ΒΟΗΘΟΙ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤ. ΚΑΙ ΚΔΑΠ 

4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
1 ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 
4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΜΟΙ 
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1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
1 ΔΕ Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ι.Δ. ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

 3 3 0 1 2  3 

Ι.Δ. ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

 45 45 9 10 18 8 45 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Τ.Μ 50       (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ.Ω-ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ.) 
ΚΔΑΠ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ               :  Τ.Μ. 140   (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ.Ω.-ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ) 
ΚΔΑΠ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       ;  Τ.Μ. 80      (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ.Ω.-ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ) 
ΚΔΑΠ  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ             : Τ.Μ. 150     (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 
ΚΔΑΠ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ                       : Τ.Μ. 119      (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ  ) 
Π.Σ.ΛΗΤΗΣ                                    :  Τ.Μ. 180     (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 
Π.Σ.ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ                  :  Τ.Μ.  175    (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ)  

4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π. (κτίρια , οικόπεδα κλπ)  

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 2013 2014 

1 Επιχορηγήσεις του 
Δήμου   ΠΟΕ 

30.311 732.319 1 Δαπάνες προσωπικού 702.969 644.302 

2 Από προγράμματα 403.867 365.200 2 Αμοιβές και έξοδα 
ελευθέρων  
επαγγελματιών 

22.312 34.814 

3 Από παροχή 
υπηρεσιών στο 
Δήμο 

  3 Αμοιβές και έξοδα Δ.Σ. 5.400 5.760 

4 Από παροχή 
υπηρεσιών προς 
δημότες και άλλους 

60.083 40.741 4 Λοιπά γενικά έξοδα 
(ενοίκια, ΟΚΩ κλπ) 

313.827 83.951 

5 Από χορηγίες   5 Έξοδα δραστηριοτήτων  60.290 664.941 

6 Από λοιπά έσοδα 612.941 295.508 6 Δαπάνες επενδύσεων 
(προμήθειες μελέτες, 
έργα κλπ του Ν.Π.) 

2.404  

 ΣΥΝΟΛΑ 1.107.202 1.433.768  ΣΥΝΟΛΑ 1.107.202 1.433.768 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2015  ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 2015  

1 Επιχορηγήσεις του Δήμου 700.000  1 Δαπάνες προσωπικού 823.840  

2 Από προγράμματα 393.800  2 Αμοιβές και έξοδα 
ελευθέρων  
επαγγελματιών 

80.400  

3 Από παροχή υπηρεσιών 
στο Δήμο 

  3 Αμοιβές και έξοδα Δ.Σ. 9.000  

4 Από παροχή υπηρεσιών 
προς δημότες και άλλους 

82.550  4 Λοιπά γενικά έξοδα 
(ενοίκια, ΟΚΩ κλπ) 

65.900  

5 Από χορηγίες   5 Έξοδα δραστηριοτήτων  688.187  

6 Από λοιπά έσοδα 490.977  6 Δαπάνες επενδύσεων 
(προμήθειες μελέτες, 
έργα κλπ του Ν.Π.) 

  

 ΣΥΝΟΛΑ 1.667.327   ΣΥΝΟΛΑ 1.667.327  

 
Ειδικότερα, οι σκοποί της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. είναι  η παροχή υπηρεσιών στους τομείς: 

 Κοινωνικής ανάπτυξης: 

o Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και 
αναβάθμιση. 

o Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που 
συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης. 

o Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμματα για τη μέριμνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία 
δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης 
ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά 
εξαρτησιογόνων ουσιών. 

o Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ’ οίκον, ατόμων τρίτης ηλικίας, μέσω 
λειτουργίας Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι, Κοινωνικής Μέριμνας ή άλλων 
παρεμφερών. 

o Η ίδρυση και λειτουργία γηροκομείου. 
o Η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών. 
o Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της 

παραβατικότητας. 
o Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα 

για την ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων 
και αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 
κοινωνίας. 

o Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. 

o Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 108 
 

 Οργάνωσης δραστηριοτήτων και η παροχής υπηρεσιών στον τομέα της παιδείας: 

o Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών σταθμών. 
o Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 
o Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
o Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στα σχολεία. 
o Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στα σχολεία και η 

συνεργασία με άλλα σχολεία της χώρας και της Ε.Ε. 
o Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία. 

 
 Οργάνωσης δραστηριοτήτων και η παροχής υπηρεσιών στους τομείς του αθλητισμού 

& της πληροφόρησης: 

o Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που 
συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής 
ανάπτυξης. 

o Η ενίσχυση της κινητικότητας και η προώθηση ανταλλαγών επισκέψεων, σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

o Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού 
αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

 Οργάνωσης δραστηριοτήτων και η παροχής υπηρεσιών στον τομέα του 
περιβάλλοντος: 

o Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του 
φυσικού και του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών. 

o Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
o Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου για τα θέματα του 

περιβάλλοντος. 
o Μέτρα ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας. 
o Δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

πληροφόρησης. 
o Υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. 

 Εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη 
της περιοχής. 

 Σχεδιασμού και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και 
συνεργασίας με άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά. 

 

 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1273/ 2011, Αριθμ. απόφ. 52/2011, υλοποιήθηκε η συγχώνευση των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Καλλιθέας και 
Μυγδονίας που συνέστησαν το Δήμο Ωραιοκάστρου, σε μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης. Η επωνυμία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω)». Περιοχή 
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αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας 
Μυγδονίας και Καλλιθέας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. 

Με την σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ω., κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και με τη διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία που έχει, αντιμετωπίζεται ορθολογικά, μεθοδικά και 
μακροχρόνια η διαχείριση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής 
ενότητας Μυγδονίας και Καλλιθέας, με την εκτέλεση και λειτουργία των έργων ύδρευσης, 
αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων. 

Η Δ.Ε. Ωραιοκάστρου ανήκει στην αρμοδιότητα της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). 

Οι δημοτικές υπηρεσίες εκτελούν έργα κατασκευής, συντήρησης και καθαρισμού φρεατίων 
αποχέτευσης. Επίσης, εκτελούν έργα κατασκευής, συντήρησης και καθαρισμού δεξαμενών, 
κατασκευής και αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης, ανόρυξης υδρευτικών και αρδευτικών 
γεωτρήσεων, αντικατάστασης και επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων κ.α. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, συντελούνται ή και δρομολογούνται σημαντικά έργα, όσον 
αφορά στην κατασκευή, βελτίωση ή και εγκατάσταση των αποχετευτικών δικτύων στο 
Δήμο. 

Η παραπάνω επιχείρηση από την συγχώνευση δύο επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που 
απαρτίζουν τον νέο Δήμο Ωραιοκάστρου. 

Πιο αναλυτικά, συγχωνεύθηκαν οι εξής φορείς: 

 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλλιθέας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 
 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυγδονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 

Η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. δικαιολογείται διότι: 

 Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και με τη διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία που θα έχει, αντιμετωπίζεται ορθολογικά, 
μεθοδικά και μακροχρόνια η διαχείριση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης 
της Δημοτικής ενότητας ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ και ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με την εκτέλεση και λειτουργία 
των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων. 

 Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από δανειοδότηση και από ιδίους πόρους 
που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από το Ν. 1069/1980. 

Βασικά στοιχεία  δραστηριοτήτων και  οργάνωσης Δ.Ε.Υ.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Διεύθυνση έδρας : ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ  Τ.Κ. 57018 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (όπως ισχύει σήμερα) 

Ν.Π.Ι.Δ.  ΦΕΚ  1273/Β/16-6-2011 
 

1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 
Οι διοικητικές ενότητες που περιλαμβάνει η οργανωτική διάρθρωση του Ν.Π.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. 
Αριθμός των σημερινών στελεχών του Ν.Π. κατά σχέση εργασίας και κατηγορία (ΔΔ = Σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου / Μόνιμος Υπάλληλος, ΙΔΑΧ = Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου, 
ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ= Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ= Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΥΕ= 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ) 

ΔΔ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

 2   1 1  2 

3.ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Βασικές κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό του Ν.Π. (π.χ. τετραγωνικά μέτρα ανά κτίριο, ιδιόκτητο ή 
νοικιασμένο, αριθμός αυτοκινήτων ή μηχανημάτων γενικώς κλπ). 

ΧΩΡΟΣ  15.000 Τ.Μ. ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΚΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ  Η  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΟΣ  10Τ.Μ. ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΚΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΖΕΤΟΝΤΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ Δ.Ε. 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΧΩΡΟΣ  10Τ.Μ. ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΚΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ  Δ.Ε.  ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΑΝΤΙΣTOΙΧΑ 
ΧΩΡΟΣ  10Τ.Μ. ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΚΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ  ΟΙΚΙΣΚΟΙ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ  Δ.Ε.  
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 2013 2014 
1 Επιχορηγήσεις 

του Δήμου 
522.613,00 368.848,00 1 Δαπάνες 

προσωπικού 
182.651,14 121.843,13 

2 Από 
προγράμματα 

  2 Αμοιβές και 
έξοδα ελευθέρων  
επαγγελματιών 

31.746,46 43.630,41 

3 Από παροχή 
υπηρεσιών 
στο Δήμο 

  3 Αμοιβές και 
έξοδα Δ.Σ. 

18.012,80  

4 Από παροχή 
υπηρεσιών 
προς δημότες 
και άλλους 

896.428,00 715.557,00 4 Λοιπά γενικά 
έξοδα (ενοίκια, 
ΟΚΩ κλπ) 

34.007,32 32.770,05 

5 Από χορηγίες   5 Έξοδα 
δραστηριοτήτων  

270.975,00 621.853,09 

6 Από λοιπά 
έσοδα 

83.151,00 81.366,00 6 Δαπάνες 
επενδύσεων 
(προμήθειες 
μελέτες, έργα κλπ 
του Ν.Π.) 

560.212,02 524.104,29 

 ΣΥΝΟΛΑ 1.502.192,00 1.165.771,00  ΣΥΝΟΛΑ 1.097.604,74 1.344.200,97 
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 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 
 

Το παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψε από την συγχώνευση οκτώ φορέων των πρώην Δήμων 
που απαρτίζουν τον νέο Δήμο Ωραιοκάστρου, με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής του 
Δήμου Ωραιοκάστρου στους τομείς Παιδείας και Διαχείρισης των Σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Πιο αναλυτικά, συγχωνεύθηκαν οι εξής φορείς: 

 Σχολική Επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 2ου Λυκείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου Μυγδονίας 
 Σχολική Επιτροπή του Γενικού Λυκείου Καλλιθέας 
 Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καλλιθέας 

Ειδικότερα, οι σκοποί της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου είναι: 

 η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 
καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης κλπ.,  

 η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και η συντήρηση των διδακτηρίων,  
 η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων εξοπλισμού και γενικά των 

διδακτηριακών εγκαταστάσεων,  
 η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και  
 ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, σκεύη, βιβλία για τη σχολική 

βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. 
 

