ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................... 8
1.1

Ο ρόλος των ΟΤΑ Α΄ βαθµού.................................................................. 8

1.2

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα........................................................... 10

1.3

Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ....... 11

1.3.1

Ορισµός...............................................................................................11

1.3.2

Στόχοι ................................................................................................. 11

1.3.3

Χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Προγράµµατος ....................................... 12

1.4
2

Μεθοδολογική προσέγγιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος .......... 14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ........ 17
2.1

Βασικά χαρακτηριστικά........................................................................ 17

2.1.1

Η θέση και ο ρόλος του ∆ήµου Θέρµης στην ευρύτερη περιοχή ................ 17

2.1.2

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ................................................................ 19

2.1.2.1

Πληθυσµιακή εξέλιξη ...................................................................... 19

2.1.2.2

Πληθυσµιακή Πυκνότητα ................................................................ 23

2.1.2.3

Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Πληθυσµού ..................................................... 24

2.1.3
2.2

Αναπτυξιακή φυσιογνωµία ..................................................................... 28

Περιβάλλον & ποιότητα ζωής ............................................................... 32

2.2.1

Γεωµορφολογικά - γεωλογικά στοιχεία.................................................... 32

2.2.1.1

Εδαφολογικά στοιχεία..................................................................... 33

2.2.1.2

Σεισµικότητα ................................................................................. 33

2.2.2

Κλιµατολογικές συνθήκες ...................................................................... 33

2.2.3

Χλωρίδα...............................................................................................36

2.2.4

Πανίδα.................................................................................................37

2.2.5

Λατοµεία – Ορυκτός Πλούτος ................................................................ 38

2.2.6

Υδάτινο δυναµικό ................................................................................. 38

2.2.6.1

Φράγµατα ..................................................................................... 38

2.2.6.2

Αρδευτικά δίκτυα ........................................................................... 39

2.2.6.3

Ύδρευση ....................................................................................... 39

2.2.6.4

Ιαµατικά νερά ................................................................................ 39

2.2.7

Γεωθερµία............................................................................................ 40

2.2.8

Προστατευόµενες περιοχές .................................................................... 41

2.2.9

Χρήσεις γης.......................................................................................... 43

2.2.9.1

∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης .............................................................. 43
-2-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

2.2.9.2

∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας ............................................................... 45

2.2.9.3

∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών .......................................................... 47

2.2.10

2.3

2.2.10.1

Οικισµοί ........................................................................................ 49

2.2.10.2

Οικιστικοί θύλακες.......................................................................... 54

2.2.10.3

Οικοδοµικοί συνεταιρισµοί............................................................... 55

Βασικές υποδοµές ................................................................................ 57

2.3.1

Μεταφορικό δίκτυο ............................................................................... 57

2.3.1.1

Περιαστικό οδικό δίκτυο ................................................................. 57

2.3.1.2

Οδικό δίκτυο οικισµών .................................................................... 58

2.3.1.3

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς............................................................... 58

2.3.1.4

Στάθµευση .................................................................................... 59

2.3.1.5

Θέση του ∆ήµου σε σχέση µε τις κυριότερες αγορές και
συγκοινωνιακούς κόµβους της ευρύτερης περιοχής ........................... 59

2.3.1.6

Καταγραφή αναγκών και σχεδιασµού µεταφορικών υποδοµών ........... 60

2.3.2

2.4

Οικιστικό δίκτυο ................................................................................... 48

Περιβαλλοντικές Υποδοµές .................................................................... 63

2.3.2.1

Υποδοµές ύδρευσης ....................................................................... 63

2.3.2.2

Υποδοµές Αποχέτευσης................................................................... 74

2.3.2.3

Υποδοµές Άρδευσης– Έγγειες Βελτιώσεις.......................................... 77

2.3.2.4

∆ιαχείριση Απορριµµάτων ............................................................... 78

2.3.2.5

Ανακύκλωση – Κοµποστοποίηση...................................................... 79

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός & Αθλητισµός............ 82

2.4.1

Υγεία – Πρόνοια ................................................................................... 82

2.4.2

Εκπαίδευση .......................................................................................... 91

2.4.3

Πολιτισµός ........................................................................................... 95

2.4.3.1

Αρχαιολογικά δεδοµένα................................................................... 95

2.4.3.2

Αρχαιολογικοί χώροι ....................................................................... 97

2.4.3.3

Βυζαντινά µνηµεία.......................................................................... 99

2.4.3.4

Πολιτιστικά δεδοµένα ................................................................... 100

2.4.4

2.5

Αθλητισµός ........................................................................................ 110

2.4.4.1

∆ραστηριότητες ∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης ............................................ 110

2.4.4.2

Κατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Θέρµης .................... 113

2.4.4.3

Κατάσταση αθλητικών συλλόγων................................................... 114

Τοπική οικονοµία & απασχόληση ....................................................... 116

2.5.1

∆ιάρθρωση απασχόλησης .................................................................... 116

2.5.2

Ανεργία.............................................................................................. 117

2.5.3

Παραγωγικές ∆ραστηριότητες .............................................................. 118
-3-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

3

2.5.3.2

∆ευτερογενής τοµέας ................................................................... 122

2.5.3.3

Τριτογενής Τοµέας ....................................................................... 123

3.1

∆ιάρθρωση υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης ........................................ 125

3.2

Νοµικά πρόσωπα................................................................................ 134

3.2.1

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) ......... 134

3.2.2

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου
Θέρµης .............................................................................................. 135

3.2.3

∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού
Θέρµης .............................................................................................. 139

3.2.4

Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ασικής εκµετάλλευσης και
Αξιοποίησης Ακινήτου Περιουσίας......................................................... 143

3.2.5

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης ................ 143

3.2.6

Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης .............. 145

Ανθρώπινο δυναµικό.......................................................................... 146

3.3.1

Οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου........................... 146

3.3.2

Θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ................ 148

3.3.3

Προσωπικό νοµικών προσώπων ∆ήµου ................................................. 150

3.4

Υλικοτεχνική υποδοµή ....................................................................... 152

3.4.1

Εξοπλισµός Πληροφορικής................................................................... 152

3.4.2

Τεχνικός Εξοπλισµός .......................................................................... 153

3.5

5

Πρωτογενής Τοµέας ..................................................................... 118

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ...................................................................................... 125

3.3

4

2.5.3.1

Οικονοµικά στοιχεία & δηµοτική περιουσία ....................................... 157

3.5.1

Οικονοµικά στοιχεία ∆ήµου Θέρµης ...................................................... 157

3.5.2

∆ηµοτική περιουσία ............................................................................ 158

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ............................................. 164
4.1

Περιβάλλον & ποιότητα ζωής ............................................................. 165

4.2

Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση, Πολιτισµός &
Αθλητισµός ........................................................................................ 175

4.3

Τοπική οικονοµία & απασχόληση ....................................................... 181

4.4

Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου..................................... 184

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.......................................... 186
5.1

Όραµα – αποστολή ............................................................................ 187

5.2

Κατευθυντήριες αρχές – στρατηγική.................................................. 188

5.3

Αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχοι .......................................... 190
-4-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2-1: Πληθυσµός του ∆ήµου Θέρµης 1981 - 2011 ..........................................................20
Πίνακας 2-2: Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 1981 - 2011 .....................................................21
Πίνακας 2-3: Πληθυσµιακή εξέλιξη ∆ήµου Θέρµης 1981 – 2011 ..................................................22
Πίνακας 2-4: Πληθυσµιακή Πυκνότητα (Πληθυσµός / Έκταση) ...................................................23
Πίνακας 2-5: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση.............................................................................................27
Πίνακας 2-6: Κλιµατικά δεδοµένα ∆ήµου Θέρµης (Έτη 1985-1995) .............................................33
Πίνακας 2-7 : Κλιµατικά δεδοµένα ∆ήµου Θέρµης (Έτη 1975-1979) ............................................34
Πίνακας 2-8: Κλιµατικά ∆εδοµένα ∆ήµου Θέρµης (Έτος 2006) ...................................................34
Πίνακας 2-9: Οριοθέτηση πιθανού γεωθερµικού πεδίου ..............................................................40
Πίνακας 2-10: Γεωτρήσεις γεωθερµικού πεδίου..........................................................................40
Πίνακας 2-11: Χηµικές αναλύσεις δείγµατος νερού γεώτρησης γεωθερµικού πεδίου (mg/l) ...........40
Πίνακας 2-12: Γεωτρήσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ...........................................................64
Πίνακας 2-13: ∆εξαµενές ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης............................................................65
Πίνακας 2-14: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού .................................................65
Πίνακας 2-15: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού ....................................................66
Πίνακας 2-16: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων........................................................66
Πίνακας 2-17: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων ..........................................................66
Πίνακας 2-18: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου .......................................................66
Πίνακας 2-19: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου.........................................................67
Πίνακας 2-20: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Καρδίας ..............................................................67
Πίνακας 2-21: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Καρδίας...............................................................68
Πίνακας 2-22: Γεωτρήσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου......................................................68
Πίνακας 2-23: ∆εξαµενές ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου .......................................................69
Πίνακας 2-24: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου ...................................................69
Πίνακας 2-25: Γεωτρήσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών .......................................................70
Πίνακας 2-26: ∆εξαµένες ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών .........................................................70
Πίνακας 2-27: Γεωτρήσεις οικισµού Λακκιάς ..............................................................................70
Πίνακας 2-28: ∆εξαµενές οικισµού Λακκιάς ................................................................................70
Πίνακας 2-29: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής...............................................71
Πίνακας 2-30: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής ................................................71
Πίνακας 2-31: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής ...........................................................71
Πίνακας 2-32: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής.............................................................71
Πίνακας 2-33: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου...................................................72
Πίνακας 2-34: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου ....................................................72
Πίνακας 2-35: ∆εξαµενές οικισµού Μονοπήγαδου.......................................................................72
Πίνακας 2-36: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς .........................................................72
Πίνακας 2-37: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς...........................................................73
-5-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

Πίνακας 2-38: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου.............................................................73
Πίνακας 2-39: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου ..............................................................73
Πίνακας 2-40: Στοιχεία αρδευτικού δικτύου Θέρµης ..................................................................77
Πίνακας 2-41: Στοιχεία αρδευτικού δικτύου Μίκρας ....................................................................77
Πίνακας 2-42: Στοιχεία αρδευτικού δικτύου Βασιλικών ...............................................................78
Πίνακας 2-43: Απορρίµµατα στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ...................................................................79
Πίνακας 2-45: Υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας ............................................................................85
Πίνακας 2-46: Μονάδες Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης ..................................................................91
Πίνακας 2-47: ∆υναµικότητα τµηµάτων ∆ΕΠΠΑΘ ....................................................................103
Πίνακας 2-48: Στελέχωση διευθύνσεων ∆ΕΠΠΑΘ ....................................................................103
Πίνακας 2-49: Απασχολούµενοι ανά κλάδο στο ∆. Θέρµης ........................................................116
Πίνακας 2-50: Καλλιεργήσιµες Εκτάσεις ανά Κοινότητα 2011 (σε στρεµ.) ................................119
Πίνακας 2-51: Εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών ανά είδος και Κοινότητα 2011 .........................119
Πίνακας 2-52: Κτηνοτροφία ανά Κοινότητα 2010 - 2012...........................................................121
Πίνακας 2-53: ∆ραστηριότητες ∆ευτερογενή τοµέα ∆ήµου Θέρµης ...........................................123
Πίνακας 2-54: ∆ραστηριότητες Τριτογενή τοµέα ∆ήµου Θέρµης................................................124
Πίνακας 3-1: Προσωπικό ∆ήµου Θέρµης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ...........................146
Πίνακας 3-2: Προσωπικό ∆ήµου Θέρµης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .148
Πίνακας 3-3: Υφιστάµενη Στελέχωση ∆ήµου Θέρµης................................................................149
Πίνακας 3-4: Προσωπικό των Νοµικών Προσώπων και Εταιρειών του ∆ήµου .............................150
Πίνακας 3-5: Τεχνικός Εξοπλισµός..........................................................................................152
Πίνακας 3-6: Εφαρµογές Λογισµικού ......................................................................................153
Πίνακας 3-7: Τεχνικός Εξοπλισµός...........................................................................................153
Πίνακας 3-8: Τεχνικός Εξοπλισµός ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης .......155
Πίνακας 3-9: Τεχνικός Εξοπλισµός ∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος
& Αθλητισµού Θέρµης........................................................................................156
Πίνακας 3-10: Τεχνικός εξοπλισµός Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & προσχολικής
αγωγής ...........................................................................................................156
Πίνακας 3-11: Έσοδα 2011-2013 ............................................................................................157
Πίνακας 3-12: ∆απάνες 2011-2013..........................................................................................158

-6-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ιάγραµµα 2-1: Πληθυσµός ∆ήµου Θέρµης 1981 – 2011.................................................................20
∆ιάγραµµα 2-2:Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής...........................................................................21
∆ιάγραµµα 2-3: Πληθυσµιακή Εξέλιξη ∆. Θέρµης ανά ∆ηµοτική & Τοπική Κοινότητα 1981 - 2011 ......22
∆ιάγραµµα 2-4: Πληθυσµιακή Πυκνότητα 1981-2011......................................................................24
∆ιάγραµµα 2-5: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Ελλάδος 2001........................................................................25
∆ιάγραµµα 2-6: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Νοµού Θεσσαλονίκης 2001.....................................................25
∆ιάγραµµα 2-7: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση ∆ήµου Θέρµης 2001 ..............................................................26
∆ιάγραµµα 2-8: Οµβροθερµικό διάγραµµα Μετεωρολογικού Σταθµού ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. .............................35
∆ιάγραµµα 2-9: Οµβροθερµικό ∆ιάγραµµα του Μετεωρολογικού Σταθµού Μίκρας.............................35
∆ιάγραµµα 2-10: Μαθητικό ∆υναµικό Νηπιαγωγείων ανά οικισµό .....................................................93
∆ιάγραµµα 2-11: Μαθητικό ∆υναµικό ∆ηµοτικών Σχολείων ανά οικισµό............................................94
∆ιάγραµµα 2-12: Μαθητικό ∆υναµικό Γυµνασίων – Λυκείων ανά οικισµό ..........................................94
∆ιάγραµµα 2-13: Ποσοστό (%) απασχόλησης ανά τοµέα παραγωγής σε επίπεδο ∆.Ε. .....................117
∆ιάγραµµα 3-1: Στελέχωση ∆ήµου Θέρµης ανά εκπαιδευτική Βαθµίδα............................................149

-7-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο ρόλος των ΟΤΑ Α΄ βαθµού
Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είχε ενισχυθεί, όντας πλέον πιο ενεργός και συµµετοχικός στο σχεδιασµό και
υλοποίηση έργων και προγραµµάτων.
Το Α΄ και το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ιδίως το ΕΑΠΤΑ Ι και το ΕΑΠΤΑ ΙΙ είχαν
συµβάλει:
−

Στην εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων και γενικότερα στη δηµιουργία
µιας αναπτυξιακής κουλτούρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και, σε κάποιο βαθµό, µιας
τεχνογνωσίας προγραµµατισµού.

−

Στην κατασκευή µικρών έργων τεχνικής υποδοµής και κοινωνικού εξοπλισµού, τοπικού ή
διαδηµοτικού χαρακτήρα.

−

Στην αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενίοτε µέσω δηµοτικών
επιχειρήσεων και στην κινητοποίηση του ενδογενούς δυναµικού, κυρίως µέσω των
αναπτυξιακών εταιρειών της Αυτοδιοίκησης.

−

Στην κατάρτιση στελεχών των ΟΤΑ και ειδικότερα συµβούλων τοπικής ανάπτυξης, καθώς
και στη δηµιουργία δοµών επαγγελµατικής κατάρτισης και συµβουλευτικής.

−

Στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα κοινωνικής φροντίδας των παιδιών.

Η Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση επεδίωξε, µε πολύ πιο συστηµατικό τρόπο από τα
προηγούµενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, να αξιοποιήσει σε όφελος του αναπτυξιακού
σχεδιασµού της, τους πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. Εκτελέστηκαν µε Κοινοτικούς πόρους
µεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα, αποκτήθηκε τεχνογνωσία σχεδιασµού, διαχείρισης,
υλοποίησης, ενώ σε ορισµένους ΟΤΑ η Κοινοτική συνδροµή ήταν ο βασικός χρηµατοδότης
της αναπτυξιακής προσπάθειας. Παρά την καταγραφή σηµαντικών θετικών στοιχείων, οι
επιδόσεις της Αυτοδιοίκησης συνολικά δεν ήταν οι προσδοκώµενες. Το γεγονός αυτό
οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην υποκειµενική δυνατότητα των Ο.Τ.Α. (εξειδικευµένο
προσωπικό και λειτουργίες, διαθέσιµοι πόροι για προγραµµατισµό, ωρίµανση,
παρακολούθηση έργων), τον σχεδιασµό των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, την ελλιπή
τεχνική υποστήριξη προς τους ΟΤΑ από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, το βάρος των
δύσκολων και συχνά γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Η έναρξη της 4ςη προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 αποτέλεσε µία ιδιαίτερα σηµαντική,
πραγµατική πρόκληση για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, αφού σε αυτήν εµπλουτίζονται οι
θεµατικές περιοχές στις οποίες αναγνωρίζεται ο ουσιαστικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης.
Ο σχεδιασµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την περίοδο 2007-2013 ενισχύει ιδιαίτερα το ρόλο και τα µέσα των τοπικών αρχών στη
διαµόρφωση και στην εφαρµογή των «Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς», δηλαδή
των αναπτυξιακών προγραµµάτων κάθε χώρας.
Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές κατευθύνσεις για την πολιτική συνοχής για την 4η προγραµµατική
περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην
απασχόληση. Οι ΟΤΑ, δηλαδή οι ∆ήµοι της χώρας, αποτελούν τη θεσµική έκφραση των
πόλεων και γενικότερα των αστικών κέντρων. Η σηµασία λοιπόν της λειτουργίας των ΟΤΑ,
ως διαχειριστές της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για κάθε δράση και
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα για την ελκυστικότητα της χώρας ως τόπου ιδιωτικών
αλλά και δηµόσιων επενδύσεων.
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Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί και πρέπει να είναι σηµαντικός στο σχεδιασµό και
στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων, στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
και στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
∆υστυχώς ο ρόλος αυτός σήµερα αµφισβητείται και περιορίζεται. Το Κράτος δεν
εκσυγχρονίστηκε και έγινε παρεµβατικό. Οι τρέχουσες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στη
χώρα έχουν επηρεάσει αρνητικά τον αναπτυξιακό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
εφαρµογή της διοικητικής µεταρύθµισης όπως αυτή σχεδιάστηκε από το πρόγραµµα
«Καλλικράτης» ήρθε αντιµέτωπη µε πλήθος δυσκολιών. Η µη εκσυγχρόνιση του Κράτους, η
παρεµβατικότητά του, µε την τεράστια υφαρπαγή πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
οδηγεί σε κατάργηση της εύρυθµης λειτουργίας της. Η διοικητική ανασυγκρότηση αλλά και η
οικονοµική ανασυγκρότηση παραµένουν ενεργά και ουσιαστικά αιτήµατα και ανάγκες. Στην
κατεύθυνση αυτή η Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκδικεί ουσιαστικό πολιτικό, αναπτυξιακό και
κινηµατικό ρόλο.
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1.2 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης και µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων δοµών
προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της δράσης των
Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, µε τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ΄ του νέου
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων. Επιπρόσθετα, µε
την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13.04.2007 καθορίστηκε η δοµή και το
περιεχόµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ, ενώ µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα
185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθµού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011, καθορίστηκε η
διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Στα πλαίσια του Ν 3852/7-6-2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», και την ανάγκη ενσωµάτωσης των
αλλαγών που επιφέρει στους ΟΤΑ α΄ βαθµού ο ανωτέρω νόµος, εκδόθηκε το µε αριθµό
5694/3-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, το οποίο ουσιαστικά τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 18183/2-4-2007 Υπουργική
απόφαση, µε τίτλο «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού»
Ο ρόλος των ΟΤΑ δεν περιορίζεται µόνο στο να παρέχουν δηµόσιες υπηρεσίες προς τους
πολίτες, αλλά να λειτουργούν ως θεσµοί πολιτικοί, κοινωνικοί και αναπτυξιακοί. Προκειµένου
να βελτιώνουν συστηµατικά την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας
τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη – στο εσωτερικό τους – ενός µηχανισµού προγραµµατισµού.
Ο µηχανισµός αυτός προγραµµατισµού εκφράζεται µέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του ΟΤΑ, το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών
διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση. Στόχος
είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των
αποτελεσµάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία
και διαδικασία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το
ανθρώπινο δυναµικό του.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν εστιάζει µόνο στην παραγωγή ενός προγραµµατικού
κειµένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και
αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει πολυτοµεακό
χαρακτήρα, µε µεγάλο εύρος θεµατικού αντικειµένου, αντίστοιχο του φάσµατος των
θεµάτων που απασχολούν καθηµερινά τις δηµοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το
φάσµα των αρµοδιοτήτων ενός ΟΤΑ και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η
εκπόνησή του απαιτεί τη συµµετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του ΟΤΑ,
όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τους µεµονωµένους
δηµότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραµα
της εκάστοτε δηµοτικής αρχής µπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική
ανάπτυξη του ΟΤΑ να εναρµονιστεί µε τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού
αναπτυξιακού σχεδιασµού.
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ΟΤΑ δεν αναφέρονται µόνο σε έργα που
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές
και δεν αναφέρονται µόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το ∆ήµο και τα Νοµικά
του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών των
∆ήµων για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
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1.3 Ορισµός, στόχοι
Προγράµµατος

&

διάθρωση

του

Επιχειρησιακού

1.3.1 Ορισµός
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και
οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού
σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι µόνον στις υποδοµές και
στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν,
µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων
υπηρεσιών.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για
δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του
ΟΤΑ α΄ βαθµού.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της
τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεων
του, και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τριετίας για την επίτευξη των στόχων
αυτών.

1.3.2 Στόχοι
Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορούν στους εξής κάτωθι:
 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
 Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ.
 Ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ.
Οι παραπάνω γενικοί στόχοι περιλαµβάνουν µία σειρά από ειδικούς στόχους, όπως:
 Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου (οικιστικό περιβάλλον και
τεχνικές υποδοµές) περιβάλλοντος της περιοχής του ΟΤΑ.
 Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας.
 Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ µέσω του µεσοπρόθεσµου
προγραµµατισµού για το προσωπικό, τον εξοπλισµό, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις
του.
 Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου.
 Βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων του ΟΤΑ.
 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 Αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων.
 Προσέλκυση πρόσθετων οικονοµικών πόρων.
 Επίσπευση της ωρίµανσης και της υλοποίησης των δράσεων.
 Περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων.
 Συντονισµό των δοµών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την
προώθηση του εσωτερικού µετασχηµατισµού των Ο.Τ.Α.
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 Ανάπτυξη συνεργασιών µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
 Ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού
ελέγχου.
 Αναβάθµιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ µε φορείς του ιδιωτικού, δηµόσιου
και κοινωνικού τοµέα για τη συντονισµένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την
από κοινού παροχή υπηρεσιών.

1.3.3 Χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των ΟΤΑ αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού
τους ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά:


Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τοπικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της ∆ιοικητικής
Ικανότητας του ΟΤΑ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών
επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των
δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήµο. Είναι
πρόγραµµα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του
φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο
το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.


Πενταετές
Πρόγραµµα ∆ράσης του ΟΤΑ α΄ βαθµού και των Νοµικών
Προσώπων του.

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


Οργανικό Στοιχείο της Καθηµερινής Λειτουργίας και ∆ιοίκησης του ∆ήµου και
Μέρος του Προγραµµατικού του Κύκλου.

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου. Η διαδικασία
αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των
προϊσταµένων και της αρµόδιας υπηρεσίας προγραµµατισµού του.


Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µέσω του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης του ΟΤΑ α΄ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων του.

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


Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τη Συµµετοχή Όλων των
Εµπλεκόµενων.

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο:
−

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

Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές Νοµικών Προσώπων, στελέχη
της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης).

−

Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες.

−

Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη
ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ α΄ βαθµού.

−

Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας (πχ Περιφέρεια).

Η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο στην ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του
ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συµµετοχής.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισµού και
συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα
γνωστό στους εργαζόµενους του ΟΤΑ α΄ βαθµού, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι
του. Επιπρόσθετα, αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ∆ήµου και
οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι
αφορά την υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται.


Αξιοποίηση ∆εικτών Επίδοσης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διατυπώνει µετρήσιµους στόχους, η επίτευξη των οποίων
παρακολουθείται µέσω της αξιοποίησης συστήµατος δεικτών επίδοσης. Για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της τιµής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων /
δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσµάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις
δεδοµένων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος ενός ΟΤΑ α΄ βαθµού.
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1.4 Μεθοδολογική
Προγράµµατος

προσέγγιση

του

Επιχειρησιακού

Το µεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης
προτείνεται µε βάση:
 Την κείµενη εθνική νοµοθεσία ως προς τα όργανα και τις διαδικασίες κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς επίσης και το περιεχόµενο, δοµή και τρόπο
υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ α΄ βαθµού.
 Την γνώση της Ελληνικής και διεθνούς εµπειρίας και βιβλιογραφίας σε θέµατα
περιφερειακής ανάπτυξης και τις σύγχρονες τάσεις ανάλυσης και προσέγγισης των
περιφερειακών πολιτικών.
 Τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής του ∆ήµου Θέρµης και τη θέση του στο
περιφερειακό, εθνικό και ευρύτερο γεωπολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 Την ανάγκη ολοκληρωµένης προσέγγισης αλλά και ουσιαστικής εξειδίκευσης του
αναπτυξιακού
προγραµµατισµού
στο
πλαίσιο
υλοποίησης
προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε., ώστε να είναι εφικτή η
µέγιστη δυνατή ενσωµάτωση και αξιοποίηση των κατευθύνσεων, συµπερασµάτων και
προτάσεων.
 Το νέο θεσµικό πλαίσιο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ α΄ βαθµού που προέκυψαν
από τις θεσµικές αλλαγές των τελευταίων ετών.
 Τις κατευθύνσεις των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και τις νέες
ρυθµίσεις της διαρθρωτικής πολιτικής της Ε.Ε.
Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, βάσει του οδηγού κατάρτισης που εκδόθηκε
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σχηµατικά αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις ενότητες:
−

Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Α΄Φάση)

−

Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός (Β΄Φάση)
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−

Ενότητα 3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
(Β΄Φάση)

Η αλληλουχία των βηµάτων για το σχεδιασµό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου είναι η εξής.

Με την υπ’ αριθµ. 1935/17-06-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου, συγκροτήθηκε ∆ιεπιστηµονική
Οµάδα για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης,
αποτελούµενη από τους:


Βογιατζής ∆ηµήτριος- Αντιδήµαρχος Θέρµης



Μαϊδου Ελένη – Οικονοµική Υπηρεσία



Γαλαζούλα Ιωάννα – Τεχνική Υπηρεσία



Παπαδοπούλου Μαρία – ∆ιοικητική Υπηρεσία



Λασκαρίδου ∆έσποινα- Πολεοδοµία



∆οµουχτσή Φανή – Νοµικό Πρόσωπο «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας- Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης»
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Βλάχου Ελένη – ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος &
Αθλητισµού Θέρµης



Πασσιά ∆ώρα – ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης



Κουλαουζίδης Γεώργιος – Ειδικός Σύµβουλος



Παντελίδου Ιωάννα, Παύλου
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης.

Ιωάννης,

Παπανικολάου

Ευγενία

–

Γραφείο

Βάσει του Οδηγού Εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., έγινε
καταµερισµός των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταγραφή της υφιστάµενης
κατάστασης, µε τη σύνταξη σχετικών ερωτηµατολογίων τόσο του Εσωτερικού
Περιβάλλοντος όσο και του Εξωτερικού Περιβάλλοντος.
Ο τόµος αυτός περιέχει τα συστατικά στοιχεία της πρώτης ενότητας. Στόχος της ενότητας
αυτής, όπως φαίνεται και από την ονοµασία της (Στρατηγικός σχεδιασµός), είναι η αναλυτική
περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του εσωτερικού αλλά και του
εξωτερικού περιβάλλοντος τόσο του ∆ήµου όσο και των νοµικών του προσώπων. Η
συγγραφή των κειµένων έγινε από το Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και
Οργάνωσης.
Την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ακολούθησε η αξιολόγησή της, η οποία
πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος SWOT
analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Η συγκεκριµένη µέθοδος εντοπίζει
και καταγράφει τα εσωτερικά δυνατά (strengths) και αδύνατα (weaknesses) σηµεία του
εξεταζόµενου «αντικειµένου» (οργανισµός, γεωγραφική περιοχή, κλπ.) και τα συσχετίζει µε
τις ευκαιρίες (opportunities) και τις απειλές (threats) που προκύπτουν από το εξωτερικό
περιβάλλον του. Ο εντοπισµός των δυνατών και των αδυνάτων σηµείων, των ευκαιριών και
των απειλών αποτελεί βασικό εργαλείο για το στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης του
«αντικειµένου», καθώς προσδιορίζει κατηγορίες πιθανών στόχων στην:
−

Αξιοποίηση των δυνατών σηµείων και των ευκαιριών για τη δηµιουργία συγκριτικού
πλεονεκτήµατος.

−

Αντιµετώπιση των αδυναµιών και των απειλών (κινδύνων) για την αποφυγή συγκριτικού
µειονεκτήµατος.

Στο τέλος της πρώτης ενότητας, καθορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για το ∆ήµο
Θέρµης (εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος) µε βάση τα κρίσιµα ζητήµατα που
προκύπτουν από την ανάλυση SWOT.
Η παρούσα 2η και αναθεωρηµένη έκθεση του σχεδίου υποβάλλεται για την περίοδο 2013 –
2014 µε σκοπό να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες λειουργίας του δήµου Θέρµης κύρια
εξαιτίας των αλλαγών στο διοικητικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας και στην
κοινωνία και οικονοµία της περιοχής.
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
2.1 Βασικά χαρακτηριστικά
2.1.1 Η θέση και ο ρόλος του ∆ήµου Θέρµης στην ευρύτερη περιοχή
Γεωγραφικά ο ∆ήµος Θέρµης βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Νοµού Θεσσαλονίκης.
Εκτείνεται ανατολικά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και δυτικά γειτνιάζει
µε τον Νοµό Χαλκιδικής και βορειοδυτικά αποτελεί όριο της επαρχίας Θεσσαλονίκης.
Εκτείνεται από τις νοτιοανατολικές ακτές του Θερµαϊκού µέχρι τον ορεινό όγκο του Χορτιάτη
και το Χολοµώντα καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο µέρος της Λεκάνης του Ανθεµούντα.
Η περιοχή αν και ιδιαίτερα εύφορη, ουσιαστικά έχει χαρακτηριστικά περιαστικής περιοχής της
Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει αυξανόµενες οικιστικές τάσεις, ενώ συγκεντρώνει µεγάλες
µονάδες του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τοµέα.
Μορφολογικά, η περιοχή ποικίλει και αποτελείται από διαφορετικές ενότητες οι οποίες
βασίζονται στη διαφορετική λιθολογική και τεκτονική τους δοµή. Γενικά η περιοχή
χαρακτηρίζεται ως πεδινή – λοφώδης δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειάς της
βρίσκεται σε ζώνη υψοµέτρων 0-200m. Υψόµετρα µεγαλύτερα των 600m παρατηρούνται
µόνο στα βορειοανατολικά των οικισµών Τριαδίου (Ινσιλή) και Βασιλικών. Οι κλίσεις είναι
σχετικά ήπιες, ενώ η συνέχειά της διακόπτεται κατά διαστήµατα από ρέµατα, τα οποία
ωστόσο δεν είναι οριοθετηµένα ή αξιοποιηµένα.
Προς τα δυτικά το υψόµετρο κατεβαίνει σταδιακά και φτάνει έως το µηδέν από τη στάθµη
της θάλασσας. Η περιοχή εκεί είναι απολύτως οριζόντια και ένα µικρού µήκους µέτωπο αυτής
είναι παραθαλάσσιο, και βρέχεται από το Θερµαϊκό Κόλπο.
Ο ∆ήµος Θέρµης συνορεύει βόρεια µε τον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη, βορειοανατολικά µε τον
∆ήµο Λαγκαδά, ανατολικά µε τον ∆ήµο Πολυγύρου, νοτιοανατολικά µε τον ∆ήµο Νέας
Προποντίδας, νοτιοδυτικά µε τον ∆ήµο Θερµαϊκού και δυτικά βρέχεται από τον Θερµαϊκό
κόλπο.
∆ιοικητικά ανήκει στη Αποκεντρωµένη Περιφερειακή ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και
υποστηρίζεται από τα κέντρα διοίκησης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Νοµικά και Εκτελεστικά
καλύπτεται πρωτοβάθµια µε δικό της Αστυνοµικό Τµήµα στη Θέρµη και τα Βασιλικά, εκτός
από τη Μίκρα η αστυνόµευση της οποίας γίνεται από το Αστυνοµικό Τµήµα της Επανοµής και
µερικώς από τα Βασιλικά (Ειρηνοδικείο –Υποθηκοφυλακείο και Γραφείο Κτηµατολογίου).
Η έδρα του ∆ήµου βρίσκεται στη Θέρµη, µόλις 15Km από τη Θεσσαλονίκη. Καταλαµβάνει
συνολική έκταση 385.321,80 στρέµµατα που κατανέµονται ως εξής:
−

∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης: 100.200 στρέµµατα

−

∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας: 85.221,80 στρέµµατα

−

∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών: 200.100 στρέµµατα.

Προέκυψε µε τη σηµερινή διοικητική του µορφή από την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 1 του Ν 3852/7-6-2010, «Πρόγραµµα Καλλικράτης», και περιλαµβάνει τις εξής
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες:
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΚΡΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

∆.Κ. Τριλόφου
∆.Κ. Πλαγιαρίου
Τ.Κ. Καρδίας
Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου

∆.Κ. Βασιλικών
Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής
Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου
Τ.Κ. Λιβαδίου
Τ.Κ. Σουρωτής
Τ.Κ. Περιστεράς

∆.Κ. Θέρµης
∆.Κ. Νέου Ρυσίου
Τ.Κ. Νέας Ραιδεστού
Τ.Κ. Ταγαράδων

Η Θέρµη είναι η έδρα του ∆ήµου, και εκεί βρίσκεται το ∆ηµαρχείο. Σε κάθε ∆ηµοτική και
Τοπική Κοινότητα λειτουργεί το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα
που εξυπηρετεί και
διευκολύνει τους πολίτες σε ένα πρώτο επίπεδο συνδιαλλαγής τους µε το ∆ήµο. Εκεί
διεκπεραιώνονται οι περισσότερες των υποθέσεων των πολιτών , είτε προωθούνται στην
κεντρική υπηρεσία του ∆ήµου.
Αποστάσεις (σε χλµ.) µεταξύ ∆ηµαρχείου και ∆ηµοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων:
Θέρµη

Τριάδι

: 2,7

Θέρµη

Νέα Ραιδεστός

: 5,0

Θέρµη

Ταγαράδες

: 9,8

Θέρµη

Νέο Ρύσιο

: 8,4

Θέρµη

Τρίλοφος

: 13,3

Θέρµη

Καρδία

: 10,6

Θέρµη

Κάτω Σχολάρι

: 16,7

Θέρµη

Πλαγιάρι

: 11,9

Θέρµη

Βασιλικά

: 13,7

Θέρµη

Σουρωτή

: 13,5

Θέρµη

Περιστερά

: 22,1

Θέρµη

Λιβάδι

: 25,2

Θέρµη

Άγιος Αντώνιος : 17,8

Θέρµη

Μονοπήγαδο

Θέρµη

Αγία Παρασκευή : 12,1

: 22,9

Πρόκειται για µια δυναµική περιοχή η οποία συγκεντρώνει πολλά, διαφορετικά και σηµαντικά
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά: έχει αναπτυχθεί ως χώρος οικιστικής επέκτασης του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, έχει αναπτυγµένη περιαστική γεωργία,
λειτουργεί ως πόλος εγκατάστασης βιοµηχανίας και βιοτεχνίας και στα όριά της εγκαθίστανται
σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και υπηρεσίες αναψυχής και εµπορίου. Πιο
συγκεκριµένα:
 Η τάση ανάπτυξης της περιοχής ως χώρου µόνιµης κατοικίας είναι αυξητική. Κύριοι
πόλοι οικιστικής ανάπτυξης είναι η ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης και οι Κοινότητες
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Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Ν. Ραιδεστού, Καρδίας, Ταγαράδων, Αγ. Παρασκευής και
Σουρωτής.
 Ο ∆ήµος ανήκει στο χαµηλό κατάντη τµήµα της λεκάνης του Ανθεµούντα και διαθέτει
αξιόλογο γεωθερµικό πεδίο. Στην περιοχή των λουτρών Θέρµης έχουν εντοπιστεί
θερµοκρασίες 36 0C, επιφανειακές εκδηλώσεις θερµότητας (21-28 0C) και ιδιαίτερο
γεωθερµικό ενδιαφέρον σε αριθµό γεωτρήσεων στη περιοχή Αγίας Παρασκευής και
Λουτρών Θέρµης.
 Αγροτική περιοχή µε ιδιαίτερα αξιόλογη δραστηριότητα είναι οι Κοινότητες Βασιλικών,
Τριλόφου, Αγ. Παρασκευής και Κάτω Σχολαρίου µε ανεπτυγµένη την περιαστική
γεωργία. Αγροτικές περιοχές επίσης είναι και οι κοινότητες Αγίου Αντωνίου και
Σουρωτής ενώ ζώνες θερµοκηπίων εντοπίζονται στις περιοχές Ταγαράδων –
Βασιλικών- Νέου Ρυσσίου.
 Έντονη βιοµηχανική συγκέντρωση παρουσιάζεται ανατολικά του οικισµού της Θέρµης
και από τις δύο πλευρές του άξονα Θέρµης – Νέας Ραιδεστού - Λακκιάς.
 Περιοχές φυσικού κάλλους κατάλληλες για χώρους δασικής αναψυχής εντοπίζονται
στους οικισµούς Θέρµης (Φράγµα), Τριαδίου, Λιβαδίου και Περιστεράς.
Τα τοπικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Θέρµης αποτελούν τις κυριότερες περιοχές που
επιλέγονται ως τόπος πρώτης κατοικίας από τους κατοίκους του Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, καθώς απέχουν µόλις 15- 20 χιλιόµετρα από το κέντρο της
πόλης και προσφέρουν υψηλής ποιότητας διαβίωση. Η περιοχή διαθέτει αξιόλογο φυσικό
περιβάλλον µε γεωργικές καλλιέργειες στα οµαλά εδάφη, τα οποία περιβάλλονται από ρέµατα
µε µεγάλες κλίσεις, ενώ το έντονο ανάγλυφο του εδάφους σε συνδυασµό µε την έντονη
βλάστηση των ρεµάτων, συντελούν στη δηµιουργία πολύ καλού µικροκλίµατος και προσδίδει
στην περιοχή ποικιλία ως προς τις εναλλαγές του τοπίου. Αρκεί να αναφερθεί ότι ∆ηµοτική
Ενότητα των Βασιλικών έχει 50,15% δασοκάλυψης, 100.360 στρέµµατα σε σύνολο 200.100
στρεµµάτων.
Από το ∆ήµο Θέρµης διέρχονται η Εθνική οδός (Θεσσαλονίκης – Μουδανίων), η Εθνική οδός
Θεσσαλονίκης – Αεροδροµίου- Νέας Μηχανιώνας, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.
Η ύπαρξη των οδικών αυτών αξόνων, σε συνδυασµό µε τη σηµαίνουσα πληθυσµιακή
οικονοµική και παραγωγική βαρύτητα του ΠΣΘ, τους χωρικούς µετασχηµατισµούς που αυτό
υφίσταται και τη συνακόλουθη διάχυση της κατοικίας και χρήσεων του δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα, έχει συντελέσει σηµαντικά στη διαµόρφωση του χωρικού προτύπου της
περιοχής. Επίσης, ιστορικοί παράγοντες και το θεσµικό καθεστώς συµπληρώνουν το πρότυπο
αυτό.
Η επικοινωνία του ∆ήµου µε τα σηµαντικότερα κέντρα εµπορίου – επικοινωνίας – θέρετρων
του προσδίδουν κοµβικό αναπτυξιακό ρόλο.
Η πολύ µεγάλη οικιστική επέκταση που δροµολογήθηκε για το ∆ήµο Θέρµης εντάσσεται στα
γενικότερα σχέδια για τη δηµιουργία µιας Θεσσαλονίκης που θα έχει το ρόλο της
«Μητρόπολης των Βαλκανίων», µαζί µε τις δορυφορικές περιοχές – προάστια. Ο ∆ήµος
Θέρµης επελέγη σαν ένας από τους βασικούς υποδοχείς της οικιστικής ανάπτυξης µέσα από
έναν σχεδιασµό που προβλέπει αραιοδοµηµένες περιοχές µε κατοικίες υψηλής ποιότητας.
Αυτό διαφαίνεται από τις σχετικές επιλογές των εγκεκριµένων ΓΠΣ και ΖΟΕ του ∆ήµου.
2.1.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά

2.1.2.1 Πληθυσµιακή εξέλιξη
Όπως προαναφέρθηκε ο ∆ήµος Θέρµης προέκυψε από την συνένωση του πρώην ∆ήµου
Θέρµης µε τους ∆ήµους Μίκρας και Βασιλικών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν 3852/7-62010, «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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Οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες που αποτελούν το ∆ήµο Θέρµης, χωροταξικά ανήκουν
στην «Ανατολική λοιπή Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης» (στο εξής Ε.Π.Θ.). Η Ε.Π.Θ.
αντιπροσωπεύει περισσότερο από 50% του πληθυσµού της Περιφέρειας. Το 1991 από
στατιστική µελέτη στην Κεντρική Μακεδονία καταγράφονταν εννέα αστικά κέντρα (δηλαδή
οικισµοί µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων), τα οποία περιελάµβαναν περίπου το 56%
του πληθυσµού της Περιφέρειας. Κατά την απογραφή του 2001 καταγράφηκαν τρεις ακόµη
οικισµοί µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων, οι οποίοι εντάσσονται στην Ε.Π.Θ. Έτσι, η
συµµετοχή των αστικών κέντρων στον πληθυσµό της Περιφέρειας αυξήθηκε και ανέρχεται σε
65,40%. Στην πρόσφατη απογραφή του 2011, αν και ο αριθµός των αστικών κέντρων
αυξάνεται σε συνολικά 17 οικισµούς, το ποσοστό των µόνιµων κατοίκων τους ανέρχεται
µόλις στο 44,93% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας.
Από την απογραφή του πληθυσµού το 2011, επί του παρόντος διαθέσιµα είναι µόνο τα
στοιχεία που αφορούν τον µόνιµο πληθυσµό (ΦΕΚ 3465Β/28-12-2012). Σύµφωνα µε τα
πρότυπα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η απογραφή πληθυσµού 2011 εστίασε στην καταγραφή
του µόνιµου πληθυσµού (σύµφωνα µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας) σε αντίθεση µε τις
προηγούµενες απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto Πληθυσµού
(πραγµατικού - δηλαδή των ατόµων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο απογραφής).
∆εδοµένου ότι η µεθοδολογία της απογραφής πληθυσµού 2011 διαφέρει σηµαντικά σε
αρκετά σηµεία από αυτή προηγούµενων απογραφών, τα αποτελέσµατά της και αυτά
προηγούµενων απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα.
Πίνακας 2-1: Πληθυσµός του ∆ήµου Θέρµης 1981 - 2011
Τοπικό ∆ιαµέρισµα

∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης
∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας
∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών
Σύνολο

1981

1991

6.188
3.632
6.317
16.137

9.132
5.854
7.269
22.255

2011*
(µόνιµος)
16.546
25.145
10.407
18.145
9.303
9.911
36.276
53.201
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2001

∆ιάγραµµα 2-1: Πληθυσµός ∆ήµου Θέρµης 1981 – 2011
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0
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Απογραφή

Ο ∆ήµος Θέρµης ανήκει σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ στους 10 ∆ήµους πανελλαδικά
που εµφάνισαν τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή αύξηση κατά τη τελευταία δεκαετία.
Ο πληθυσµός του ∆ήµου Θέρµης κατά την δεκαετία 1981-1991 µεταβλήθηκε κατά 38 %, µε
µεγαλύτερη αύξηση κατά τη δεκαετία 1991-2001 (+63%), ενώ κατά τη δεκαετία 2001-2011
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παρουσίασε αύξηση που έφθανε το 47% περίπου (βάσει των διαθέσιµων στοιχείων για τον
µόνιµο πληθυσµό).
Η µέση ετήσια µεταβολή του πληθυσµού του ∆ήµου κατά την διάρκεια της 30ετίας 1981 2011 υπολογίστηκε βάσει του τύπου του ανατοκισµού. Εάν Px ο πληθυσµός στο έτος
εκκίνησης και Py ο πληθυσµός στο έτος κατάληξης, η µέση ετήσια µεταβολή του πληθυσµού
µας µεταξύ των ετών x και y υπολογίζεται βάσει του τύπου Py= Px * (1+r)x-y.
Πίνακας 2-2: Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 1981 - 2011
Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 1981-2011
Ελλάδα
Νοµός Θεσσαλονίκης
∆ήµος Θέρµης

10,26
23,96
40,57

∆ιάγραµµα 2-2:Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής
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Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 1981-2011
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∆ήµος Θέρµης

Από τα ανωτέρω διαγράµµατα και πίνακες προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο Μέσος Ετήσιος
Ρυθµός Μεταβολής του ∆ήµου Θέρµης για την τριακονταετία 1981 – 2011, είναι 2 φορές
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής του Νοµού Θεσσαλονίκης και
4 φορές µεγαλύτερος από αυτόν της χώρας. Ένα πιθανό αίτιο αυτού του µεγάλου µεγέθους
του ετήσιου ρυθµού µεταβολής, είναι η προσέλευση όλο και περισσότερων κατοίκων του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης που επιλέγουν το ∆ήµο Θέρµης ως χώρο
µόνιµης κατοικίας.
Οι πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν απεικονίζουν την εξέλιξη του πληθυσµού
στην περιοχή του ∆ήµου ανά κοινότητα.
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Πίνακας 2-3: Πληθυσµιακή εξέλιξη ∆ήµου Θέρµης 1981 – 2011
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2952
4101
2088

53.201

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
* Αφορά τον µόνιµο πληθυσµό

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2-3 παρατηρείται αύξουσα πορεία του πληθυσµού στο σύνολο του
∆ήµου σε ποσοστά που αγγίζουν και το 95,7% σε κάποιες ∆ηµοτικές Κοινότητες όπως το
Πλαγιάρι για τη δεκαετία 1981 – 1991. Το ποσοστό αύξηση του πληθυσµού σε επίπεδο
δήµου συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα υψηλό και κατά την τελευταία δεκαετία (2001 – 2011) µε
ποσοστό της τάξης του 47% περίπου. Ραγδαία αύξηση του πληθυσµού (υπερδιπλασιασµός)
παρατηρείται στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων, Τριλόφου και Καρδίας
ενώ αξίζει να σηµειωθεί η πτώση που παρατηρείται στον πληθυσµό της Τοπικής Κοινότητας
Λιβαδίου για το ίδιο χρονικό διάστηµα της τάξης περίπου του 65%.
∆ιάγραµµα 2-3: Πληθυσµιακή Εξέλιξη ∆. Θέρµης ανά ∆ηµοτική & Τοπική
Κοινότητα 1981 - 2011
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Η πληθυσµιακή αύξηση που εµφανίστηκε τη δεκαετία 1991 – 2001 και υφίσταται έως και
πρόσφατα, σήµερα λόγω της οικονοµικής κρίσης παρουσιάζει τάσεις συγκράτησης.
Τόσο από το ανωτέρω ∆ιάγραµµα 2-3 και τον Πίνακα 2-3 διαπιστώνεται ότι η ∆ηµοτική
Κοινότητα Θέρµης αποτελεί τον µεγαλύτερο οικιστικό θύλακα του ∆ήµου µε πληθυσµό που
ανέρχεται στις 16.004 κατοίκους ενώ ακολουθούν οι δηµοτικές κοινότητες Τριλόφου,
Πλαγιαρίου και Βασιλικών µε πολύ µικρότερο αριθµό κατοίκων που ανέρχεται στους 7.405,
5.392 και 4.200 κατοίκους αντίστοιχα.
Την τελευταία δεκαετία 2001-2011 ο ∆ήµος Θέρµης αποτέλεσε οικιστικό χώρο προσέλκυσης
πολλών κατοίκων από το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης γεγονός που
επιβεβαιώνεται µε την ραγδαία αύξηση του πληθυσµού. Μελλοντικά µε την ολοκλήρωση
όλων των ενεργειών για τη θεσµοθέτηση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και στους τρεις
πρώην ∆ήµους Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών προβλέπεται ακόµα µεγαλύτερη αύξηση του
πληθυσµού, µε µικρότερο όµως ρυθµό λόγω της οικονοµικής κρίσης.

2.1.2.2 Πληθυσµιακή Πυκνότητα
Η πληθυσµιακή πυκνότητα του ∆ήµου Θέρµης υπολογίστηκε βάσει του λόγου πληθυσµός /
έκταση. Για την έκταση έχει γίνει η απαραίτητη αναγωγή σε Km2 και τα νούµερα που
εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα είναι ο αριθµός των κατοίκων ανά Km2.
Για το 2011 χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του µόνιµου πληθυσµού τα οποία ήταν και τα
µόνα διαθέσιµα.
Από τον Πίνακα 2-4 και το ∆ιάγραµµα 2-4 διαπιστώνεται ότι η πληθυσµιακή πυκνότητα του
∆ήµου Θέρµης το 1981 πλησίαζε την πυκνότητα της Ελλάδας και ήταν πολύ µικρότερη από
την πυκνότητα του Νοµού Θεσσαλονίκης. Το 2001, όµως, ξεπέρασε τη µέση πληθυσµιακή
πυκνότητα της χώρας, αλλά παρέµεινε µικρότερη από την πληθυσµιακή πυκνότητα του
Νοµού Θεσσαλονίκης.
Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι ο λόγος αυτός της πληθυσµιακής πυκνότητας
βγαίνει µικρότερος του Νοµού Θεσσαλονίκης ή ελάχιστα µεγαλύτερος από τον µέσο όρο της
Ελλάδας αλλά αν εξεταστεί χωριστά η κάθε ∆ηµοτική Ενότητα θα παρατηρήσουµε ότι η
∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης παρουσιάζει σχεδόν διπλάσιο όρο πληθυσµιακής πυκνότητας το
2001 από τον µέσο όρο της Ελλάδας αλλά και πάλι µικρότερο από το µέσο όρο του Νοµού
Θεσσαλονίκης.
Η κατάσταση αυτή δείχνει να αλλάζει την τελευταία δεκαετία (2001 – 2011) καθώς από τα
διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι σε 2 από τις 3 συνολικά ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου,
αυτές της Θέρµης και της Μίκρας, η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι πολύ κοντά στις τιµές που
παίρνει για το ίδιο έτος ο δείκτης σε επίπεδο νοµού.
Πίνακας 2-4: Πληθυσµιακή Πυκνότητα (Πληθυσµός / Έκταση)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ελλάδα
Ν. Θεσσαλονίκης
∆ήµος Θέρµης
∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης
∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας
∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών

1981

1991

2001

2011

73,82
236,6
41,88
61,7
42,61
31,56

77,75
257,1
57,75
91,14
68,68
36,32

83,09
287
94,14
165,12
122,3
46,49

81,75
299,90
139,15
250,95
226,19
49,53

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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∆ιάγραµµα 2-4: Πληθυσµιακή Πυκνότητα 1981-2011
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Από το ∆ιάγραµµα 2-4 διαπιστώνεται ότι οι ∆ηµοτικές Ενότητες Θέρµης και Μίκρας ήταν
περίπου στα ίδια επίπεδα όλα τα έτη των απογραφών, ενώ η ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών
παρουσίαζε πάντα µικρότερη πληθυσµιακή πυκνότητα όλα τα έτη.
Ο ∆ήµος Θέρµης παρουσίαζε πάντα µικρότερη πληθυσµιακή πυκνότητα από το Νοµό
Θεσσαλονίκης αλλά τα έτη 2001 και 2011 παρουσίασε µεγαλύτερη από τη µέση πληθυσµιακή
πυκνότητα της χώρας.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η πληθυσµιακή πυκνότητα της ∆ηµοτικής Ενότητας
Θέρµης και Μίκρας τα τελευταία τριάντα χρόνια (1981-2011) τετραπλασιάστηκε σχεδόν, ενώ
η ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών παρέµεινε στα ίδια επίπεδα.
Ένα πιθανό αίτιο αυτής της µεγάλης πληθυσµιακής πυκνότητας είναι η προσέλευση όλο και
περισσότερων κατοίκων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης που επιλέγουν το
∆ήµο Θέρµης και ειδικά τις ενότητες της Θέρµης και της Μίκρας ως χώρο µόνιµης κατοικίας.
Με την ψήφιση του Καλλικράτη φαίνεται από το σχετικό διάγραµµα ότι η πληθυσµιακή
πυκνότητα του νέου ∆ήµου Θέρµης είναι η µισή σχεδόν του Νοµού Θεσσαλονίκης, γεγονός
που οφείλεται στη ∆ηµοτική ενότητα Βασιλικών, η οποία έχει πολύ µικρό πληθυσµό
αναλογικά µε την έκτασή της.

2.1.2.3 Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Πληθυσµού
Στοιχεία ηλικιακής διάρθρωσης του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 δεν
υπάρχουν γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η διαδικασία επεξεργασίας των στατιστικών
δελτίων απογραφής 2011. Τα στοιχεία που δίνονται στη συνέχεια αφορούν την ηλικιακή
διάρθρωση του πληθυσµού του ∆ήµου Θέρµης, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001.
Αναλύοντας τις παρακάτω πληθυσµιακές πυραµίδες καθώς και τον Πίνακα 2-5 παρατηρείται
ότι στο ∆ήµο Θέρµης ο πληθυσµός είναι νεαρός καθώς επικρατούν κυρίως τέσσερις (4)
κατηγορίες ηλικιών, µε πρώτη την κατηγορία 30 - 34 και ακολουθούν οι κατηγορίες ηλικιών
20 - 24, 40-44 και τέλος 50 – 54.
Στην Ελλάδα οι τέσσερις κατηγορίες ηλικιών που επικρατούν είναι µεταξύ 20 - 39 µε
µεγαλύτερη την κατηγορία 30 - 34, όπως και στο ∆ήµο Θέρµης, ενώ στο Νοµό Θεσσαλονίκης
επικρατούν και πάλι οι ηλικίες µεταξύ 20 - 39 µε επικρατέστερη, την κατηγορία 20 - 24.
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∆ιάγραµµα 2-5: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Ελλάδος 2001
Πληθυσµιακή πυραµίδα Ελλάδας 2001
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∆ιάγραµµα 2-6: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση Νοµού Θεσσαλονίκης 2001
Πληθυσµιακή πυραµίδα Νοµού Θεσσαλονίκης 2001
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∆ιάγραµµα 2-7: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση ∆ήµου Θέρµης 2001
Πληθυσµιακή πυραµίδα ∆ήµου Θέρµης 2001

80-84
70-74
60-64
50-54
Θήλεις
40-44

Άρρενες

30-34
20-24
10-14
0-4
-5,00

-3,00

-1,00

1,00

-26-

3,00

5,00

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

Πίνακας 2-5: Ηλικιακή ∆ιάρθρωση
Ελλάδα
Ηλικία

Νοµός Θεσσαλονίκης

∆ήµος Θέρµης

∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών
Σύνολ Άρρενε
Άρρενες Θήλεις
Θήλεις Σύνολο
Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις
ο
ς
273
229
2.226
1.163
1.063
1.146
586
560
578
304
274
502
272
236
2.178
1.102
1.076
1.064
517
547
606
313
293
508

Σύνολο

Άρρενες

Θήλεις

Σύνολο

Άρρενες

Θήλεις

0-4

529.399

271.306

258.093

56.090

28.598

27.492

5-9

545.105

280.484

264.621

55.040

28.215

26.825

10-14

586.395

305.404

280.991

57.365

30.123

27.242

2.087

1.116

971

1.001

540

461

581

294

287

505

282

223

15-19

726.174

380.500

345.674

74.906

37.828

37.078

2.326

1.244

1.082

1.100

598

502

640

331

309

586

315

271

20-24

835.463

437.018

398.445

95.147

47.017

48.130

2.702

1.438

1.264

1.195

615

580

790

426

364

717

397

320

25-29

847.427

436.199

411.228

89.551

44.298

45.253

2.852

1.481

1.371

1.389

704

685

733

372

361

730

405

325

30-34

869.932

441.543

428.389

92.247

45.673

46.574

3.162

1.578

1.584

1.578

771

807

892

443

449

692

364

328
324

35-39

783.413

392.326

391.087

81.109

39.700

41.409

2.805

1.380

1.425

1.446

703

743

716

358

358

643

319

40-44

781.943

387.644

394.299

79.029

37.593

41.436

2.683

1.350

1.333

1.325

692

633

782

362

420

576

296

280

45-49

713.975

356.135

357.840

71.868

34.980

36.888

2.441

1.241

1.200

1.079

560

519

743

381

362

619

300

319

50-54

687.349

338.090

349.259

66.036

31.835

34.201

2.425

1.181

1.244

1.065

533

532

769

369

400

591

279

312

55-59

560.215

271.095

289.120

54.733

26.005

28.728

1.947

1.025

922

807

427

380

601

316

285

539

282

257

60-64

640.074

298.181

341.893

60.598

27.997

32.601

1.983

1.033

950

785

416

369

597

315

282

601

302

299

65-69

623.245

291.600

331.645

54.896

25.168

29.728

1.627

817

810

551

282

269

545

278

267

531

257

274

70-74

545.018

247.136

297.882

47.999

21.305

26.694

1.387

680

707

517

257

260

425

203

222

445

220

225
157

75-79

328.918

144.761

184.157

24.993

10.316

14.677

706

297

409

225

95

130

210

88

122

271

114

80-84

188.193

78.700

109.493

13.088

5.316

7.772

418

156

262

141

53

88

124

35

89

153

68

85

>85

141.859

55.304

86.555

9.306

3.358

5.948

321

120

201

132

49

83

95

37

58

94

34

60

5.202

9.303

4.779

4.524

Σύνολο 10.934.097 5.413.426 5.520.671 1.084.001 525.325 558.676 36.276

18.402 17.874 16.546

8.398

8.148 10.427 5.225

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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2.1.3 Αναπτυξιακή φυσιογνωµία
Ο ∆ήµος Θέρµης µε την σηµερινή του µορφή προέκυψε από την συνένωση των δήµων
Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών (ν. 3852/10 , Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης).
Στην αναφορά µας εποµένως για την κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη της περιοχής θα
χρησιµοποιήσουµε στατιστικά στοιχεία µέχρι το 2001. Θα χρησιµοποιηθούν όµως στοιχεία
από προγράµµατα και µελέτες που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια στους δήµους που
συνιστούν τον σηµερινό ∆ήµο Θέρµης.
Τη δεκαετία 1991 - 2001 ο πρώην δήµος Θέρµης παρουσίασε εκρηκτική πληθυσµιακή αύξηση
που έφθασε το 81,2%. Η µικρή απόσταση από το ΠΣΘ υπήρξε καθοριστική για τη διαχρονική
εξέλιξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής και κατ΄ επέκταση για την
πληθυσµιακή της αύξηση και την κοινωνική της φυσιογνωµία. Μεταποιητικές δραστηριότητες
καθώς και δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα προσελκύστηκαν στην περιοχή ως
αποτέλεσµα των τάσεων ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων στον περιαστικό χώρο και
ειδικότερα στο νοτιοανατολικό τµήµα.
Οι νέες αυτές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σε βάρος του πρωτογενή τοµέα. Ταυτόχρονα
παρατηρείται µείωση των γεωργικών εκτάσεων, λόγω του προαστιακού χαρακτήρα και της
οικοπεδοποίησης. Ωστόσο παρατηρήθηκε µια ποιοτική αναβάθµιση του πρωτογενή τοµέα,
καθώς οι εναποµείναντες αγρότες στράφηκαν , όσον αφορά τη γεωργία, προς τα θερµοκήπια
και τις δυναµικές καλλιέργειες, ενώ όσον αφορά τη κτηνοτροφία προς την εισαγωγή
βελτιωµένων ζώων, την εκµηχάνιση των εκµεταλλεύσεων και τον σταβλισµό των ζώων.
Η µείωση στην αγροτική παραγωγή έχει συνδυαστεί µε την στροφή των κατοίκων σε
δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα.
Στην περιοχή υφίσταται µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα. Στο
Βιοµηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ) και στην περιοχή Εγκαταστάσεων Μικρής Όχλησης (ΕΜΟ), που
λειτουργούν στην περιοχή, καταγράφονται µονάδες όλων σχεδόν των κλάδων βιοµηχανικής
– βιοτεχνικής δραστηριότητας. Παράλληλα µε την εγκατάσταση µεγάλων µονάδων του
δευτερογενή τοµέα παρατηρήθηκε και µετεγκατάσταση στην έξοδο του οικισµού Θέρµης
µικρών βιοτεχνιών (ύφασµα, ξύλο κλπ.) .
Σηµαντική συµβολή στην οικονοµία της περιοχής έχει και η κατασκευαστική δραστηριότητα
Ο τριτογενής τοµέας εµφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυµένος από δραστηριότητες υπερτοπικού
χαρακτήρα. Αυτές αφορούν υπεραγορές τροφίµων και πολυκαταστήµατα, διοίκηση, γραφεία
και ερευνητικά κέντρα, τον τουρισµό, την αναψυχή, τον αθλητισµό, την υγεία – πρόνοια και
τους σταθµούς αυτοκινήτων.
Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται εκατέρωθεν των εθνικών οδικών αξόνων που διέρχονται
από την περιοχή του ∆ήµου και την περιοχή του αεροδροµίου.
Σηµαντικές εγκαταστάσεις υπερτοπικής εµβέλειας που αναπτύχθηκαν στον άξονα της
επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Θέρµης είναι το ΕΚΕΤΑ, ο ΕΦΕΤ, Το τεχνολογικό Μουσείο,
η Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή , τα ΤΕΦΑ κλπ. Στον άξονα Θεσσαλονίκης είναι το Υπουργείο
Γεωργίας, το Αγρόκτηµα του ΑΠΘ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, Κέντρο Υγείας κλπ.
Η σηµαντικότερη βαρύνουσα χρήση στην περιοχή είναι η λειτουργία του Αερολιµένα
«Μακεδονία».
Επιπλέον, η περιοχή αεροδροµίου αποτελεί σηµείο συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού Κέντρων
διασκέδασης , καζίνου και µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων.
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Σε σχέση µε τον τριτογενή τοµέα, παράγοντες όπως η διαρκής αύξηση του πληθυσµού και η
χωροθέτηση σηµαντικών δραστηριοτήτων ενισχύουν την περαιτέρω εµφάνιση αστικών
οικονοµιών συσπείρωσης.
Από τη µελέτη των υπαρχόντων στοιχείων της απογραφής της ΕΣΥΕ για το 2001 προκύπτει
ότι το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή είναι χαµηλό. Λόγω έλλειψης στοιχείων από την ΕΣΥΕ
για το 2011 δεν διακινδυνεύουµε την παράθεση συγκριτικών αποτελεσµάτων. Είναι όµως
αναµενόµενο να υπάρχει µεγάλη αύξηση της ανεργίας, όπως προκύπτει εµπειρικά και από τη
λειτουργία των κοινωνικών δοµών του δήµου.
Ο πρώην ∆ήµος Μίκρας παρουσίασε µεγάλη αύξηση του πληθυσµού του στη διάρκεια της
δεκαετίας 1991 –2001 και οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου αυξήθηκαν κατά 70%, αύξηση η
οποία εξακολουθεί να υφίσταται και σήµερα.
Όσον αφορά στην οικονοµική δραστηριότητα του πληθυσµού του πρώην ∆ήµου Μίκρας,
ένας πρώτος διαχωρισµός µπορεί να γίνει σε σχέση µε την απασχόληση των γηγενών
κατοίκων που είχαν ως κύριο αντικείµενο δραστηριότητες τον πρωτογενή τοµέα (γεωργία),
ενώ ένα µικρό ποσοστό απασχολούταν στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα και την
απασχόληση των νέων κατοίκων που ασχολούνται κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία
στον τριτογενή τοµέα και µερικοί στον δευτερογενή.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή πληθυσµού 2001), σε σύνολο 3.874
απασχολούµενων ατόµων στον πρώην ∆ήµο Μίκρας, ποσοστό 10,63% απασχολείται στον
πρωτογενή τοµέα, ποσοστό 21,27% στον δευτερογενή και ποσοστό 61,35% στον τριτογενή
τοµέα. Την ίδια ακριβώς εικόνα παρουσιάζουν και τα επιµέρους στοιχεία των Τοπικών
∆ιαµερισµάτων, εκτός του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Κάτω Σχολαρίου, όπου ο πρωτογενής
τοµέας αντιπροσώπευε το 29% της απασχόλησης των κατοίκων του συγκεκριµένου Τοπικού
∆ιαµερίσµατος.
Στο πρώην ∆ήµο Μίκρας το ποσοστό των ανέργων δεν είναι σε υψηλά επίπεδα και όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της απογραφής του 2001, είναι χαµηλότερο από αυτό που
χαρακτηρίζει το σύνολο του Νοµού Θεσσαλονίκης.
Η εξελικτική και αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής πέραν της πρωτογενούς
απασχόλησης οδήγησε στην ανάπτυξη και του τριτογενή τοµέα Το ρόλο αυτό διατηρούν
µέχρι σήµερα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται έντονα η οικοδοµική δραστηριότητα.
Η διαπλάτυνση του βασικού άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας ήταν το πρώτο κίνητρο
µόνιµης εγκατάστασης. Σταδιακά στα τέλη του 1980 αρχές 1990 και µε την απόδοση στην
κυκλοφορία της περιφερειακής οδού, αναπτύχθηκαν γύρω από τους οικισµούς και κατά
µήκος των αξόνων, οικιστικά σύνολα, κατασκευές µόνιµης κατοικίας, σε εκτός σχεδίου
µεγάλα αγροτεµάχια.
Στα τέλη του 1980 παρατηρείται οικοδοµική ανάπτυξη στα οικιστικά κέντρα µε το σύστηµα
της αντιπαροχής. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µετά, η πόλη επεκτείνεται µε
ραγδαίους ρυθµούς στα ανατολικά προάστια (∆ήµοι Θερµαϊκού, Θέρµης, Ν. Μηχανιώνας,
Επανοµής, κ.α.). Στην ανατολική ευρύτερη περιοχή η παραγωγική δραστηριότητα δεν
επηρεάστηκε ουσιαστικά, αλλά αυξήθηκε µερικώς ο τριτογενής τοµέας σε επίπεδο λιανικού
εµπορίου περισσότερο και παροχής υπηρεσιών (µεσίτες, φροντιστήρια, κ.λ.π.).
Η ποιότητα ζωής των γηγενών αναβαθµίστηκε και η κατοικία ποιοτικά εξελίχθηκε. Οι οικισµοί
εξελίχθηκαν, οι κοινόχρηστοι χώροι αναπλάστηκαν και διαµορφώθηκαν κοινωφελείς χώροι
Προοδευτικά, δηµιουργείται στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Περαίας το πρώτο µεγάλο
κέντρο διασκέδασης καθώς και το πρώτο ξενοδοχείο στην πύλη του αεροδροµίου.