 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου 

Το παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. από την συγχώνευση είκοσι δύο φορέων των πρώην Δήμων που 
απαρτίζουν τον νέο Δήμο Ωραιοκάστρου, με σκοπό την υλοποίηση της Πολιτικής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου στους τομείς Παιδείας και Διαχείρισης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Πιο αναλυτικά, συγχωνεύθηκαν οι εξής φορείς: 

 Σχολική Επιτροπή του 1ου  Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 2ου  Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 3ου  Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 4ου  Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 5ου  Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 6ου  Νηπιαγωγείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 1ου  Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 2ου  Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου 
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 Σχολική Επιτροπή του 4ου  Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου 
 Σχολική Επιτροπή του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου 
 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων και 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λητής 
 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων και 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Μελισσοχωρίου 
 Ενιαία Σχολική Επιτροπή 12/θεσίου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δρυμού 
 Σχολική Επιτροπή του 11/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου 
 Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Νεοχωρούδας 
 Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού σχολείου Μεσαίου και Νηπιαγωγείων Πετρωτού –

Μονολόφου 
 Σχολική Επιτροπή του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Ν.Φιλαδέλφειας 
 Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πενταλόφου 

 

Ειδικότερα, σκοποί της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου είναι: 

 η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 
καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης κλπ.,  

 η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και η συντήρηση των διδακτηρίων,  
 η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων εξοπλισμού και γενικά των 

διδακτηριακών εγκαταστάσεων,  
 η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων 

με έπιπλα, σκεύη, βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα μέσα που είναι 
απαραίτητα για τη λειτουργία τους. 
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1.2.2  Αξιολόγηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος  και Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης 
 

Στο τμήμα αυτό , πραγματοποιείται συνοπτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων 
του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Νομικών Προσώπων του και γίνεται εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης.  

Η αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Ωραιοκάστρου με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων και συναντήσεων του 
τμήματος Προγραμματισμού με τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου , ανέδειξε τις εξής επισημάνσεις: 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΤΟΜΕΑΣ Ανάγκες –Προβλήματα /Περιορισμοί  Δυνατότητες & Ευκαιρίες  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ανάγκη  διάδοσης του αναπτυξιακού οράματος του 
πολιτικού επιπέδου και της στρατηγικής του για το πως 
αυτό θα υλοποιηθεί στο υπηρεσιακό επίπεδο. Αλλαγές στις 
σχέσεις πολιτικού και διοικητικού προσωπικού και 
σαφέστερος  προσδιορισμός του πεδίου ευθυνών τους.  

Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και 
λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου, νέων συστημάτων 
οργάνωσης και διοίκησης .                                                                              
Οργανωτικές  αλλαγές και βελτίωση των κάθετων και οριζόντιων 
υπηρεσιών του Δήμου . 
 Αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων με όρους εκροών, 
αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και ποιότητας  με βάση τις 
κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.  
Μετάφραση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του 
Δήμου  σε σχετικά προγράμματα δράσης και έργα για τις 
υπηρεσιακές μονάδες και το προσωπικό .                            
Ενσωμάτωση εργαλείων και μετρήσεων αποτελεσμάτων όπως 
λ.χ. Οικονομική διοίκηση με χρηματοοικονομικούς 
Αριθμοδείκτες  , μέτρηση εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων. 
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Βελτίωση της επάρκειας, της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας των υφιστάμενων τεχνικών, 
πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών.   Η ουσιαστική και συνεχής 
αξιολόγηση των δομών και λειτουργιών του δήμου και 
καθιέρωση διοίκησης μέσω στόχων με δείκτες 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας  

Η συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου αλλά και 
τμημάτων με  μετακινήσεις  - ανατοποθέτηση υπαλλήλων κλπ .                                                    
Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του δήμου και η 
ουσιαστική αξιοποίηση του ως διοικητικό εργαλείο για την 
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας  του Δήμου. Εφαρμογή 
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (ISO). 

  

Εσωτερική αναδιάρθρωση των διευθύνσεων και 
ανακατανομής των αρμοδιοτήτων του προσωπικού με 
γνώμονα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  και τις 
υπηρεσιακές ανάγκες  (Τμήματα με μικρό αριθμό 
υφισταμένων - μικρό εύρος διοίκησης).  

Συγκέντρωση των υπηρεσιών, δεδομένου ότι η στέγαση και 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου  σε περισσότερα κτίρια 
έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια σε εργατοώρες, την έλλειψη 
ελέγχου του προσωπικού, ταλαιπωρία πολιτών, μεγάλες 
δαπάνες σε καύσιμα, εξοπλισμό, κλπ.    

  

Η απόκλιση στην πράξη  της  οργανωτικής δομής και των 
αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στον ΟΕΥ από αυτές που 
ασκούνται στην πράξη  

Σύνταξη νέου οργανογράμματος με βάση τις κατευθύνσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος , την ανταπόκριση στις ανάγκες 
των αποδεκτών του δημοτικού έργου  

  Κάθετες υπηρεσίες   

Τεχνικές , 
Πολεοδομικές 
και 
Περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες  

Προβλήματα συνεργασίας και συντονισμού με τα 
εμπλεκόμενα τμήματα άλλων – (οριζόντιων) υπηρεσιών του 
Δήμου  

Περιγράμματα θέσεων εργασίας . Ανάλυση θέσης εργασίας , 
Περιγραφή της θέσης , Αξιολόγηση του παραγόμενου έργου . 
Αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας και συντονισμού  

  Τα υφιστάμενα σε ετήσια βάση πλαίσια Προγραμματισμού 
- Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα  περιλαμβάνουν 
μικρά έργα που προκαλούν μεγάλο κόστος διοικητικής 
διαχείρισης  και συνεπώς υπάρχει ανάγκη «ωρίμανσης» 
έργων  και γενικότερα παρεμβάσεων ευρεία κλίμακας .  

Οργανωτική - υπηρεσιακή  ετοιμότητα για την υλοποίηση και την  
ωρίμανση «μεγάλων έργων» και παρεμβάσεων ευρείας 
κλίμακας 

  

Χρονοβόρες και σύνθετες θεσμικού χαρακτήρα διαδικασίες 
που δυσχεραίνουν την αποδοτικότητα των πολεοδομικών 
υπηρεσιών    
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Ανάγκη ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών 
(πολεοδομικές κλπ)    

  

Σοβαρά προβλήματα  μεγάλου κόστους υπηρεσιών 
(καθαριότητας , υδροδότησης , και διαχείρισης αποβλήτων) 
και ανάγκη αξιολόγηση της ανταποδοτικότητας τους  

  
Κοινωνικές – 
Αθλητικές -
Πολιτιστικές 
υπηρεσίες  

Ανάγκη μεγαλύτερης εμπλοκής του Δήμου στην άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής και μεγαλύτερη ανταπόκρισης σε 
ανάγκες οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων  

  

  

Ανάγκη επέκτασης – αλλαγής ωραρίου λειτουργίας 
ορισμένων υπηρεσιών 
(πχ. Βιβλιοθήκης ώστε να ανταποκρίνεται πιο 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των εργαζόμενων  δημοτών).  

  

  

O ΔΟΠΠΑΩ είναι το νομικό πρόσωπο  του Δήμου με 
στόχους και αρμοδιότητες στον τομέα Κοινωνικής 
αλληλεγγύης και Πολιτισμού και προέκυψε από την 
συνένωση δεκαπέντε (15) νομικών προσώπων τα οποία 
μετέφεραν πολλές και δύσκολα διαχειρίσιμες οικονομικές 
εκκρεμότητες  στο νεοϊδρυθέν  Ν.Π, γεγονός του δυσχέρανε 
την αποτελεσματική λειτουργία του. Διαπιστώνοται  
πολλαπλές και  ετερόκλητες δραστηριότητες στους τομείς 
πολιτισμού, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής , έλλειψη 
κοινής αντίληψης, ελλιπής  γνώση των νέων αντικειμένων –
προβλημάτων, και μεγάλη γεωγραφική διασπορά των  
υπηρεσιών του .                                                                              

Να γίνει  διάκριση των αρμοδιοτήτων του Πολιτισμού του 
ΔΟΠΠΑΩ με την αντίστοιχη αντιδημαρχία του Δήμου με 
αρμοδιότητες στους τομείς κοινωνικής πολιτικής, παιδείας και 
Πολιτισμού.                                                                                                            
Για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
όφελος των δημοτών θα πρέπει  οι συναφείς και συνδεόμενες 
αρμοδιότητες της  Δήμου και της ΔΗΚΕΩ με αυτές του ΔΟΠΠΑΩ, 
να διαχωριστούν. Για την βελτίωση της οργάνωσης και 
λειτουργίας του ΔΟΠΠΑΩ θα πρέπει να εφαρμοστεί ο Ο.Ε.Υ με 
τοποθέτηση Διευθυντή   ώστε να υπάρξει επαρκής υπηρεσιακός 
συντονισμός και αποτελεσματική  διοίκηση των διαδικασιών – 
αρμοδιοτήτων του, καθώς μέχρι σήμερα η εικόνα λειτουργίας  
δεν είναι αυτή μιας ενιαίας οργανωτικής – υπηρεσιακής 
μονάδας που θα έπρεπε. 
Άσκηση νέων δραστηριοτήτων απο τη ΔΗΚΕΩ με σκοπό  τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση των 
οικονομικών της επιχείρησης .         
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Μεγαλύτερη  συμμετοχή της σε επιδοτούμενες δράσεις με στόχο  
η ΔΗΚΕΩ να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό χωρίς 
επιχορηγήσεις  από τον δήμο.                                                                                                 
Ίδρυση τμήματος marketing για προώθηση των υπηρεσιών της 
ΔΗΚΕΩ. 
Διαχωρισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ ΔΗΚΕΩ – 
ΔΟΠΠΑΩ πχ όλοι οι σταθμοί στον ΔΟΠΠΑΩ και τα ΚΔΑΠ στη 
ΔΗΚΕΩ. 

Υπηρεσίες 
Τοπικής 
οικονομικής 
ανάπτυξης και 
απασχόλησης  

Ανεπαρκής στελέχωση του τμήματος τοπικής Οικονομικής 
ανάπτυξης με συνέπεια να  μην δραστηριοποιείται  στα 
ιδιαίτερα στο κρίσιμα  θέματα τοπικής ανάπτυξης του 
Δήμου (επιχειρηματικότητα -  απασχόληση )      

Λειτουργία Γραφείων Αγροτικής ανάπτυξης για την προώθηση 
των τοπικών επενδυτικών πρωτοβουλιών (leader) της 
επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης   

  Οριζόντιες – Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
  

Δ/νση Διοικητικών 
υπηρεσιών 

Αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεργασίας και 
συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και αυτό 
της   επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών Δήμου 
και Νομικών Προσώπων του  .                                                                                                                             

Η αναβάθμιση λειτουργίας  των ΚΕΠ του Δήμου (στελέχωση και  
απογευματινή  λειτουργία και Σαββάτου  στην ΔΕ 
Ωραιοκάστρου)  

Τμήμα 
Προγραμματισμού 
Οργάνωσης - 
Ανάπτυξης & 
πληροφορικής  

Ανεπαρκής στελέχωση σε σχέση με την αναμενόμενη θέση 
και το ρόλο των σύγχρονων ΟΤΑ . Η λειτουργία του 
Προγραμματισμού ασκείται  σχεδόν αποκλειστικά από τα 
τις υπάρχουσες διευθύνσεις και τμήματα  και συνεπώς δεν 
έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η  αυτοτελής – επιτελική 
διοικητική μονάδα Προγραμματισμού στο Δήμο παρά το ότι 
προβλέπεται τυπικά στον ΟΕΥ                                                                                                                            

Αναβάθμιση του τμήματος Προγραμματισμού - Οργάνωσης & 
Πληροφορικής  . Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών 
προγραμμάτων διοικητικού εκσυγχρονισμού  .  Απλοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών και εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής σε όλες τις θέσεις εργασίας. Βελτίωση 
συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ τμημάτων και 
διευθύνσεων του Δήμου. Βελτίωση των διαδικασιών 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με 
εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης   
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Τμήμα πρ/σμού, 
λογιστηρίου και 
προμηθειών  

Κατάρτιση αξιόπιστων προϋπολογισμών .  Αποτελεσματικός 
προγραμματισμός  ώστε να περιοριστεί η πρακτική των 
συχνών αναμορφώσεων του Πρ/σμού .                                        
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και η έλλειψη πόρων 
στον κατάλληλο χρόνο για την εξόφληση προμηθευτών  .  
Ανάγκη προμήθειας νέων Η/Υ που θα υποστηρίζουν 
αυξημένων απαιτήσεων λογισμικό οικονομικής διαχείρισης  
Καλύτερος συντονισμός  υπηρεσιών , οργάνων διοίκησης 
που σχετίζονται με την διαδικασία ενταλμάτων πληρωμής 
κλπ  . Ανάγκη πληροφόρησης για τον απολογισμό της 
δράσης του Δήμου πχ. τρόπος χρήσης των δημοτικών 
πόρων , δημιουργίας αποτελεσμάτων ( εκροών κ& 
ωφελειών ) χρήσιμων για τους Δημότες  

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οικονομικής διαχείρισης: 
Προγραμματικός και όχι  μόνο ταξινομητικός – κωδικοποιημένος 
προϋπολογισμός,  Εισαγωγή και διοίκηση χρηματοοικονομικών 
δεικτών ( αριθμοδείκτες ) ,                                                                     
Διαλειτουργικότητα λογιστικού συστήματος με άλλες 
υπηρεσιακές εφαρμογές,   ουσιαστικότερη εφαρμογή του 
διπλογραφικού συστήματος, αναλυτική λογιστική και ουσιαστική 
κοστολόγηση των υπηρεσιών .                                                                   
Η πολυνομία και συχνές αλλαγές θεσμικού πλαισίου  
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα προσαρμογής                       

 
Τμήμα εσόδων  

 
Μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες  είσπραξης 
βεβαιωμένων προς το Δήμο οφειλών  

 
Η Αναδιοργάνωση των πηγών εσόδων  με στόχο της αύξηση του 
ποσοστού ίδιων εσόδων στα συνολικά έσοδα και συμβολή του 
πολιτικού επιπέδου σε αυτό 
Βελτίωση λειτουργίας του συντονισμού των υπηρεσιών και του 
προγραμματισμού των ενεργειών τους (κανονιστικές αποφάσεις 
για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων και απαιτήσεων του 
δήμου , διαχείριση ακίνητης περιουσίας κλπ) 

 
 
Τμήμα 
υποστήριξης 
πολιτικών 
οργάνων  

 
 
 
Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων των οργάνων διοίκησης 
με ολοκληρωμένες εισηγήσεις κλπ (στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής)   

Καλύτερος  συντονισμός και προγραμματισμός των ενεργειών 
των υπηρεσιών του Δήμου  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
  

Διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλου ανθρώπινου 
δυναμικού (πρόσληψη, κατανομή εξέλιξη) ώστε να 
πραγματοποιούνται τα έργα και να επιτυγχάνεται η 
αντιστοίχηση έργων και ευθυνών.                                                               
Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (των υπηρεσιών του 
Δήμου και των Νομικών προσώπων)  που εποπτεύει σε 
σχέση με τις ανάγκες και τις αυξανόμενες αρμοδιότητες των 
δήμων  ενδεικτικά :                                                                                                
Στον ΔΟΠΠΑΩ  διαπιστώνεται ελλιπής στελέχωση  (δεν 
υπηρετούν υπάλληλοι με ειδικότητες αυτές του Κοινωνικού 
Λειτουργού, Βιβλιοθηκονόμου, Οικογενειακού Βοηθού, 
Μαγείρου, Οδηγού που είναι απαραίτητες για τις 
δραστηριότητες του. H διοικητική υποστήριξη είναι 
αποσπασματική και κατακερματισμένη και 
διεκπεραιώνεται από υπαλλήλους του Δήμου  με 
παράλληλα καθήκοντα. Ανάγκες επιμόρφωσης του 
προσωπικού ΔΟΠΠΑΩ  σε θέματα  π.χ. ΚΑΠΗ, σύγχρονων 
προγραμμάτων προσχολικής αγωγής, πολιτιστικής 
κοινωνικής διαχείρισης.                                                                                                     
Στο γραφείο προμηθειών υπάρχει ανάγκη στελέχωσης και 
εξειδίκευσης  λόγω  πληθώρας διαγωνισμών ,  της 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

                                                                                                                             
Αλλαγές στον ΟΕΥ και οργανόγραμμα. Καλύτερη διαχείριση και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού .                                    
Προσδιορισμός των τρεχουσών ικανοτήτων σε γνώσεις, 
δεξιότητες και συμπεριφορές σε ατομικό και οργανωτικό 
επίπεδο.                                                                                                               
Προώθηση της εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας των 
υπαλλήλων .                                                                                                        
Ανάπτυξη και προώθηση σύγχρονων μεθόδων επιμόρφωσης 
(π.χ. με πολυμέσα, κατάρτιση στο χώρο της εργασίας και 
ηλεκτρονική μάθηση). 

  

Η περιοριστική κεντρική πολιτική για προσλήψεις και η 
έλλειψη πόρων.   

Αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού σύμφωνα με τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα . Αξιοποίηση Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.  

  

Η λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών (Υπηρεσία 
Καθαριότητας) βασίζεται επί το πλείστον σε εποχικό 
προσωπικό με συνέπεια να μην διασφαλίζεται η ορθή και 
αποδοτική  χρήση του τεχνικού εξοπλισμού. 
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Μη βέλτιστη ποσοτικά και ποιοτικά κατανομή του 
υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στις επιμέρους 
οργανωτικές μονάδες σύμφωνα με τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα  

  

  

Ανάγκη αλλαγών και προσαρμογής του ΟΕΥ και 
Οργανογράμματος στις νέες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Νέες περιγραφές θέσεων εργασίας κατόπιν αξιολόγησης δομών 
και λειτουργιών. 

  

Το τμήμα προσωπικού εστιάζει τις δραστηριότητες του 
κυρίως σε συμβατικά αντικείμενα π.χ  προσλήψεις 
εποχικού προσωπικού και θέματα παρουσίας – αδειών 
υπαλλήλων  

Νέος ρόλος και αναβάθμιση  του τμήματος προσωπικού – 
Ανθρώπινων πόρων.                                                                                                             
Αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιμόρφωσης και των 
προγραμμάτων ανάπτυξης σε σχέση με το κόστος των 
υπηρεσιών  μέσω της παρακολούθησης και της εφαρμογής 
αναλύσεων κόστους/οφέλους . Συμμετοχή των υπαλλήλων  στην 
ανάπτυξη των   στόχων και την βελτίωση των διαδικασιών .  

  

Σημαντικός αριθμός υπαλλήλων ΙΔΟΧ απασχολούνται σε 
άλλες υπηρεσίες από αυτές που προσλήφθηκαν (πρόβλημα 
μεταξύ άλλων στην κοστολόγηση των υπηρεσιών)  

  

  
Ανάγκη περαιτέρω ενεργοποίησης των «θέσεων ευθύνης» 
στις διοικητικές διαδικασίες .  

  

  
Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μετατάξεων 
προσωπικού από άλλες υπηρεσίες    

  

Δυσκολία προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού σε 
νέες οργανωτικές δομές και λειτουργίες , χρήση νέων 
προγραμμάτων λογισμικού κλπ     

  

Ανάγκη σύγχρονης περιγραφής θέσεων εργασίας και 
προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού σε ευέλικτες 
μορφές διατμηματικής συνεργασίες (ομάδες διοίκησης 
έργου) και απομάκρυνσης από  δύσκαμπτες 
γραφειοκρατικές μορφές λειτουργίας. 
Ανάγκη επιμόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου 
δυναμικού σε στοχευμένα υπηρεσιακά αντικείμενα.   



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 120 
 

  

Ανάγκη ενημέρωσης αιρετών σε αντικείμενα  σύγχρονης 
διοίκησης.   

  

 Η περιοριστική για τις προσλήψεις κεντρική πολιτική και η 
έλλειψη πόρων.                                                                                                           
Η Αύξηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που δεν 
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους .                                                                
Υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση 
μετατάξεων και προγραμμάτων κινητικότητας.   

  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στο γραφείο 
Πληροφορικής. Έλλειψη πόρων για ουσιαστική εφαρμογή 
των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.   

  

  Ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  με στόχο  την βελτίωση των υπηρεσιών 
του Δήμου στους πολίτες, την απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών, την εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών 
πόρων.  
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση  τα μέσα και οι θεσμοί της  να 
καταστούν  το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου.     
 Η επένδυση στην ευρυζωνικότητα είναι αναγκαία 
λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι :                                                                                          
α)το κόστος είναι μηδαμινό σε σύγκριση με το κόστος που 
καλείται να πληρώσει κάθε οικογένεια για να έχει 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο,         
β) υπάρχουν περιπτώσεις χρηστών που είναι 
εγκατεστημένοι σε σημεία όπου δεν υπάρχει πάροχος που 
να προσφέρει ευρυζωνικότητα με αποτέλεσμα να  
αναγκάζονται να αγοράζουν κεραίες για να έχουν 
πρόσβαση σε άλλα δωρεάν δίκτυα που είναι πιο μακριά .    
 Στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 που υποχρεωτικά εντάσσεται ο 
Δήμος έχει χαμηλή ευρυζωνικότητα (ταχύτητα στο 

 Αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού πληροφορικής με 
ενοποίηση υπηρεσιών, εκπαίδευση προσωπικού. 
 
 
 
Αναβάθμιση υποδομών ευρυζωνικότητας (αξιοποίηση του 
δικτύου οπτικών ινών, του Εθνικού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2)  μπορεί 
να επιτευχθεί η εγκατάσταση δικτύου δωρεάν ασύρματου 
Internet στους πολίτες και επιχειρηματίες του Δήμου 
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διαδίκτυο) με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη 
καθυστέρηση στην ανταπόκριση των web εφαρμογών.                                                    

  

Οι υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμός πληροφορικής 
δεν προωθεί στον αναμενόμενο βαθμό τις απαιτούμενες 
αλλαγές στην υπηρεσιακή λειτουργία. Δυσκολία 
προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού  του Δήμου  στις 
ΤΠΕ .                                                                                                                      
Ανάγκη συντονισμένης και στοχευμένης εκπαίδευσης 
προσωπικού σε θέματα εφαρμογής πληροφορικής .  

Επιμόρφωση - κατανόηση των μέσων και διαδικασιών της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τις υπηρεσίες και πολίτες . 
Χρηση διαθέσιμων εφαρμογών προσαρμογή στις αλλαγές και 
νέους τρόπους λειτουργίας . Αξιοποίηση των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων για την «ψηφιακή σύγκλιση» για παροχή  
free wi-fi στους πολίτες και τις επιχειρήσεις του δήμου  

  

Διασπορά υπηρεσιών στις δημοτικές ενότητες του Δήμου 
με ανάγκη διασύνδεσης  και συντήρησης εκτεταμένων  
δικτύων (σπατάλη πόρων).  

Συγκέντρωση υπηρεσιών με τήρηση των ελάχιστων 
προϋποθέσεων αποκεντρωμένων λειτουργιών 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Δεν λειτουργεί μηχανογραφημένη αποθήκη του Δήμου 
Ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης της κτιριακής υποδομής του 
δήμου (κυρίως των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου , 
πρώην Δήμους) .  