-29-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

Αρχίζει µια νέα εποχή οικονοµικής δραστηριότητας µε την παρουσία φυτωρίων, σούπερ
µάρκετ, συνεργεία πλεούµενων και επιχειρήσεις εµπορίας οικοδοµικών υλικών. Στη βόρεια
πλευρά της οδού αναπτύχθηκαν φυτώρια, αρχικά οπωροκηπευτικών και αργότερα φυτών.
Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καταγράφονται πολλά
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια µε πολλαπλές δραστηριότητες.
Η οικιστική και εµπορική ανάπτυξη αυτών των περιοχών δεν σηµαίνει και την παράλληλη
ανάπτυξη των έργων υποδοµής µε τους ίδιους ρυθµούς.
Οι σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις, λόγω της σύντοµης και ταυτόχρονα ραγδαίας ανάπτυξης,
λειτουργούν ασυντόνιστα, καθώς δεν υπάρχει οργανωµένος προγραµµατισµός εξέλιξης.
Οι σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες του πρώην δήµου Βασιλικών είναι
δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα µε κυρίαρχη τη γεωργία. Κύρια χαρακτηριστικά του
γεωργικού τοµέα είναι η υψηλή εντατικοποίηση της γεωργίας, η µεγάλη ανάπτυξη των
εντατικών µορφών γεωργίας µε καλλιέργειες κηπευτικών είτε σε ανοικτές εκτάσεις είτε σε
θερµοκήπια, η εκµετάλλευση ακόµη και των λεγόµενων οριακών εκτάσεων δηλαδή περιοχών
µε λοφώδες ανάγλυφο έδαφος και χαµηλής γενικά παραγωγικότητας µε δενδροκαλλιέργειες
και η συνεχώς αυξανόµενη επιφάνεια αρδευόµενων καλλιεργειών µε χρήση νερού που
προέρχεται από γεωτρήσεις.
Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
- ειδικότερα η αιγοπροβατοτροφίαπαρατηρείται σε
µεγαλύτερο βαθµό στην Περιστερά, Λιβάδι και Αγ. Αντώνιο από αυτήν της γεωργίας. Κύρια
χαρακτηριστικά του αγροτικού τοµέα στις συγκεκριµένες περιοχές είναι η άσκηση
παραδοσιακής γεωργίας, µε τάσεις µονοκαλλιέργειας, κυρίως των σιτηρών ειδικά στον Άγιο
Αντώνη και το Λιβάδι.
Μακροχρόνια ο αριθµός και το µέγεθος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων παρουσίασε συνεχή
µείωση, λόγω της στροφής των γεωργών σε πιο εντατικές µορφές καλλιέργειας, της στροφής
σε αστικά επαγγέλµατα και παλαιότερα της εξόδου προς το ΠΣΘ και σε πρόσφατες περιόδους
λόγω της διάβρωσης των εδαφών που συντελείται στα ανώτερα τµήµατα της λεκάνης
απορροής.
Το 2003 το σύνολο της καλλιεργούµενης γης ανερχόταν σε 72.688 στρέµµατα. Οι αροτραίες
καλλιέργειες την περίοδο αυτή καταλαµβάνουν το 80% του συνόλου των καλλιεργούµενων
εκτάσεων του πρώην ∆ήµου Βασιλικών, η κηπευτική γη το 8%, οι δενδρώδεις καλλιέργειες
το 7%, οι αγραναπαύσεις το 5% ενώ µηδενική είναι η συµµετοχή των αµπελιών.
Η κτηνοτροφία της περιοχής προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο στην εκτροφή
αιγοπροβάτων, ενώ στην Περιστερά εκτρέφονται σε µεγάλο βαθµό αγελάδες και στα
Βασιλικά και Άγιο Αντώνιο όρνιθες.
Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα και ειδικότερα της µεταποίησης σχετίζεται σε µεγάλο
βαθµό µε τη διάχυση της αντίστοιχης δραστηριότητας από το βασικό πυρήνα της
νοτιοανατολικής περιοχής της ΕΠΘ που είναι η περιοχή Θέρµης – Ν. Ραιδεστού. Για το λόγο
αυτό ανάπτυξη ενός πυρήνα µεταποιητικής δραστηριότητας εντοπίζεται στην περιοχή
Λακκιάς. Ωστόσο, αξιοσηµείωτη είναι η ύπαρξη ορισµένων µονάδων που είναι σηµαντικές για
την τοπική οικονοµία, όπως η ∆ηµοτική Επιχείρηση Εµφιάλωσης Μεταλλικού Νερού
Σουρωτής Α.Ε.
Αντίκτυπο στην οικονοµία της περιοχής έχει η σηµαντική κατασκευαστική δραστηριότητα.
Ο τριτογενής τοµέας υπερτοπικού χαρακτήρα δεν εµφανίζεται ενισχυµένος στην περιοχή του
πρώην ∆ήµου Βασιλικών. Ένας βασικός λόγος που δεν παρατηρείται διάχυση αυτών των
δραστηριοτήτων στην περιοχή είναι η µη διέλευση µεγάλων οδικών αξόνων. Ως προς το
τοπικό εµπόριο και τις τοπικές υπηρεσίες η σηµαντικότερη δραστηριότητα συγκεντρώνεται
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στον οικισµό Βασιλικών. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, υποκατάστηµα ΙΚΑ,
Τράπεζες κλπ.
Τέλος µε βάση την απογραφή του 2001 το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο του πρώην ∆ήµου
Βασιλικών παρουσιάζει αύξηση σε σχέση µε αυτό του 1991.
Συµπερασµατικά και µε βάση τα απογραφικά στοιχεία του 2001 και του 2011 προκύπτει ότι ο
∆ήµος Θέρµης όπως αυτός προέκυψε το 2010 µετά τη συνένωση παρουσιάζει σηµαντική
πληθυσµιακή αύξηση της τάξης του 47% ιδιαίτερα στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μίκρας και Θέρµης.
Στις ίδιες δηµοτικές ενότητες παρουσιάζεται σηµαντική µείωση του πρωτογενή τοµέα λόγω
του προαστικού τους χαρακτήρα και της έντονης ανοικοδόµησης. Στην δηµοτική ενότητα
Βασιλικών η αύξηση του πληθυσµού δεν χαρακτηρίζεται εκρηκτική, ο πρωτογενής τοµέας
εξακολουθεί και έχει προβάδισµα σε σχέση µε άλλους τοµείς ιδιαίτερα στις εντατικής µορφής
καλλιέργειας κηπευτικών.
Η ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα παρουσιάζεται έντονα στην περιοχή της ∆ηµοτικής
ενότητας Θέρµης λόγω της ύπαρξης ΕΜΟ και ΒΙΠΑ ηπιότερα στην ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας
και ελάχιστα στην ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών.
Ο τριτογενής τοµέας υπερτοπικού χαρακτήρα παρουσιάζεται αυξηµένος ιδιαίτερα στην
περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης, ηπιότερα στην Μίκρα ενώ στην ∆ηµοτική Ενότητα
Βασιλικών είναι ανύπαρκτη.
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία περιγράφουν την κατάσταση µέχρι τις αρχές του 2010
περίπου. Μολονότι δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία για τα
ποσοστά ανεργίας και την φυσιογνωµία των παραγωγικών τοµέων στο ∆ήµο Θέρµης είναι
βέβαιο ότι η γενικότερη οικονοµική κρίση στη χώρα µας έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό και
την περιοχή (κλείσιµο αρκετών επιχειρήσεων, αύξηση του αριθµού των ανέργων, κ.α).
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2.2 Περιβάλλον & ποιότητα ζωής
2.2.1 Γεωµορφολογικά - γεωλογικά στοιχεία
Η περιοχή που καταλαµβάνει ο ∆ήµος Θέρµης ανήκει στην λεκάνη του Ανθεµούντα και
γεωγραφικά τοποθετείται Α- ΝΑ του οικιστικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Η
επιφάνεια της λεκάνης έχει εµβαδόν κατά εκτίµηση 428 τετρ.χιλ. .Το σχήµα της είναι
φυλλόµορφο , επίµηκες και εκτείνεται από τον κόλπο της Θεσσαλονίκης µε διεύθυνση ΑΝΑ –
∆Β∆, ως τις δυτικές υπώρειες του όρους Χολοµώντα , βόρεια της Βάβδου . Ο επιµήκης
άξονας της µέγιστης ανάπτυξης της λεκάνης , αναπτύσσεται σε µήκος περίπου 35 χλµ.. Το
πλάτος της κυµαίνεται από 4 χλµ περίπου στην περιοχή Λουτρών Θέρµης –Σουρωτής ως 8
χλµ στο δυτικότερο άκρο της λεκάνης πλησίον της παράκτιας ζώνης του αεροδροµίου
«Μακεδονία». Μορφολογικά η βόρεια και ανατολική πλευρά της λεκάνης απορροής του
Ανθεµούντα , αποτελεί τµήµα της οροσειράς του Χορτιάτη. Εµφανίζει ορεινό ως ηµιορεινό
ανάγλυφο. Προς βορρά οριοθετείται από τον ορεογραφικό άξονα Χορτιάτη (1200µ) , Θερµού
(728µ) ο οποίος κάνει την εµφάνιση του µε µία Β∆- ΝΑ τοποθέτηση, στο νότιο η λοφοσειρά
των Πλαγιαρίου- Τριλόφου – Καρδίας – Ταγαράδων -Αγίας Παρασκευής – Σουρωτής –
Μονοπήγαδου , ενώ προς τα ανατολικά οι δύο σειρές συγκλίνουν και σχηµατίζουν το ορεινό
τόξο Γαλάτιστας – Βάβδου. . Νότια –Ν∆ το υψόµετρο κατεβαίνει σταδιακά και φθάνει έως το
µηδέν από τη στάθµη της θάλασσας µε την περιοχή εκεί να είναι τελείως πεδινή .Προς
∆υσµάς έρχεται σε επαφή µε τον κόλπο του Θερµαϊκού. Την κοιλάδα διασχίζει ο ποταµός
Ανθεµούντας, ο οποίος καταλήγει στον κόλπο του Θερµαϊκού.
Μορφολογικά , η περιοχή του ∆ήµου Θέρµης ποικίλλει και αποτελείται από ενότητες οι
οποίες βασίζονται στη διαφορετική λιθολογική και τεκτονική τους δοµή. Στο κεντρικό τµήµα
της λεκάνης και µέχρι το υψόµετρο των 150 µ , η µορφολογία παρουσιάζεται ήπια µε
ελαφρές κυµατώσεις της επιφάνειας. Στο βόρειο και νότιο τµήµα η µορφολογία είναι
ανώµαλη µε πυκνό δίκτυο βαθιών και στενών κοιλάδων ανάλογα µε την λιθολογική τους
σύσταση. Η περιοχή γενικά χαρακτηρίζεται ως πεδινή – λοφώδης (0-600µ) , δεδοµένου ότι
το µεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας της λεκάνης βρίσκεται σε ζώνη υψοµέτρων 0-200 µ.
Υψόµετρα µεγαλύτερα των 600 µ παρατηρούνται µόνο στη βόρεια πλευρά της λεκάνης.
Ο χώρος της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Θέρµης, τοποθετείται γεωτεκτονικά στον οριακό
χώρο επαφής των γεωτεκτονικών ζωνών Αξιού (υποζώνη Παιονίας ) και της Περιροδοπικής.
Η ζώνη της Παιονίας αποτελείται από τους παρακάτω λιθολογικούς σχηµατισµούς :
ασβεστόλιθους , ψαµµίτες , µαρµαρυγικούς και ασβεστιτικούς σχιστόλιθους, φυλλίτες και
ηφαιστειο-ιζηµατογενείς αποθέσεις. Κατά θέσεις εµφανίζονται βασικά και υπερβασικά
µαγµατικά πετρώµατα σε µεγάλες µάζες καθώς και µαγµατικά πετρώµατα σε µικρότερες
µάζες.
Η περιροδοπική ζώνη εκτείνεται µε πλάτος 10-20χλµ. στο δυτικό όριο της σερβοµακεδονικής
µάζας . Συνιστάται επί το πλείστον από µεταµορφωµένα πετρώµατα στην
πρασινοσχιστολιθική φάση µεταµόρφωσης Περµοτριαδικής ως Ιουρασικής ηλικίας. Η
Περιροδοπική ζώνη διακρίνεται βάσει παλαιογεωγραφικών και στρωµατογραφικών συνθηκών
σε τρεις κυρίαρχες ενότητες: την ενότητα Άσπρης βρύσης - Χορτιάτη , την ενότητα
Μελισσοχωρίου – Χολοµώντα και την ενότητα Ντεβέ- Κοράν. Η λεκάνη απορροής του
Ανθεµούντα εντοπίζεται γεωτεκτονικά στην ενότητα Άσπρης Βρύσης –Χορτιάτη. Τα
πετρώµατα που συγκροτούν την ενότητα της Άσπρης
Βρύσης – Χορτιάτη είναι:
Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι , Αργιλικοί σχιστόλιθοι, φυλλίτες , µάργες και κερατόλιθοι.
Τα πετρώµατα των ζωνών Παιονίας και Περιροδοπικής καλύπτονται από µεταλπικές
αποθέσεις που συνίστανται από ιζήµατα του Νεογενούς (κροκαλοπαγή, λατυποπαγή,
ερυθροπηλοί και ψαµµιτοµάργες) και Τεταρτογενούς (άµµος, κροκάλες , λατύπες , χάλικες
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,πηλοί και άργιλοι). Η απόθεση των σχηµατισµών αυτών αρχίζει από το ανώτερο Μειόκαινο
και φθάνει µέχρι το Ολόκαινο.

2.2.1.1 Εδαφολογικά στοιχεία
Τα εδάφη της περιοχής είναι κατά κανόνα αυτόχθονα µε προϊόντα αποσάθρωσης και
διάλυσης του υποκειµενικού µητρικού πετρώµατος. Εξαιρέσεις παρατηρούνται σε
µικροκοιλώµατα όπου συσσωρεύονται υλικά από τις υπερκείµενες πλαγιές Χαρακτηριστικά
των εδαφών της ορεινής και ηµιορεινής περιοχής του ∆ήµου είναι η πολύ ισχυρή κλίση τους
(πάνω από 25%), το µικρό σχετικό βάθος τους και το πετρώδες µητρικό υλικό .Η σύσταση
τους είναι από λεπτόκοκκα αργιλοαµµώδη υλικά έως αµµοαργιλώδη . Ωστόσο αµµώδεις και
άγονες εκτάσεις εντοπίζονται στα δυτικά , σε αγροτεµάχια βόρεια του οικισµού Πλαγιάρι.
Πάντως γενικά στην περιοχή του ∆ήµου εντοπίζεται παθογένεια εδαφών , λόγω συνεχούς
µείωσης του υπόγειου υδροφορέα και µετατόπισης της θαλάσσιας σφήνας υφαλµύρωσης
προς το εσωτερικό της κοιλάδας.

2.2.1.2 Σεισµικότητα
Πρόσφατη έρευνα πάνω στη σεισµικότητα και την ενεργό τεκτονική του Ελληνικού χώρου
και των γύρω περιοχών έδωσε νέες επιστηµονικές πληροφορίες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν
για την πλέον αξιόπιστη διάκριση των σεισµικών πηγών .Έτσι η Ελλάδα και οι γύρω περιοχές
, µε βάση την επιφανειακή σεισµική δράση , διακρίθηκαν σε 67 σεισµικές ζώνες .Ο ∆ήµος
Θέρµης ανήκει στη σεισµική ζώνη 36.
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΕΑΚ (2000),η περιοχή του ∆ήµου Θέρµης χαρακτηρίζεται ως
χαµηλής σεισµικής επικινδυνότητας , υπαγόµενη στη ζώνη ΙΙ µε ένα τµήµα της Ν∆ να
εντάσσεται στη ζώνη Ι.

2.2.2 Κλιµατολογικές συνθήκες
Για την ανάλυση του κλίµατος της περιοχής χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τον
Μετεωρολογικό Σταθµό του ΕΘΙΑΓΕ, τον µετεωρολογικό σταθµό του ΑΠΘ στον Χορτιάτη και
τον Μετεωρολογικό Σταθµό της Μίκρας. Τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού του
ΕΘΙΑΓΕ που βρίσκεται σε υψόµετρο 10µ στα Λουτρά Θέρµης, θεωρούνται αντιπροσωπευτικά
των χαµηλότερων εκτάσεων του ∆ήµου.
Πίνακας 2-6: Κλιµατικά δεδοµένα ∆ήµου Θέρµης (Έτη 1985-1995)
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Μέση Θερµοκρασία
Σχετική Υγρασία
Ύψος Βροχής
αέρος
αέρος (%)
5,32
18,18
67,55
6,43
31,18
63,18
9,76
33,45
61,09
14,70
32,64
63,18
19,35
44,55
58,27
24,75
29,73
47,73
27,05
29,36
49,09
26,49
20,73
55,00
22,41
21,27
55,82
16,01
26,18
59,91
9,35
58,00
68,36
5,51
38,91
73,09
Πηγή: ΕΘΙΑΓΕ, Μετεωρολογικός Σταθµός Λουτρών Θέρµης
-33-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

Πίνακας 2-7 : Κλιµατικά δεδοµένα ∆ήµου Θέρµης (Έτη 1975-1979)
Μέση Θερµοκρασία
αέρος
Ιανουάριος
2,9
Φεβρουάριος
5,72
Μάρτιος
8,16
Απρίλιος
10,02
Μάιος
16,6
Ιούνιος
20,65
Ιούλιος
22,18
Αύγουστος
20,63
Σεπτέµβριος
17,68
Οκτώβριος
12,18
Νοέµβριος
7,99
∆εκέµβριος
4,2
Πηγή: Α.Π.Θ., Μετεωρολ. σταθµός Χορτιάτη
Μήνας

Πίνακας 2-8: Κλιµατικά ∆εδοµένα ∆ήµου Θέρµης (Έτος 2006)
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Μέση Θερµοκρασία
αέρος
5,2
6,7
9,7
14,2
19,6
24,4
26,6
26
21,8
16,2
11
6,9

Σχετική Υγρασία
αέρος (%)
36,8
76,1
38
73
40,6
72,4
37,5
67,8
44,4
63,8
29,6
55,9
23,9
53,2
20,4
55,3
27,4
62
40,8
70,2
54,4
76,8
54,9
78
Πηγή: ΚΑΠΕ, Μετεωρολογικός Σταθµός Μίκρας
Ύψος Βροχής

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα ανέρχεται
σε 15,6 oC µε θερµότερο µήνα τον Ιούλιο (26,6 - 27 oC) και ψυχρότερο τον Ιανουάριο
(5,3oC). Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 400 χιλιοστά περίπου και η ξηρότερη
περίοδος του έτους, αν εξαιρέσουµε τους καλοκαιρινούς µήνες παρατηρείται κατά τον µήνα
Ιανουάριο.
Από τα στοιχεία βροχόπτωσης και θερµοκρασίας αέρος το κλίµα της περιοχής µελέτης
χαρακτηρίζεται ως "Μεσογειακό κλίµα Csa" κατά Coppen. Με βάση το διάγραµµα Emberger ο
χειµώνας χαρακτηρίζεται ως ψυχρός ηµίξηρος.
Από τους ανωτέρω πίνακες και συγκρίνοντας τα στοιχεία του Πίνακα 2-7 και 2-8
διαπιστώνουµε ότι από τα έτη 1975-1979 µέχρι τα έτη 1985-1995 η µέση θερµοκρασία
αέρος έχει ανέβει κατά 1 µε 4 oC, ενώ κάποιους µήνες έχει παρουσιάσει άνοδο της τάξεως
των 6 oC, όπως έχει συµβεί γενικότερα και σε όλο τον πλανήτη.
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∆ιάγραµµα 2-8: Οµβροθερµικό διάγραµµα Μετεωρολογικού Σταθµού ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.
ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.
70
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∆ιάγραµµα 2-9: Οµβροθερµικό ∆ιάγραµµα του Μετεωρολογικού Σταθµού Μίκρας
Οµβροθερµικό διάγραµµα Μετεωρολογικού Σταθµού Μίκρας
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Ύψος Βροχής σε mm

Ιδιαίτερα στη βορειοδυτική ευρύτερη περιοχή από τα τέλη του φθινοπώρου µέχρι τις αρχές
της άνοιξης παρατηρείται συσσώρευση χαµηλής νέφωσης (οµίχλης), η οποία κατανέµεται
στο χρονικό διάστηµα από 6.00 π.µ. έως και 12.00 µ.µ. και επηρεάζει δυσµενώς την εναέρια
κυκλοφορία του αεροδρόµιου «Μακεδονία».
Τα στοιχεία για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προέρχονται από τον σταθµό της ΕΜΥ στο
Αεροδρόµιο της Μίκρας. Συµπληρωµατικά χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία µετρήσεων, σε
διάφορα σηµεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, του Εργαστηρίου Φυσικής της
Ατµόσφαιρας, κατά τα έτη 1981, 1982, 1987 και 1993. Από τις µετρήσεις προέκυψαν τα
ακόλουθα:
−

Κατά το χειµώνα, και µε απουσία ισχυρών συνοπτικών ανέµων, το ύψος ανάµιξης
µεταβάλλεται από λίγες δεκάδες µέτρα (30-100m) κατά τις νυχτερινές και πρώτες
πρωινές ώρες, έως µερικές εκατοντάδες µέτρα (500-700m) κατά τις θερµές ώρες της
ηµέρας. Σε περίπτωση που επικρατούν ισχυροί άνεµοι, το ύψος ανάµιξης δεν παρουσιάζει
σηµαντική ηµερήσια µεταβολή και η µέγιστη τιµή του φθάνει περίπου τα 1.000m.

−

Κατά το θέρος το ύψος ανάµιξης καθορίζεται από την εµφάνιση της θαλάσσιας αύρας.
Έτσι, όπως προκύπτει από τις µετρήσεις, όταν εµφανίζεται θαλάσσια αύρα, το ύψος
ανάµιξης δεν ξεπερνά τα 300-400m κατά τις µεσηµβρινές ώρες, ενώ τις βραδινές ώρες
είναι περίπου 100m. Κατά τις ηµέρες που οι ισχυροί συνοπτικοί άνεµοι δεν επιτρέπουν
την ανάπτυξη της θαλάσσιας αύρας, το µέγιστο ύψος ανάµιξης φθάνει τις µεσηµβρινές
ώρες περίπου τα 1.300-1.500m, ενώ τις βραδινές ώρες είναι περίπου 200-300m.
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−

Κατά τις µεταβατικές εποχές, Άνοιξη και Φθινόπωρο, εµφανίζονται όλες οι περιπτώσεις
που αναφέρθηκαν για τη χειµερινή και τη θερινή περίοδο. Όµως, κατά τις περιόδους
εµφάνισης θαλάσσιας αύρας, παρουσιάζεται σηµαντική διαφορά σχετικά µε την εµφάνιση
µετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων στην ατµόσφαιρα. Έτσι
τις εποχές αυτές, η θαλάσσια αύρα, ενώ δηµιουργεί χαµηλό στρώµα ανάµιξης πάνω από
τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει µεγάλη ένταση όπως κατά το θέρος, µε αποτέλεσµα να ευνοεί
αφενός την αποµάκρυνση των ρύπων, ταυτόχρονα όµως και την εµφάνιση αυξηµένων
επιπέδων ρύπανσης στην περιοχή.

−

Η ταχύτητα του ανέµου παρουσιάζει µέγιστο κατά τους χειµερινούς και θερινούς µήνες
και ελάχιστο την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κυρίαρχες διευθύνσεις κατά την ψυχρή
περίοδο (Οκτώβριος- Μάρτιος) είναι οι βόρειες – βορειοδυτικές, καθόλο το 24ωρο. Τους
λοιπούς µήνες κατά τις πρωινές και νυκτερινές ώρες κυριαρχούν βόρειοι άνεµοι, ενώ κατά
τις µεσηµβρινές και απογευµατινές, άνεµοι νότιων διευθύνσεων που οφείλονται κυρίως
στην αναπτυσσόµενη θαλάσσια αύρα.

2.2.3 Χλωρίδα
Τα οικοσυστήµατα της περιοχής του ∆ήµου διακρίνονται σε Παράκτιους και εσωτερικούς
υγροβιότοπους (Μίκρα, κάτω ρους Ανθεµούντα), Γεωργικά οικοσυστήµατα στα πεδινά
καλλιεργούµενα εδάφη, τεχνητά δασικά, χορτολοβαδικά και δασικά οικοσυστήµατα στις
ηµιορεινές ζώνες.
Η περιοχή φυτογεωγραφικά ανήκει στη παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia
pubescentis) .Η δασική βλάστηση συγκροτείται από τρεις φυτοκοινωνικές διαπλάσεις: των
αείφυλλων πλατύφυλλων, των φυλλοβολούντων το χειµώνα πλατύφυλλων και των
κωνοφόρων. Οι λοφώδεις πεδινές περιοχές, κοντά στην ακτογραµµή ανήκουν στη
Ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης Quercetalia ilicis και ανήκει στην θερµότερη και ξηρότερη
υποζώνη (Oleo – Ceratonion ).
Στα ρέµατα, αλλά και στα χερσολίβαδα και τα έλη, απαντώνται δύο κυρίως κατηγορίες
βλάστησης α) υγροτοπική βλάστηση και β) ξηροφυτική. Οι περιοχές µε την υγροτοπική
βλάστηση εντοπίζονται κυρίως µέσα και εκατέρωθεν της κοίτης των ρεµάτων, ενώ αυτές της
ξηροφυτικής βλάστησης καταλαµβάνουν τις λοφώδεις εκτάσεις.
α) Η υγροτοπική βλάστηση είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος αυτοφυής εκτός από κάποιες
συστάδες λεύκης και Ailanthus altissima που έχουν προφανώς εγκατασταθεί από το
δασαρχείο για σταθεροποίηση των πρανών, και περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:


Ποώδη βλάστηση κυρίως γύρω από τη λίµνη και στην κοίτη της αστικής ζώνης, µε
χαρακτηριστικά είδη τα Phragmites communis, Typha angustifolia, Xanthium strumarium,



Θαµνώδη βλάστηση της κοίτης και των πρανών, µε χαρακτηριστικότερα είδη τις
αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.), τα βάτα (Rubus canescens), τους λιβαδόραµνους
(Ramnus rupestris), τα σπαράγγια (Asparagus sp.) κ.α.



∆ενδρώδη βλάστηση, που εντοπίζεται κυρίως σε συστάδες τόσο στην ορεινή ζώνη όσο
και στα χαµηλότερα σηµεία. Τα είδη που κυριαρχούν είναι τα καραγάτσια (Ulmus
campestris), οι ιτιές (Salix sp.), οι λεύκες (Populus alba) και τα αρµυρίκια (Tamarix sp.).

β) Η ξηροφυτική φυσική βλάστηση καταλαµβάνει τις εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης, οι
οποίες έχουν µείνει ακαλλιέργητες για αρκετά χρόνια. Περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες:


Θαµνώδη βλάστηση, όπου η φυσική αναγέννηση έχει προχωρήσει µε συνέπεια να
υπάρχει σηµαντικό ποσοστό θαµνώδους κάλυψης, κυρίως από αγραπιδιές (Pyrus
communis) και πουρνάρια (Quercus coccifera). Αυτή η κατηγορία απαντάται κυρίως στην
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ορεινή και ηµιορεινή ζώνη και στα πεδινά σηµεία όπου δεν έχουµε ανθρώπινες
δραστηριότητες.


Ποώδη λιβαδική βλάστηση που απαντάται κυρίως στην περιοχή των αµµοληψιών και
συνίσταται κατά κύριο λόγο από τα αµµόφιλα είδη Solidago virgaurea, Poa sp.,
Anthoxanthum odoratum, κ.α.

Η υπολειµµατική ∆ασική Βλάστηση, αλλά και το πράσινο πρανών συγκοινωνιακών έργων
περιλαµβάνει κυρίως τεχνητές φυτεύσεις Πεύκης τραχείας και Πεύκης Κουκουναριάς - Pinus
Pinea, ενώ στους υπόλοιπους κυρίως χώρους των πρανών συγκοινωνιακών έργων εκτός από
τα Πεύκα συναντάµε και διάφορα άλλα δενδρώδη είδη, όπως Πλατάνι -Platanus Orientalis,
Κελτίς –Celtis tala, Φλαµουριά – Tilia cordata,Ακακία Κωνσταντινουπόλεως – Albizia
Julibrissim, Σφενδάµι- Acer Platanoides, αλλά και θαµνώδη είδη όπως Πικροδάφνη – Nerium
Oleander, Αγγελική – Pittosporum Tobira, Σπάρτο – Spartum sp.

2.2.4 Πανίδα
Η πυκνή κάλυψη που παρέχεται από την παρόχθια βλάστηση των ρεµάτων σε συνδυασµό µε
την εγγύτητα των καλλιεργηµένων εκτάσεων προσφέρουν ιδανικές συνθήκες διαβίωσης για
µεγάλο αριθµό εντόµων, αµφιβίων, ερπετών, µικροθηλαστικών, και εντοµοφάγων
στουθιόµορφων πουλιών. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν επαρκείς παρατηρήσεις πεδίων, ώστε να
καταγραφούν όλα τα παρόντα είδη καθώς, όπως είναι προφανές, απαιτούνται
επαναλαµβανόµενες και εποχιακές επισκέψεις για τέτοιου είδους καταγραφές.
Σύµφωνα όµως µε στοιχεία του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης στη περιοχή απαντώνται
πληθυσµοί λαγών (Lepus europens), αλεπούδων (Vulpes vulpes), ορεινής πέρδικας (Alectoris
graeca), πεδινής πέρδικας (Perdix Perdix), τρυγονιών και ορτυκιών(Coturnix Coturnix).
Στη περιοχή των Ταγαράδων, υπάρχουν δύο ζώνες διάβασης τρυγονιών. Κατά την έναρξη
της κυνηγετικής περιόδου (20 Αυγούστου – 15 Σεπτεµβρίου) το κυνήγι επιτρέπεται µόνο σε
αυτήν την έκταση. Επίσης στις υψηλότερες θέσεις της περιοχής απαντώνται ο λύκος (Canis
lupus) και το τσακάλι (Canis aureus).
Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία που προέκυψαν από µελέτη που έχει συνταχθεί για την
αξιοποίηση ρέµατος της περιοχής και θεωρώντας ότι ισχύουν και γενικότερα, κατεγράφησαν
τα ακόλουθα είδη.
Ενδεικτικά, λοιπόν, αναφέρεται ότι παρατηρήθηκαν από αµφίβια ο κοινός βάτραχος (Rana
ridibunda), από θηλαστικά ίχνη από αρουραίους (Rattus rattus), κουνάβι (Martes foina),
νυφίτσα (Mustela nivalis) και αλεπού (Vulpes vulpes). Από πουλιά παρατηρήθηκαν
γαλαζοπαπαδίτσες (Parus caeruleus), τσαλαπετεινοί (Upupa epops), συκοφάγοι (Oriolus
oriolus), κοράκια (Corvus sp.), ορτύκια (Turnix Sylvatica), κότσυφες (Turdus merula),
κοκκινολαίµηδες
(Erithacus
rubecula),
σταφιδοτσιροβάκοι
(Sylvia
atricapilla),
θαµνοτσιροβάκοι
(Sylvia
communis),
σταχτοµυγοχάφτες
(Muscicapa
striata),
σπιτοσπουργίτες (Passer domesticus), δενδροσπουργίτες (Passer hispaniolensis), αετοµάχοι
(Lanius collurio), δρυοκολάπτες (Dendrocopos leucotos), καρακάξες (Pica pica), κουρούνες
(Corvus corone cornix). Στις γύρω καλλιέργειες παρατηρήθηκαν πολλές δεκαοχτούρες
(Streptopellia decaocto) και κορυδαλλοί (Galerida cristata). Σηµαντική είναι ακόµη η
παρουσία ειδών αρπακτικών πουλιών που επωφελούνται από την µόνιµη πηγή τροφής που
συνιστούν οι δύο υγρότοποι µε τις γειτονικές τους περιοχές. Έτσι, επισηµάνθηκε µικρός
αριθµός ατόµων από γερακίνες (Buteo buteo) και από βραχοκιρκίνεζια (Falco tinnunculus)
που κυνηγούσαν στη συγκεκριµένη θέση.
Στις µόνιµες λίµνες των ρεµάτων υπάρχει ένας καλός πληθυσµός από νεροχελώνες
(Mauremys caspica) και φυσικά αφθονούν τα βατράχια. Παρατηρήθηκαν, επίσης, τα
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εντυπωσιακού µεγέθους (60 - 70mm) κολεόπτερα της οικογένειας Dysticidae, χαρακτηριστικά
είδη των στάσιµων νερών, καθώς και ψάρια µε αρκετά µεγάλο µέγεθος.