Λειτουργία σύγχρονης αποθήκης υλικών και εργοταξίου του 
Δήμου. Αναδιάταξη προσωπικού  

  

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του δήμου είναι σε 
διάσπαρτες  κτιριακές υποδομές με αποτέλεσμα : απώλεια 
εργατοωρών, δαπάνες λειτουργίας, έλλειψη επαρκούς 
ελέγχου του προσωπικού  

 Εξισορρόπηση μεταξύ αποτελεσματικότητας και της αποδοτικής 
αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις 
ανάγκες των πολιτών (π.χ.συγκέντρωση - αποκέντρωση των 
κτιρίων).                                                                                                                                             
Εξασφάλιση της κατάλληλης πρόσβασης στα κτίρια αντίστοιχα 
με τις ανάγκες των υπαλλήλων και πολιτών(π.χ. πρόσβαση των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

  

Δεν διασφαλίζεται η ορθή και αποδοτική  χρήση του 
τεχνικού εξοπλισμού   ( υπηρεσία καθαριότητας -πρασίνου) 
επειδή βασίζεται επί το πλείστον σε εποχικό προσωπικό. 

Προγραμματικές συμβάσεις για χρήση τεχνικού εξοπλισμούς σε 
διαδημοτική βάση    

  

Έλλειψη  μηχανολογικού εξοπλισμού (αποριμματοφόρα 
οχήματα κλπ ).  
Χρονοβόρες διαδικασίες του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου για την αντικατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού.   
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   Ανάγκη Εξοπλισμού  Πληροφορικής και γραφείου  σε 
διοικητικές μονάδες όπως ΔΗΚΕΩ για ΚΔΑΠ  και                                                         
Κτηριακές εγκαταστάσεις για ΚΗΦΗ 

Χρησιμοποίηση αιθουσών σε δημοτικά σχολεία για ίδρυση ΚΔΑΠ 
σε όλες τις ΔΚ και ΤΚ του δήμου  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Οι τακτικές επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά και 
αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω.                                       
Ανάγκη εκσυγχρονισμού οικονομικής διοίκησης  σε μέσα, 
μεθόδους, οργάνωση, διοικητικά εργαλεία και  ανθρώπινο 
δυναμικό. Ελλειμματική χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων 
που έχουν μεταφερθεί στους ΟΤΑ  σε ότι αφορά του 
οικονομικούς πόρους . Προσαρμογή της οικονομικής 
διοίκησης σε εξωτερικά προαπαιτούμενα 
(παρατηρητήριο).Μονομερείς αποφάσεις της κεντρικής 
διοίκησης που αυξάνουν αρκετές κατηγορίες δαπανών.   

Εφαρμογή του συστήματος διοίκησης με στόχους, χρήση και 
διοίκηση αριθμοδεικτών στο σκέλος εσόδων – εξόδων του 
πρ/σμού και του Ισολογισμού .Ανάπτυξη και εισαγωγή 
σύγχρονου οικονομικού ελέγχου (π.χ. μέσω εσωτερικών 
οικονομικών επιθεωρήσεων, κτλ.) και προώθηση της διαφάνειας 
του οικονομικού ελέγχου για όλους τους υπαλλήλους. 

  

Εκτιμάται χαμηλή επίδοση στην οικονομική διαχείριση με 
βάση τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς δείκτες  και 
υπάρχει ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης τους:   
Στο σκέλος των εσόδων:  
• Δείκτης υλοποίησης πρ/σμού (Βεβαιωθέντα / 
Διαμορφωθέντα (διαχειριστική ικανότητα του Δήμου) 
• Δείκτης αποτελεσματικότητας (Εισπραχθέντα / 
βεβαιωθέντα) 
• Δείκτης αυτονομίας & εξάρτησης (ποσοστό ιδίων εσόδων 
και τακτικών / έκτακτα έσοδα, επιχορηγήσεις)  
• Αριθμοδείκτες εσόδων ανά κάτοικο : Συνολικά έσοδα 
(εισπραχθέντα 0 / πληθυσμό του Δήμου, Ίδια έσοδα / 
πληθυσμό του Δήμου, Ανταποδοτικά έσοδα  / πληθυσμό  
Στο σκέλος των εξόδων:                                                                              
• Δείκτης  υλοποίησης πρ/σμού 
(Ενταλθέντα/διαμορφωθέντα)  
• Δείκτης αποτελεσματικότητας (Ενταλθέντα /πληρωθέντα) 
• Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (Τοκοχρεολύσια / τακτικά 
έσοδα)  

Σύγχρονη χρηματοοικονομική διοίκηση . Εισαγωγή και 
παρακολούθηση αριθμοδεικτών εκτέλεσης του πρ/μου . 
Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής που οδηγεί στην ουσιαστική 
εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης με σκοπό την λήψη των 
βέλτιστων αποφάσεων για την μείωση του κόστους λειτουργίας 
και υλοποίηση αναγκαίων οργανωτικών αλλαγών.  
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• Δείκτης κόστους ανθρώπινου δυναμικού (Κόστος 
απασχόλησης /τακτικά έσοδα)  
• Αριθμοδείκτης επενδύσεων: Συνολικό κόστος 
επενδύσεων / συνολικά έξοδα  
• Δείκτης συσχέτισης Εσόδων – Εξόδων  και ποσοστού 
κάλυψης συνολικών εξόδων από τα αντίστοιχα έσοδα: 
Συνολικά έσοδα (εισπραχθέντα) / Συνολικά έξοδα 
(πληρωθέντα)  
• Δείκτης κάλυψης λειτουργικού κόστους (ποσοστό 
κάλυψης του λειτουργικού κόστους από τα τακτικά 
έσοδα)Σύνολο λειτουργικού κόστους / Σύνολο τακτικών 
εσόδων.                             

  

• Δείκτης κάλυψης κόστους ανταποδοτικών υπηρεσιών 
(ποσοστό ανταποδοτικών εσόδων που καλύπτει τα έξοδα 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών) Κόστος ανταποδοτικών 
υπηρεσιών / ανταποδοτικά έσοδα.                         
Διαπιστώνονται :                                                                                        
Αδυναμία στην παρούσα οικονομική δυσμενή συγκυρία 
διατύπωσης παραδοχών στις διαδικασίες κατάρτισης του 
προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών.                                                    
Δυσκολίες στη βεβαίωση – είσπραξη τελών και φόρων που 
συνδέονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες και την 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Εξάρτηση του δήμου 
από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και συνεπώς 
μειωμένη αυτονομία του Δήμου.    
Ανάγκη  πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για τις δράσεις 
του Δήμου και επιστημονική υποστήριξη του  για την 
διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξεύρεση πόρων και πηγών Χρηματοδότησης από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020  με την 
ενεργό συμμετοχή στην «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή  

  

 Θεσσαλονίκης ΑΕ» και στην Μόνιμη Επιτροπή Μητροπολιτική 
Αναπτυξιακής Σύγκλισης αυτής.                                                                                        
Συνδρομή του νεοσύστατου  Γραφείου Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων   του τμήματος Προγραμματισμού στην 
εξεύρεση πόρων  ενδεικτικά  με:  
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• Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 2014 -2020 (Χρηματοδοτικό μέσο 
ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας στην ΕΕ)  
• Τα προγράμματα:                                                                                               
• ELENA  (European Local Energy Assistance) για έργα αειφόρου 
ενέργειας με επενδυτικά προγράμματα  βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, την 
ενεργειακή απόδοση του οδικού φωτισμού κλπ. 
• JESSICA   (Χρηματοδοτικό εργαλείο για εφαρμογή σχεδίων 
αστικής ανάπτυξης, της διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας, 
τουρισμού, αστικών μεταφορών, χώρων στάθμευσης  κλπ  με την 
αξιοποίηση της δυναμικής των συμπράξεων Δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα) Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 
και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME 2014-2020) .                                                                          
• Τα Προγράμματα Διαπεριφερειακής, Διακρατικής και 
Διασυνοριακής Συνεργασίας της  περιόδου 2014 -2020                                                                             
• Προγράμματα «Εδαφικής Συνεργασίας» με χώρες μέλη της Ε.Ε. 
(Ελλάδα - Βουλγαρία, Ελλάδα - Κύπρος και Ελλάδα - Ιταλία) και 
με μη χώρες μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα - Αλβανία και Ελλάδα - 
πΓ.Δ.Μ.) 
• Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία  :                                                                            
• CLLD (Community –led Local Development) που είναι διάδοχος 
του προγράμματος  Leader που πλέον δεν θα αφορά μόνο το 
γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές αλλά και αστικές ΙΤΙ 
(Integrated Territorial  Investmet) που θα αφορά δράσεις και 
συνεργασίες και μεταξύ Περιφερειών.         
• Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο « ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για 
την έρευνα και την καινοτομία.                                                                                                                                    



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 125 
 

  

  • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 2014 -
2020, το οποίο αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες να 
κατανοήσουν την ΕΕ, την ιστορία και την πολυμορφία της, να 
προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις 
συνθήκες για την συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά.           
• Το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον (Την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη , με έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας)                                                                                                                
• Το 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στο τομέα της Υγείας για την 
περίοδο 2014 -2020                                                     

  

Δυσκολίες στην είσπραξη τελών και δικαιωμάτων που 
αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους   

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (οικόπεδα, αγροτεμάχια, 
αθλητικές εγκαταστάσεις). Η Επικαιροποίηση  κανονιστικών 
αποφάσεων για την βεβαίωση εσόδων . Η αναδιοργάνωση και 
επέκταση πηγών εσόδου με αναγκαία την σχετική πολιτική 
βούληση .                                                                                                           
Αξιοποίηση νέων διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης 
προμηθειών και διαγωνισμών ηλεκτρονικά.   

  

 Τα ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις του Δήμου στηρίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά στις επιχορηγήσεις του Δήμου και συνεπώς 
τα ίδια έσοδα τους πρέπει να αυξηθούν.  

Η  άντληση εσόδων από  πολλές δημοτικές εγκαταστάσεις (π.χ. 
αθλητικές). Επικαιροποίηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της 
Δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΥΑΩ) και ΝΠΔΔ του Δήμου για την 
προσαρμογή τους στη σημερινή πραγματικότητα - αναμόρφωση 
της λειτουργίας τους σε στοχευμένους νέους τομείς. 

  

Οι δαπάνες μισθοδοσίας (υπαλλήλων και αιρετών) είναι 
ανελαστικές -καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση και 
αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα των δαπανών του 
δήμου.  

Προετοιμασία για  συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης και 
διασύνδεσης τους με αμοιβές  
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  Προώθηση Διαδημοτικών συνεργασιών και μεταφορά  καλών 
πρακτικών  από άλλους φορείς σε όλους τους τομείς της 
δημοτικής δράσης που ε΄ιναι εφικτό.                                                                                                                    
Ανταλλαγές υπαλλήλων με συνεργάτες. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Πολλαπλές ανάγκες των πολιτών σε όλα σχεδόν τα επίπεδα.  Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες. 
Καθιέρωση δεικτών που αφορούν : 
 Τη συνολική εικόνα του Δήμου                                                                                                                       
*Αριθμός και χρόνος διεκπεραίωσης των παραπόνων (π.χ. 
απόφαση για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων). 
*Βαθμός της εμπιστοσύνης του κοινού προς  τις υπηρεσίες  του 
Δήμου                                                                                                                   
*Χρόνος αναμονής.                                                                                              
*Χρόνος παροχής των υπηρεσιών.                                                                 
*Εύρος της επιμόρφωσης των υπαλλήλων σε σχέση με την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχέσεων πολιτών(π.χ. 
επαγγελματισμός και φιλική επικοινωνία, καθώς και 
συμπεριφορά προς τους πολίτες) 
Δείκτες που αφορούν τη συμμετοχή 
*Εύρος συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό και την παροχή 
υπηρεσιών και τη διαδικασία  λήψης αποφάσεων.                         
*Εφαρμογή και εύρος της χρήσης νέων και καινοτόμων τρόπων 
στην επικοινωνία με τους πολίτες . 
Δείκτες που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες 
*Πιστή τήρηση των δημοσιευμένων προδιαγραφών για τις 
υπηρεσίες (π.χ. χάρτες πολιτών). 
*Αριθμός φακέλων που επιστρέφονται λόγω λαθών ή/και 
υποθέσεων που απαιτούν επανειλημμένη  
διεκπεραίωση/αποζημίωση. 
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Ανάγκη σύνταξης Κανονισμών που να περιγράφουν τους 
κανόνες και τα πρότυπα των παρεχόμενων από τον Δήμο 
προς τους δημότες υπηρεσιών. 

Συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και τη βελτίωση των 
υπηρεσιών. Δημιουργία μιας ανοικτής διοίκησης σε ιδέες, 
προτάσεις και παράπονα των πολιτών/πελατών και ανάπτυξη 
και χρησιμοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών για τη 
συλλογή τους (π.χ. με τη βοήθεια ερευνών, ομάδων συσκέψεων, 
ερωτηματολογίων, κυτίων παραπόνων, σφυγμομετρήσεων της 
κοινής γνώμης, κτλ.).                                                                                              
Αξιοποίηση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και θεσμοθέτηση Χάρτας 
Δικαιωμάτων του Δημότη. 

  

Αναποτελεσματική και διαδικασία διαχείρισης παραπόνων 
και φαινόμενα μη έγκαιρης υπηρεσιακής ανταπόκρισης. 

Ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης των υπηρεσιών του δήμου 
από τους δημότες. 

  
Ανάγκη αύξησης της ανταπόκρισης των υπηρεσιών στις 
ανάγκες των πολιτών. 

Λειτουργία του κεντρικού ΚΕΠ (ΔΕ Ωραιοκάστρου) τις 
απογευματινές ώρες  και το Σάββατο. 

  

Ανάγκη αναβάθμισης των θεσμών και διαδικασιών της 
δημόσιας διαβούλευσης. 

 Αξιοποίηση καλών πρακτικών από άλλους δήμους και φορείς με 
στόχο την αναβάθμιση των σχέσεων του Δήμου με τους πολίτες. 

  
Λειτουργία του κεντρικού ΚΕΠ (ΔΕ Ωραιοκάστρου) τις 
απογευματινές ώρες  και το Σάββατο  

Αξιοποίηση συναφών δράσεων από το Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα « Διοικητική μεταρρύθμιση». 

  
Το περιορισμένο ενδιαφέρον μεγάλου μέρους των πολιτών 
για τις συμμετοχικές διαδικασίες στον Δήμο .     

Συνθετική Διάγνωση  

Στο Δήμο αποτυπώνονται κλασσικές αδυναμίες, όπως αυτές προκύπτουν από χρονίζουσες καταστάσεις  στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από 
νέα δεδομένα που προέρχονται από την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την δυσμενή δημοσιονομική και ευρύτερα κοινωνικο-
οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα. 

Διανύουμε μια περίοδο όπου όλοι οι δήμοι προσπαθούν να λειτουργήσουν,  με μεγάλες ελλείψεις  σε χρηματοδοτικούς πόρους και ανθρώπινο 
δυναμικό, με πληθώρα αρμοδιοτήτων αλλά κα θεσμικών και κανονιστικών παρεμβάσεων από την κεντρική διοίκηση.  

Γενικά από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου επισημαίνονται τα ακόλουθα:  
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• Ο νέος ΟΕΥ, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και η εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης και στοχοθεσίας των δομών και λειτουργιών 
του δήμου, αποτελούν  σημαντικά εργαλεία αναδιάρθωσης, με στόχο την επίτευξη της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου της 
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου.   

• Ο κρίσιμος ρόλος της στελέχωσης της επιτελικής μονάδας προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής. 

• Η Ανάγκη καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης των εξειδικευμένων προσόντων του προσωπικού με συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και/ή 
επιτροπές έργου και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός διατμηματικής παρακολούθησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

• Η απόκτηση εξειδικευμένου λογισμικού, συνεχής αναβάθμιση βασικού εξοπλισμού σε Η/Υ και νέες εφαρμογές λογισμικού με στόχο τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας του δήμου και την παρακολούθηση του παραγόμενου έργου και η αξιοποίηση θεσμών και μέσων της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.   

• Η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης - ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών του δήμου και προβλέψεις δαπανών και εσόδων. 

• Η οργανωτική ετοιμότητα για την αξιοποίηση των πόρων ΕΣΠΑ. Η Ωρίμανση και ένταξη σημαντικών έργων σε χρηματοδοτούμενους πόρους του 
ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας κλπ.  
• Η Επιτάχυνση των διαδικασιών βεβαίωσης και ενίσχυση των μηχανισμών είσπραξης οφειλών προς το Δήμο καθώς  και η ολοκλήρωση καταγραφής 
και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. 

• Η προώθηση της εξωστρέφειας του Δήμου (η ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών κλπ). 
Ειδικότερα οι ανάγκες και τα σημαντικότερα προβλήματα που αποτυπώνονται κατά τομείς είναι τα ακόλουθα :  

1. Οργάνωση και λειτουργία 

• Κατάρτιση νέου ΟΕΥ: Περιγράμματα θέσεων εργασίας  με Στοχοθεσία/ Κατανομή Αρμοδιοτήτων/ Επίπεδα ευθύνης / κάλυψη βασικών κενών 
οργανικών θέσεων.  

• Πρακτική εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διοίκησης με κατεύθυνση για μετάβαση από την αναγκαιότητα λειτουργίας στην αποτελεσματικότητα 
και απόδοση. 
• Εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης των δομών και λειτουργιών του Δήμου. 

• Αναβάθμιση λειτουργίας των Οργάνων διοίκησης. 
• Καθυστέρηση στο συγχρονισμό και συντονισμό των υπηρεσιών.  

• Δυσκολία στην πρακτική εφαρμογή πληθώρας ΥΑ, Εγκυκλίων, κλπ. 
2. Οικονομική διαχείριση 
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• Σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία οικονομικής διοίκησης  :  (Προϋπολογισμός σύνταξη, παρακολούθηση, αναθεώρηση) και λογιστική 
διαχείριση. 

• Αξιοποίηση νέου περιβάλλοντος προμηθειών (e-procurement). 
• Αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
• Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.  

3. Προγραμματισμός/ανάπτυξη 

• Διερεύνηση και αξιοποίηση πηγών Χρηματοδότησης  (Ευρωπαϊκοί, Δημόσιοι, Ίδιοι, Ιδιωτικοί Πόροι.  

• Έργα  (ανάγκες σχεδιασμού, ωρίμανσης, επίβλεψης, εκτέλεσης, ελέγχου, συντήρησης, υποστήριξης, διοίκηση των έργων) 

• Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων, συμπεριλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

• Χρήση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ ετήσιου σχεδίου δράσης/ προϋπολογισμού/ Τεχνικού Προγράμματος ως ενιαίου εργαλείου προγραμματισμού. 

4. Αναβάθμιση/ ενοποίηση πληροφοριακών υποδομών: 

• Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ 
• Τεκμηρίωση και τυποποίηση επικοινωνίας (με δημοτικές/περιφερειακές ενότητες, με άλλες υπηρεσίες, κλπ.) 

• Τεκμηρίωση και τυποποίηση επικοινωνίας με τον πολίτη. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

• Παρακολούθηση, έλεγχος, αξιολόγηση. 

5. Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

• Μετατάξεις προσωπικού/ Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. 

• Αναβάθμιση δεξιοτήτων. 
• Αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

Κρίσιμα ζητήματα Εσωτερικής  Ανάπτυξης ( ΣΤΟΧΟΙ Εσωτερικής Ανάπτυξης )  

1. Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση  των δομών και λειτουργιών  των υπηρεσιών  του Δήμου και των Νομικών προσώπων με την εισαγωγή νέων 
μεθόδων και εργαλείων διοίκησης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και  αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.  

2.  Σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου. 

3. Αναβάθμιση Υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
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4. Ορθολογική αξιοποίηση του κτιριακού και τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου. 
5. Εξεύρεση πόρων και αναδιοργάνωση των πηγών  ίδιων εσόδων του Δήμου. 
6. Ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων με οργανισμούς και φορείς με στόχο την τοπική ανάπτυξη. 

7. Αναβάθμιση των διαδικασιών διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.  
8. Ανταπόκριση στις ανάγκες της Τοπικής Κοινωνίας  . Λειτουργία του κεντρικού ΚΕΠ (ΔΕ Ωραιοκάστρου) τις απογευματινές ώρες  και το Σάββατο  

9. Συμμετοχή του πολίτη στον σχεδιασμό και υλοποίηση των δημοτικών δράσεων. 

 

Από την προηγούμενη καταγραφή καταλήγουμε στην διάρθρωση του 4ου Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος :  

Άξονας  4 Μέτρα  

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του 
Δήμου  

   4.1. Οργανωτική Δομή & Συστήματα λειτουργίας  

  4.2. Ανθρώπινοι Πόροι 

  4.3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

  4.4. Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικός Εξοπλισμός  

                                                                       
4.5. Οικονομικά - Περιουσία & Εξωτερικές  σχέσεις  

  
4.6. Αναβάθμιση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες  
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Κεφάλαιο 1.3  Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων του Δήμου 

   Μετά την περιγραφή και αξιολόγηση που προηγήθηκε :  

 Διατυπώνεται το όραμα και η αποστολή και οι αρχές λειτουργίας , διοίκησης και 
διακυβέρνησης  για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και την εσωτερική 
ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

 Επιλέγεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού των 
στόχων και πολιτικών δράσης 

 Ομαδοποιούνται  οι  Στόχοι σε Άξονες και Μέτρα   

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει : 

Α) Τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο 
Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) . Οι  Στόχοι τοπικής ανάπτυξης προκύπτουν  από τον 
εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης. Οι γενικοί στόχοι είναι τα 
επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο Δήμος 
κατά την επόμενη πενταετία και διατυπώνονται ανά θεματικό τομέα: 

 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,  
 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  
 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 

 

Β) τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα 
διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων τοπικής ανάπτυξης (Στόχοι 
εσωτερικής ανάπτυξης και πολιτικές δράσης).  Οι Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και οι 
πολιτικές δράσης στοχεύουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του Δήμου και εν τέλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Διατυπώνονται στις ακόλουθες 
ενότητες : 

 Οργανωτική Δομή και Συστήματα Λειτουργίας 
 Ανθρώπινους Πόρους 
 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
 Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικό Εξοπλισμό 
 Οικονομικά - Περιουσία & Εξωτερικές σχέσεις 

 
Οι συναφείς Στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα 
ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Επίσης ορίζεται η αρμόδια 
υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη για την επίτευξη κάθε ενός από τους γενικούς στόχους. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι προτεραιότητες της στρατηγικής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου για το διάστημα 2015-2019, διασυνδέοντας την προγραμματική αποτύπωση 
του οράματος της δημοτικής αρχής με τους επιμέρους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού 
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σχεδίου της. Η διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών μετουσιώνεται σε επί 
μέρους αναφορές (άξονες και μέτρα) επιτρέποντας όχι μόνο την αποσαφήνιση των 
κυριότερων αξόνων δράσης, αλλά και περαιτέρω κάθε απαιτούμενο έλεγχο και 
ανατροφοδότηση των επιλογών μέσω της διαδικασίας της κοινωνικής διαβούλευσης, τόσο 
ως μία συνεχή διεργασία διαλόγου, όσο και μέσα από τις συντεταγμένες και θεσμοθετημένες 
διαδικασίες. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται σε ξεχωριστές υπό-ενότητες ιδιαίτερη αναφορά στα 
παραπάνω στοιχεία. Συγκεκριμένα :  

Η ενότητα 1.3.1  αναφέρεται «στο όραμα του Δήμου»,   

η ενότητα 1.3.2  αναφέρεται στις « αρχές πολιτικής δράσης» που επιδρούν και καθορίζουν 
την Στρατηγική του Δήμου  ,  

η 1.3.3 ενότητα αναφέρεται στους άξονες, τα μέτρα και τους στόχους του παρόντος 
Στρατηγικού Σχεδίου. 