2.2.5 Λατοµεία – Ορυκτός Πλούτος
Στην περιοχή των Ταγαράδων υφίσταται ένα αδειοδοτηµένο λατοµείο . Ακόµη σε απόσταση
3 χλµ. από το οικισµό του Κάτω Σχολαρίου λειτουργεί λατοµείο αδρανών υλικών. Επίσης
υπάρχουν και κάποια ανενεργά στην ευρύτερη περιοχή που δεν έχουν αποκατασταθεί. Σε ότι
αφορά τον ορυκτό πλούτο υπάρχουν κάποια µη αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα µαρµάρων καθώς
και µικρή µεταλλοφορία χρωµίτη και µαγνησίτη.

2.2.6 Υδάτινο δυναµικό
Κύριος αποδέκτης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης είναι ο χείµαρρος Ανθεµούντας ο
οποίος παρουσιάζει ένα µέτρια αναπτυγµένο σύστηµα αποστράγγισης των επιφανειακών
υδάτων της λεκάνης του Ανθεµούντα και εκβάλλει στον Θερµαϊκό κόλπο. Η µορφή του
υδρογραφικού δικτύου είναι κυρίως δενδριτική, η δε διεύθυνση απορροής του είναι ∆Β∆ –
ΑΝΑ. Η φυσιογνωµία της περιοχής µπορεί να διακριθεί σε µία σειρά υπολεκανών οι οποίες
αποστραγγίζονται από χείµαρρους ή ρυάκια που τις διαρρέουν
Τα ρέµατα της περιοχής από άποψη υδατικού περιεχοµένου είναι δευτερεύουσας σηµασίας µε
πιο σηµαντικά (ενδεικτική αναφορά) τα παρακάτω :
 Υδατόρευµα Άγριος Λάκκος και Βαθύς Λάκκος : που αποστραγγίζει τις νότιες παρυφές του
ανατολικού τµήµατος της λεκάνης απορροής
 Υδατόρευµα Μαυριδινό : το οποίο διασχίζει την περιοχή νοτίως των Βασιλικών και µαζί µε
τα προαναφερθέντα υδατορεύµατα Άγριος Λάκκος και Βαθύς Λάκκος εκρέουν στον
Ανθεµούντα εντός του οικιστικού συγκροτήµατος των Βασιλικών
 Υδατόρευµα Ψιµιώτικος Λάκκος :το οποίο πηγάζει από τα ορεινά τµήµατα της Περιστεράς
και εκρέει στον Ανθεµούντα πλησίον του χωριού Λακκιά .
 Υδατόρευµα Μαυρανέρι :το οποίο στραγγίζει την περιοχή µεταξύ θέρµης και Λακκιάς.
 Υδατόρευµα Λυκόρεµα :το οποίο διασχίζει την νότια περιοχή µεταξύ Ταγαράδων και της
Αγ. Παρασκευής
 Υδατορευµα Τριαδίου
 Υδατόρευµα Πλαγιαρίου – Περαίας,
 Υδατόρευµα Πλαγιαρίου– Νέων Επιβατών (ρέµα Επανοµής).
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αστικοποίησης (στεγάνωση) και κύρια της κλιµατικής
αλλαγής παρατηρείται αύξηση των πληµµυρικών φαινοµένων. Στα φαινόµενα αυτά
συντελούν και άλλες αλλαγές στην περιοχή (πχ. αποµείωση βλάστησης).

2.2.6.1 Φράγµατα
Στην περιοχή του ∆ήµου Θέρµης έχουν κατασκευασθεί µικρά φράγµατα µε κύριο σκοπό τον
τεχνητό εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα. Το πρώτο από αυτά άρχισε να
κατασκευάζεται στο χείµαρρο Βαθύλακο το 1993 µε εµβαδόν λεκάνης κατάκλισης 28
στρέµµατα. Το δεύτερο φράγµα κατασκευάσθηκε σε κοντινή περιοχή (φράγµα Τριαδίου ) µε
εµβαδόν λεκάνης κατάκλισης 18 στρέµµατα. Το τρίτο φράγµα κατασκευάσθηκε στην
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περιοχή Βασιλικών µε εµβαδόν λεκάνης κατάκλισης 15 στρέµµατα. Τέλος αξίζει να
αναφερθούν και τα φράγµατα στη περιοχή του Κ. Σχολαρίου και του Αγίου Αντωνίου που
στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της άρδευσης.

2.2.6.2 Αρδευτικά δίκτυα
Στην περιοχή του ∆ήµου Θέρµης δεν υπάρχει δηµόσιο και οργανωµένο αρδευτικό δίκτυο
µεγάλης κλίµακας. Αντί αυτού υπάρχουν δηµοτικές γεωτρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν µικρά
αρδευτικά δίκτυα και ορισµένες εκτάσεις καλλιεργειών. Τα δίκτυα αυτά, δε διαθέτουν τα
πλήρη χαρακτηριστικά των αρδευτικών δικτύων, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι
οργανωµένα, και διαχειρίζονται από τη ∆ΕΥΑΘ.
Το πλέον υδροβόρο είναι το αγρόκτηµα των Βασιλικών και εκεί υπάρχει µελέτη (2004)
σύγχρονου συλλογικού αρδευτικού δικτύου.
Σηµαντική επίσης θα ήταν και η ενοποίηση όσο είναι δυνατό αυτό των δικτύων που
αφορούν τα αγροκτήµατα της Περιστεράς, της Σουρωτής, της Ν. Ραιδεστού, των Ταγαράδων
και της Αγ. Παρασκευής. Κρίσιµα τέλος για την τοπική ανάπτυξη είναι τα αρδευτικά Αγίου
Αντωνίου και Σχολαρίου.

2.2.6.3 Ύδρευση
Στο σύνολο του ο ∆ήµος θέρµης υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Είναι γνωστό ότι συνολική
ζήτηση νερού της περιοχής µελέτης αφορά αποκλειστικά υπόγειο νερό που αντλείται µέσω
γεωτρήσεων. Η συνολική κατανάλωση του νερού στο ∆ήµο Θέρµης διακρίνεται σε αστική,
βιοµηχανική, αγροτική και κτηνοτροφική κατανάλωση. Η έντονη πίεση που ασκείται για
άρδευση ύδρευση και βιοµηχανική χρήση, έχει οδηγήσει την περιοχή σε αρνητικό ισοζύγιο
ήδη από την δεκαετία του 1970 και σε διαρκή πτώση του φρεατίου και των βαθύτερων
υδροφόρων, ενώ εντοπίστηκαν σαφείς ενδείξεις υφαλµύρωσης των νερών στην παραλιακή
ζώνη.
Την περίοδο 2004-2008 και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE WATER AGENDA
εφαρµόστηκε πιλοτικά στην λεκάνη του Ανθεµούνται η Οδηγία Πλαίσιο για το νερό 2000/60,
έγινε κατάταξη των υδατικών σωµάτων, εκπονήθηκε σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων µε
βάση τα σενάρια ανάπτυξης της περιοχής και υλοποιήθηκε εκτεταµένη διαδικασία
διαβούλευσης επί των ανωτέρω. Τη διαβούλευση συντόνισε η Επιτροπή Ανθεµούντα,
πρόπλασµα του φορέα διαχείρισης, όπου συµµετείχαν όλοι οι φορείς της περιοχής. Η
διαδικασία διαβούλευσης κατέληξε στην πρώτη κοινωνική συµφωνία για τη διαχείριση του
νερού σε ελληνικό επίπεδο.

2.2.6.4 Ιαµατικά νερά
Αξίζει να αναφερθούν το όξινο πεδίο της Σουρωτής – Ταγαράδων και το θερµοµεταλλικό των
Ιαµατικών πηγών (Λουτρών) της Θέρµης. Το νερό της Σουρωτής έχει χαρακτηρισθεί ως
ιαµατικό µε σηµαντικό αριθµό πηγών - αναβλύσεων στην ευρύτερη περιοχή και την κύρια
πηγή, µε την µεγαλύτερη παροχή, να βρίσκεται στον χώρο εµφιάλωσης όπου και το
εκµεταλλεύεται η οµώνυµη επιχείρηση. Το νερό της Σουρωτής χαρακτηρίζεται ως όξινο
Υπόξινο Οξυανθρακούχο Ασβεστούχο Μαγνησιούχο Σιδηρούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό.
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2.2.7

Γεωθερµία

Σε ότι αφορά την ύπαρξη γεωθερµικού πεδίου στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Θέρµης
αυτή έχει διαπιστωθεί από την ύπαρξη θερµοµεταλλικών πηγών , από έρευνες που έχουν
γίνει από το ΙΓΜΕ, αλλά και από ερευνητική γεωθερµική γεώτρηση που έχει κάνει ο ∆ήµος
σε περιοχή του αγροκτήµατος των Ταγαράδων από την οποία πήρε αντλούµενο γεωθερµικό
ρευστό θερµοκρασία 31,2 βαθµών C και παροχής 50 m3/hr. Τµήµα του είναι µισθωµένο,
χωρίς όµως να έχει αξιοποιηθεί µέχρι και σήµερα το γεωθερµικό πεδίο.
Αξιόλογο γεωθερµικό πεδίο υπάρχει στην περιοχή των Λουτρών της Θέρµης µε
θερµοκρασίες 36 βαθµών C όπου και λειτουργούν από την αρχαιότητα ιαµατικά λουτρά
(Θέρµες) (ανήκουν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης).
Το ΙΓΜΕ εκτέλεσε µία ερευνητική γεώτρηση στη περιοχή που βρίσκεται κοντά στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης και πλησίον του αεροδροµίου. Από τα στοιχεία
της έρευνας εντοπίσθηκε περιοχή γεωθερµικού
ενδιαφέροντος έκτασης 13 km2 µε
0
θερµoκρασία µέχρι 40 C.
Το πιθανό γεωθερµικό πεδίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Θερµοκρασία γεωθερµικού ταµιευτήρα 25-40 0C

•

Βάθος ταµιευτήρα > 100 m

•

Παροχή: ~ 15m3/h

•

Χηµική σύσταση ρευστού (συνηµµένος πίνακας)

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η χωροθέτηση του πεδίου και οι συντεταγµένες των
σηµείων οριοθέτησης του γεωθερµικού πεδίου και της εκτελεσθείσας γεώτρησης. Τα
αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του γεωθερµικού νερού αφορά αντιπροσωπευτικό
δείγµα από γεώτρηση της περιοχής.
Πίνακας 2-9: Οριοθέτηση πιθανού γεωθερµικού πεδίου
ΚΟΡΥΦΗ
ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ
Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ 87)
Χ
Ψ
413608,09
4488275,89
417563,23
4486358,00
416730,67
4483568,40
412836,81
4484013,99
414457,34
4485794,58
412976,09
4487361,63

Πίνακας 2-10: Γεωτρήσεις γεωθερµικού πεδίου
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ 87)
Χ
414387,56

ΝΡ-Γ1

Υψόµετρο
σε µ. (υ.ε.θ.)

Είδος γεώτρ.

7,62

Ερευνητική

Ψ
4484730,44

Πίνακας 2-11: Χηµικές αναλύσεις δείγµατος νερού γεώτρησης γεωθερµικού
πεδίου (mg/l)
∆είγµα

Αγ/τητα
σε
µS/cm

pH

T.D.S.

Ca

Mg

Na

K

HCO3

Cl

SO4

SiO2

Al

B

Fe

F

ΝΡ-Γ1

824

7,99

1162

200

50

150

12

300

200

250

36,58

200

1000

200

1500
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2.2.8

Προστατευόµενες περιοχές

Το τµήµα του όρους Χορτιάτη µε κωδικό ΑΒ4080153 είναι η µοναδική περιοχή µε ενδιαφέρον
για το φυσικό της περιβάλλον όπου όµως εκτός του χαρακτηρισµού της ως αναδασωτέα, δεν
υπάρχουν στοιχεία ένταξης στο θεσµικό πλαίσιο. Η οικολογική αξία της περιοχής του
Χορτιάτη κρίνεται παρά ταύτα σηµαντική, καθώς σε αυτόν απαντούν τρωτά και ενδηµικά είδη
χλωρίδας, ενώ αποτελεί σηµαντικό καταφύγιο για την άγρια πανίδα της περιοχής.
Μία ζώνη στα βόρεια του οικισµού των Βασιλικών, και συγκεκριµένα τµήµατα των οικισµών
Περιστεράς και Λιβαδίου, ανήκει στον υγροβιότοπο των λιµών Κορώνειας και Βόλβης.
Βρίσκεται στο νότιο τµήµα της λεκάνης απορροής των λιµνών (Μυγδονία λεκάνη), µακριά
από το υγροτοπικό οικοσύστηµα των λιµνών.
Είναι ένας από τους 11 ελληνικούς υγροβιότοπους διεθνούς σηµασίας που προστατεύονται
από τη συνθήκη Ramsar. Επίσης περιλαµβάνεται στις περιοχές του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
«Φύση 2000» (ΝATURA 2000) και στις περιοχές οδηγίας 79/409 της Ε.Ε., αποτελώντας
Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης µε κωδικό εθνικού Καταλόγου Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. GR 1270010.
Ο υγροβιότοπος παρουσιάζει µεγάλη βιολογική ποικιλότητα, δεδοµένου ότι έχουν καταγραφεί
248 είδη πουλιών, που αποτελούν το 58,3% του συνόλου των πουλιών της Ελλάδας. Από
αυτά τα 106 φωλιάζουν στην περιοχή των λιµνών. Θηλαστικά που έχουν καταγραφεί
ανέρχονται σε 42 είδη, µε πιθανή παρουσία άλλων 10, ενώ 26 από αυτά, ιδιαίτερα νυχτερίδες
και η βίδρα, θεωρούνται απειλούµενα. Ακόµη βρέθηκαν 19 είδη αµφίβιων ερπετών και
πιθανολογείται η παρουσία άλλων 10 ειδών, ενώ απειλούµενα είδη είναι η χελώνα και η
νεροχελώνα.
Ο συνολικός αριθµός των φυτικών ειδών, υδρόβιων, ελόβιων και υγρόβιων και των δασικών
διαπλάσεων εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 1000 είδη, δενδρώδη, θαµνώδη και ποώδη. Από αυτά
13 θεωρούνται σπάνια και 14 είδη έχουν εξαφανισθεί κατά την τελευταία τριακονταετία, ενώ
άλλα 10 απειλούνται µε εξαφάνιση.
Το τµήµα αυτό των Βασιλικών εµπίπτει στην Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας Γ΄ του Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων των Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών», σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 6919/11.2.2.004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 248 ∆΄/5.3.2004) µε θέµα «Χαρακτηρισµός
των λιµναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήµατος των λιµνών
Βόλβης- Κορώνειας και Μακεδονικών Τεµπών ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών
Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών» και καθορισµός ζωνών προστασίας και
καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης».
Η ∆ηµοτικές Ενότητες Θέρµης και Βασιλικών διαθέτουν περιοχή ανάπτυξης του πρωτογενούς
∆9 εντός της οποίας οριοθετείται και µια ζώνη προστασίας και οικοανάπτυξης, η οποία
καταλαµβάνει έκταση µεταξύ των δύο κοιτών του Ανθεµούντα (ΕΒ8). Μία δεύτερη περιοχή
χαρακτηρισµένη ως προστασίας και οικοανάπτυξης αναπτύσσεται δυτικά και βορείως του
∆ήµου και προσδιορίζεται από το όριο της αναδασωτέας ζώνης Θεσσαλονίκης (ΕΒ5).
Στην υπόλοιπη περιοχή ειδικές συνθήκες για προστασία περιοχών δεν υπάρχουν.
Σε τοπικό επίπεδο και σε συνάρτηση µε την ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων, ως
περιβαλλοντικά αξιόλογες κρίνονται οι παρόχθιες ζώνες των ρεµάτων, οι ζώνες προστασίας
των αρχαιολογικών χώρων αλλά και οι φυσικές συστάδες δένδρων και βλάστησης, που
εµπλουτίζουν και διαφοροποιούν το τοπίο ξεφεύγοντας από την κατά τόπους συντριπτική
αστικοποίηση ή την εντατική καλλιέργεια αροτραίων φυτών.
Ρέµατα: Όπως προαναφέραµε την περιοχή χαρακτηρίζει το έντονο ανάγλυφο. Έχει πολλά
ρέµατα που ποικίλουν σε βάθος και κλίσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους δυστυχώς, είναι ότι
όλα αποτελούν εν δυνάµει χώρους παράνοµης απόθεσης µπαζών και λοιπών απορριµµάτων.
Το φαινόµενο είναι συχνότερο στις πιο αποµακρυσµένες από τους οικισµούς περιοχές στις
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οποίες υπάρχει περιορισµένη αστυνόµευση. Ως εκ τούτου, προκύπτει η αναγκαιότητα για
άµεση στελέχωση της δηµοτική αστυνοµίας, προκειµένου να µπορέσουν οι υπηρεσίες του
∆ήµου να περιφρουρήσουν και να επιβάλλουν πρόστιµα σε όσους ρυπαίνουν, αρµοδιότητα
που προκύπτει από τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Αρχαιολογικοί χώροι: στην περιοχή υπάρχουν χώροι που έχουν χαρακτηριστεί ως
αρχαιολογικοί. Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η δόµηση. Επίσης, σε µια ακτίνα γύρω από
αυτές επιτρέπεται η δόµηση υπό προϋποθέσεις και υπό τον αυστηρό έλεγχο της
αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σε όλη δε την έκταση του ∆ήµου η έκδοση οικοδοµικών αδειών
υπόκειται στον έλεγχο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου, όµως, υπάρχουν αλσύλλια πεύκης, όπως
προαναφέρθηκαν και στην παράγραφο της χλωρίδας ενώ αξιόλογο είναι το Φράγµα της
Θέρµης όπου αποτελεί έναν µαγευτικό χώρο µε την τεχνητή λίµνη, τα δέντρα και τις
διαδροµές.
Το Φράγµα της Θέρµης αποτελεί εκτός από τόπο αναψυχής και µέτρο για την προστασία και
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Σε µικρή απόσταση από το χώρο αυτό έχει
κατασκευαστεί ένα δεύτερο φράγµα που πέρα από την αισθητική αναβάθµιση του χώρου και
τον εµπλουτισµό του υδροφορέα, σκοπό έχει τη συγκράτηση των φερτών υλικών. Στις
παραπάνω περιβαλλοντικές παρεµβάσεις έρχεται να προστεθεί ένα έργο πνοής που βρίσκεται
στο συγκεκριµένο χώρο και απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για την ανάπλαση της χωµατερής της Θέρµης. Ένα έργο που χρηµατοδοτήθηκε
από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε φορέα υλοποίησης το Σύνδεσµο ΟΤΑ
Μείζονος Θεσσαλονίκης, συνολικού κόστους περίπου 3 εκ. €. Πάνω στον παλιό σκουπιδότοπο
δηµιουργήθηκε περιβαλλοντικό πάρκο που συνδυάζει το πανέµορφο φυσικό περιβάλλον µε
γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, µπάσκετ, κιόσκια, παιδική χαρά και κέντρο περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Το έργο αυτό σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα αναδεικνύουν την περιοχή σε
πολυχώρο αναψυχής και ξεκούρασης που καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών. Εκτός
από την παιδική χαρά, τις διαδροµές και τα κιόσκια, η δηµοτική αρχή έχει πραγµατοποιήσει
την κατασκευή αναψυκτηρίου ενώ έχει δροµολογήσει την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου
δίπλα στο φράγµα της Θέρµης που ήδη φιλοξενεί τα Θέρµης ∆ρώµενα (συναυλίες, θέατρο
κλπ).
∆ύο γνωστοί και πολυσύχναστοι χώροι αναψυχής το Φράγµα της Θέρµης και τα Πλατανάκια
του Πανοράµατος συνδέονται πλέον µε µια µοναδική διαδροµή περιπάτου, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους επισκέπτες και κυρίως στους λάτρεις της πεζοπορίας να διασχίσουν µια
φυσική διαδροµή απολαµβάνοντας τη φύση και τα πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής η οποία
βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης.
Με τη δηµιουργία του µονοπατιού και των βοηθητικών υποδοµών αναδεικνύεται όλη η
περιοχή από το φράγµα Θέρµης µέχρι τα όρια του ∆ήµου Χορτιάτη αφού η πορεία του
συνδυάζει διάφορους χώρους φυσικής οµορφιάς καθώς και τα παλιά τεχνικά έργα, τα
φράγµατα, τους µικρούς καταρράκτες, την πλούσια βλάστηση.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί και το δασικό οικοσύστηµα Θέρµης- Τριαδίου- Νέας
Ραιδεστού συνολικής έκτασης 9.300 στρ. τα οποία περιλαµβάνουν:


Το αλσύλιο (παλιές αναδασώσεις) Θέρµης συνολικής έκτασης περίπου 1.050 στρ.



Οι δασικές εκτάσεις (κυρίως αείφυλλα – πλατύφυλλα) Θέρµης συνολικής έκτασης περί
τα 1.250 στρ.



Οι αναδασώσεις (κυρίως τραχείας πεύκης) Θέρµης – Τριαδίου συνολικής έκτασης περί
τα 2.650 στρ.



Οι δασικές εκτάσεις (κυρίως αείφυλλα – πλατύφυλλα) Θέρµης – τριαδίου συνολικής
έκτασης περί τα 3.400 στρ
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Οι αναδασώσεις (κυρίως τραχείας πεύκης) Νέας Ραιδεστού συνολικής έκτασης περί τα
950 στρ.

Όλες οι παραπάνω εκτάσεις είναι ∆ηµόσιες δασικές, προστατεύονται από τη ∆ασική
Νοµοθεσία και την ευθύνη διαχείρισής τους έχει το ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης. Επίσης το
σύνολο των παραπάνω δασικών εκτάσεων περιλαµβάνεται εντός των ορίων της ευρύτερης
αναδασωτέας περιοχής µείζονος Θεσσαλονίκης που κηρύχθηκε µε την Γ∆ 2328/12-11-1973
απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1429Β/5-12-1973).
Αξιοσηµείωτη είναι η ζώνη προστασίας φυσικού µεταλλικού νερού Σουρωτής. ∆ύο ζώνες
προστασίας έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε την αναγκαιότητα προστασίας πηγών φυσικού
µεταλλικού νερού που ορίζεται µε το Π∆ 433/83. Η ζώνη Α έχει διάµετρο περίπου 100 µ. και
περιλαµβάνει την πηγή εµφιάλωσης και µελλοντικές υδροµαστεύσεις. Κάθε κατασκευή σαν
ζώνη αυτή ελέγχεται αυστηρά και πρέπει να έχει σχέση πρωτογενώς ή δευτερογενώς µόνο µε
την εµφιάλωση των νερών. Επίσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που θα είχε σαν
αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας του υπόγειου νερού. Η ζώνη Β έχει µέγιστη
διάµετρο περίπου δύο χιλιόµετρα και περιλαµβάνει την υδροκριτική γραµµή των γύρω
υψωµάτων καθώς και το παρακείµενο του εµφιαλωτηρίου ρέµα. Στη ζώνη αυτή
απαγορεύεται κάθε επέµβαση η οποία ρυπαίνει φυσικά ή χηµικά το υπόγειο νερό και
απαιτείται η επίβλεψη γεωλόγου.
Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν περιοχές που υπόκειται σε ενέργειες προστασίας του
περιβάλλοντος, όπως είναι χώροι παλιάς χωµατοληψίας για τις οποίες έχουν γίνει ή
προβλέπεται να γίνουν µελέτες αποκατάστασής τους.

2.2.9 Χρήσεις γης
Ο ∆ήµος Θέρµης όπως προαναφέρθηκε προέκυψε από την συνένωση των ∆ήµων Θέρµης,
Μίκρας και Βασιλικών. Ο πρώην ∆ήµος Μίκρας είναι ο µοναδικός εκ των τριών που έχει
θεσµοθετηµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ενώ ο ∆ήµος Θέρµης έχει ολοκληρώσει τις φάσεις
εκπόνησης του ΓΠΣ και είναι για δηµοσίευση σε ΦΕΚ. Ο ∆ήµος Βασιλικών έχει κάνει τις
διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης και βρίσκεται στη φάση Β2 εκπόνησης του ΓΠΣ.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι χρήσεις γης όπως αυτές υφίστανται σήµερα,
οι οποίες ελήφθησαν υπόψη και κατά τη µελέτη των Γ.Π.Σ., και αφορούν τόσο την ευρύτερη
περιοχή όσο και τις περιοχές εντός οικισµών ανά ∆ηµοτική Ενότητα:

2.2.9.1 ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης
Η ∆ηµοτική ενότητα Θέρµης εντάσσεται στο νότιο τµήµα του Νοµού Θεσσαλονίκης, εντός
των ορίων της λεκάνης του Ανθεµούντα και εντός των ορίων της Περιαστικής ζώνης
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για µια περιοχή στην άµεση περιφέρεια του Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος που λειτουργεί ως υποδοχέας κάλυψης αστικών αναγκών όλων των
κατηγοριών, δηλαδή αναγκών σε χώρους παραγωγικών δραστηριοτήτων, κοινωφελών και
κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και κατοικίας.
Από στατιστική άποψη κυρίαρχη χρήση στην περιοχή σήµερα εξακολουθεί να είναι η
γεωργία, που ωστόσο υποχωρεί συνεχώς χάριν του δοµηµένου περιβάλλοντος. Επίσης ενώ οι
βοσκότοποι καταλαµβάνουν το 34,5% της έκτασης της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης, η
κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι περιορισµένη και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι
σηµειακά εντοπισµένες.
Παρατηρείται έντονη διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων, τόσο του δευτερογενούς όσο
και του τριτογενούς τοµέα, εκτός των θεσµοθετηµένων ΕΜΟ και ΒΙΠΑ. Η ανάπτυξη τέτοιου
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είδους δραστηριοτήτων είναι έντονη κατά µήκος των βασικών οδικών αξόνων, µε ιδιαίτερη
ένταση σε κοµβικά τους σηµεία, όπως στην περιοχή γύρω από το αεροδρόµιο.
Σηµαντική είναι η έκταση που καταλαµβάνεται από συγκεκριµένες δραστηριότητες, ιδίως
στον οικισµό της Θέρµης, µεταξύ των οποίων είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανατολικά
και νοτιο- ανατολικά του οικισµού, οι εγκαταστάσεις του ΑΠΘ , κ.α. Στον οικισµό του Ρυσίου
σηµαντική έκταση καταλαµβάνει το αεροδρόµιο Μακεδονία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων(περίθαλψη και
εκπαίδευση) και αναψυχής που αναπτύσσονται στην εκτός σχεδίου περιοχή.
Ο οικισµός της Θέρµης, του Νέου Ρυσίου και της Νέας Ραιδεστού εντάσσονται στην
Περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης και εποµένως υπάγονται στις ρυθµίσεις ΖΟΕ που
περιλαµβάνονται στη «Μελέτη καθορισµού χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων
οικισµών προ του 1923 περιοχή της Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης και του ΠΣΘ» του
Οργανισµού Θεσσαλονίκης, ενώ ο οικισµός των Ταγαράδων εξαιρείται αυτής.
Σύµφωνα λοιπόν µε τον σχεδιασµό αυτόν και λαµβάνοντας υπόψη σε σηµαντικό βαθµό τις
υπάρχουσες τάσεις διάχυσης αστικών δραστηριοτήτων στο χώρο, προβλέπεται ο
χαρακτηρισµός σηµαντικών εκτάσεων ως περιοχές οικιστικής καταλληλότητας. Οι περιοχές
αυτές εντοπίζονται βορειοδυτικά και βορειοανατολικά του οικισµού της Θέρµης και
βορειοανατολικά, νοτιοανατολικά και ιδίως ανατολικά του οικισµού της Νέας Ραιδεστού.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση για τη θεσµοθέτηση της ΖΟΕ πρόκειται για τµήµατα της
ευρείας «…οικιστικής ενότητας που οριοθετείται στη περιοχή της Πυλαίας – ΠανοράµατοςΘέρµης- Ν. Ραιδεστού, στις υπώρειες της ευρύτερης αναδασωτέας…… Συνδέεται µε το ΠΣΘ
µέσω της δροµολογηµένης β΄ ανατολικής περιφερειακής οδού….»
Καθορίζονται επίσης περιοχές εγκατάστασης αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδοµών
νοτιοδυτικά της θέρµης, στην περιοχή µεταξύ της Επαρχιακής Οδού προς Ν. Μηχανιώνα και
της Επαρχιακής Οδού προς Ν. Μουδανιά και τµηµατικά εκατέρωθεν αυτών., όπως επίσης και
δυτικά του οικισµού της Ν. Ραιδεστού, σε µια ζώνη που εκτείνεται από τον οικισµό των
Ταγαράδων, µέχρι κάτω από την ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Η πρώτη αποτελεί τµήµα
µιας ευρύτερης ζώνης που «… συνδέει και εκτονώνει τις ανατολικές συνοικίες του ΠΣΘ
αφενός µε τον οικιστικό πόλο της Θέρµης και δι’ αυτού µε τον άξονα Πυλαία – Πανόραµα –
Θέρµη- Τριάδι – Ραιδεστό και αφετέρου µε την προωθούµενη οικιστική ενότητα Μίκρας και
Θερµαϊκού στην λοιπή Περιοχή. …» Η δεύτερη αποτελεί µία από τις µικρότερες εµβέλειας
ζώνες εξυπηρέτησης του αστικού πληθυσµού.
Επίσης σηµαντικές εκτάσεις καθορίζονται ως περιοχές εγκατάστασης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής στάθµης. Πρόκειται για περιοχές «.. µε συνολικά
ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως προσβασιµότητα, κεντρικότητα, µη κατάτµηση γης,
υφιστάµενες συµβατές λειτουργίες και εγκαταστάσεις…» Συγκεκριµένα πρόκειται για τις
εγκαταστάσεις του ΑΠΘ και την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, το αγρόκτηµα του ΑΠΘ,
δηλαδή για περιοχές που έχουν ήδη παρεµφερείς χρήσεις, αλλά και για σηµερινές
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που εκτείνονται ανατολικά και νοτιοανατολικά του οικισµού της
Θέρµης.
Ως περιοχές εγκατάστασης χονδρεµπορίου και µεταφορών καθορίζονται το αεροδρόµιο και το
τµήµα του ∆ήµου που περιγράφεται στα δυτικά από την Ε.Ο. προς Ν. Μηχανιώνα, στα
ανατολικά από την 113 Πτέρυγα Μάχης στο Σέδες, στα βόρεια από το αγρόκτηµα του ΑΠΘ
και στα νότια από την κοίτη του Ανθεµούντα. Η µεταποίηση χωροθετείται δυτικά της ζώνης
εγκατάστασης αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδοµών, που βρίσκεται πλησίον του
οικισµού της Νέας Ραιδεστού και εκατέρωθεν της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου , δηλαδή
σε µία περιοχή που ήδη υπάρχει σηµαντική διάχυση µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Όσον
αφορά τη ζώνη αυτή υπάρχει πρόβλεψη για την πολεοδόµησή της και την δηµιουργία
υποδοµών.
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Ως περιοχή προστασίας και οικοανάπτυξης καθορίστηκε µία ζώνη βορειοδυτικά του
αεροδροµίου, που στην ουσία αποτελεί τµήµα της ευρύτερης ζώνης που αναπτύσσεται
µεταξύ της περιφερειακής τάφρου και του αεροδροµίου. Η ζώνη αυτή εκτείνεται προς τα
ενδότερα καταλαµβάνοντας την έκταση µεταξύ των δυο κοιτών του Ανθεµούντα. Μία
δεύτερη περιοχή χαρακτηρισµένη ως προστασίας και οικοανάπτυξης βρίσκεται βορείων των
οικισµών Τριαδίου και Ν. Ραιδεστού και προσδιορίζεται από το όριο της αναδασωτέας. Τέλος
το µεγαλύτερο
τµήµα του Ρυσσίου και το νότιο τµήµα της Ν. Ραιδεστού είναι
χαρακτηρισµένα ως περιοχές ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέας «…. Σε συνδυασµό µε τους
εκεί περιορισµούς που προκύπτουν από την λειτουργία και επέκταση του αεροδροµίου…..»