 

1.3.1  Η Αποστολή και το Όραμα της Δημοτικής Αρχής  
 

   Η Αποστολή  

Η αποστολή κάθε ΟΤΑ αποτυπώνεται στον καταστατικό του χάρτη (ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης») ως «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». Η ικανοποίηση της αποστολής του Δήμου Ωραιοκάστρου πραγματοποιείται με 
τη διασύνδεση προγραμματικών στόχων και διαθέσιμων μέσων και πόρων. Η διαρκής 
αναζήτηση νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων και χρηματοδοτικών εργαλείων επιβάλλεται 
ιδιαίτερα από την τρέχουσα δυσμενή  οικονομική συγκυρία .   

Όπως προκύπτει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής 
Μακεδονίας 2015-2019, και την «Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της 
Θεσσαλονίκης» και οι στόχοι ανάπτυξης της περιοχής είναι οι κάτωθι: 

 Η τόνωση των τοπικών κέντρων με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και 
λειτουργιών  
 Η οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ζώνες για την αύξηση της 
αποδοτικότητάς τους και την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων,  
 Η στήριξη της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.  
 

Το Όραμα  

Η μελλοντική επιθυμητή κατάσταση στην οποία θέλει να περιέλθει ο Δήμος, τόσο ως 
γεωγραφική τοποθέτηση όσο και ως οργανισμός,  αποτελεί το όραμα ενός Δήμου.  
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Η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου οφείλει:  

Να συνεκτιμήσει και αξιολογήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου, τις τοπικές ανάγκες 
και προτεραιότητες και τις γενικότερες τάσεις  και κατευθύνσεις στο περιφερειακό, στο 
εθνικό και στο ευρύτερο περιβάλλον 

Να λάβει υπόψη του την παρούσα κατάσταση , αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες 
που η ίδια οικονομική κρίση δημιουργεί , με στόχο την επίτευξη των μελλοντικών επιδιώξεων 
της περιοχής . 

Να αξιοποιήσει με τον πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο τις τοπικές 
αναπτυξιακές δυνατότητες (συγκριτικά πλεονεκτήματα και ισχυρά σημεία του Δήμου, 
στελεχιακό δυναμικό , περιουσία του Δήμου κλπ)  

Η ισχυροποίηση της θέσης του Δήμου και η επαύξηση των ποιοτικών αλλά και ποσοτικών 
μεγεθών του αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του οράματός του. Ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου, όπως προγραμματικά έχει αποτυπωθεί από τη δημοτική αρχή του, στοχεύει 
στη δημιουργία δομών, τη διαμόρφωση συνθηκών και την ανάπτυξη ενεργειών τέτοιων που 
να τον καταστήσουν ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ΟΤΑ με υψηλού επιπέδου παρεχόμενες 
υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα .   

Όραμά του συνεπώς, είναι να καταστεί  ένας Δήμος ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης, 
κοινωνικής αλληλεγγύης και πράσινης οικονομίας. Ένας Δήμος που αξιοποιώντας 
χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακές δυνατότητες θα καταστεί πρότυπο οργάνωσης και 
εξυπηρέτησης του πολίτη, και πόλος έλξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών οι οποίες  θα 
προωθούν την τοπική απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και 
συμμετοχή στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας .   

Η ανάδειξη, στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης  του Δήμου 
Ωραιοκάστρου  ως του πλέον αναπτυσσόμενου Δήμου και ως "δήμου προτύπου".  
Η βιώσιμη ανάπτυξη  η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου,  
η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσιογνωμίας του,  η ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και της αλληλεγγύης, η αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των τοπικών παραγωγικών 
πόρων και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο ποιότητας ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες του .  
 

1.3.2  Αρχές πολιτικής δράσης – κατευθυντήριες αρχές  και  Στρατηγική 
του Δήμου 

 

Η υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού σχεδίου καθίσταται εφικτή με την ευκρινή 
διατύπωση συγκεκριμένων κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών οι οποίες θα μετουσιώνουν 
το όραμα σε δράσεις.  

Οι αρχές πολιτικές δράσης αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής που 
καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών. 
Είναι οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές που θα διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της 
Δημοτικής αρχής και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης των δημοτικών υποθέσεων. 
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 Αναφέρονται σε επίπεδο αξιακών αρχών (όπως για παράδειγμα η προτυποποίηση του Δήμου 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του Δημότη), αλλά και σε 
περισσότερο προσανατολισμένες επιχειρησιακού χαρακτήρα επιλογές όπως η επίτευξη της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας – οικονομικότητας  κάθε δημοτικής η πράσινη 
ανάπτυξη , η  μεγιστοποίηση της συμβολής  του δήμου στην κοινωνικοοικονομική τοπική 
ανάπτυξη κλπ). 

Γενικές κατευθυντήριες αρχές πολιτικές δράσης που υιοθετούνται είναι ενδεικτικά οι 
ακόλουθες: 

Οικονομία  - κινητοποίηση πόρων: 
 Αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών  
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
 Αντιμετώπιση της ανεργίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας  
 Ανάπτυξη Δράσεων κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας  
 Αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου  
 Ενίσχυση υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της Αγροτικής και Ζωικής Παραγωγής  
Τοπική Κοινωνία και  ανθρωποκεντρική ανάπτυξη: 
 Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα πολιτών 
 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 
 Ισότιμη εξυπηρέτηση πολιτών και προώθηση αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου και 

πολιτών   
 Στήριξη κοινωνικών δομών προστασίας και φροντίδας  
 Αναβάθμιση υποδομών και προγραμμάτων – δράσεων Παιδείας, Δια βίου μάθησης  

Αθλητισμού, Πολιτισμού και Υγείας  
 Προώθηση Εθελοντισμού και Κοινωνικής προσφοράς  
Περιβάλλον 
 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με σεβασμό στο περιβάλλον 
 Αξιοποίηση του φυσικού κάλλους και ανάδειξη περιβαλλοντικών πολιτικών 
 Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας  
 Βελτίωση υποδομών μεταφορών , συνθηκών κυκλοφορίας , στάθμευσης και οδικής 

ασφάλειας  
 Βελτίωση και επέκταση δικτύων υποδομών  
 Εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ  
Η ανάπτυξη εξωστρεφούς δράσης: 
 Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους ΟΤΑ και φορείς 
 Ενέργειες ανάπτυξης με εμπλεκόμενους φορείς, επιμελητήρια, καθώς και ενεργοποίηση 

διεθνών συνεργασιών, κ.λ.π. 
 Ισόρροπη ανάπτυξη δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων 
Εσωτερική ανάπτυξη και διοικητική βελτίωση του Δήμου ως οργανισμού  
 Εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με στόχο την αποτελεσματική – 

αποδοτική λειτουργία της συνολικής διοικητικής δράσης του Δήμου και των Νομικών 
προσώπων του .   

 Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης  
 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  
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1.3.3  Οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού σχεδίου 
 

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα 
συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες. Όπως 
φαίνεται στο επόμενο σχήμα, οι γενικοί στόχοι, οι  Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν 
ιεραρχικό διάγραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της 
αποστολής και του οράματος του Δήμου. 

Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή 
και το όραμα του Δήμου, που αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι 
οποίες σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι 
των Μέτρων). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι :  

 

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής :  

 

Στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, στην ενίσχυση πολιτικών 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα μείζονος 
σημασίας με απώτερο στόχο την κοινωνική ευμάρεια και την άνοδο του επιπέδου και της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός.  

Στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας, στην υιοθέτηση πολιτικών εθελοντισμού, 
μέτρων για την υγεία, την παιδεία  και τον Πολιτισμό. 

Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση.  

Στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αύξηση θέσεων 
εργασίας, στη δημιουργία ενός θελκτικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας και 
απασχόλησης. 

Άξονας 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης του 
Δήμου. 

 Περιλαμβάνει τη γενική οργάνωση και λειτουργία του δήμου ως οργανισμού καθώς και το 
επίπεδο συνεργασιών και ανάπτυξης δράσεων στρατηγικού χαρακτήρα με τα υπόλοιπα 
νομικά του πρόσωπα. Ακόμη στοχεύει σε οριζόντιες δράσεις και υποστηρικτικές λειτουργίες 
με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες αλλά και τους υπολοίπους 
εξυπηρετούμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις και άλλου είδους συλλογικότητες. 

 

Κάθε άξονας εξειδικεύεται σε Μέτρα και στόχους και ενδεικτικές Δράσεις ως  εξής : 
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Άξονας 1 :  Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
Μέτρο 1.1.   Φυσικό περιβάλλον 

Στόχος 1.1.1. 
Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος                           

  Δράσεις   

1.1.1.1 Προστασία και αξιοποίηση ορεινού όγκου και δασικών 
εκτάσεων  

1.1.1.2 Διαχείριση υδάτινων πόρων 
1.1.1.3 Προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών 
1.1.1.4 Έλεγχος της ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα στο 

φυσικό περιβάλλον 

1.1.1.5 Διαχείριση ενεργών και ανενεργών λατομείων  
1.1.1.6 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη σε θέματα 

φυσικών πόρων και φυσικού περιβάλλοντος  

Μέτρο 1.2.   Οικιστικό περιβάλλον 

Στόχος 1.2.1. 
Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός και  προστασία 
περιβάλλοντος 

  
Δράσεις   

1.2.1.1. Χωροταξικές & Πολεοδομικές Μελέτες  

Στόχος 1.2.2 
Ανάπτυξη υποδομών κοινοχρήστων χώρων – χώρων 
αναψυχής  & δραστηριοτήτων στο αστικό περιβάλλον 

  

Δράσεις   
1.2.2.1 Κατασκευή & Ανάπλαση Πλατειών – Πάρκων & Παιδικών 

Χαρών στις ΔΕ του Δήμου  
1.2.2.2 Κατασκευή & Ανάπλαση χώρων αναψυχής  στις ΔΕ του Δήμου  
1.2.2.3 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής  στο αστικό περιβάλλον 

Στόχος 
1.2.3  Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και χρήση ΑΠΕ 

  

Δράσεις   

1.2.3.1 Συντήρηση – Αναβάθμιση  Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου   

1.2.3.2 Αξιοποίηση ΑΠΕ στις σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια  

Στόχος 1.2.4 
Βελτίωση δικτύου Συγκοινωνίας – κυκλοφορίας & 
στάθμευσης 

  
Δράσεις   

1.2.4.1 Εκπόνηση  Κυκλοφοριακών Μελετών στις ΔΕ του Δήμου  
1.2.4.2 Αναβάθμιση δικτύου Συγκοινωνίας 
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1.2.4.3 Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας & στάθμευσης 

Στόχος 1.2.5 
Βελτίωση   διαχείρισης  στερεών απόβλητων και  Προστασία 
του Οικιστικού Περιβάλλοντος  

  
Δράσεις   

1.2.5.1 Βελτίωση της υπηρεσίας  αποκομιδής απορριμμάτων -  
καθαριότητας  και αποθήκης υλικών εργοταξίου του Δήμου   

Στόχος 
1.2.6 Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δημοτών 

  

Δράσεις   
1.2.6.1 Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων & Αποκομιδής νεκρών  

ζώων 
1.2.6.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή Προγράμματος  Απεντομώσεων και 

καταπολέμησης κουνουπιών στον Δήμο 
1.2.6.3 Βελτίωση της υπηρεσίας  αποκομιδής απορριμμάτων -  

καθαριότητας (Σχετιζόμενη δράση)  
1.2.6.4 Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την ηλεκτροκίνηση 

οχημάτων στο Δήμο Ωραιοκάστρου (μείωση εκπομπής ρύπων) 

Στόχος 
1.2.7 Ανάπτυξη Υποδομών και Δράσεων Πολιτικής Προστασίας 

  
Δράσεις   

1.2.7.1 Τεχνικές Υποδομές  Πολιτικής Προστασίας 
1.2.7.2 Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Στόχος 
1.2.8 Βελτίωση λοιπών υποδομών  Κοινωνικής Εξυπηρέτησης 

  
Δράσεις   

1.2.8.1 Βελτίωση – Ανακατασκευή  Κοιμητηρίων ΔΕ του Δήμου  

Μέτρο 1.3.   
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ : Οδικό Δίκτυο  - Δίκτυα 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ενέργειας – Επικοινωνιών 

Στόχος 
1.3.1 Κατασκευή & Βελτίωση  υποδομών Οδικού Δικτύου 

  

Δράσεις   
1.3.1.1 Συντήρηση – Επισκευή δημοτικών οδών  & Πεζοδρομίων στις 

Δ.Ε του Δήμου 

1.3.1.2 Ηλεκτροφωτισμός οδών – Τοποθέτηση πινακίδων και σήμανση 
οδών 

1.3.1.3 Βελτίωση – Κατασκευή δικτύων ομβρίων  
1.3.1.4 Κατασκευή Γεφυρών και Κόμβων οδών  

 
Στόχος 1.3.2 Βελτίωση υποδομών & δικτύων ύδρευσης 

  Δράσεις   
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 1.3.2.1 Αντικατάσταση – Επέκταση – Συντήρηση δικτύων ύδρευσης  

13.2.2 Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων . Κατασκευή & Συντήρηση 
Δεξαμενών ( υποβολή στο ΕΠ ¨Περιβάλλον & Αειφόρος 
ανάπτυξη» )  

1.3.2.3 Βελτίωση υπηρεσιών υδροδότησης  

Στόχος 1.3.3 
Κατασκευή & βελτίωση υποδομών – δικτύων υγρών 
απόβλητων 

  
Δράσεις   

1.3.3.1 Έργα δικτύων αποχέτευσης 
1.3.3.2 Αναβάθμιση λειτουργίας Βιολογικού σταθμού ΔΕ Μυγδονίας  

Στόχος 1.3.4 
Βελτίωση και Επέκταση των Ευρυζωνικών δικτύων στον 
Δήμο 

  
Δράσεις   

1.3.4.1 Επέκταση του Δημοτικού ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου - 
δικτύου οπτικών ινών Πρόγραμμα «Σύζευξις» 

Άξονας 2 : Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, πολιτισμός 
και αθλητισμός 

Μέτρο 2.1.   ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Στόχος 2.1.1 

Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφισταμένων κτιριακών 
εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών προσχολικής 
αγωγής,  Α/θμιας - Β/θμιας εκπαίδευσης 

  

Δράσεις   
2.1.1.1 Κατασκευή νέων Παιδικών Σταθμών 
2.1.1.2 Κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές 

προσχολικής αγωγής 
2.1.1.3 Κατασκευή νέων Σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης   
2.1.1.4 Κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές Α/θμιας 

εκπαίδευσης 
2.1.1.5 Κατασκευή νέων Σχολικών μονάδων   Β/θμιας Εκπαίδευσης 
2.1.1.6 Κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές Β/θμιας 

εκπαίδευσης 

Στόχος 2.1.2 Καινοτόμες Δράσεις Εκπαίδευσης 

  
Δράσεις   

2.1.2.1 Υποστήριξη νέων θεσμών εκπαίδευσης  
 

Μέτρο 2.2.   ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Στόχος 2.2.1 
Αναβάθμιση υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και 
Μέριμνας 

  Δράσεις   
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2.2.1.1 Δράσεις Κοινωνικής πολιτικής και Μέριμνας 
2.2.1.2 Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων που απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό    
2.2.1.3 Υποδομές και Δράσεις για την Τρίτη Ηλικία 
2.2.1.4 Υποστήριξη ΑΜΕΑ 

Μέτρο 2.3.   ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Στόχος 2.3.1 Υποδομές Αθλητισμού 

  
Δράσεις   

2.3.1.1 Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων 
αθλητισμού 

Στόχος 2.3.2 Αναβάθμιση  Δράσεων  Αθλητισμού 

  
Δράσεις   

2.3.2.1 Δράσεις  αθλητισμού 

Μέτρο 2.4.   ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Στόχος 2.4.1 
Κατασκευή νέων και  αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών 
πολιτισμού 

  
Δράσεις   

2.4.1.1 Νέες  και υφιστάμενες υποδομές πολιτισμού 
Στόχος 2.4.2 Αναβάθμιση  δράσεων πολιτισμού 

  
Δράσεις   

2.4.2.1 Δράσεις πολιτισμού 

Μέτρο 2.5.   ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Στόχος 2.5.1 Υποστήριξη της νέας Γενιάς 

  
Δράσεις   

2.5.1.1 Προγράμματα στήριξης των νέων  
Μέτρο 2.6.   ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στόχος 2.6.1 Υποδομές και  δράσεις  για την αναβάθμιση της Υγείας 

  
Δράσεις   

2.6.1.1 Υποδομές υγείας  
2.6.1.2 Δράσεις για την προώθηση της Υγείας  στον Δήμο  

Άξονας 3 : Τοπική οικονομία και απασχόληση 
Μέτρο 3.1.   ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στόχος 3.1.1 
Βελτίωση Υποδομών & Δραστηριοτήτων πρωτογενούς 
τομέα 

  

Δράσεις   

3.1.1.1 Υποδομές πρωτογενούς τομέα 

3.1.1.2 Δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Σελίδα 142 
 

Στόχος 3.1.2 
Βελτίωση υποδομών & δραστηριοτήτων δευτερογενή  – 
Τριτογενή  τομέα 

  
Δράσεις   

3.1.2.1 Δραστηριότητες β/γενή & γ/γενή τομέα 
Μέτρο 3.2.   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στόχος 
3.2.1 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας  & Απασχόλησης 

  
Δράσεις   

3.2.1.1 Προώθηση της Επιχειρηματικότητας  
3.2.1.2 Προώθηση της Απασχόλησης  

Άξονας 4 : Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης του 
Δήμου 

Μέτρο 4.1.   Οργανωτική Δομή και Συστήματα Λειτουργίας 

Στόχος 4.1.1 
Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση  των δομών και 
λειτουργιών  των υπηρεσιών  του Δήμου και των νομικών 
προσώπων του  

  
Δράσεις   

4.1.1.1 Εισαγωγή  Διαδικασιών Αξιολόγησης – Νέα Eργαλεία 
Οργάνωσης &  Διοίκησης 

Μέτρο 4.2.   Ανθρώπινοι Πόροι 
Στόχος 4.2.1 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

  
Δράσεις   

4.2.1.1 Στελέχωση και αναβάθμιση του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Μέριμνας  

Μέτρο 4.3.   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Στόχος 
4.3.1 Αναβάθμιση υποδομών Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

  

Δράσεις   
4.3.1.1 Αναβάθμιση  της οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Μέτρο 4.4.   Κτιριακή Υποδομή και Τεχνικός Εξοπλισμός 

Στόχος 4.4.1 
Βέλτιστη αξιοποίηση του κτιριακού και  τεχνικού 
εξοπλισμού του Δήμου 

  

Δράσεις   
4.4.1.1 Αξιοποίηση της κτιριακής υποδομής του δήμου 

4.4.1.2 Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση λειτουργίας του εργοταξίου  
μηχανημάτων και αποθήκης υλικών του Δήμου 
 

Μέτρο 4.5.   Οικονομικά - Περιουσία & Εξωτερικές σχέσεις 
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Στόχος 4.5.1 
Εξεύρεση - Εξοικονόμηση πόρων & Αξιοποίηση περιουσίας  
- Εξωτερικών σχέσεων  

  

Δράσεις   
4.5.1.1 Εξοικονόμηση πόρων 
4.5.1.2 Αξιοποίηση περιουσίας   
4.5.1.3 Αξιοποίηση Εξωτερικών σχέσεων 

Μέτρο 4.6.   Αναβάθμιση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες 

Στόχος 4.6.1 
Αναβάθμιση των διαδικασιών διαφάνειας και χρηστής 
διαχείρισης και ανταπόκριση στις ανάγκες της Τοπικής 
Κοινωνίας  και του πολίτη  

  
Δράσεις   

4.6.1.1 Διαδικασίες  διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης 
4.6.1.2 Ανταπόκριση του Δήμου στις ανάγκες των δημοτών – πολιτών  

 

 

 

Το παραπάνω πλαίσιο Στόχων στους οποίους εξειδικεύονται τα Μέτρα κάθε διακριτού 
άξονα που στοχεύει στην υλοποίηση του οράματος του Δήμου Ωραιοκάστρου , τέθηκε 
προς εσωτερική διαβούλευση (εντός του Δήμου ως οργανισμός) και υποβάλλεται σε  
εξωτερική (στους δημότες, φορείς και επιχειρήσεις του Δήμου) , αναμένοντας 
προβληματισμούς, επισημάνσεις και σχόλια για τον εμπλουτισμό τόσο των Στόχων των 
Μέτρων και Δράσεων του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Χρησιμοποιούμενοι Όροι στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό. 

 

Στο Παράρτημα αυτό συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που 
χρησιμοποιούνται και αφορούν στην διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος του Δήμου. 

Περιοχή Δήμου 
Οριοθετημένη γεωγραφική ενότητα που αποτελεί την εδαφική επικράτεια του 
Δήμου.  

Δημοτική ανάπτυξη  

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου σε όλους τους τομείς 
(φυσικά, οικιστικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά) με 
απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
του. 

Υπηρεσίες Δήμου 
Διοικητικές ενότητες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου και των Νομικών του 
προσώπων, που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών 
τουΠροσώπων διακρίνονται σε κύριες και οριζόντιες ή υποστηρικτικές ανάλογα με 
τις λειτουργίες τους. 
Κύριες, είναι οι λειτουργίες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες του 
Δήμου σε ένα θεματικό τομέα ανάπτυξης δηλ. δραστηριότητες αναπτυξιακές, 
πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος, κλπ.).  

Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες των οποίων ο ρόλος 
συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα 
διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του   (όπως διοίκηση 
προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική 
υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και 
παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.). 