2.2.9.2 ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας
Χωροθετείται στα νοτιοανατολικά υψωµάτων που περιβάλλουν την ευρύτερη περιοχή του
οικιστικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Η µορφολογία του εδάφους ορίζεται από δύο
πλαγιές, βόρεια µε οπτική την πόλη και τον κόλπο της Θεσσαλονίκης και νότια µε οπτική τον
θερµαϊκό κόλπο και τον Κάµπο της Επανωµής. Στις οµαλές κλίσεις εντοπίζονται
καλλιεργήσιµες εκτάσεις και στις απότοµες διαµορφώνονται πολλά ρέµατα µεγάλου βάθους.
Οι τρείς από τους τέσσερις οικισµούς (Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Καρδία) µε τους αντίστοιχους
οικιστικούς θύλακες βρίσκονται στη βορειοδυτική πλαγιά της ευρύτερης περιοχής της ∆.Ε. και
µόνο ο οικισµός του Κ. Σχολαρίου βρίσκεται στο νότιο τµήµα της πλαγιάς.
Το κύριο οδικό δίκτυο που διασχίζει την περιοχή χαρακτηρίζεται ως εθνικό και επαρχιακό. Η
απόσταση των κέτρων των οικισµών µεταξύ τους δεν είναι µεγαλύτερη του 1,5 χλµ. µε
εξαίρεση το Κάτω Σχολάρι (περίπου 4 χλµ. από Καρδία).
Το οικοσύστηµα της περιοχής όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζεται από το ρέµατα που
καθορίζουν τη µορφολογία της περιοχής και φιλοξενούν την άγρια πανίδα. Υψηλό πράσινο
διακρίνεται σε µικρές εκτάσεις σε συστάδες στους λοφίσκους, πλησίον της κορυφογραµµής,
άνωθεν των οικιστικών συνόλων.
Η µεγαλύτερη επιφάνεια της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από την καλλιεργήσιµη γη.
Η αγροτική περιοχή, πέρα εκείνης της υψηλής παραγωγικότητας και ιδιαίτερα πέριξ των
οικισµών, τείνει να περιορισθεί.
Η ακτή στη βορειοδυτική πλευρά δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω του ελώδους εδάφους
αφενός και αφετέρου λόγω της γειτνίασης µε το αεροδρόµιο.
Στην ευρύτερη περιοχή, πέρα από τις τοπικές υγειονοµικές εξυπηρετήσεις, ιδιωτικού
χαρακτήρα (ιατρείο- φαρµακείο), υπάρχουν και δύο µεγάλες κλινικές ψυχικών παθήσεων και
γηροκοµείο.
Βορειοδυτικά στα όρια µε το Αεροδρόµιο (Λειβαδίκι), υφίσταται µεγάλη έκταση (έλος) λειβάδι
έως τα όρια της θάλασσας όπου παρατηρήθηκαν ρίψεις οικοδοµικών µπάζων. Η περιοχή
αυτή και τα ρέµατα, αποτελούν την φωλιά του οικοσυστήµατος της περιοχής.
Η παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής, πλην της γεωργίας και της οικοδοµής,
επικεντρώνεται στη βιοµηχανία εσωρούχων «Ήλιος» (µη οχλούσα) και σε επιµέρους
βιοτεχνίες ρούχων (Τρίλοφος) και ποτοποιίας.
Η πρωτογενής παραγωγή και δραστηριότητα, πλην της γεωργίας σε πολύ περιορισµένη
κλίµακα κτηνοτροφίας, εντοπίζεται σε µικρές µονάδες αιγοπροβάτων και βοοειδών.
Κοινωνικές δραστηριότητες εντοπίζονται στην ύπαρξη του παιδικού χωριού S.O.S. στο
Πλαγιάρι, ∆ηµόσια ∆ηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία σε όλα τα τοπικά διαµερίσµατα,
Γυµνάσια και Λύκειο στον Τρίλοφο, καθώς και µονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης (παιδικοί
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σταθµοί, νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικό Σχολείο και Γυµνάσιο). Επίσης, ο πολυχώρος εξυπηρέτησης
πολιτιστικών δραστηριοτήτων «Το χωριό της Ειρήνης» µε ξενοδοχειακή µονάδα στη Καρδία.
Οι εξυπηρετήσεις των επισκεπτών και η διαµονή τους καλύπτεται από τις δύο (2)
ξενοδοχειακές µονάδες.
Εγκαταστάσεις µαζικών µεταφορών διεθνούς επιπέδου, υφίσταται στο Β∆ τµήµα του ∆ήµου
(αεροδρόµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) µε ίδιο νοµικό καθεστώς λειτουργίας και ανάπτυξης, που
επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή (αεροδιάδροµος Α και Β).
Αρχαιολογικές χαρακτηρισµένες περιοχές, βρίσκονται πέριξ των οικισµών σε λοφίσκους που
σήµερα λειτουργούν ως νεκροταφεία (Πλαγιάρι- Καρδία-Ρύσιο).
Οι οικισµοί χαρακτηρίζονται από αγροτική αµιγή κατοικία ισογείων και διώροφων κτισµάτων,
η οποία σταδιακά µε το θεσµό της αντιπαροχής δίνει τη θέση της σε συγκροτήµατα
κατοικιών (µεζονέτες), ισόγεια ή διώροφα υπερυψωµένα µε υπόγειο ή και διαµερίσµατα.
Εµπορική δραστηριότητα εντοπίζεται στο κέντρο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, είτε σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους ως υποτυπώδη εµπορικά κέντρα είτε µεµονωµένα.
Συµπερασµατικά διαπιστώνεται οµαλή κατάσταση στις χρήσεις γης µε ανοργάνωτη εξέλιξη
και επικίνδυνη τάση οικοδόµησης.
Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη γαιών που ανήκουν σε οικοδοµικούς συνεταιρισµούς για κάποιους
από τους οποίους υπάρχουν εκκρεµείς διαδικασίες:


Αµέρικαν εξπρές : περιοχή «Οσίας Ξένης», Πλαγιάρι, 25 µέλη



Γενναιούπολις : θέση «Καµήλα», Τρίλοφος, 97 µέλη



Πρότυπος οικολογικός: θέση «Μηδέν», Καρδία, 25 µέλη



Μυγδονία: περιοχή «Οσίας Ξένης», Πλαγιάρι, 53 µέλη



Γκαραγκάνη: θέση «Καµήλα», Τρίλοφος, 25 µέλη



Ιπποκράτης: θέση «Καµήλα», Τρίλοφος, 400 µέλη

Σηµαντική οικοδοµική ανάπτυξη παρουσιάζεται στις περιοχές των υψωµάτων (εκτός σχεδίου)
ένθεν και ένθεν οδών (κυρίως των αγροτικών οδών) που χαρακτηρίζονται από την χρήση
πρώτης κατοικίας, ποιοτικά καλής κατασκευής, έως τον βαθµό πολυτέλειας.
Τα αναφερόµενα κτίσµατα στην πλειονότητά τους είναι µονοκατοικίες, ισόγειες µε
υπερύψωση και χρήση υπογείου, εξαίρεση στις δηµιουργηµένες ενότητες παρουσιάζουν οι
διώροφες µονοκατοικίες (µεζονέτες) οι οποίες κτίζονται σε µεγαλύτερα αγροτεµάχια µε
παράτυπη κατάτµηση.
Οι ακάλυπτοι χώροι των παραπάνω αναφερόµενων και περιφραγµένων αγροτεµαχίων έχουν
αρκετή ευρυχωρία και τα κτίσµατα στην πλειονότητά τους τηρούν τις νοµοθετηµένες
αποστάσεις από τα όρια των αγροτεµαχίων.
Γενικώς, οι οικιστικοί χώροι εκτός σχεδίου εξυπηρετούνται από όλα τα κοινωφελή δίκτυα.
Οι οικιστικές ενότητες δεν έχουν εξυπηρετήσεις χαρακτήρα γειτονιάς ή πολεοδοµικής
ενότητας, εξυπηρετούνται όµως από τους οικισµούς.
Συµπερασµατικά οι οικιστικές ενότητες στην πλειονότητά τους γραµµικού χαρακτήρα,
στερούνται εξυπηρετήσεων και κοινωφελών χώρων και το σηµαντικότερο είναι ξεκοµµένες οι
περισσότερες από τους οικισµούς.
Καθ’ όλο το µήκος των κυρίων αξόνων κυκλοφορίας (ελεύθερη λεωφόρος – επαρχιακή οδός)
παρατηρείται έντονη οικοδοµική ανάπτυξη µε χρήση εκθέσεων επίπλων – προϊόντων οικιακής
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χρήσης- βιοτεχνιών – Super Markets- εµπορικών καταστηµάτων χονδρεµπορίου- αποθηκών
κατασκευαστικών υλικών – υλικών οικοδοµής – φυτωρίων (εµπορία φυτών) κτλ.
Η ανάπτυξη των εµπορικών δραστηριοτήτων κυρίως στον άξονα Περαίας – Θεσσαλονίκης,
εγκυµονεί κινδύνους και παρεµπόδιση της κυκλοφορίας.
Στους αναφερόµενους χώρους εµπορίου δεν υπάρχουν όπως επιβάλλεται από το νόµο νησίδα
στάθµευσης ή διαµόρφωση κόµβου.
Η αναπτυξιακή οικιστική δραστηριότητα της περιοχής, τείνει πέριξ των ορίων των οικισµών
να καταπατήσει κοινόχρηστους χώρους, κύρια εκείνων πέριξ των ρεµάτων, που άλλωστε
χαρακτηρίζουν και την περιοχή. Στους χώρους αυτούς, ζωτικής σηµασίας για την περιοχή,
επιβάλλεται παρέµβαση και δηµιουργία ορίων και αποστάσεων από τα ρέµατα οιασδήποτε
οικιστικής ανάπτυξης µε ελεγχόµενες διόδους προς αυτά.
Η οικιστική ανάπτυξη έως σήµερα συντηρείται στα υψώµατα Β- Β∆- ΝΑ λόγω της οπτικής
προς τον κόλπο της Θεσσαλονίκης και τον Θερµαϊκό κόλπο. Η τάση αυτή πρέπει να
συντηρηθεί.

2.2.9.3 ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το είδος και την κατανοµή των χρήσεων γης
στον πρώην ∆ήµο Βασιλικών είναι, από τη µια µεριά, η φυσικογεωγραφική ένταξη της
περιοχής στην κοιλάδα του Ανθεµούντα , και από την άλλη, η ένταξη στην ΕΠΘ, σε άµεση
επαφή µε τη νότια περιαστική ζώνη, µια περιοχή µε έντονη ανάπτυξη προαστιακής κατοικίας
αλλά και αστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Με βάση τη διάρθρωση των χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής µπορούν να διακριθούν οι
παρακάτω ενότητες:
Η πρώτη ενότητα καλύπτει την περιοχή που ορίζεται από τους οικισµούς Λακκιά, Βασιλικά,
Σουρωτή και Αγία Παρασκευή. Στην ενότητα αυτή κυριαρχούν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις
µε παράλληλη εκτεταµένη δόµηση εκτός σχεδίου κατοικίας. Στο µεγαλύτερο µέρος πρόκειται
για οικοδοµές της τελευταίας 15ετίας κατά κανόνα πολυτελούς κατασκευής µε µεγάλη
οικοπεδική έκταση 2, 4 και ορισµένες φορές περισσότερων στρεµµάτων.
Ιδιαίτερη συγκέντρωση εκτός σχεδίου δόµησης παρατηρείται κατά µήκος των δύο οδικών
αξόνων που συνδέουν τα Βασιλικά µε τη Θεσσαλονίκη ή περιοχές της ΕΠΘ, δηλαδή την Ε.Ο.
16 Θεσσαλονίκης – Ιερισσού και την Ε.Π.Ο. 30 Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης – Νέου
Ρυσίου – Αγίας Παρασκευής – Σουρωτής- Βασιλικών. Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται
επίσης νοτίως της ΕΠΟ 30 µεταξύ Σουρωτής και Αγ. Παρασκευής, αλλά και προς τα Βασιλικά,
καθώς επίσης και σε µεγάλα τµήµατα βορείως της ΕΠΟ 30 που είναι εγγύτερα στους
οικισµούς Αγ. Παρασκευή και Σουρωτή. Έτσι, πολύ λίγες εκτάσεις διατηρούν τον χαρακτήρα
αµιγούς γεωργικής γης, κυρίως στο εσωτερικό πεδινό τµήµα των κοινοτήτων Αγίας
Παρασκευής, Βασιλικών και Σουρωτής.
Σηµαντικό χαρακτηριστικό της πρώτης ενότητας, είναι και η συγκέντρωση σε συγκεκριµένα
σηµεία χρήσεων, όπως χονδροεµπόριο, βιοµηχανία, συνεργεία, σιδηρουργεία, µάντρες
δοµικών υλικών, σφαγεία κ.α. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο
νοτίως της περιοχής Λακκιάς και κατά µήκος του Ε.Ο. 16 και αποτελούν ουσιαστικά διάχυση
των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα της περιοχής Θέρµης- Ν. Ραιδεστού.
Ορισµένες δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα εντοπίζονται και βορείως του οικισµού
Βασιλικών.
Σηµαντικές λειτουργίες είναι, επίσης, τα Λουτρά Θέρµης που βρίσκονται στα όρια της
ενότητας ∆ήµου προς Θεσσαλονίκη και το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου σε
λόφο µεταξύ των οικισµών Αγ. Παρασκευή και Σουρωτή που δέχεται µεγάλο αριθµό
επισκεπτών λόγω του φυσικού κάλλους της περιοχής.
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Την εικόνα αυτής της ενότητας συµπληρώνουν ορισµένες διάσπαρτες κτηνοτροφικές µονάδες
και οι χώροι παλαιών ανενεργών λατοµείων λευκολίθου που χρησιµοποιούνται χωρίς
οργάνωση ως σηµεία ανεξέλεγκτης απόρριψης οικοδοµικών και άλλων υλικών.
Σε ότι αφορά την κοινωνική υποδοµή στην εκτός οικισµών περιοχή εντοπίζεται µία µονάδα
αθλητικών εγκαταστάσεων µε γήπεδα ποδοσφαίρου βορείως της Αγ. Παρασκευής και µια
µονάδα εκπαίδευσης, µε εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό, δυτικά του οικισµού των Βασιλικών
επί της Ε.ΠΟ. 30 µε ένα γυµνάσιο, δύο λύκεια και ένα αγροτικό κτηνιατρείο (γήπεδο
Βασιλικών).
Η δεύτερη ενότητα των Βασιλικών περιλαµβάνει τις κοινότητες Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο,
Περιστερά και Λιβάδι. Η περιοχή αυτή καλύπτεται από βοσκοτόπους, δασικές εκτάσεις και
µικρούς πυρήνες καλλιεργούµενων εκτάσεων. Στην ενότητα αυτή εντοπίζονται ακόµη
ορισµένες κτηνοτροφικές µονάδες µε ιδιαίτερη συγκέντρωση γύρω από την Περιστερά. Η
ιδιαιτερότητα του ανάγλυφου του εδάφους (ορεινές και ηµιορεινές περιοχές) προσδίδει στη
περιοχή ποικιλία ως προς τις εναλλαγές του τοπίου. Η εκτός σχεδίου δόµηση στη περιοχή
είναι περιορισµένη. Περισσότερο αξιοσηµείωτη εκτός σχεδίου δόµηση παρατηρείται στην
Περιστερά κατά µήκος του άξονα Βασιλικά – Περιστερά- Λιβάδι και δευτερευόντως στο
Λιβάδι.
Στη συµβολή των κοινοτήτων Βασιλικών, Περιστεράς και Λιβαδίου, εντός της κοινότητας
Βασιλικών υπάρχει ένα µικρό φράγµα. Ένα ακόµη φράγµα υπάρχει ανατολικά του οικισµού
Αγίου Αντωνίου. Νοτίως της ΕΠ. 30 και ανατολικά της Σουρωτής έχει εντοπιστεί µικρό
γεωθερµικό πεδίο. Άλλες χρήσεις δεν εντοπίζονται στην ενότητα αυτή.
Οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, που υπάρχουν στη περιοχή, περιγράφονται αναλυτικά σε
επόµενη ενότητα του Επιχειρησιακού.
Από την άποψη του προβλεπόµενου χωροταξικού σχεδιασµού, η ∆ηµοτική Ενότητα
Βασιλικών εντάσσεται στη λοιπή Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης, η οποία δεν
περιλαµβάνεται στον σχεδιασµό της ζώνης οικιστικού ελέγχου που εκπόνησε ο Οργανισµός
Θεσσαλονίκης.
Ο προβλεπόµενος σχεδιασµός για την περιοχή που περιβάλλει την ∆ηµοτική Ενότητα
Βασιλικών, λαµβάνει υπόψη του σε σηµαντικό βαθµό τις υπάρχουσες τάσεις διάχυσης
αστικών δραστηριοτήτων στον χώρο. Ως εκ τούτου , προβλέπει τον χαρακτηρισµό
σηµαντικών εκτάσεων ως περιοχές οικιστικής καταλληλότητας. Τέτοιες περιοχές εντοπίζονται
και ανατολικά του οικισµού της Ν. Ραιδεστού (ΓΑ 10) σε άµεση επαφή µε την περιοχή της
Λακκιάς της ∆ηµοτικής Νεότητας Βασιλικών. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση για τη
θεσµοθέτηση της ΖΟΕ, πρόκειται για τµήµατα της ευρείας «…οικιστικής ενότητας που
οριοθετείται στην περιοχή Πυλαίας – Πανοράµατος – Θέρµης – Νέας Ραιδεστού, στις υπώρειες
της ευρύτερης αναδασωτέας …..(και) συνδέεται µε το ΠΣΘ µέσω της δροµολογηµένης β΄
ανατολικής περιφερειακής οδού….».
Επίσης, η ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών συνορεύει µε την περιοχή ανάπτυξης του
πρωτογενούς ∆9 εντός της οποίας οριοθετείται και µια ζώνη προστασίας και οικοανάπτυξης, η
οποία καταλαµβάνει έκταση µεταξύ των δύο κοιτών του Ανθεµούντα (ΕΒ8). Μία δεύτερη
περιοχή χαρακτηρισµένη ως προστασίας και οικοανάπτυξης αναπτύσσεται δυτικά και βορείως
του ∆ήµου και προσδιορίζεται από το όριο της αναδασωτέας ζώνης Θεσσαλονίκης (ΕΒ5).

2.2.10 Οικιστικό δίκτυο
Ο ∆ήµος Θέρµης αποτελείται από δεκατέσσερις διακριτούς οικισµούς (∆ηµοτικές και Τοπικές
Κοινότητες) και οκτώ (8) οικιστικούς θύλακες. Οι υφιστάµενοι οικισµοί ιστορικά διαχωρίζονται
σε προσφυγικούς και ντόπιους. Στη συνέχεια αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε
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∆ηµοτικής και Τοπικής Κοινότητας , ενώ στις επόµενες παραγράφους του Επιχειρησιακού
Σχεδίου γίνεται ανάλυση των επιµέρους στοιχείων του ∆ήµου.

2.2.10.1 Οικισµοί
•

Θέρµη (16.004 κάτοικοι)

Ο οικισµός της Θέρµης, έδρα του ∆ήµου, είναι ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό, είναι χτισµένος
σε έδαφος µε ελαφριά κλίση από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, µε αποτέλεσµα το
βόρειο τµήµα του να απολαµβάνει σηµαντική προς τον Θερµαϊκό κόλπο θέα. ∆ύο ρέµατα,
διατρέχουν τον οικισµό ενώ ένα τρίτο, στα βορειοδυτικά αποτελεί το φυσικό όριο της
∆ηµοτικής κοινότητας.
Ο παλιός οικισµός έχει εξαντλήσει σχεδόν τη δόµηση, ενώ µικρό υπόλοιπο αδόµητων
οικοπέδων παραµένει στο βόρειο τµήµα, λόγω της εγγύτητας τους µε τους αρχαιολογικούς
χώρους και στις ανασκαφικές εργασίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που πρέπει να
προηγηθούν. Η αντικατάσταση του παλαιού οικιστικού συνόλου, έχει ως αποτέλεσµα τον
περιορισµό της αυθαίρετης δόµησης. Σήµερα, ένα µεγάλο τµήµα της περιοχής επέκτασης έχει
δοµηθεί.
Στην εκτός σχεδίου περιοχή εντοπίζεται διάσπαρτη δόµηση ιδιόκτητων κατοικιών, που, µε
την έγκριση του ΓΠΣ και της ΠΜ, εντάσσονται στο σχέδιο.
•

Νέο Ρύσιο (2.952 κάτοικοι)

Ο οικισµός Ν. Ρυσίου παρουσιάζει σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση. Στη δεκαετία 1981-91 ο
πληθυσµός του οικισµού διπλασιάστηκε, τάσεις που φαίνεται να συνεχίζονται και κατά τη
διάρκεια των δύο επόµενων δεκαετιών. Από την ευρύτερη περιοχή του διέρχεται η Εθνική
οδός Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας, καθώς και
η επαρχιακή οδός, που συνδέει τον οικισµό µε τον οικισµό Ταγαράδων. Ένα σηµαντικό τµήµα
του ∆.∆. Ν.Ρυσίου καταλαµβάνει το αεροδρόµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ.
Όπως φαίνεται, το Ν. Ρύσιο αποτελεί µια αναπτυσσόµενη περιοχή όπου παρατηρείται έντονη
δόµηση περιαστικής κατοικίας τόσο εντός όσο και εκτός του οικισµού.
Επικρατεί η ανάπτυξη της οικιστικής δραστηριότητας µε την οικοδοµική αύξηση, εκτεταµένη
διάνοιξη των δρόµων και γενικά αστικοποίηση της περιοχής. Η εισροή κατοίκων από το
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης έχει σαν επακόλουθο την ταχεία αντικατάσταση
των παλαιότερων αγροτικών τύπων κατοικίας, τάση που οδηγεί σταδιακά στη σηµαντική
αλλαγή της φυσιογνωµίας του οικισµού.
•

Νέα Ραιδεστός (3.869 κάτοικοι)

Ο οικισµός αυτός αναπτύσσεται ένθεν και ένθεν της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –
Πολυγύρου, µε προβλήµατα στη λειτουργική δοµή αλλά και στο υπεραστικό δίκτυο (δύο
σηµατοδότες διακόπτουν τη ροή των οχηµάτων). Ο κύριος οικισµός, που αναπτύσσεται
βόρεια της οδού και σε έδαφος µε ελαφριά κλίση, οριοθετείται στα δυτικά, από το χώρο του
ΒΙΠΑ µε ρέµα. Νότια της εθνικής οδού ένα µικρότερο τµήµα- θύλακας, στα κατάντη του
ρέµατος του Ανθεµούνα, περιστοιχίζεται από αµιγώς γεωργική γη που διακόπτεται από κτίρια
βιοτεχνίας και κατοικίας εκτός σχεδίου.
Στο οικισµό αυτό κυριαρχεί η κατοικία, µε εξαίρεση το «τρίγωνο» µεταξύ εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και των δύο ακτινωτών, προς την εκκλησία δρόµων όπου
παρατηρείται συγκέντρωση εµπορικών καταστηµάτων, για τις ανάγκες του πληθυσµού
(παντοπωλεία, super market κ.λ.π.). Ο παλιός ιστός του οικισµού εξακολουθεί να διατηρεί
την παλιά του φυσιογνωµία σε κατοικία.
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Ένας δεύτερος πόλος µε αυξηµένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, αναπτύσσεται αξονικά επί
της εθνικής οδού. Η διαδικασία ανοικοδόµησης αντικαθίσταται από το σύστηµα της
αντιπαροχής.
Στα όρια του οικισµού υπάρχουν αδόµητες και γεωργικές εκτάσεις (νότια του οικισµού, στην
κοιλάδα του Ανθεµούνα) που αναµένεται να ανοικοδοµηθούν στο άµεσο µέλλον.
•

Τριάδι

Ο οικισµός του Τριαδίου µε αµιγή χρήση κατοικίας κατά κανόνα, κατατµείται σε δύο
ανεξάρτητα τµήµατα, όχι από το ρέµα, αλλά από τον συνδετήριο άξονα Θέρµης – Τριαδίου
και την οικοπεδική έκταση της εκκλησίας και του σχολείου που αναπτύσσονται κεντρικά. Η
ήπιας µορφή ανοικοδόµηση παρουσιάζει σήµερα αυξηµένους ρυθµούς ανάπτυξης.
Η µέχρι σήµερα ιδιωτική πρωτοβουλία ανοικοδόµησης αντικαθίσταται από το σύστηµα της
αντιπαροχής. ∆υτικά του οικισµού και µέχρι το ρέµα Βαθύλακας και την τεχνητή λίµνη
αναπτύσσεται µεγάλη συγκέντρωση πρώτης κατοικίας, µε τις διατάξεις της εκτός σχεδίου
δόµησης.
•

Ταγαράδες (2.088 κάτοικοι)

Ο οικισµός αυτός βρίσκεται στο νότιο τµήµα του ∆ήµου και είναι χτισµένος αµφιθεατρικά στις
υπώρειες της λοφοσειράς της Καρδίας µε βόρειο προσανατολισµό και ενδιαφέρουσα θέα προς
την κοιλάδα του Ανθεµούντα.
Από τον οικισµό διέρχονται δύο ρέµατα, ένα µεγάλο µε φορά από τα νότια προς τα βόρεια
και ένα µικρότερο που εκβάλλει στο προαναφερθέν και το οποίο έχει φορά από τα δυτικά
προς τα ανατολικά.
Στο σύνολό τους οι Ταγαράδες δίνουν την εικόνα ενός µικρού, περιποιηµένου και ήσυχου
οικισµού, µε έντονα τα φυσικά στοιχεία και την κλίµακα του χώρου που τον περιβάλλει.
Κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία µε τη µορφή µονοκατοικιών και χαµηλόροφων κτισµάτων
καλής ως επί το πλείστον κατάστασης. Αν και οι κάτοικοι ασχολούνται σε µεγάλο βαθµό µε
τον πρωτογενή τοµέα, δεν παρατηρείται η ύπαρξη παρεµφερών εγκαταστάσεων στο
εσωτερικό του οικισµού, αλλά στα όρια του.
Το τοπικό κέντρο του οικισµού χαρακτηρίζεται ως υποτυπώδες καθώς απευθύνεται στην
κάλυψη πολύ βασικών καθηµερινών αναγκών των κατοίκων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη
µη κεντροβαρική θέση και στο µικρό πληθυσµιακό µέγεθος του οικισµού, και φυσικά στη
γειτνίαση µε τον οικισµό της Θέρµης και το ΠΣΘ.
•

Τρίλοφος (7.227 κάτοικοι)

Ο οικισµός του Τριλόφου υφίσταται πριν από το 1923 και παρουσιάζει έντονη οικιστική
ανάπτυξη εντός και πέρα των ορίων του οικισµού όπου υπάρχουν και παραδοσιακού
χαρακτήρα κτίσµατα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του αγροκτήµατος κυριαρχεί η γεωργική
δραστηριότητα. Είναι το µεγαλύτερο διαµέρισµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας και
συνορεύει βόρεια µε το αγρόκτηµα Πλαγιαρίου (αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»), νότια µε το
αγρόκτηµα Επανοµής και Μεσηµερίου, ανατολικά µε το αγρόκτηµα Καρδίας και Νέου Ρυσίου,
µε τον οικιστικό θύλακα του Άνω Σχολαρίου και δυτικά µε το αγρόκτηµα Πλαγιαρίου,
Επανοµής και Περαίας.
Πρόσφατα κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται συγκροτήµατα κατοικιών µε το σύστηµα
της αντιπαροχής που έχουν την µορφή αυτόνοµων διόροφων υπερυψωµένων κατοικιών,
δηλαδή ηµιυπόγειο- ισόγειο – όροφος – σοφίτα.
Τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλξης του πληθυσµού που ζητάει διέξοδο από το αστικό
περιβάλλον, καθώς θεωρείται ιδανικός τόπος για µόνιµη κατοικία.
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•

Πλαγιάρι (5.392 κάτοικοι)

Ο οικισµός του Πλαγιαρίου δηµιουργήθηκε το 1922 από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης
(αµιγής προσφυγικός - 136 οικογένειες) και καταλαµβάνει τη βορειοδυτική πλευρά της
πλαγιάς που βλέπει προς τη Θεσσαλονίκη και φθάνει έως τη θάλασσα παραπλεύρως (νότια
πλευρά) του Αεροδροµίου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ».
Κτισµένος αµφιθεατρικά στο µεγαλύτερο µέρος του πάνω από τις ακτές του Θερµαϊκού,
αποτελεί τα τελευταία χρόνια πόλο έλξης πληθυσµού µε µεσαία και υψηλά εισοδήµατα. Στο
Πλαγιάρι παρουσιάστηκε αλµατώδης αύξηση του πληθυσµού η οποία άρχισε µετά το σεισµό
του 1978, ενώ σήµερα η οικιστική ανάπτυξη εκτός σχεδίου και κοντά στις οδικές αρτηρίες
αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης που κυριαρχεί σε σχέση µε τη γεωργία.
Στην πλειονότητά τους τα Οικοδοµικά Τετράγωνα χαρακτηρίζονται σαν αγροτική κατοικία
ισογείων και δυόροφων κτισµάτων.
Πρόσφατα κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται συγκροτήµατα κατοικιών µε το σύστηµα
της αντιπαροχής που έχουν τη µορφή αυτόνοµων διώροφων υπερυψωµένων κατοικιών,
δηλαδή ηµιυπόγειο- ισόγειο – όροφος- σοφίτα.
Κατά µήκος του οδικού άξονα Πλαγιαρίου – Επανωµής, εντός του οικισµού, αναπτύσσονται
δραστηριότητες εξυπηρέτησης – αναψυχής- κλπ., στα ισόγεια καταστήµατα των κτιρίων
όπου διαµορφώνεται το τοπικό κέντρο του οικισµού – συνοικίας.
•

Καρδία (3.394 κάτοικοι)

Η Καρδία είναι ο τρίτος οικισµός της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας, τα όρια του οποίου
προσδιορίζονται βόρεια από το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» στην ελεύθερη λεωφόρο
Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, καθώς και από το αγρόκτηµα Νέου Ρυσίου του ∆ήµου
Θέρµης, νότια από το αγρόκτηµα Μεσηµερίου του πρώην ∆ήµου Επανοµής και τα
αγροκτήµατα Τριλόφου και Κάτω Σχολαρίου. Ανατολικά συνορεύει µε το Άνω Σχολάρι και το
αγρόκτηµα του Τ. ∆. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης και δυτικά µε το αγρόκτηµα Τριλόφου.
Η Καρδία παρουσίασε εκρηκτική οικιστική ανάπτυξη εντός και πέριξ του οικισµού, καθώς
απέχει µόλις 14 χλµ. από τις παρυφές του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. Είναι
κτισµένη αµφιθεατρικά στην πλαγιά απέναντι από το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» της
Θεσσαλονίκης, µε εξαιρετική θέα προς τη θάλασσα και την πόλη. Ιδρύθηκε το 1926 µε την
εγκατάσταση προσφύγων από την Ανατολική Θράκη (126 οικογένειες µε καταγωγή από το
«Πλαγιάρι Καλλιπόλεως») και τη Μικρά Ασία (30 οικογένειες µε καταγωγή από την
«Προύσα»)
•

Κάτω Σχολάρι (1.954 κάτοικοι)

Το Κάτω Σχολάρι είναι κτισµένο στα νοτιοδυτικά όρια των νοµών Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής,
παράλληλα προς τον κεντρικό οδικό άξονα προς Χαλκιδική. Ο οικισµός είναι κτισµένος σε
θέση που περιβάλλεται από ρέµατα µε έντονη βλάστηση και άλση, έχει πολύ καλό νότιο
προσανατολισµό, ενώ στα δυτικά του και σε µικρή απόσταση διέρχεται η εθνική οδός
Θεσσαλονίκης - Νέων. Μουδανιών. Απέχει 25 χλµ. από τη Θεσσαλονίκη και 7 χλµ. από τις
ακτές της Επανοµής. Είναι προσφυγικός οικισµός µε πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη,
τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σχετική αύξηση του
πληθυσµού και ανάλογη οικοδοµική δραστηριότητα. Η οικιστική ανάπτυξη γίνεται µε
αργότερο ρυθµό απ' ότι στους άλλους οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας. Στην
περιοχή υπάρχουν αρκετές βιοτεχνικές µονάδες ήπιας όχλησης, ωστόσο οι περιοχές
γεωργικής εκµετάλλευσης καταλαµβάνουν τη µεγαλύτερη έκταση. Ονοµαστό είναι το κρασί
και το τσίπουρο του Κάτω Σχολαρίου.
•

Βασιλικά (3.762 κάτοικοι)
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Πρόκειται για ένα προϋφιστάµενο του 1923 οικισµό, κτισµένο µέσα στην πεδιάδα του
χείµαρρου Ανθεµούντα, ο οποίος αποτελεί βασικό στοιχείο του οικισµού και σηµείο αναφοράς
του. Έχει οργανωθεί γύρω από έναν πυρήνα, νότια του Ανθεµούντα, που περιλαµβάνει το
∆ηµαρχείο, το Ναό του Αγίου Γεωργίου και το εµπορικό κέντρο και επεκτείνεται προς Βορρά,
κατά µήκος της επαρχιακής οδού. Το οδικό δίκτυο ξεκινάει από τον πυρήνα και τον
Ανθεµούντα και αναπτύσσεται ακτινωτά. Χαρακτηρίζεται από ακανόνιστο πλάτος, στροφές
και αδιέξοδα και την απουσία ευθύγραµµων αξόνων. Βόρεια του Ανθεµούντα το δίκτυο δεν
είναι καθόλου ανεπτυγµένο καθώς περιορίζεται σε µικρούς δρόµους κάθετους στο κεντρικό.
Τα οικοδοµικά τετράγωνα σχηµατίζονται υποτυπωδώς και είναι πολύ µεγάλα. Το τµήµα
βόρεια της Εθνικής Οδού είναι αραιοδοµηµένο. Τα κτίρια είναι συνήθως διώροφα. Στην
πλειοψηφία τους πρόκειται για παλιές οικοδοµές, οι οποίες όµως έχουν δεχθεί πολλές
προσθήκες, επισκευές και ανακαινίσεις. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον κάποιο αρχιτεκτονικό σύνολο
που να διατηρεί σε µεγάλο βαθµό αξιόλογα χαρακτηριστικά. Η γενική εικόνα αντιστοιχεί σε
έναν πολεοδοµικά παραδοσιακό οικισµό χωρίς συγκεκριµένο χαρακτήρα, ο οποίος σταδιακά
αστικοποιείται.
•

Αγία Παρασκευή (2.244 κάτοικοι)

Ο οικισµός της Αγίας Παρασκευής απέκτησε σχέδιο µε τη διανοµή του Υπουργείου Γεωργίας
το 1960. Το σχέδιο δεν είναι ορθοκανονικό λόγω της προσαρµογής του στις κλίσεις του
εδάφους, οι οποίες νοτιοδυτικά γίνονται αρκετά έντονες. Τα περισσότερα σπίτια στον οικισµό
είναι διώροφα και τριώροφα και έχουν κτιστεί σε όλες τις περιόδους από το 1960 και µετά.
Στα δυτικά του οικισµού, έξω από το σχέδιο διανοµής του Υπουργείου Γεωργίας,
ανεγείρονται πολλά καινούργια σπίτια.
Η περιοχή αυτή είναι αδιαµόρφωτη, µε έντονο ανάγλυφο και δεν έχουν διανοιχτεί ακόµα
δρόµοι. Στα ανατολικά του οικισµού, έξω από το σχέδιο διανοµής, έχει διανοιχτεί ένας
δρόµος, που καταλήγει στον επαρχιακό άξονα που συνδέει τη Σουρωτή µε τους Ταγαράδες.
Ο παλιός πυρήνας είναι σχεδόν κορεσµένος ενώ ταχύτατα και, δυστυχώς, µε πολύ υψηλούς
υλοποιηµένους συντελεστές δόµησης (υψηλότερους από τους θεσµοθετηµένους) συντελείται
η ανάπτυξη του εντός Απόφασης Νοµάρχη τµήµατος στην περίµετρο του παλιού πυρήνα.
Το κέντρο του οικισµού αποτελούν η πλατεία του χωριού, το πρώην Κοινοτικό Κατάστηµα, ο
πολιτιστικός σύλλογος, ο χώρος του ΚΑΠΗ και η παιδική χαρά. Την πλατεία πλαισιώνουν
χρήσεις αναψυχής και εµπορίου. Μεγάλη συγκέντρωση εµπορικών χρήσεων παρατηρείται επί
της επαρχιακής οδού, στα βόρεια της οποίας βρίσκονται επίσης διάσπαρτες κατοικίες.
Στα δυτικά, σ’ ένα από τα πιο ψηλά σηµεία του οικισµού, υπάρχει ένα άλσος, το οποίο
αποτελεί σηµείο στάσης και έχει ενδιαφέρουσα θέα.
•

Άγιος Αντώνιος (647 κάτοικοι)

Ο οικισµός του Αγίου Αντωνίου απέκτησε σχέδιο µε τη διανοµή του Υπουργείου Γεωργίας το
1969. Πρόκειται για έναν καθαρά αγροτικό οικισµό. Το ακανόνιστο σχήµα του υποδεικνύεται
από τη γεωµορφολογία της περιοχής. Είναι κτισµένος σε ένα περιορισµένο επίπεδο τµήµα
ανάµεσα σε ρέµατα και χαράδρες. Έχει αναπτυχθεί γραµµικά πάνω στον κεντρικό οδικό
άξονα και σε έναν παράλληλο δυτικότερα, στους οποίους συνδέουν µικρές παράλληλες οδοί.
Όλο το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Τα περισσότερα κτίρια είναι µονόροφα µε στέγη και διαθέτουν σε πολύ µεγάλο ποσοστό,
κυρίως στα νότια, αγροτικές αποθήκες. Σε πολλά έχει προβλεφθεί και ειδικός χώρος
στάθµευσης για τα αγροτικά οχήµατα. Τα σπίτια δεν είναι ιδιαίτερα παλιά (‘ 60-‘ 70) και
βρίσκονται στη πλειοψηφία τους, σε µέτρια κατάσταση. Τα πιο καινούργια που είναι διώροφα
και σε καλή κατάσταση συναντώνται κυρίως πάνω στον κεντρικό δρόµο στην είσοδο από τη
Σουρωτή.
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Ο Άγιος Αντώνιος είναι δοµηµένος µε τη µορφή της µονοκατοικίας αν και µε σχετικά χαµηλές
πυκνότητες, εµφανίζεται σχεδόν κορεσµένος.
Οι περισσότερες εµπορικές χρήσεις χωροθετούνται πάνω στον κύριο άξονα του οικισµού, ο
οποίος διασχίζει την κεντρική πλατεία που αποτελεί το σηµείο αναφοράς του και ορίζεται από
το πάρκο µε το Ηρώο. Την πλατεία πλαισιώνουν διάφορες χρήσεις αναψυχής και εµπορίου.
Στην είσοδο του χωριού από Σουρωτή εντοπίζονται και νέες εµπορικές και αθλητικές χρήσεις.
•

Λιβάδι (263 κάτοικοι)

Ο οικισµός του Λιβαδιού είναι προϋφιστάµενος του 1923 και απέχει 4 χλµ. από την Περιστερά
ακολουθώντας το δρόµο στα ανατολικά της. Είναι ο οικισµός µε το µεγαλύτερο υψόµετρο
(750 µ. περίπου) και ο µοναδικός που χαρακτηρίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. ως ορεινός. Επειδή δε
βασίζεται σε σχέδιο, δεν έχει κανονικότητα. Είναι διάσπαρτος και αραιοδοµηµένος.
Αναπτύσσεται σε δύο πλαγιές του βουνού, εκατέρωθεν ενός χειµάρρου.
Πολλά σπίτια στον οικισµό παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής παράδοσης του
βορειοελλαδικού χώρου. Κάποια από αυτά συνιστούν αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα. Η
πλειοψηφία τους βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού αλλά και στο δρόµο που οδηγεί στην
εκκλησία του χωριού. Πολλά από αυτά είναι εγκαταλειµµένα και ερειπωµένα, ωστόσο, αρκετά
αποκαθίστανται ή αναπαλαιώνονται. Περιφερειακά κτίζονται καινούργιες οικοδοµές, δύο ή
τριών ορόφων.
Είναι λιγότερο πυκνοδοµηµένος οικισµός και ο χαρακτήρας του ως οικισµός β΄κατοικίας είναι
πολύ έντονος.
Στη νοτιοανατολική περιοχή του οικισµού είναι έντονη η παρουσία των µαντριών λόγω της
ενασχόλησης των κατοίκων µε την κτηνοτροφία.
•

Σουρωτή (1.560 κάτοικοι)

Το σχέδιο της Σουρωτής είναι αποτέλεσµα της διανοµής του Υπουργείου Γεωργίας το 1960
και της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασής του που θεσµοθετήθηκε το 1992. Πρόκειται για
έναν πεδινό οικισµό σχετικά αραιοδοµηµένο. Ο ιστός είναι σε γενικές γραµµές ορθοκανονικός,
όµως η προσπάθεια προσαρµογής κυρίως στη µορφολογία του εδάφους (ρέµατα, κλίσεις)
αλλά και σε τεχνικά έργα (δίκτυο ενέργειας) τον κάνει πιο ελεύθερο. Η περιοχή της
επέκτασης είναι σε γενικές γραµµές αδιαµόρφωτη.
Οι κατοικίες είναι στην πλειοψηφία τους σε καλή κατάσταση και δεν έχουν προκτίσµατα
(π.χ. αποθήκες). Στο κέντρο του οικισµού τα περισσότερα σπίτια κτίστηκαν κατά την περίοδο
1920-1950, ενώ µεταγενέστερα έγιναν κάποιες προσθήκες. Είναι διώροφα µε κεραµοσκεπή .
Στις επεκτάσεις τα σπίτια είναι νεόκτιστα, από το 1990 και έπειτα, ενώ στο σύνολό τους είναι
τριώροφα.
Ως κέντρο του οικισµού λαµβάνεται η κεντρική πλατεία, η οποία πλαισιώνεται από χρήσεις
αναψυχής(ταβέρνες και καφενεία), το ∆ιαµερισµατικό Κατάστηµα, το κτίριο του σχολείου
που λειτουργεί σήµερα ως πνευµατικό κέντρο, το αγροτικό ιατρείο, το πολιτιστικό κέντρο και
η Εκκλησία.
•

Περιστερά (770 κάτοικοι)

Πρόκειται για ηµιορεινό οικισµό που βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 550µ. Η ανάπτυξή του
δε βασίζεται σε οργανωµένο σχέδιο καθώς είναι προϋφιστάµενος του 1923. Ο ιστός
χαρακτηρίζεται οργανικός και διατηρείται σε µεγάλο βαθµό στο κεντρικό του τµήµα. Το
δίκτυο των δρόµων είναι ελικοειδές, µε ακανόνιστο πλάτος, διαπλατύνσεις και αδιέξοδα. Τα
περισσότερα κτίρια στην Περιστερά είναι νεόκτιστα, διώροφα µε κεραµοσκεπή, µε αυλή και
περίφραξη. Βρίσκονται σε καλή σχετικά κατάσταση. Επίσης, διατηρούνται και ορισµένες πολύ
παλιές κατοικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
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Θεωρείται αρκετά πυκνοδοµηµένος οικισµός που έχει και χαρακτήρα β΄ κατοικίας.
Στη Περιστερά όπως και στο Λιβάδι, υπάρχουν πολλά µαντριά, λόγω της ενασχόλησης των
κατοίκων µε την κτηνοτροφία, τα οποία συγκεντρώνονται εκατέρωθεν του οδικού άξονα που
οδηγεί στον οικισµό και στα βόρειά του.
Το ανάγλυφο κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αξιόλογες
θέσεις που προσφέρουν καλή θέα.
•

Λακκιά (438 κάτοικοι)

Ο οικισµός της Λακκιάς απέκτησε σχέδιο µε την διανοµή του Υπουργείου Γεωργίας το 197980. Ο ιστός του είναι συνεκτικός και δεν χαρακτηρίζεται από κανονικότητα. Ο οικισµός είναι
αραιοδοµηµένος. Έχει αναπτυχθεί ακτινωτά γύρω από το κέντρο, όπου συγκεντρώνονται
όλες σχεδόν οι κοινωφελείς λειτουργίες και οι κοινόχρηστοι χώροι. Τα σπίτια του οικισµού
προέρχονται κατά κύριο λόγο από δύο διαφορετικές περιόδους. Έτσι, συνυπάρχουν τα
παλαιότερα (~1950-60), µονώροφα, χωρίς αποθήκες σπίτια, µε τα νεώτερα που είναι
διώροφα και µεγαλύτερα. Οι κατοικίες των δύο αυτών περιόδων βρίσκονται διάσπαρτες µέσα
στον οικισµό. Ωστόσο, οι περισσότερο καινούργιες συναντώνται στα βόρεια και στα
ανατολικά, ενώ οι παλαιότερες στα νοτιοδυτικά του οικισµού. Στο κέντρο συναντώνται
παλαιά, αλλά νεόκτιστα σπίτια. ∆υτικά στο χωρίς ρυµοτοµικό σχέδιο τµήµα, η περιοχή είναι
αδιαµόρφωτη µε λίγα διάσπαρτα νεόκτιστα σπίτια.
Το κέντρο της Λακκιάς ορίζεται από την Εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου µε την πλατεία της
και µία ακόµα πλατεία νότια αυτής. Στο κέντρο συγκεντρώνονται οι ελάχιστες χρήσεις
αναψυχής και εµπορίου του χωριού.
•

Μονοπήγαδο (227 κάτοικοι)

Ο οικισµός του απέκτησε σχέδιο µε τη διανοµή του Υπουργείου Γεωργίας το 1978. Ο ιστός
του είναι ακανόνιστος και άναρχος. Σε αυτό συντελούν οι µικρές κλίσεις του εδάφους και τα
ρέµατα που τον διαπερνούν.
Τα σπίτια του οικισµού είναι καινούρια, διώροφα, µε στέγη και βρίσκονται σε καλή
κατάσταση. Τα περισσότερα από αυτά δε διαθέτουν αποθήκες, ωστόσο υπάρχουν µεγάλες
αποθήκες διάσπαρτες µέσα στον οικισµό. Ο οικισµός είναι γενικά αραιοδοµηµένος.
Η κεντρική πλατεία του Μονοπήγαδου ορίζεται από την εκκλησία, το χώρο του πολιτιστικού
συλλόγου, την παιδική χαρά, το πάρκο µε το Ηρώο και το γήπεδο, ενώ συµπληρώνεται µε
χρήσεις αναψυχής. Μέσα από τον οικισµό διέρχονται ρέµατα. Το κεντρικό που είναι και το πιο
µεγάλο διασχίζει τον οικισµό κατά µήκος και τον χωρίζει στην ουσία σε δύο τµήµατα. Σε
ορισµένα σηµεία έχει καταπατηθεί. Κλάδος του κεντρικού ρέµατος καταλήγει νοτιοανατολικά
του οικισµού σε ένα χώρο µε στάσιµο νερό («µπάρα»). Παλαιότερα χρησιµοποιούνταν για
την υδροδότηση, όµως σήµερα αποτελεί πηγή ρύπανσης για τον οικισµό.

2.2.10.2 Οικιστικοί θύλακες
Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν και οκτώ οικιστικοί θύλακες στην περιοχή:
Η Φιλοθέη, η Λήδα Μαρία, τα Φαρµακεϊκα, το Άνω Σχολάρι ,το Λειβαδίκι.
 Φιλοθέη (232 κάτοικοι)
Αποτελεί οικιστικό συνεταιρισµό που δηµιουργήθηκε από τους Τοπογράφους Μηχανικούς.
Στον οικισµό αυτό εντοπίζεται χρήση αµιγούς κατοικίας, αφού ο σκοπός της σύστασής του
δεν ήταν άλλος από την κάλυψη στεγαστικών αναγκών πρώτης κατοικίας.
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Ο οικισµός αυτός είναι κτισµένος σε ανάγλυφο µε έντονες κλίσεις και ρεµατιές – βόρεια,
ανατολικά και δυτικά – οι οποίες αποτελούν τα φυσικά του όρια, ενώ απολαµβάνει την
αξιόλογη προς τον Θερµαϊκό θέα.
 Λήδα – Μαρία
Η ανοικοδόµηση του οικισµού άρχισε προ 20ετίας µε το ειδικό διάταγµα ρυµοτοµίας και έχει
σήµερα 525 περίπου κατοίκους.
 Φαρµακέικα
Η περιοχή των Φαρµακέικων θεωρείται ως ιδιαίτερη ζώνη της ευρύτερης περιοχής, όπου
χωροθετείται και ο οµώνυµος µικρός οικισµός. Ο οικισµός δεν είναι οριοθετηµένος µε
Απόφαση Νοµάρχη. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η µεγάλη εγγύτητα µε το αεροδρόµιο
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, αλλά κυρίως το γεγονός ότι κατά το µεγαλύτερο µέρος του εµπίπτει εντός του
1028 αεροδιαδρόµου. Η ευρύτερη περιοχή των Φαρµακεϊκων χαρακτηρίζεται από χέρσες και
άγονες εκτάσεις. Στο ύψος της γέφυρας του Ανθεµούντα διαπιστώνεται παράνοµη
κατάτµηση γης σε πολύ µικρά οικόπεδα.
 Άνω Σχολάρι (Μπασασλί, 178 κάτοικοι)
Το Άνω Σχολάρι είναι οικιστικός θύλακας προϋφιστάµενος του 1923 µε κτίσµατα διώροφα και
ισόγεια, στην πλειονότητά τους ερειπωµένα και εντάσσεται διοικητικά στο τοπικό διαµέρισµα
Τριλόφου. Με απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης έχει χαρακτηριστεί οικισµός
«αξιόλογος», µε χώρους και κατοικίες ειδικών προδιαγραφών, καθώς ο πολεοδοµικός
κανονισµός, που εγκρίθηκε το 1999, προστατεύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χωριού.
Επικοινωνεί µε τον κύριο οικισµό µέσω του ανισόπεδου κόµβου και της επαρχιακής οδού που
συνδέει Άνω και Κάτω Σχολάρι. Το τοπικό δίκτυο του οικισµού, κατά το πλείστον
ασφαλτοστρωµένο, εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του οικισµού όσο και τα όρια Απόφασης
Νοµάρχη και τον εκτός σχεδίου δοµηµένο χώρο.
 Λειβαδίκι
Πρόκειται για οικιστικό θύλακα προϋφιστάµενο του 1923 που εντάσσεται διοικητικά στο
διαµέρισµα Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παλαιότητας του
οικισµού είναι το διώροφο παλαιό κτίσµα που διακρίνεται στην είσοδο του οικισµού. Η
πλειονότητα των κτισµάτων (κύρια αγροτική κατοικία) είναι νέες κατασκευές.

2.2.10.3 Οικοδοµικοί συνεταιρισµοί
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης υπάρχουν οι εξής 4 οικοδοµικοί συνεταιρισµοί:
 Η «Φιλοθέη» των Τοπογράφων Μηχανικών, µε εγκεκριµένη πολεοδόµηση και
υλοποίηση των υποδοµών στο σύνολο της περιοχής. Ένα µεγάλο τµήµα του οικισµού
έχει κτιστεί (περίπου το 50%), γι’ αυτό και αναφέρεται χωριστά στο κεφάλαιο
Οικιστικοί Θύλακες.
 Ο οικοδοµικός συνεταιρισµός πολυτέκνων «Άγιος ∆ηµήτριος» στη Τοπική
Κοινότητα Τριαδίου, έχουν στη κατοχή του, δύο τεµάχια (48.625-3δ και 39.000-3ε
τ.µ.) συνολικής επιφάνειας 87.625 τ.µ. και βρίσκονται στη περιοχή επέκτασης
(σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ) στα βορειοδυτικά του παλιού οικισµού. Από το
1978 µε Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (289373/3777/24.05.78) τα δύο αυτά
τµήµατα παραχωρούνται στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών µε σκοπό τη
δηµιουργία µονίµου κατοικίας των µελών του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού
Πολυτέκνων «Άγιος ∆ηµήτριος». Τα ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης µε την υπ’ αριθµ.
4047/23.07.1996 πράξη του χαρακτηρίζει το 3δ τµήµα ως δασική έκταση η οποία
είναι οριστική.

-55-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

 Ο οικοδοµικός συνεταιρισµός πολυτέκνων «Άγιοι Πάντες», έχει στην
κυριότητά του έκταση 72.000 τ.µ. για στεγαστικές ανάγκες πρώτης κατοικίας 68
οικογενειών, στη Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων. Το 1998 η οµάδα πολυτέκνων
ξεκινάει τη διαδικασία υλοποίησης του οικοδοµικού συνεταιρισµού σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του Π∆ 93/1987. Μετά από εγκρίσεις των αρµοδίων φορέων (∆ιεύθυνση
Γεωργίας, Εφορείες 4η – 9η -16η , Ο.Ρ.Θ.Ε.,) εγκρίνεται η χωροθέτηση και η οικιστική
καταλληλότητα µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1348/20.11.1996). Το
Συµβούλιο της Επικρατείας µε το 224/1999 Πρακτικό Συνεδριάσεως απορρίπτει την
έγκριση της Πολεοδοµικής µελέτης σε έκταση ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων,
σύµφωνα µε τους ειδικούς στόχους του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και µε το
σκεπτικό αυτό δεν εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη σε περιοχή εκτός της περιαστικής
ζώνης και σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν 1947/1991 δεν πληρεί τις προϋποθέσεις
ως προς τις ανάγκες του ευρύτερου πολεοδοµικού σχεδιασµού.
 Η οικιστική οµάδα των ∆ικαστικών, έχει στην κυριότητά της έκταση 55
στρέµµατα περίπου (10 αγροτεµάχια οριστικής διανοµής του Υπουργείου Γεωργίας),
στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων και πρόκειται να
καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες 200 ατόµων περίπου. Με το υπ’ αρ. 432 ∆ ΦΕΚ της
23.06.1995 εγκρίνονται η χωροθέτηση και η οικιστική καταλληλότητα της έκτασης
καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη γαιών που ανήκουν σε
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς για κάποιους από τους οποίους υπάρχουν εκκρεµείς
διαδικασίες και είναι οι εξής:
−

Αµέρικαν εξπρές : περιοχή «Οσίας Ξένης», Πλαγιάρι, 25 µέλη

−

Γενναιούπολις : θέση «Καµήλα», Τρίλοφος, 97 µέλη

−

Πρότυπος οικολογικός: θέση «Μηδέν», Καρδία, 25 µέλη

−

Μυγδονία: περιοχή «Οσίας Ξένης», Πλαγιάρι, 53 µέλη

−

Γκαραγκάνη: θέση «Καµήλα», Τρίλοφος, 25 µέλη

−

Ιπποκράτης: θέση «Καµήλα», Τρίλοφος, 400 µέλη

Τέλος στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών, και ειδικότερα στην περιοχή της Λακκιάς, θέση
«Λανάρι», υπάρχουν οι ακόλουθοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί:
−

Εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη για έκταση 326 στρεµµάτων περίπου της οικιστικής
οµάδας των καθηγητών και των υπαλλήλων του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 298∆/10-5-1995).

−

Έγκριση οικιστικής καταλληλότητας υπάρχει για έκταση οµάδας µηχανικών, 88
στρεµµάτων περίπου (ΦΕΚ 47∆/1-2-1995) και για έκταση 114,3 στρεµµάτων του
Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Χηµικών Θεσσαλονίκης.

−

Τέλος, άλλοι δύο συνεταιρισµοί, υπαλλήλων ∆ΕΗ και Ποντίων Επιστηµόνων Βορείου
Ελλάδος «Οι Υψηλάντηδες» έκτασης 156 στρεµµάτων) διαθέτουν εκτάσεις στην ίδια
περιοχή.

-56-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

2.3 Βασικές υποδοµές
2.3.1 Μεταφορικό δίκτυο

2.3.1.1 Περιαστικό οδικό δίκτυο
Η περιοχή του δήµου Θέρµης διασχίζεται από υπερτοπικούς οδικούς άξονες, που αποτελούν
τµήµατα του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου. Συγκεκριµένα:
α. Εθνικές οδοί (δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, Υ.Α. ∆ΜΕΟ/ε/ο/1308/ 1995, ΦΕΚ 30
Β/19.1.1996):
 Εθνική οδός 16 (Ε.Ο. 16): «Θεσσαλονίκη – Γαλάτιστα – Άγιος Πρόδροµος – Αρναία –
Παλαιοχώριο – Στρατώνι – Ιερισσός», που διασχίζει τον δήµο µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ
και διέρχεται από την περιοχή ΕΜΟ του οικισµού Θέρµης, καθώς και από τους
οικισµούς Ν. Ραιδεστού και Βασιλικών.
 Εθνική οδός 67 (Ε.Ο. 67): «Θεσσαλονίκη – Ν. Μηχανιώνα».
 Εθνική οδός «Νέα ∆ιαγώνιος» και η επέκτασή της «Θεσσαλονίκη – Ν. Καλλικράτεια –
Ν. Μουδανιά», που διασχίζει τον δήµο µε κατεύθυνση Β-Ν και διέρχεται από τον
οικισµό της Καρδίας.
β. Επαρχιακές οδοί (πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο, Υ.Α. ∆ΜΕΟ/ε/ο/266/1995, ΦΕΚ 293
Β/17.4.1995):
 Επαρχιακή οδός 27 (Επ.Ο. 27): «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – Περαία – Επιβάτες
– Αγία Τριάδα – Ν. Μηχανιώνα».
 Επαρχιακή οδός 28 (Επ.Ο. 28): «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – Πλαγιάρι – Επανοµή
– όρµος», που διέρχεται από τον οικισµό του Πλαγιαρίου.
 Επαρχιακή οδός 29 (Επ.Ο. 29): «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – Τρίλοφο προς Ν.
Μουδανιά», που διέρχεται από τον οικισµό του Τριλόφου.
 Επαρχιακή οδός 30 (Επ.Ο. 30): «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης – Ν. Ρύσιο – Αγία
Παρασκευή – Σουρωτή – Βασιλικά», που διέρχεται από τους οικισµούς Ν. Ρυσίου,
Ταγαράδων, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής και Βασιλικών.
 Επαρχιακή οδός 31 (Επ.Ο. 31): «Βασιλικά – Περιστερά – Λιβάδι», που διέρχεται από
τους οικισµούς Περιστεράς και Λιβαδίου.
Οι παραπάνω οδικοί άξονες δίνουν τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης της περιοχής του δήµου
µε το οδικό δίκτυο του νοµού Θεσσαλονίκης και της λοιπής χώρας, καθώς και δυνατότητα
σύνδεσης των δηµοτικών ενοτήτων και των οικισµών του δήµου µεταξύ τους και µε τους
όµορους δήµους.
Ωστόσο, η διέλευση των παραπάνω αξόνων από τους οικισµούς που προαναφέρθηκαν,
δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα οδικής ασφάλειας, αποκοπής χρήσεων, ηχορύπανσης και
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Τα γεωµετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των παραπάνω οδικών αξόνων είναι
ανεπαρκή.
Η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών δεν λειτουργεί ως κλειστός αυτοκινητόδροµος, όπως
σχεδιάστηκε, αλλά κατά µήκος της υπάρχουν παράνοµες συνδέσεις (Θέρµη, Καρδία). Το
πλάτος της είναι ανεπαρκές για το µέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου που πρέπει να
εξυπηρετήσει, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, κατά τους οποίους ο φόρτος αυξάνει
λόγω των µετακινήσεων προς και από Χαλκιδική. ∆εν έχουν ολοκληρωθεί σε όλο το µήκος
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της οι παράπλευρες οδοί, µε αποτέλεσµα αφενός να µην υπάρχει πλήρης εξυπηρέτηση των
παροδίων χρήσεων και αφετέρου να χρησιµοποιείται ο βασικός άξονας για τις τοπικές
µετακινήσεις.
Ιδιαίτερα λειτουργικά προβλήµατα εντοπίζονται στις Ε.Ο. 16 και Επ.Ο. 30. Οι οδοί αυτές
διαθέτουν µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Η Ε.Ο. 16 έχει προβλήµατα χάραξης και
κάθετων συνδέσεων.
Τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες τοπικές βελτιώσεις (π.χ. κόµβος Λακκιάς, κυκλικός
κόµβος Σέδες) και έχει δηµοπρατηθεί από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» έργο επεµβάσεων
οδικής ασφάλειας, που περιλαµβάνει διαµορφώσεις κόµβων, τοπικές διαπλατύνσεις και
βελτιώσεις οδοστρώµατος, ηλεκτροφωτισµού και σήµανσης.
Η Επ.Ο. 30 έχει πολύ κακή χάραξη και διαθέτει πολύ στενές λωρίδες κυκλοφορίας. Επιπλέον,
η ανεπάρκεια του φωτισµού και της σήµανσης και η κακή συντήρησή τους δηµιουργούν
σοβαρά προβλήµατα οδικής ασφάλειας.

2.3.1.2 Οδικό δίκτυο οικισµών
Το µεγαλύτερο µέρος του οδικού δικτύου των οικισµών είναι ασφαλτοστρωµένο, αλλά δεν
διαθέτει πεζοδρόµια επαρκούς πλάτους. Ειδικά οι οδοί των προϋφιστάµενων του 1923
οικισµών (Βασιλικά, Τρίλοφος, Λιβάδι, Περιστερά) δεν διαθέτουν καθόλου πεζοδρόµια, στο
µεγαλύτερο µήκος τους, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα οδικής ασφάλειας για τους
πεζούς.
Στη Θέρµη έχουν γίνει σηµαντικές επεµβάσεις για τη βελτίωση των µετακινήσεων των πεζών
(πεζόδροµος Καραολή & ∆ηµητρίου, επεκτάσεις πεζοδροµίων στις οδούς Ηρώων
Πολυτεχνείου και Ελ. Βενιζέλου, διαµόρφωση σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της Ταβάκη,
ανάπλαση πλατείας Παραµάνα). Επίσης, γίνεται η κατασκευή αναπλαστικών παρεµβάσεων
στον άξονα Β. Ταβάκη και Καραολή & ∆ηµητρίου (από Καπετάν Χάψα ως το φράγµα). Το
έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α.
Επεµβάσεις για τη βελτίωση των µετακινήσεων των πεζών έχουν γίνει και στα Βασιλικά
(κατασκευή και επεκτάσεις πεζοδροµίων στις οδούς Φ. Πατίκα, Μακεδονοµάχου Πατίκα,
Καπετάν Χάψα και πλατεία µπροστά στην Αγροτική Τράπεζα). Πεζοδρόµια (σε συνδυασµό µε
εσοχές για στάθµευση) κατασκευάστηκαν και στην οδό Περικλέους, που συνδέει τον Τρίλοφο
µε το Πλαγιάρι, καθώς και στην κεντρική οδό ΟΧΙ του Κ. Σχολαρίου.
Τέλος, στην Περιστερά έχουν γίνει αναπλαστικές παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από
τον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα.
Τα οδικά δίκτυα των περιοχών επέκτασης σχεδίου, για τις οποίες υπάρχει εγκεκριµένη
ρυµοτοµική µελέτη, δεν είναι πλήρως διανοιγµένο. Έχει κατασκευαστεί σηµαντικό µέρος του
οδικού δικτύου της περιοχής επέκτασης της Θέρµης. Το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη. Επίσης,
έχει κατασκευαστεί µέρος του οδικού δικτύου της εγκεκριµένης επέκτασης σχεδίου της
Σουρωτής.

2.3.1.3 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η περιοχή του δήµου Θέρµης εξυπηρετείται από τις αστικές λεωφορειακές γραµµές του
Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που συνδέουν τον δήµο µε το
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και τους οικισµούς
του δήµου µεταξύ τους.
Από την περιοχή του δήµου διέρχονται έξι (6) λεωφορειακές γραµµές του Ο.Α.Σ.Θ.:
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−

66 (Χαριλάου-Θέρµη) και παραλλαγές: διέρχεται από τον οικισµό της Θέρµης.

−

67 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Τριάδι) και παραλλαγές: διέρχεται από τους οικισµούς Θέρµης και Τριαδίου.

−

69 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Επανοµή) και παραλλαγές: διέρχεται από τον οικισµό του Πλαγιαρίου.

−

70 (Ν.Σ. Σταθµός-Επανοµή) και παραλλαγές: διέρχεται από τον οικισµό του Πλαγιαρίου.

−

87 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Ν. Ρύσιο-Βασιλικά) και παραλλαγές: διέρχεται από τους οικισµούς Ν.
Ρυσίου, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής, Βασιλικών, Αγίου
Αντωνίου, Μονοπηγάδου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Λακκιάς.

−

88 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Μεσηµέρι) και παραλλαγές: διέρχεται από τους οικισµούς Τριλόφου,
Καρδίας, Α. Σχολαρίου και Κ. Σχολαρίου.

Οι παραπάνω λεωφορειακές γραµµές, καθώς και οι γραµµές 72 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Ν. Μηχανιώνα), 76
(και παραλλαγές, Α.Σ. ΙΚΕΑ-Αγγελοχώρι), 78 (ΚΤΕΛ-Αεροδρόµιο), 79 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Αεροδρόµιο),
2 (Α.Σ. ΙΚΕΑ-Ν.Σ.Σ.) και 36 (και παραλλαγές της, Βούλγαρη-Α.Σ. ΙΚΕΑ), διέρχονται από την
ευρύτερη περιοχή του δήµου, χωρίς να εξυπηρετούν τους οικισµούς.
Στο υφιστάµενο δίκτυο λεωφορειακών γραµµών παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα, όπως
έλλειψη άµεσων συνδέσεων µεταξύ οικισµών και µε την έδρα του δήµου (οι συνδέσεις αυτές
εξυπηρετούνται µέσω µετεπιβίβασης στον σταθµό ΙΚΕΑ), προβλήµατα στην κάλυψη των
επεκτάσεων των οικισµών, που ανοικοδοµούνται και προβλήµατα στην πυκνότητα των
δροµολογίων, ιδιαίτερα ορισµένες ώρες της ηµέρας.
Στον πρώην δήµο Θέρµης λειτουργούσε δηµοτική συγκοινωνία, η οποία συνεχίζει να
λειτουργεί και συνδέει µε τη Θέρµη (έδρα του ∆ήµου), τους οικισµούς Ταγαράδων, Ν.
Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Φιλοθέης. Επιπλέον, τα λεωφορεία διέρχονται και από το Κέντρο
Υγείας Θέρµης.

2.3.1.4 Στάθµευση
Η ζήτηση στάθµευσης εντός των οικισµών του δήµου καλύπτεται από θέσεις στο οδικό
δίκτυο και θέσεις εκτός οδού (σε χώρους στάθµευσης των κατοικιών, εντός των οικοπέδων,
σε αδόµητα οικόπεδα κ.λ.π.). Οργανωµένη στάθµευση εκτός οδού υπάρχει µόνο στον
οικισµό της Θέρµης (δηµοτικός υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία
Παραµάνα και δύο υπαίθριοι). Επίσης, στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης έχει εφαρµοστεί
σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης.
Στον οικισµό των Βασιλικών έχουν διαµορφωθεί τρεις υπαίθριοι χώροι στάθµευσης,
περιµετρικά των κεντρικών πλατειών ∆ηµαρχείου και Χάνια, που εξυπηρετούν εν µέρει τη
ζήτηση της κεντρικής περιοχής.
Προβλήµατα στάθµευσης παρατηρούνται µόνο στις κεντρικές περιοχές των οικισµών, όπου
συγκεντρώνονται χρήσεις, που έλκουν µεγάλο αριθµό µετακινήσεων (εµπόριο, διοίκηση,
υπηρεσίες κ.λ.π.). Οι µονοδροµήσεις που έχουν εφαρµοστεί (Θέρµη, Ν. Ραιδεστός) και
προγραµµατίζεται να εφαρµοστούν (Πλαγιάρι, Ν. Ρύσιο, Τριάδι, Τρίλοφος, Καρδία)
επιτρέπουν την παρά την οδό στάθµευση, χωρίς να παρακωλύεται η κυκλοφορία των
οχηµάτων.