Αποδέκτες των υπηρεσιών  
Αποτελούν τις ομάδες-στόχους των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, για τους 
οποίους θα προκύψουν άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες (ωφελούμενοι).  
Οι αποδέκτες των κύριων υπηρεσιών (εξωτερικοί αποδέκτες) είναι χωρικά τμήματα 
της περιοχής του Δήμου  (δημοτικές ή τοπικές κοινότητες) ή κοινωνικο - οικονομικές 
ομάδες κατοίκων (νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, αγρότες) ή ομάδες τοπικών φορέων. 

Οι  υποστηρικτικές υπηρεσίες εξυπηρετούν τα όργανα διοίκησης και όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου (εσωτερικοί αποδέκτες). 

 

 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 
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Ως Νομικά Πρόσωπα του Δήμου νοούνται τα Ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε 
λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α βαθμού (επιχειρήσεις ΠΔ 410/95, κοινωφελείς 
επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού 
σκοπού. 

Εσωτερικό περιβάλλον  

Τα λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του   ως οργανισμών. Το εσωτερικό περιβάλλον περιγράφεται 
και αξιολογείται στις εξής ενότητες : 

 Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας 

 Ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός 

 Οικονομικά και περιουσία 

Εσωτερική ανάπτυξη 

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και 
των Νομικών Προσώπων του  , με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας 
τους. 

Αποτελεσματικότητα 

Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, που αξιολογεί το κατά πόσο οι 
εκροές και τα αποτελέσματα της δράσης του Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους 
που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με άλλους όρους η 
αποτελεσματικότητα αξιολογεί την επάρκεια και την ποιότητα των εκροών καθώς 
και τα αποτελέσματα (ωφέλειες) που δημιουργούνται από τη δράση του Δήμου. 

Αποδοτικότητα  

Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, που αξιολογεί το κατά πόσο οι 
δράσεις του Δήμου αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Νομιμοποίηση  

Κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, που αξιολογεί τους στόχους του 
Δήμου σε σχέση με τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των 
εμπλεκόμενων από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου.   

Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της λειτουργίας του Δήμου απαιτείται η 
άσκηση ανοικτής, ανταποκριτικής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής 
διακυβέρνησης. 
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Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (Ανάλυση SWOT ) 

Διαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, σε συνδυασμό με τον 
εντοπισμό των θετικών και αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Η αξιολόγηση της κατάστασης εντοπίζει : 

Προβλήματα  : Χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου, που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια στην εκπλήρωση της 
αποστολής του Δήμου 

 Δυνατότητες : Χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου, που αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την 
καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου 

Ευκαιρίες : παράγοντες, συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον 
που αξιολογούνται θετικά, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη 
εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου 

Περιορισμοί  ή Κίνδυνοι : παράγοντες, συνθήκες, τάσεις και εξελίξεις στο εξωτερικό 
περιβάλλον που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή απειλές στην 
εκπλήρωση της αποστολής του Δήμου 

Εξωτερικό περιβάλλον  

Σύνολο οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, που επηρεάζουν την εξέλιξη της 
περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου.  

Κρίσιμα ζητήματα 

Ολιγάριθμα και σημαντικά (στρατηγικής σημασίας) προβλήματα της περιοχής και 
του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο 
Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, αξιοποιώντας τις σχετικές Δυνατότητες & 
Ευκαιρίες. Εναλλακτικά, τα κρίσιμα ζητήματα είναι οι σημαντικές Δυνατότητες & 
Ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τα Προβλήματα και τους Περιορισμούς. 

Τα κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και διακρίνονται σε 
ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και σε ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης. 

 

 

Αποστολή Δήμου 

Συνοπτική διατύπωση του σκοπού και του ρόλου (αντικειμένου δραστηριοποίησης) 
του Δήμου.  
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«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». 

Όραμα  

Συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της περιοχής και 
του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, την 
οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την 
ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Περιλαμβάνει το όραμα τοπικής ανάπτυξης 
και το όραμα εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού. 

Αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης 

Συνοπτική διατύπωση της φιλοσοφίας, των αξιών και των γενικών κατευθυντήριων 
αρχών  που θα πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και τον τρόπο 
διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων. 

Στρατηγική 

Συνεκτικό σύνολο στόχων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και 
στην  επίτευξη του οράματος του Δήμου. Η διαμόρφωση της στρατηγικής του 
Δήμου σημαίνει : 

Α) τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 
αντιμετωπίσει ο Δήμος (στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

Β) τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που 
θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής 
ανάπτυξης (στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).  

Η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης και 
πρέπει να είναι συμβατή με την αποστολή, το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και 
διακυβέρνησης του Δήμου. 

Αναπτυξιακές προτεραιότητες 

Οι Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Άξονας 

Γενική προτεραιότητα του επιχειρησιακού προγράμματος. Αποτελεί μέρος του 
δένδρου των προτεραιοτήτων. Το όραμα του Δήμου αναλύεται σε Άξονες και κάθε 
Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων. 

 

Μέτρο 
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Προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι η αμέσως επόμενη 
υποδιαίρεση ενός Άξονα, στο δένδρο των προτεραιοτήτων. Περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερούς συναφείς στόχους 

Στόχοι 

Επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της 
αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.  

Αντιστοιχούν στα κρίσιμα ζητήματα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι θα 
αντιμετωπιστούν από το Δήμο κατά την επόμενη πενταετία και εξειδικεύονται 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι ειδικότεροι στόχοι ενός σχεδίου δράσης. 

Για την επίτευξη ενός στόχου ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία, η οποία καταρτίζει το 
σχετικό σχέδιο δράσης. 

Ανάλογα με το σκοπό τους, οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους τοπικής  ανάπτυξης 
και στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. 

Ανάλογα με το πόσες κάθετες υπηρεσίες εμπλέκονται στην επίτευξή τους οι στόχοι 
τοπικής ανάπτυξης διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια- υπηρεσιακούς. 

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα 
συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε γενικότερες προτεραιότητες – Άξονες.  

Οι γενικοί στόχοι, τα Μέτρα και οι  Άξονες συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα (το 
δένδρο των προτεραιοτήτων), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της 
αποστολής και του οράματος του Δήμου. 

Υπηρεσιακοί  στόχοι  

Στόχοι τοπικής ανάπτυξης που αντιστοιχούν στο θεματικό αντικείμενο μιας κάθετης 
υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επίτευξή τους και συνεπώς για την κατάρτιση 
του σχετικού σχεδίου δράσης. 

Δια- υπηρεσιακοί  στόχοι  

Στόχοι τοπικής ανάπτυξης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται ο συντονισμός 
της δράσης δύο ή περισσότερων κάθετων υπηρεσιών ή και πιθανά άλλων δομών 
εκτός του Δήμου. Οι δια-υπηρεσιακοί  στόχοι αφορούν σε πολύπλευρα ζητήματα 
που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου. Πιθανόν 
να υπερβαίνουν και τις αρμοδιότητες του Δήμου, διότι η ΤΑ έχει περιορισμένες ή 
ανύπαρκτες αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Δένδρο των προτεραιοτήτων 

Πολυεπίπεδη ιεραρχική διάρθρωση των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού 
προγράμματος του Δήμου. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το όραμα του 
Δήμου το οποίο αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες (Άξονες), οι οποίες σταδιακά 
αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων). 
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Σχέδιο δράσης  

Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός 
στόχου. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει : 

α) στόχους, οι οποίοι αφορούν στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην 
εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας για το στόχο υπηρεσίας  

Δράση  

Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του 
Δήμου, καταναλώνουν πόρους (εισροές)και παράγουν εκροές, οι οποίες 
αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός σχεδίου δράσης.  

Οι δράσεις διακρίνονται σε συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες και σε έργα 
(projects), δηλ. δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη 
και πέρας υλοποίησης. 

Λειτουργία  

Συνεχώς επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα των υπηρεσιών ή των οργάνων 
διοίκησης του Δήμου, η οποία  υλοποιείται μέσω αλληλουχίας ενεργειών. 

Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν α. Κύριες λειτουργίες β. 
Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες, 

Οι επί μέρους ενέργειες μιας λειτουργίας είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε 
διαδικασίες, που αποτελούν διακριτά τμήματα του συνολικού αντικειμένου της 
λειτουργίας. 

Διαδικασία 

Αλληλουχία συνεχώς επαναλαμβανόμενων ενεργειών (ανθρώπινων ή μηχανικών) 
που αποτελεί διακριτό τμήμα του συνολικού αντικειμένου μιας λειτουργίας. 

Έργο (project)/ επένδυση 

Δράση που εκτελείται εφ άπαξ, με ολοκληρωμένο και λειτουργικά αυτοτελές 
αντικείμενο, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης, με υπεύθυνο 
υλοποίησης και με προϋπολογισμό δαπανών, στον οποίο δεσμεύονται  
συγκεκριμένοι πόροι (εισροές) για την υλοποίηση του έργου.  

Κάθε έργο συντίθεται από επί μέρους ενέργειες που συντείνουν στην ολοκλήρωση 
του αντικειμένου του (πχ αγορά γης, μελέτες, κατασκευή, επίβλεψη κλπ). Οι επί 
μέρους ενέργειες ενός έργου, είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν σε υποέργα ή 
φάσεις, που αποτελούν διακριτά τμήματα του συνολικού αντικειμένου του έργου. 

 

Φάση ή υποέργο  
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Αλληλουχία ενεργειών (διαδοχικών ή παράλληλων), που αποτελεί διακριτό τμήμα 
του συνολικού αντικειμένου ενός έργου. 

Εισροές  

Είναι οι παραγωγικοί συντελεστές (πόροι) που καταναλώνονται για την υλοποίηση 
μιας δράσης, σε ορισμένο χρονικό διάστημα.  

Εκροές 

Τα προϊόντα που παράγονται από μια δράση των υπηρεσιών και των οργάνων 
διοίκησης του Δήμου, σε ορισμένο χρονικό διάστημα.  

Μπορεί να είναι προϊόντα υλικής ή παροχή άλλων υπηρεσιών σε πολίτες ή λήψη 
αποφάσεων και παραγωγή ρυθμίσεων. 

Αποτελέσματα  

Πραγματοποιηθείσες αλλαγές των χαρακτηριστικών των αποδεκτών, των 
υπηρεσιών, της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, λόγω της 
υλοποίησης μιας ή περισσότερων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα 
αποτελέσματα συγκρίνονται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης του Δήμου. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 

Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει : α) 
Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου β) σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής 
κατά την επόμενη πενταετία γ) εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν  
από τις υπηρεσίες του Δήμου και των  Νομικών του προσώπων ή σε συνεργασία με 
άλλους φορείς, δ) οικονομικό προγραμματισμό εσόδων και δαπανών και ε) δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος. 

 

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως έγγραφο, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

 

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου 

Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελεί μέρος  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει : α) αποτύπωση και αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του 
Δήμου β) το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης γ) τη στρατηγική 
τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και δ) τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του 
Δήμου. 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου 

Έγγραφο που αποτελεί μέρος  του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περιλαμβάνει: 
α) σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά την επόμενη πενταετία β) 
εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν  από τις υπηρεσίες του Δήμου και 
τα  Νομικά του Πρόσωπα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, γ) οικονομικό 
προγραμματισμό εσόδων και δαπανών και δ) δείκτες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του Προγράμματος. 

 