2.3.1.5 Θέση του ∆ήµου σε σχέση µε τις κυριότερες αγορές και συγκοινωνιακούς κόµβους
της ευρύτερης περιοχής
Στην περιοχή του δήµου Θέρµης βρίσκεται το Αεροδρόµιο «Μακεδονία», το οποίο αποτελεί
διεθνή συγκοινωνιακό κόµβο της βόρειας Ελλάδας. Η υπό κατασκευή επέκταση του
διαδρόµου προσαπογειώσεων 10-28 και η προγραµµατισµένη επέκταση του αεροσταθµού θα
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αυξήσουν τον αριθµό των επιβατικών και εµπορευµατικών µετακινήσεων, αλλά και θα
δώσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης δροµολογίων µε µεγαλύτερα αεροσκάφη.
Η προβλεπόµενη από το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοµών Μεταφορών σύνδεση του
Αεροδροµίου µε το Μετρό Θεσσαλονίκης, µε µέσο σταθερής τροχιάς, δίνει την προοπτική για
σύνδεση και της περιοχής του δήµου Θέρµης.
Ο ανατολικός σταθµός µετεπιβίβασης των αστικών συγκοινωνιών (Α.Σ. ΙΚΕΑ) βρίσκεται σε
πολύ κοντινή θέση µε τον δήµο Θέρµης. Η θέση αυτή του σταθµού δίνει το πλεονέκτηµα της
δυνατότητας σύνδεσης των περιοχών του δήµου Θέρµης µε το Π.Σ.Θ. και τους µεγάλους
συγκοινωνιακούς κόµβους (Ν. Σιδηροδροµικός Σταθµός, σταθµός ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ).
Τέλος, η θέση της περιοχής του δήµου σε σχέση µε τη θάλασσα παρέχει το πλεονέκτηµα
πρόσβασης στην παραλία (περιοχή αεροδροµίου ή περιοχή παραλίας δηµοτικής ενότητας
Πλαγιαρίου) και δυνατότητα αξιοποίησης θαλάσσιας µεταφοράς προς και από το αστικό
κέντρο της Θεσσαλονίκης.

2.3.1.6 Καταγραφή αναγκών και σχεδιασµού µεταφορικών υποδοµών
Ιεράρχηση του οδικού δικτύου
Απαιτείται νέα λειτουργική κατάταξη του οδικού δικτύου του δήµου Θέρµης, η οποία θα
λάβει υπόψη τις αντίστοιχες των πρώην δήµων Βασιλικών, Μίκρας και Θέρµης, όπως αυτές
προκύπτουν από τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) αυτών (εγκεκριµένο µόνο της
Μίκρας, τα άλλα υπό έγκριση). Η νέα λειτουργική κατάταξη των οδών θα αποσκοπεί στην
οργάνωση του οδικού δικτύου του δήµου, στον προσδιορισµό των γεωµετρικών και
λειτουργικών του χαρακτηριστικών µε βάση τις λειτουργίες που θα εξυπηρετεί, καθώς και
στην αναδιάρθρωσή του µε βάση τις ανάγκες του αναπτυσσόµενου δήµου (αναβάθµιση
υφιστάµενων οδών, νέες χαράξεις, κυκλοφοριακές συνδέσεις κ.λ.π.).
Βελτίωση χαρακτηριστικών υφιστάµενων οδικών αξόνων
Απαιτείται βελτίωση των γεωµετρικών, κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών
των οδικών αξόνων που διέρχονται από την περιοχή του δήµου. Ζητήµατα οδικής ασφάλειας
και όχλησης οικιστικών περιοχών πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Τα έργα
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων Υπηρεσιών. Ο
δήµος πρέπει να ασκήσει πιέσεις προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή ακόµη και να κάνει
προσπάθειες εξεύρεσης των απαραίτητων χρηµατοδοτήσεων για τη µελέτη και κατασκευή
των απαιτούµενων έργων.
Τα τµήµατα του υφιστάµενου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, που απαιτούν
επεµβάσεις είναι:
−

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών: Ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών (service roads),
διευθέτηση των συνδέσεων της Καρδίας και τοποθέτηση ηχοπετασµάτων, διαπλάτυνση
κατά µία λωρίδα ανά κατεύθυνση από τον κόµβο Κ12 µέχρι τον κόµβο της Καρδίας, σε
συνδυασµό µε τις κατάλληλες κυκλοφοριακές διευθετήσεις σε σηµαντικές
εισόδους/εξόδους του άξονα (αρµοδιότητα «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.).

−

Επ.Ο. 30: Βελτιώσεις χάραξης, αντικατάσταση των οδικών τµηµάτων, που διέρχονται
εντός οικισµών µε περιφερειακά τµήµατα που τους παρακάµπτουν, όπως προβλέπεται
από τα υπό έγκριση Γ.Π.Σ. (Ν. Ρύσιο, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά),
ηλεκτροφωτισµός, συνεχής συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης.

−

Επ.Ο. 31: Παράκαµψη Περιστεράς, συνεχής συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης
σήµανσης.
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−

Επ.Ο. 28: Παράκαµψη Πλαγιαρίου, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισµός, συντήρηση
οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης,.

−

Επ.Ο. 29: Ηλεκτροφωτισµός, συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης,
κατασκευή πεζοδροµίων και διαµόρφωση κόµβων στο τµήµα που διέρχεται από τον
οικισµό του Τριλόφου (υπάρχουν οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης). Βελτίωση
χάραξης, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισµός, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση στο
τµήµα της οδού από τον κόµβο της Καρδίας προς Κ. Σχολάρι.

Εκτός από τους παραπάνω χαρακτηρισµένους οδικούς άξονες, απαιτούνται βελτιώσεις σε
δηµοτικούς οδικούς άξονες, που συνδέουν τους οικισµούς του δήµου µεταξύ τους και µε
οικισµούς όµορων δήµων. Συγκεκριµένα, απαιτούνται βελτιώσεις στους δρόµους:
−

Χαριλάου (Θεσσαλονίκη)-Θέρµη και Θέρµη-Πανόραµα: Εφαρµογή του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου, συνδέσεις µε κάθετες οδούς της περιοχής επέκτασης του οικισµού
(διαµόρφωση κόµβων, εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών).

−

Άγιος Αντώνιος-Κ. Σχολάρι: Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης, οριζόντια και κατακόρυφη
σήµανση. Το έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης της δηµοπράτησης και συµβατοποίησης.

−

Τρίλοφος-Επανοµή: ∆ιαπλάτυνση, ασφαλτόστρωση, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση
(υπάρχουν οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης).

−

Βασιλικά-Μονοπήγαδο: Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης και λοιπών απαιτούµενων έργων,
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση.

−

Σουρωτή-Άγιος Αντώνιος-Μονοπήγαδο (και περιφερειακός Αγίου Αντωνίου): Βελτιωτικές
παρεµβάσεις (χάραξη, πρανή), ασφαλτόστρωση, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση.

−

Πλαγιάρι-Περαία: Βελτιωτικές παρεµβάσεις στην οδό που συνδέει τον οικισµό του
Πλαγιαρίου µε την Επ.Ο. 27 («αγελαδόστρατα»), που περιλαµβάνουν διορθωτικές
παρεµβάσεις στη χάραξη του άξονα, διαπλάτυνση και ηλεκτροφωτισµό στο σύνολο του
µήκους και, επιπλέον, κατασκευή πεζοδροµίων και ποδηλατοδρόµου από τον οικισµό
µέχρι την περιοχή του τοπικού ρυµοτοµικού (Ο.Τ. 547, περιοχή νέων σχολείων).

−

Συνδετήριες οδοί Τριλόφου-Καρδίας: Βελτιωτικές παρεµβάσεις στη
ασφαλτόστρωση, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, ηλεκτροφωτισµός.

−

Ανατολική είσοδος Ν. Ρυσίου από Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών: Πεζοδρόµια και
ηλεκτροφωτισµός.

−

∆υτική είσοδος Ν. Ρυσίου: ∆ιαµόρφωση κόµβου και βελτιωτικές παρεµβάσεις στις
συνδέσεις µε Καρδία και Τρίλοφο.

−

Βελτίωση εισόδου Βασιλικών (περιοχή παλιά Σφαγεία), µε κατασκευή γέφυρας στον
Ανθεµούντα και κόµβου επί της Ε.Ο. 16.

χάραξη,

Νέοι οδικοί άξονες
Τα σηµαντικότερα προβλεπόµενα οδικά έργα για την περιοχή του δήµου είναι:
−

Η ολοκλήρωση του νέου άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου (Κ11 – Γαλάτιστα). Ο άξονας
αυτός θα αντικαταστήσει µεγάλο τµήµα της υφιστάµενης χάραξης της Ε.Ο. 16. Θα
ξεκινάει από την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (Κ11, στην περιοχή
Πυλαίας), θα διέρχεται βόρεια της Θέρµης και του Τριαδίου, παρακάµπτοντας τη Ν.
Ραιδεστό και τη Λακκιά και θα συνδέεται µε την Ε.Ο. 16 ανατολικά των Βασιλικών.

−

Η ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (Εξωτερικός Οδικός
∆ακτύλιος), η χάραξη της οποίας, εντός της περιοχής του δήµου Θέρµης, δεν έχει ακόµη
οριστικοποιηθεί. Η οδός αυτή θα φθάνει στην περιοχή του δήµου Θέρµης πίσω από τον
ορεινό όγκο του Χορτιάτη προς το Τριάδι και θα ολοκληρώνεται ανατολικά µέχρι το Κ.
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Σχολάρι, διερχόµενη πλησίον των οικισµών Ν. Ραιδεστού και Αγίας Παρασκευής. Θα
διαθέτει σύνδεση (κάθετο άξονα) µε το Αεροδρόµιο και θα συνδέεται µε ανισόπεδους
κόµβους µε τις Ε.Ο. 16 κα Επ.Ο.30.
−

Κατασκευή οδικού άξονα Καρδίας – Τριλόφου – Ν. Μηχανιώνας – Επανοµής. Υπάρχει
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, που συνδέει την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών µε την
Επανοµή και τη Ν. Μηχανιώνα και διέρχεται νοτίως της Καρδίας, του Τριλόφου και του
Πλαγιαρίου.

Οι παραπάνω νέοι υπερτοπικοί οδικοί άξονες περιλαµβάνονται στο Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο
Υποδοµών Μεταφορών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., το οποίο περιλαµβάνει τον στρατηγικό
σχεδιασµό µεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Οδικό δίκτυο οικισµών
−

Εφαρµογή των προτάσεων των εγκεκριµένων κυκλοφοριακών µελετών στο οδικό δίκτυο
των οικισµών (Τριάδι, Ν. Ρύσιο, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Καρδία).

−

Εκπόνηση (επικαιροποίηση) κυκλοφοριακών µελετών στους οικισµούς Θέρµης και
Βασιλικών, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα κυκλοφοριακά και πολεοδοµικά δεδοµένα.

−

Αναπλάσεις κεντρικών οδικών τµηµάτων στους οικισµούς: οδός Μ. Αλεξάνδρου Τριλόφου
(υπάρχουν οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης), οδός Μιαούλη Πλαγιαρίου
(υπάρχουν οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης), οδός ∆ηµοκρατίας και κεντρική
πλατεία Καρδίας (υπάρχουν οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης), συνδετήρια οδός
Κ. Σχολαρίου µε Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, είσοδοι Αγίου Αντωνίου και
Μονοπηγάδου, πλατεία Ν. Ραιδεστού και οδοί πέριξ αυτής (υπάρχει προµελέτη), οδός
Αγιορειτών Πατέρων Τριαδίου (υπάρχει προµελέτη, εκπονείται οριστική µελέτη), οδός Ρ.
Φεραίου
Ταγαράδων
(υπάρχει
προµελέτη),
οδοί
Κωνσταντινουπόλεως
και
Μεταµορφώσεως Ν. Ρυσίου.

−

Κατασκευή πεζοδροµίων επαρκούς πλάτους στους οικισµούς, µε προτεραιότητα στις
κεντρικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές όπου συγκεντρώνονται µετακινήσεις πεζών
και ιδιαίτερα παιδιών (σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές κ.λ.π.).

−

Κατασκευή πεζοδρόµων εντός των οικισµών (Τριάδι, Ν. Ραιδεστός, Φιλοθέη κ.λ.π.).

−

∆ιανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις των οδικών δικτύων των εγκεκριµένων περιοχών
επέκτασης των οικισµών.

−

Κατασκευή δικτύων ποδηλατοδρόµων εντός των οικισµών και συνδετηρίων των οικισµών
µεταξύ τους.

Μέσα µαζικής µεταφοράς
Η συνένωση των τριών πρώην ∆ήµων Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών δηµιούργησε πρόσθετες
ανάγκες για µετακινήσεις µεταξύ των οικισµών και περιοχών του νέου ∆ήµου.
Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών απαιτείται
αναδιάρθρωση των αστικών λεωφορειακών γραµµών, που διέρχονται από την περιοχή,
πύκνωση των δροµολογίων, βελτίωση και αύξηση της οδικής ασφάλειας των χώρων των
στάσεων, βελτίωση της πληροφόρησης των µετακινουµένων.
Επίσης, είναι απαραίτητος ο συνδυασµός των λεωφορειακών γραµµών του Ο.Α.Σ.Θ. µε τη
δηµιουργία δηµοτικής συγκοινωνίας, η οποία θα λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις γραµµές
του Ο.Α.Σ.Θ., όπως θα επανασχεδιαστούν (αν απαιτηθεί), ώστε το νέο δίκτυο να
ολοκληρώσει τις συνδέσεις των οικισµών του δήµου µεταξύ τους και µε την έδρα του δήµου
και να εξυπηρετεί και άλλες απαραίτητες συνδέσεις, όπως: (α) η σύνδεση των οικισµών του
δήµου µε ειδικές χρήσεις, όπως π.χ. Κέντρα Υγείας Θέρµης και Ν. Μηχανιώνας, (β)
εξυπηρέτηση των µετακινήσεων των µαθητών προς και από τα σχολικά συγκροτήµατα.
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Για τον επανασχεδιασµό των λεωφορειακών γραµµών έχει εκπονηθεί ήδη η Α΄φάση της
µελέτης η οποία έχει παραληφθεί µε την µε αριθµ. 216/2012 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θέρµης. Η ειδική αυτή µελέτη έχει ως αντικείµενο: (α) τον προσδιορισµό των
αναγκών των µετακινουµένων, (β) τον σχεδιασµό λεωφορειακών γραµµών για την
εξυπηρέτηση των αναγκαίων συνδέσεων (σχεδιασµός διαδροµών, χωροθέτηση στάσεων), (γ)
τον λειτουργικό σχεδιασµό της δηµοτικής συγκοινωνίας (χρονικός προγραµµατισµός,
απαιτούµενος αριθµός λεωφορείων και µέγεθος λεωφορείων) και (δ) την κοστολόγηση της
προτεινόµενης δηµοτικής συγκοινωνίας.
Στάθµευση
Απαιτείται εξεύρεση χώρων για τη διαµόρφωση υπαίθριων χώρων στάθµευσης εκτός οδού
στους οικισµούς. Για τον οικισµό του Πλαγιαρίου υπάρχει µελέτη (και τεύχη δηµοπράτησης)
για τη διαµόρφωση τριών υπαίθριων χώρων στάθµευσης (δίπλα στα νεκροταφεία, δίπλα στο
δηµοτικό σχολείο και στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη και Σταδίου).

2.3.2 Περιβαλλοντικές Υποδοµές

2.3.2.1 Υποδοµές ύδρευσης
Η ζήτηση του πόσιµου νερού διαρκώς αυξάνεται. Η διαθεσιµότητα του νερού είναι
περιορισµένη και η οικολογική και αναπτυξιακή αξία µεγενθύνεται γι’ αυτό και τίθεται
επιτακτικά το ζήτηµα της «διαχείρισης της ζήτησής» του. Οι κάτοικοι των πόλεων,
συνηθισµένοι στη σχετική επάρκεια προηγούµενων δεκαετιών, φαίνεται ότι αγνοούν ότι αυτή
η επάρκεια είναι πολύ εύθραυστη και ότι η εξασφάλισή της πέρα από το οικονοµικό κόστος,
έχει επιφέρει, ενδεχοµένως, µείωση στο παραγωγικό δυναµικό ορισµένων περιοχών (λόγω
περιορισµού της δυνατότητας άρδευσης) ή ακόµη οικολογικές διαταραχές σε ορισµένα
οικοσυστήµατα. Η συνειδητοποίηση του προβλήµατος
θα πρέπει να οδηγήσει στον
περιορισµό της κατανάλωσης. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στηρίζεται
στη λογική ότι οι ποικίλες χρήσεις και λειτουργίες του νερού (ύδρευση, άρδευση,
περιβαλλοντικές λειτουργίες, τουρισµός, ενέργεια κ.λ.π.) είναι αλληλεξαρτώµενες.
Υπάρχει µια ικανοποιητική καταγραφή της υδρευτικής κατάστασης συνολικά του ∆ήµου και η
οποία έχει αξιολογηθεί, µετά από τις σχετικές µελέτες, από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων. Εκτός από
τις παρατηρήσεις που αφορούν στις ανάγκες ανόρυξης υδρευτικών γεωτρήσεων και
αναφέρονται στις αναφερθείσες αξιολογήσεις, υπάρχουν και ανάγκες κατασκευής δεξαµενών
και δικτύων ύδρευσης.
Έχουν κατατεθεί φάκελοι υδρευτικής κατάστασης στη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Γενικής
∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες του νέου
∆ήµου Θέρµης οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί.
Στη συνέχεια αναφέρεται για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα η υφιστάµενη κατάσταση των
υποδοµών ύδρευσης καθώς και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την αξιολόγησή
τους για την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια σε νερό ύδρευσης και την σκοπιµότητα των
προτεινόµενων έργων.
Η αξιολόγηση από την ∆/νση Υδάτων της κατάστασης του υδρευτικού δικτύου ενός ∆ήµου
έχει ως στόχο να υπολογίσει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του πόσιµου νερού, που
χρησιµοποιούν οι ∆ήµοι στους οικισµούς τους, έτσι ώστε µε προτάσεις έργων ή υποδείξεις να
πετύχει την ορθολογική διαχείριση αυτού.
Αιτήµατα που αφορούν αναβάθµιση ή εκσυγχρονισµούς αντλιοστασίων, ελέγχους λειτουργίας
εγκαταστάσεων µέσω τηλεδιαχείρισης, ή αντικατάσταση δικτύων λόγω ποιότητας υλικού ή
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παλαιότητας παρόλο που σχετίζονται άµεσα µε τον έλεγχο απωλειών και καλύτερης
διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης δεν άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆/νσης.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια είναι βάση του εγγράφου 3682/6-9-2009
εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Υδάτων.
Όσον αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης, αυτή την περίοδο αξιολογούνται φάκελοι
µελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου για ένα νέο έργο που αφορά στη συνολική
αναδιάρθρωση της υδροδότησης του οικισµού της Θέρµης και της επέκτασης αυτής µε την
κατασκευή νέων δεξαµενών και δικτύων ύδρευσης όπως και αντικατάσταση του παλαιού
δικτύου που είναι από αµίαντο. Η κατασκευή του παραπάνω έργου θα γίνει κατά τµήµατα
έχοντας προτεραιότητα στην υδροδότηση των κατοικιών της επέκτασης. Υπάρχη ανάγκη για
κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων στη Θέρµη (1) και στο Ρύσιο (1). Για όλα τα
υφιστάµενα δίκτυα υπάρχουν σχέδια.
Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης ανά ∆ηµοτική Κοινότητα
αναφέρονται παρακάτω.:
∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης (οικισµοί Θέρµης, Τριαδίου)
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 20.200 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου (18
%), ανέρχονται σε 2.000.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 5.400
m3/day.
Πίνακας 2-12: Γεωτρήσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης
α/α
Περιοχή
Αγροτ.
Χ
Ψ
1
Αεροπορίας
1477
416671
4486847
2
Αµερικάνικα
208
415689
4491032
3
Γηπέδου
Ο.Τ. Γ335/01
416427
4488634
4
Εµπορική
568
415465
4488834
5
Εργοταξίου
537 Ο.T 79/394 417430
4488641
6
Θερµοκηπίου
541
417498
4488486
7
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
2
418557
4487277
8
Κοσµίδη νέα
1435
416164
4487444
9
Λήδα Μαρία
47
415288
4490469
10
Πατσουράκου 1η 1735
415149
4488236
11
Πατσουράκου 2η 1735
415159
4488267
12
Τούµπας Β
541
417881
4489213
13
Τριαδίου
334 γ
419828
4488301
14
Φοιρού Σιδερά
1435
4166383
4487056
15
ΧΑΓΙΑΤ
990
414956
4486090
Συνολική εκµεταλλευόµενη παροχή που χρησιµοποιείται για το δίκτυο

D
130
197
180
288
161
294
243
234
342
109
109
220
300
118
240

Φ
8
8''
8"
8"
8"
8''
8''
8''
8''
8"
8"
8''
8''
8''
8"

Ποιότητα
Πόσιµο
Fe
Νιτρικά
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
425 m3/h

Οι γεωτρήσεις Αµερικάνικα (Γ2) και Κοσµίδη (Γ8) δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί και συνδεθεί
µε το δίκτυο. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη γεώτρηση Αµερικάνικα (Γ2) από τις αναλύσεις
που έγιναν η τιµή του Σιδήρου (Fe) είναι στα όρια του επιτρεπτού µπορεί όµως να
χρησιµοποιηθεί µετά από πρόσµιξη νερού από άλλες γεωτρήσεις.
Η γεώτρηση Γηπέδου (Γ3) χρησιµοποιείται για τις ανάγκες άρδευσης χλοοτάπητα δύο
γηπέδων λόγω της ύπαρξης Νιτρικών περάν των επιτρεπτών ορίων.
Οι γεωτρήσεις Πατσουράκου 1 & 2 (Γ10-Γ11) λειτουργούν εναλλάξ λόγω της µικρής µεταξύ
τους απόστασης.
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Στο δίκτυο ύδρευσης του Τ/∆ Θέρµης υπάγονται οι παρακάτω δεξαµενές εκµεταλλεύσιµης
χωρητικότητας 2.200 m3:
Πίνακας 2-13: ∆εξαµενές ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης
α/α
Περιοχή
1 Λήδα Μαρία
2 Τούµπας
3 Λίτσα (Μικρή)
4 Λίτσα (Μεγάλη)
5 Τριαδίου (Καινούργια)
6 Τριαδίου (Παλιά)
Υδατόπυργος
Λήδα
7
Μαρία
8 Υδατόπυργος Φοιρός

Αγροτ.

Χ

Ψ

CC

Γ

Γ

Γ

Γ

47
540
815 Π
840 Π

415290
417418
417826
417909
420100
419921

4490477
4488975
4489787
4490054
4488764
4488685

500
150
200
500
500
250

4
1
12
12
7
5

9
14
1
1
13
6

10
8
14
14

11

7

13

415305
416391

4490499
4487060

50
50

4
1

9
14

10
15

11

8
8

47
1435

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές
Με λειτουργία 13 ωρών των υφιστάµενων γεωτρήσεων καλύπτονται οι ανάγκες του Τ/∆
Θέρµης, όµως παρόλη την µελλοντική σύνδεση των νέων γεωτρήσεων (Γ2 & Γ8) έχοντας
υπόψη ότι οι γεωτρήσεις Γ1, Γ5, Γ10, Γ11, Γ14 έχουν περάσει το δόκιµο όριο ζωής (20ετία)
καθώς και την µεγάλη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής προτείνεται η ανόρυξη τουλάχιστον
δύο (2) γεωτρήσεων πλησίον υφιστάµενων έργων υποδοµής µε σκοπό να καταργηθούν οι
µεγαλύτερες ηλικιακά γεωτρήσεις µε τις µικρότερες παροχές (π.χ. Γ5, Γ10, Γ14).
Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού (οικισµοί Νέας Ραιδεστού, Φιλοθέης)
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 3.335 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου
(20%), ανέρχονται σε 380.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 1.040
m3/day.
Πίνακας 2-14: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού
α/α
Περιοχή
Αγροτ.
Χ
1
Καναβού
427 Α
418982
2
Φιλοθέης
1296
420966
3
Φιλοθέης (νέα πάνω)
131θ
421536
4
Φιλοθέης (κάτω)
1262ια
421335
5
Χεµπέ
142
419532
6
Χριστοφόρου
ΟΤ 23/186
420034
Συνολική εκµεταλλεύσιµη παροχή που χρησιµοποιείται

Ψ
D
4485433
177
4486373
220
4485964
141
4485758
174
4487277
270
4486136
246
για το δίκτυο

Φ
10"
8''
8''
8"
8''
8''

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
210 m3/h

* Οι Γ3 (Φιλοθέης) και Γ5 (Χεµπέ) είναι καινούργιες γεωτρήσεις και δεν έχουν συνδεθεί
ακόµη µε το δίκτυο ύδρευσης. Πριν τη σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να προηγηθεί έργο
απολύµανσης. Μετά την σύνδεση η εκµεταλλεύσιµη παροχή που θα χρησιµοποιείται για το
δίκτυο θα ανέρχεται σε 280 m3/h.
Για τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Τ. Κοινότητας Ν. Ραιδεστού
λειτουργούν επίσης τρεις δεξαµενές εκµεταλλεύσιµης χωρητικότητας 950 m3 .
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Πίνακας 2-15: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού
α/α
Περιοχή
1 Οικισµού Φιλοθέης
2 Πευκάκια (µικρή)
3 Ν. Ραιδεστού Μεγάλη

Αγροτ.

Χ

Ψ

CC

Γ

Γ

131 θ
1262 ιζ
1262

421454
419991
421314

4486593
4486613
4487337

400
75
500

4
1
2

3
5
6

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές
Με την προσθήκη των νέων γεωτρήσεων η Τοπική Κοινότητα Ν. Ραιδεστού εµφανίζει
ποσοτική και ποιοτική επάρκεια σε νερό ύδρευσης.
Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 1.300 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου
(18%), ανέρχονται σε 145.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 400
m3/day.
Πίνακας 2-16: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων
α/α
Περιοχή
1
Ταγαράδων 1η
2
Ταγαράδων 3η ΛΙΒΑ∆Ι
Συνολική εκµεταλλεύσιµη παροχή

Αγροτ.
Χ
Ψ
D
1686
418555 4484210
180
1586
418653 4484548
207
που χρησιµοποιείται για το δίκτυο

Φ
8
8"

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο
50 m3/h

Η Γ2 (Ταγαράδων 3η ΛΙΒΑ∆Ι) είναι καινούργια και δεν έχει συνδεθεί ακόµη µε το δίκτυο
ύδρευσης.
Για τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων
λειτουργούν επίσης δύο δεξαµενές εκµεταλλεύσιµης χωρητικότητας 550 m3 .
Πίνακας 2-17: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων
α/α
Περιοχή
1 Ταγαράδων
2 Ταγαράδων Polis

Αγροτ.
93 δ
862

Χ
417705
416534

Ψ
4480737
4479288

CC
500
50

Γ
1
1

Γ
2
2

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές
Με την προσθήκη της νέας γεώτρησης η εκµεταλλεύσιµη παροχή που θα χρησιµοποιείται για
το δίκτυο θα ανέρχεται σε 110 m3/h οπότε η Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων θα έχει
ποσοτική και ποιοτική επάρκεια σε νερό ύδρευσης.
Τοπική Κοινότητα Νέου Ρυσίου
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 4.200 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου
(18%), ανέρχονται σε 468.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 1.280
m3/day.
Πίνακας 2-18: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου
α/α
Περιοχή
1
Ζαµπέτογλου
2
Γ2 Γηπέδου
3
Γ3
Συνολική εκµεταλλεύσιµη

Αγροτ.
Χ
Ψ
D
Φ
328
414268
4484550
162
10"
338
414494
4484737
192
8"
350α
414616
4484534
174
8"
παροχή που χρησιµοποιείται για το δίκτυο
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Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
170 m3/h
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Για τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ν.Ρυσίου
χρησιµοποιείται µία µόνο δεξαµενή εκµεταλλεύσιµης χωρητικότητας 500 m3 .
Πίνακας 2-19: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου
α/α
1

Περιοχή
Ν. Ρυσίου

Αγροτ.
1252

Χ
414174

Ψ
4482354

CC
500

Γ
1

Γ
2

Γ
3

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές
Η Τοπική Κοινότητα Ν. Ρυσίου εµφανίζει ποσοτική και ποιοτική επάρκεια σε νερό ύδρευσης.
Από την εξέταση των στοιχείων που αφορούν την υδρευτική κατάσταση όλων κοινοτήτων
και οικισµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης έχει προκύψει συνολικά η αναγκαιότητα
κατασκευής δύο (2) Γεωτρήσεων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης . Η κατασκευή των
γεωτρήσεων αυτών απαιτεί και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και αγωγούς
µεταφοράς νερού προς την πλησιέστερη δεξαµενή.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια είναι βάση του µε αριθµ. 3708/16-9-2009
εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Υδάτων.
Για τη σωστή λειτουργία υδροδότησης της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας είναι απαραίτητο
να κατασκευαστούν µία δεξαµενή υδροδότησης στην Καρδία και αντίστοιχα µια στον
Τρίλοφο χωρητικότητας 500 κ.µ. η κάθε µία. Επίσης να κατασκευαστεί νέο δίκτυο ύδρευσης
από την Καρδία έως το Πλαγιάρι. Για όλα τα υφιστάµενα δίκτυα υπάρχουν σχέδια. Οι
γεωτρήσεις που υπάρχουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας ανά ∆ηµοτική Κοινότητα
αναφέρονται παρακάτω:
∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου (οικισµοί Τρίλοφος, Άνω Σχολάρι)
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 5.700 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου (38
%), ανέρχονται σε 840.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 2.300 m3/day.
Τοπική Κοινότητα Καρδίας
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 2.500 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου
(38%), ανέρχονται σε 370.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 1.000
m3/day. Οι ανωτέρω οικισµοί εξυπηρετούνται από ενιαίο δίκτυο υδροδότησης.
Πίνακας 2-20: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Καρδίας
α/α Περιοχή
Αγροτ. Χ
Ψ
1
Χριστοδουλίδη
955
413836 4484262
2
Κλωνή
205
413841 4483994
3
Κακαρίνου
149
413473 4483365
4
Σαρρή
949
412936 4483690
5
Αποστόλου
6667
409909 4478308
6
Ασκληπιείον
4699
412576 4483531
7
Συναδού
2410
410898 4476018
Σηµερινή εκµεταλλεύσιµη παροχή που χρησιµοποιείται για

D
Φ
140 8"
145 8"
180 8"
180 8"
285 6"
260 8"
360 8"
το δίκτυο

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο
Ακατάλληλο
Πόσιµο
Πόσιµο
Νικέλιο (Ni)
Χλωριούχα
150 m3/h

Η γεώτρηση Γ3 (Κακαρίνου) δεν χρησιµοποιείται λόγω οργανοληπτικού υλικού που καθιστά
το νερό ακατάλληλο για πόση.
Οι γεωτρήσεις Γ6 (Ασκληπιείο) και Γ7 (Συναδού) δεν έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο λόγω
έλλειψης υποδοµών (αγωγοί-αντλιοστάσια). Πρόθεση είναι να χρησιµοποιηθούν για την
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κάλυψη των αναγκών των οικισµών µε πρόσµιξη στις δεξαµενές λόγω της υπέρβασης των
παραµετρικών τιµών σε Νικέλιο (Ni) και Χλωριούχα. Οπότε η συνολική εκµεταλλεύσιµη
παροχή από τα έργα υδροληψίας θα ανέλθει σε 210 m3/h.
Το δίκτυο υποστηρίζεται από ρυθµιστικές δεξαµενές µε τις οποίες το νερό µεταφέρεται
σταδιακά στα διάφορα τµήµατα των οικισµών Τριλόφου και Καρδίας ως εξής :
Πίνακας 2-21: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Καρδίας
α/α
Περιοχή
Αγροτ.
Χ
Ψ
CC
Γ
Γ
Γ
1 Στέρνα (προσυγκέντρωση)
1086 ε
413679
4483134 42,6
1
2
4
Μεταφορά νερού στην δεξαµενή Καρρά
2 Καρρά (προσυγκέντρωση)
962 Α
414208
4481576 49,2
1
2
4
Μεταφορά νερού στην Κεντρική δεξαµενή Καρδίας
3 Κεντρική ∆εξαµενή Καρδίας 1
816
414828
4479257
40
1
2
4
4 Κεντρική ∆εξαµενή Καρδίας 2
816
414828
4479257
40
1
2
4
Μεταφορά νερού στην δεξαµενή Τακάν
5 Τακάν 1
764
414378
4478988 250
1
2
4
6 Τακάν 2
764
414384
4478988 804
1
2
4
Μεταφορά νερού στην Κεντρική δεξαµενή Τριλόφου (Κοτρώνι) και στη δεξαµενή Προφήτης Ηλίας
7 Κοτρώνι 1
679
413205
4479473
70
1
2
4
8 Κοτρώνι 2
679
413205
4479473 125
1
2
4&5
9 Προφήτης Ηλίας
412754
4479318 113
1
2
4
Η Κεντρική δεξαµενή Τριλόφου συµπληρώνεται µε την λειτουργία της Γ5 (Αποστόλου) µέσω της δεξαµενής
Κυφωνίδη
10
Κυφωνίδη (∆εξαµενή-Αντλιοστάσιο)
409818
4478214
60
5

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές
Οι παροχές των γεωτρήσεων αποµειώνονται κατά το ήµισυ την θερινή περίοδο καθώς επίσης
την αδυναµία υδροδότησης συγκεκριµένης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Καρδίας που
συνορεύει µε την Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής προτείνεται η
ανόρυξη τουλάχιστον δύο (2) γεωτρήσεων.
∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 5.750 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου
(38%), ανέρχονται σε 850.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 2.300
m3/day.
Πίνακας 2-22: Γεωτρήσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου
α/α
Περιοχή
Αγροτ.
Χ
Ψ
D
1
Α.1 (1)
393
410784 4482828 230
2
Τριγώνου Α.1 (2)
394
410722 4482985 250
3
Οσία Ξένη Α.1 (3)
264
410205 4483441 200
4
Α.2 (1)
364
410316 4482381 150
5
Α.2 (2)
365
410347 4482299 260
6
Αρδευτική Πλαγιαρίου
320
Σηµερινή εκµεταλλεύσιµη παροχή που χρησιµοποιείται για το δίκτυο
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Φ
8"
8"
8"
8"
8"
8"

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο
Ακατάλληλο
Πόσιµο
125 m3/h
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Η γεώτρηση Γ5 (Α.2 (2)) δεν έχει συνδεθεί µε το δίκτυο λόγω έλλειψης υποδοµών (αγωγόςαντλιοστάσιο).
Η Γ6 (Αρδευτική) ενεργοποιείται κατά την θερινή περίοδο για να βοηθήσει στην κάλυψη των
υδρευτικών αναγκών του οικισµού.
Το δίκτυο υποστηρίζεται από ρυθµιστικές δεξαµενές µε τις οποίες το νερό µεταφέρεται
σταδιακά στα διάφορα τµήµατα του οικισµού.
Πίνακας 2-23: ∆εξαµενές ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου
α/α
1
2
3
4

Περιοχή
Αγροτ.
Χ
∆εξαµενή Α.1 (προσυγκέντρωση) 393
410781
∆εξαµενή Α.2 (προσυγκέντρωση) 364
410347
Ανω ∆εξαµενή Πλαγιαρίου
1103
411210
Κεντρική ∆εξαµενή
1108
411157

Ψ
CC
4482848
48
4482299
27
4479359 1000
4479660 240

Γ
1
4
1
1

Γ
2
5
2
2

Γ
3

Γ

Γ

Γ

3
3

4
4

5
5

6

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ

= οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές

Τα προβλήµατα λεπτόκοκκου υλικού που εµφανίζει το νερό των γεωτρήσεων καθώς και η
πτώση παροχών κατά την θερινή περίοδο προτείνεται να αντιµετωπισθούν µε µικρές
δεξαµενές καθίζησης πλησίον των γεωτρήσεων ή των υφιστάµενων δεξαµενών καθώς και µε
την ανόρυξη δύο τουλάχιστον νέων γεωτρήσεων για να µη γίνεται υπεράντληση των
υφιστάµενων έργων υδροληψίας.
Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου
Σηµερινές ανάγκες σε νερό µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού, που είναι 2.225 µόνιµοι
κάτοικοι κατά την διάρκεια του έτους, συνυπολογιζοµένης της παλαιότητας του δικτύου
(38%), ανέρχονται σε 468.000 m3 /έτος και απαιτείται µέγιστη ηµερήσια παροχή 1.280
m3/day.
Για τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του οικισµού χρησιµοποιούνται οι
παρακάτω δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 450 m3 .
Πίνακας 2-24: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου
α/α
Περιοχή
Αγροτ.
Χ
1
Προφήτη Ηλία Κ.Σχολαρίου
417507
2
Ράπταλα 1 & 2
416965

Ψ
4476472
4477458

CC
150
300

CC = χωρητικότητα σε m3
Από την εξέταση των στοιχείων που αφορούν την υδρευτική κατάσταση όλων κοινοτήτων
και οικισµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας έχει προκύψει συνολικά η αναγκαιότητα
κατασκευής τεσσάρων (4) Γεωτρήσεων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μίκρας, δύο (2) στην
∆ηµοτική Ενότητα Τριλόφου και δύο (2) στη ∆ηµοτική Ενότητα Πλαγιαρίου. Η κατασκευή
των γεωτρήσεων αυτών απαιτεί και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και αγωγούς
µεταφοράς νερού προς την πλησιέστερη δεξαµενή.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια είναι βάση του µε αριθµ. 3708/16-9-2009
εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Υδάτων.
Από την εξέταση των στοιχείων που αφορούν την υδρευτική κατάσταση της ∆ηµοτικής
Ενότητας
Βασιλικών έχει προκύψει συνολικά η αναγκαιότητα κατασκευής έργων
υδροληψίας ως εφεδρικά στις Τοπικές Κοινότητες Σουρωτής και Αγ.Παρασκευής για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών βλάβης – καταστροφής του υφιστάµενου εξοπλισµού.
Επίσης απαιτείται η κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης στα Βασιλικά και δεξαµενής στο
φράγµα Βασιλικών για να θεωρεί επαρκές το δίκτυο ύδρευσης, ενώ παράλληλα απαιτείται
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εγκατάσταση βανών ελέγχου στο δίκτυο ύδρευσης Βασιλικών και Λακκιάς καθώς και
αντικατάσταση µέρους του παλαιού δικτύου ύδρευσης. Στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Αντωνίου
– Μονοπήγαδου χρειάζεται να κατασκευαστεί εφεδρική γεώτρηση για πρόληψη βλάβης
αντλιοστασίου και τοποθέτηση δικτύου επικοινωνίας γεώτρησης Αγ. Ιωάννη & δεξαµενής
Μονοπήγαδου – Αγίου Αντωνίου. Στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου απαιτείται να γίνει
αντικατάσταση αγωγού 500 µ από τη γεώτρηση στη δεξαµενή και τέλος στην Τοπική
Κοινότητα Περιστεράς χρειάζεται να κατασκευαστεί υδρευτική γεώτρηση.
Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών ανά ∆ηµοτική Κοινότητα
αναφέρονται παρακάτω:
∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών (οικισµός Βασιλικών)
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού του οικισµού,
που είναι συνολικά 4.550 κάτοικοι, ανέρχονται σε 420.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 1.150 m3.
Πίνακας 2-25: Γεωτρήσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών
α/α
ΒΑ2
ΒΑ1
ΒΑ3

Περιοχή
Τσαïρια
Τσαïρια
Αι-Γιάννης

Αγροτ.
5611
5358
7837

Χ
425033
425340
426350

Ψ
4481370
4481330
4478095

D
140
150
84

Φ
12
8
10

Sit.
Λ
Λ
Λ

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο
Πόσιµο

Λ = Λειτουργική
Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισµού υπάγονται τρεις δεξαµενές συνολικής εκµεταλλεύσιµης
χωρητικότητας 550 m3 και ένα αντλιοστάσιο χωρητικότητας 50 m3:
Πίνακας 2-26: ∆εξαµένες ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών
α/α
1
2
3

Περιοχή

Αγροτ.

Χ

Ψ

CC

Γ

Γ

Αχριάνη (∆1)
Αχριάνη (∆2)
Αι-Γιάννης (∆3)

8827
8827
7837

425668
425668
425247

4480053
4480053
4478080

250
250
50

ΒΑ1
ΒΑ1
ΒΑ3

ΒΑ2
ΒΑ2

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές –αντλιοστάσια
Η ποσότητα νερού του δικτύου επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά για τις ανάγκες υδροδότησης
των κατοίκων του οικισµού. Η δηµιουργία µιας επιπλέον γεώτρησης βόρεια του οικισµού θα
είναι σε θέση να διασφαλίσει για τα επόµενα χρόνια την προαναφερόµενη ποσοτική και
ποιοτική επάρκεια.
Οικισµός Λακκιάς
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού του οικισµού,
που είναι συνολικά 450 κάτοικοι, ανέρχονται σε 41.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 110 m3.
Πίνακας 2-27: Γεωτρήσεις οικισµού Λακκιάς
α/α
Περιοχή
Αγροτ.
ΛΑ1
βόρεια οικισµού
22
ΛΑ2
ανατολικά οικισµού
3 ρέµα
Λ = Λειτουργική Ε = Εφεδρική

Χ
424518
424658

Ψ
4485518
4485095

D
168
99

Φ
8''
8''

Sit.
Λ
Ε

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο

Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισµού υπάγεται δεξαµενή εκµεταλλεύσιµης χωρητικότητας 100
m3 και ένα αντλιοστάσιο χωρητικότητας 50 m3:
Πίνακας 2-28: ∆εξαµενές οικισµού Λακκιάς
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α/α
∆1

Περιοχή

Αγροτ.

Χ

Ψ

CC

Γ

Γ

7

424448

4485690

100

ΛΑ1

ΛΑ2

βόρεια οικισµού

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές –αντλιοστάσια
Η ποσότητα νερού του δικτύου επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά για τις ανάγκες υδροδότησης
των κατοίκων του οικισµού.
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού του οικισµού,
που είναι συνολικά 1.500 κάτοικοι, ανέρχονται σε 135.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 375 m3.
Πίνακας 2-29: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
α/α
ΑΓΠ1

Περιοχή
Ανθεµούντα π.

Αγρο
τ
1560

Χ
422185

Ψ
4482428

D
200

Φ
8

Sit.
Λ

Ποιότητα
Πόσιµο

Λ = Λειτουργική
Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισµού υπάγονται δύο δεξαµενές συνολικής εκµεταλλεύσιµης
χωρητικότητας 400 m3 :
Πίνακας 2-30: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
α/α
∆1
∆2

Περιοχή

Αγροτεµάχιο

Χ

Ψ

CC

Γ

νοτιοδυτικά οικισµού
νοτιοδυτικά οικισµού

1467
1467

418745
418745

4480921
4480921

200
200

ΑΓΠ1
ΑΓΠ1

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές –αντλιοστάσια
Η ποσότητα νερού του δικτύου επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά για τις ανάγκες υδροδότησης
των κατοίκων του οικισµού. Επειδή όµως λειτουργεί µόνο ένα έργο υδροληψίας προτείνεται η
κατασκευή εφεδρικής γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση βλάβης της
υφιστάµενης.
Τοπική Κοινότητα Σουρωτής
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού του οικισµού,
που είναι συνολικά 1.350 κάτοικοι, ανέρχονται σε 123.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 340 m3.
Πίνακας 2-31: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής
α/α
Σ1

Περιοχή
Κούκος

Αγροτ
229

Χ
423387

Ψ
4481394

D
165

Φ Sit.
8
Λ

Ποιότητα
Πόσιµο

Λ = Λειτουργική
Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισµού υπάγονται δύο δεξαµενές συνολικής εκµεταλλεύσιµης
χωρητικότητας 400 m3 :
Πίνακας 2-32: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής
α/
Περιοχή
Αγροτεµάχιο
α
501
∆1 Μπάρα-νότια οικισµού
501
∆2 Μπάρα-νότια οικισµού

Χ

Ψ

CC

Γ

422942
422926

4479805
4479830

200
200

Σ1
Σ1

CC = χωρητικότητα σε m3
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Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές –αντλιοστάσια
Η ποσότητα νερού του δικτύου επαρκεί ποιοτικά όχι όµως και ποσοτικά για τις ανάγκες
υδροδότησης των κατοίκων του οικισµού. Επειδή λειτουργεί µόνο ένα έργο υδροληψίας
προτείνεται η κατασκευή εφεδρικής γεώτρησης για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών
αλλά και σε περίπτωση βλάβης της υφιστάµενης.
Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου (οικισµοί Αγ.Αντωνίου – Μονοπήγαδου)
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού των οικισµών,
που είναι συνολικά 1.300 κάτοικοι, ανέρχονται σε 120.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 325 m3.
Το υδρευτικό δίκτυο των οικισµών λειτουργεί κυρίως µε γεώτρηση που βρίσκεται στην
κτηµατική περιοχή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών:
Πίνακας 2-33: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
α/α
ΒΑ3

Περιοχή
Αι-Γιάννης

Αγροτ
7837

Χ
426350

Ψ
4478095

D
84

Φ
10

Sit.
Λ

Ποιότητα
Πόσιµο

Λ = Λειτουργική
Για την εξυπηρέτηση του δικτύου Αγ. Αντωνίου έχουν κατασκευαστεί δύο δεξαµενές
συνολικής εκµεταλλεύσιµης χωρητικότητας 320 m3 :
Πίνακας 2-34: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
α/α
∆1
∆2

Περιοχή
βόρεια οικισµού
βόρεια είσοδος οικισµού

Αγροτ.
1355
1348

Χ
423446
422541

Ψ
4477926
4477327

CC
120
200

Γ
ΒΑ3
ΒΑ3

Ενώ για την εξυπηρέτηση του δικτύου Μονοπήγαδου έχουν κατασκευαστεί δύο δεξαµενές
συνολικής εκµεταλλεύσιµης χωρητικότητας 320 m3:
Πίνακας 2-35: ∆εξαµενές οικισµού Μονοπήγαδου
α/
Περιοχή
α
∆1 Καµηλοράχη (βόρεια οικισµού)
∆2 Καµηλοράχη (βόρεια οικισµού)

Αγροτ.

Χ

Ψ

CC

Γ

994ε
994ε

426450
426445

4476775
4476772

120
40

ΒΑ3
ΒΑ3

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές –αντλιοστάσια
Η ποσότητα νερού του δικτύου επαρκεί ποιοτικά όχι όµως και ποσοτικά για τις ανάγκες
υδροδότησης των κατοίκων των οικισµών. Απαραίτητη η πρόβλεψη επιπλεόν γεώτρησης
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής.
Τοπική Κοινότητα Περιστεράς
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού του οικισµού,
που είναι συνολικά 1.200 κάτοικοι, ανέρχονται σε 110.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 300 m3.
Πίνακας 2-36: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς
α/α
Π

Περιοχή
Οικισµός- πηγή

Αγροτ

Χ
429257

Ψ
4488739

-72-

Q
40-50
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Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισµού υπάγονται τρεις δεξαµενές συνολικής εκµεταλλεύσιµης
χωρητικότητας 340 m3 :
Πίνακας 2-37: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς
α/α
∆1
∆2
∆3

Περιοχή
βόρεια οικισµού
νότια του ∆ηµ.Σχολείου
βόρεια οικισµού

Αγροτεµάχιο
εκτός οικισµού
εντός οικισµού
εκτός οικισµού

Χ
429301
429043
429308

Ψ
4488968
4488746
4488962

CC
100
200
40

Γ
Πηγή
Πηγή
Πηγή

CC = χωρητικότητα σε m3
* Η ∆1 & ∆3 βρίσκονται στον ίδιο χώρο
Η ποσότητα νερού της πηγής υπερκαλύπτει ποιοτικά και εν µέρει ποσοτικά τις ανάγκες του
οικισµού. Η λειτουργία και άλλης γεώτρησης θα διασφαλίσει την ποσοτική επάρκεια της
περιοχής για τα επόµενα χρόνια.
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου
Οι σηµερινές ανάγκες σε νερό ύδρευσης µε βάση το ισοδύναµο πληθυσµού των οικισµών,
που είναι συνολικά 850 κάτοικοι, ανέρχονται σε 78.000 m3/έτος. Η µέση απαιτούµενη
ηµερήσια παροχή φθάνει τα 210 m3.
Πίνακας 2-38: Γεωτρήσεις Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου
α/α
Λ1
Λ2

Περιοχή
Οικισµός εντός
Οικισµός εκτός

Αγροτ
-

Χ
433724
433530

Ψ
4485522
4485065

D
100
74

Φ
6''
8''

Sit.
Λ
Λ

Ποιότητα
Πόσιµο
Πόσιµο

Λ = Λειτουργική
Στο δίκτυο ύδρευσης του οικισµού υπάγονται τρεις δεξαµενές συνολικής εκµεταλλεύσιµης
χωρητικότητας ~300 m3 :
Πίνακας 2-39: ∆εξαµενές Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου
α/α
Περιοχή
∆1
βορειοδυτικά οικισµού
∆2
βορειοδυτικά οικισµού
∆3
βορειοδυτικά οικισµού

Αγροτ.
-

Χ
433670
433664
433465

Ψ
CC
4485868 150
4485863 100
4486000 50-80

Γ
Λ1
Λ1
Λ1

Γ
Λ2
Λ2
Λ2

CC = χωρητικότητα σε m3
Γ = Οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις δεξαµενές –αντλιοστάσια
Η ποσότητα νερού του δικτύου επαρκεί ποιοτικά και ποσοτικά για τις ανάγκες υδροδότησης
των κατοίκων του οικισµού.
Συµπεράσµατα
Ένας από τους κυριότερους λόγους για την αλόγιστη χρήση των υδάτινων πόρων που
παρατηρείται σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οφείλεται στο ότι η
κοστολόγηση του νερού δεν ανταποκρίνεται στο πραγµατικό κόστος του αγαθού. Η Οδηγία –
πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για το νερό επιβάλλει την ορθή τιµολόγηση του νερού για όλους τους
χρήστες, κάτι που θα οδηγήσει στον επαναπροσδιορισµό της ζήτησης, σύµφωνα µε τις
πραγµατικές ανάγκες, εξοικονοµώντας έτσι σηµαντικές ποσότητες και συµβάλλοντας στον
στόχο της βιωσιµότητας στη διαχείριση.
Σε ατοµικό επίπεδο πρέπει να γίνεται εξοικονόµηση νερού και να χρησιµοποιείται µε αίσθηµα
οικονοµίας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να υιοθετήσουν ξανά πρακτικές τις οποίες είχαν
επεξεργαστεί παλαιότερα όπως συγκέντρωση των οµβρίων υδάτων σε δεξαµενές ή νέες
µεθόδους όπως το πότισµα του κήπου τους να γίνεται µε νέες ελεγχόµενες µεθόδους.
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Η ∆ΕΥΑ θα πρέπει, εκεί όπου δεν υπάρχουν, να
−

τοποθετήσει συστήµατα τηλεελέγχου

−

τοποθετήσει συστήµατα επικοινωνίας µεταξύ γεωτρήσεων και δεξαµενών

−

καταγράφει τις βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης

−

αποφεύγει τη χρήση της ύδρευσης για ανάγκες άρδευσης

−

τοποθετήσει µετρητές παροχής σε γεωτρήσεις, δεξαµενές και σε καίρια σηµεία του
δικτύου, ώστε να συγκρίνουµε τις συνολικές ποσότητες που παίρνουµε µε τις συνολικές
καταναλώσεις ελέγχοντας τις απώλειες που προκύπτουν από διαρροές, κλοπές νερού, µη
σωστή καταγραφή των υδροµέτρων, καθαρισµό δεξαµενών και άνοιγµα βανών
καθαρισµού µετά από βλάβες

−

παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των γεωτρήσεων µετρώντας στάθµες ηρεµίεςκαι
παροχής και σε περιπτώσεις που µπορεί να ‘ξεκουράζει’ την προβληµατική γεώτρηση
δίνοντας σε λειτουργία εφεδρική εφόσον υπάρχει

−

εκµεταλλευτεί τα όµβρια ύδατα, νερά βροχής κλπ και να τα οδηγεί σε φράγµατα
δεξαµενές για χρήση άρδευσης

−

γίνονται φυσικοχηµικές και µικροβιολογικές εξετάσεις νερού σύµφωνα µε την ΚΥΑ
Υ2/2600/2001 και καθηµερινή µέτρηση του υπολειµµατικού χλωρίου. Τα αποτελέσµατα
των εξετάσεων θα πρέπει να αξιολογούνται έτσι ώστε να επισηµαίνονται µεταβολές
στην ποιότητα του νερού

−

ενηµερώνει τους καταναλωτές για τυχόν µεγάλες καταναλώσεις τους που µπορεί
οφείλεται σε διαρροή του εσωτερικού τους δικτύου

−

προγραµµατίζει ενηµερώσεις για τη σωστή διαχείριση του πόσιµου νερού

ή

να

Κλείνοντας αυτή την ενότητα της ύδρευσης µπορούµε να πούµε ότι η συστηµατική και
αξιόπιστη καταγραφή καθώς και η αξιολόγηση των φυσικών και τεχνητών συστηµάτων από
ποσοτική και ποιοτική άποψη θα οδηγήσουν σε µία ικανοποιητική διαχείριση των υδάτινων
πόρων.

2.3.2.2 Υποδοµές Αποχέτευσης
∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης
Ο πρώην ∆ήµος Θέρµης από το 1990 έχει ξεκινήσει προσπάθειες µελέτης και κατασκευής
έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας ακαθάρτων και βοθρολυµάτων. Για το σκοπό αυτό,
ιδιαίτερα στο ∆ήµο Θέρµης, έχουν επενδυθεί ίδιοι πόροι και ειδική εισφορά δηµοτών και
κατοίκων µε στόχο την προστασία και αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της
ευρύτερης περιοχής.
Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών είναι ο πρώην ∆ήµος Θέρµης να έχει ολοκληρώσει τις
υποδοµές αποχέτευσης ακαθάρτων µε ίδιους πόρους και τµήµα επενδύσεων διαρθρωτικών
ταµείων εδώ και αρκετά χρόνια.
Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά ανά δηµοτική/ τοπική κοινότητα οι υποδοµές
αποχέτευσης που υπάρχουν.
Υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στο Ρύσιο, Ταγαράδες και Ραιδεστό όπου
καταλήγουν στο Βιολογικό της Θέρµης.
Επίσης υπάρχει αποχετευτικό στη Θέρµη και Τριάδι αλλά καταλήγουν στο Βιολογικό
Θεσσαλονίκης της ΕΥΑΘ. Όσον αφορά την επέκταση της Θέρµης γίνεται τώρα µελέτη από
την Τεχνική Υπηρεσία για την αποχέτευση ακαθάρτων της περιοχής.
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Υπάρχουν σε όλη την ενότητα δίκτυα οµβρίων όχι πλήρη ενώ εξελίσσονται αντιπληµµυρικά
έργα και εκπονούνται και αντίστοιχες µελέτες. ∆εν αξιοποιούνται τα όµβρια ύδατα ως
δευτερογενείς υδάτινοι πόροι αλλά διατίθενται σε ρέµατα προς το Θερµαϊκό.
Για όλα τα υφιστάµενα δίκτυα υπάρχουν σχέδια.
∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας
Στον πρώην ∆ήµο Μίκρας δεν υπάρχει παντού αποχετευτικό δίκτυο και ως εκ τούτου η
διαχείριση των λυµάτων γίνεται µε την κατασκευή βόθρων στις οικίες. Τα κτίρια που
βρίσκονται στα εντός σχεδίου οικόπεδα εξυπηρετούνται µε την κατασκευή στεγανών βόθρων
ενώ τα εκτός σχεδίου οικόπεδα κατασκευάζονται βόθροι µε τσιµεντένια δακτυλίδια.
Τον Ιανουάριο του 2007 ξεκίνησε το έργο κατασκευής του κεντρικού δικτύου ακαθάρτων
στο Πλαγιάρι καθώς και η κατασκευή του αγωγού που θα οδηγεί τα λύµατα στη Μηχανιώνα.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί σήµερα. ∆εν έχουν ολοκληρωθεί όµως όλες οι
συνδέσεις παρά µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 50%. Το έργο αυτό εντάσσεται στην
συνολική στρατηγική διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των τουριστικών περιοχών
Θεσσαλονίκης (Θερµαϊκού κόλπου), στις οποίες περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Θερµαϊκού,
Μηχανιώνας, Επανοµής και Μίκρας.
Την τελευταία διετία είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων
Τριλόφου – Καρδίας και ο σχεδιασµός των αγωγών µεταφοράς των λυµάτων µέχρι το
κεντρικό αντλιοστάσιο του πρώην ∆ήµου Μίκρας για την διοχέτευσή τους προς την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Αγγελοχωρίου, µε εκτιµώµενη ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2013.
Η ευρύτερη περιοχή αλλά και οι οικισµοί του πρώην ∆ήµου Μίκρας δεν διαθέτουν σύστηµα
δικτύου όµβριων. Η παροχή των οµβρίων γίνεται λόγω της κλίσης του εδάφους προς τα
περιµετρικά ρέµατα. Η συνεχής ανάπτυξη όµως των οικισµών και η επέκτασή τους προς τα
περιµετρικά ρέµατα εµποδίζει την απρόσκοπτη απορροή και αποµάκρυνση των όµβριων
υδάτων µε αποτέλεσµα αυτά να µην βρίσκουν τις φυσικές τους διεξόδους και να καθίσταται
απειλή για ανθρώπους και περιουσίες. Ήδη έχουν εκπονηθεί µελέτες κατασκευής δικτύων
αποχέτευσης όµβριων για το Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο, την Καρδία και το Κάτω Σχολάρι.
∆ηµοτική ενότητα Βασιλικών
Η πλειοψηφία των οικισµών του πρώην ∆ήµου Βασιλικών δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο
αλλά εξυπηρετούνται από σηπτικούς – απορροφητικούς βόθρους, ενώ υπάρχουν και οικισµοί,
όπως η Σουρωτή, που διαθέτει µεν αποχετευτικό δίκτυο αλλά δε διαθέτει Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων µε αποτέλεσµα τα λύµατα να διατίθενται ανεπεξέργαστα στα σηµεία
που καταλήγουν οι υφιστάµενοι συλλεκτήριοι αγωγοί, στον χείµµαρο Ανθεµούντα,
δηµιουργώντας έντονα προβλήµατα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και
απειλή για τη ∆ηµόσια Υγεία.
Τα αστικά λύµατα καταλήγουν ανεπεξέργαστα σε ανοιχτά ρέµατα µε αποτέλεσµα να
απειλούνται άµεσα µε υποβάθµιση αρκετοί περιβαλλοντικοί πόροι. Επισηµαίνεται ότι η
επιφανειακή απορροή του Ανθεµούντα καταλήγει στον Ανατολικό Θερµαϊκό κόλπο,
υποβαθµίζοντας τα νερά κολύµβησης και το γενικότερο οικοσύστηµα. Ο Θερµαϊκός
σηµειώνουµε ότι είναι χαρακτηρισµένος ευαίσθητος αποδέκτης.
Στις επιπτώσεις της υφιστάµενης κατάστασης συµπεριλαµβάνονται η ρύπανση και µόλυνση
των υπόγειων υδροφορέων και του εδάφους, µε πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στη δηµόσια υγεία (µόλυνση νερού άρδευσης, πηγαδιών, προβλήµατα υγείας, υποβάθµιση
παραγωγής, απαξίωση εξοπλισµού, κλπ.)
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Στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πρόταση στο
ΕΠΠΕΡΑΑ µε τίτλο «Έργα ολοκληρωµένης
διαχείρισης
υγρών αποβλήτων της
υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεµούντα» που περιλαµβάνει:
−

Μελέτη – κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θέρµης

−

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών –
Θέρµης

Η βασική προτεραιότητα του έργου αφορά την προστασία των πόσιµων υδροφορέων της
περιοχής εφόσον αυτοί εξυπηρετούν τον πληθυσµό της ευρύτερης περιοχής, όπου
εντοπίζεται έντονη αστικοποίηση και οικονοµική δραστηριότητα του τριτογενή τοµέα
(τουρισµός, υπηρεσίες, αναψυχή).
Επίσης έχουν ολοκληρωθεί από το νέο δήµο Θέρµης οι µελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων των
οικισµών Λακκιάς, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής και επικαιροποιούνται οι µελέτες ακαθάρτων
και επεξεργασίας αυτών για Άγιο Αντώνιο, Μονοπήγαδο, Λιβάδι και Περιστερά.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα προτεινόµενα έργα διαχείρισης (συλλογής- µεταφοράςεπεξεργασίας & διάθεσης) λυµάτων είναι αναγκαία για την αποφυγή των καταστρεπτικών
συνεπειών που µπορεί να έχει για τα εδάφη και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της
ευρύτερης περιοχής του έργου η µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενη τακτικά της διάθεσης λυµάτων
σε απορροφητικούς βόθρους και σε ρέµατα της περιοχής.
Συµπερασµατικά, κλείνοντας αυτή τη παράγραφο διαχείρισης των λυµάτων, καταλήγουµε
ότι η ανάγκη αντιµετώπισης του θέµατος των υγρών αποβλήτων και της προστασίας και
διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης µας υποχρεώνουν να αντιµετωπίσουµε
και να προωθήσουµε τις υποδοµές ακαθάρτων σε όλη την έκταση του νέου ∆ήµου Θέρµης,
λαµβάνοντας υπόψη πλέον το σχέδιο Καλλικράτης καθώς και την έντονη αστικοποίηση που
λαµβάνει χώρα στη περιοχή.
Η αξία των υδάτινων πόρων έχει αξιολογηθεί ως κυρίαρχη από τη δεκαετία του 1980 και για
το λόγο αυτό πολλές πρωτοβουλίες για το θέµα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είχαν ως
σηµείο αναφοράς την υδρογεωλογική λεκάνη του Ανθεµούντα.
Θα πρέπει λοιπόν ο νέος ∆ήµος Θέρµης να προβεί σε ενέργειες – πράξεις διαχείρισης των
ακαθάρτων και των οµβρίων όλων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του µε σκοπό:
−

Την ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων

−

Την προστασία των υδροφορέων και των ακτών κολύµβησης του ανατολικού Θερµαϊκού
Κόλπου

−

Την προστασία του νερού ύδρευσης των οικισµών της λεκάνης Ανθεµούντα, που
παρουσιάζουν µεγάλη αστικοποίηση

−

Την προστασία της δηµόσιας υγείας

−

Την προστασία της ποιότητας του νερού άρδευσης και των αγροτικών προϊόντων

−

Την εφαρµογή της νοµοθεσίας και των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της ΕΕ (ΕΕ
91/271)

−

Την παραγωγή δευτερογενών υδάτινων πόρων προς αξιοποίηση (άρδευση)

Στο πλαίσιο υλοποίησης όλων των ανωτέρω ο ∆ήµος έχει προβεί στην υποβολή των κάτωθι
προτάσεων για χρηµατοδότηση:


Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών
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Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετηρίου µε
συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρµης



Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
συλλεκτήρα Λουτρών – Θέρµης

ακαθάρτων

Λακιάς

και

συνδετηρίου

µε

Παράλληλα ολοκληρώνεται η µελέτη «Αποχέτευσης ακαθάρτων ∆.∆. Θέρµης»

2.3.2.3 Υποδοµές Άρδευσης– Έγγειες Βελτιώσεις
Στη περιοχή του ∆ήµου Θέρµης δεν υπάρχει σήµερα κανένα οργανωµένο αρδευτικό δίκτυο
µεγάλης κλίµακας. Αντί αυτού υπάρχουν γεωτρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κάποιας
υποτυπώδους µορφής αρδευτικά δίκτυα. Τα υποτυπώδη αυτά δίκτυα δεν διαθέτουν τα
χαρακτηριστικά των αρδευτικών δικτύων, δεν είναι οργανωµένα ούτε διαχειρίζονται από
κάποια κεντρική αρχή.
Αποτύπωση των αρδευτικών δικτύων των ∆.Ε. Θέρµης και Βασιλικών έγινε από την
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. το 2001 στο πλαίσιο εκπόνησης της «Μελέτης κατασκευής και ενιαίας
διαχείρισης αρδευτικών δικτυών λεκάνης Ανθεµούντα».
∆ηµοτική ενότητα Θέρµης
Υπάρχει ένα φράγµα που δεν χρησιµοποιείται για άρδευση µέχρι σήµερα παρά µόνο για
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Αντίστοιχα υπάρχει και στο Τριάδι όπου υπάρχει πρόβλεψη
για εκµετάλλευσή του ώστε να το νερό να επεξεργαστεί για χρήση σε πόσιµο νερό.
Πίνακας 2-40: Στοιχεία αρδευτικού δικτύου Θέρµης
∆. Κοινότητα
Θέρµη
Ρύσιο
Ταγαράδες Ραιδεστός
Περιγραφή
Γεωτρήσεις
2
3
4
4
Αντλιοστάσια
2
Κινητήρες
2
4
3
4
Μήκος αγωγών
1.035 µ
14.590 µ
10.930 µ
∆εξαµενές
1
Επίσης στη Θέρµη, Τριάδι, Ρύσιο και Ραιδεστό υπάρχουν αποστραγγιστικά κανάλια αλλά σε
µερικές περιπτώσεις, εξαιτίας των τριών ποταµών της Ραιδεστού που δεν έχουν τελικό
αποδέκτη, πληµµυρίζουν τα χωράφια Ραιδεστού, Τριαδίου και Ταγαράδων.
∆ηµοτική ενότητα Μίκρας
Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από τους υδρονοµείς, χωρίς αυτά να έχουν
διασταυρωθεί, στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Τριλόφου και Πλαγιαρίου υπάρχει αρδευτικό δίκτυο
και από µία γεώτρηση ενώ στο Κάτω Σχολάρι υπάρχει αρδευτικό δίκτυο µήκους 60.000 µ. και
έξι (6) γεωτρήσεις, δύο (2) φράγµατα που συλλέγουν τα νερά της βροχής, µικρές ποσότητες
οµβρίων του οικισµού και µε το νερό αυτό ποτίζεται το γήπεδο και µικρές εκτάσεις
χωραφιών.
Πίνακας 2-41: Στοιχεία αρδευτικού δικτύου Μίκρας
Α/Α
1
2
3
4
5

Ονοµασία Γεώτρησης
(τοπωνύµιο ή χωροταξική)
Α2-1
Αρδευτική Τριλόφου
Βεζυργιάννη
Γέφυρα Μεσηµερίου
Κουτσόγλου

Εξυπηρετούµενο
Τοπικό ∆ιαµέρισµα
Πλαγιάρι
Τρίλοφος
Κ. Σχολάρι
Κ. Σχολάρι
Κ. Σχολάρι
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Α/Α
6
7
8

Ονοµασία Γεώτρησης
(τοπωνύµιο ή χωροταξική)
Καρµαβαλάση
Τσιµπά
Φερενίδη

Εξυπηρετούµενο
Τοπικό ∆ιαµέρισµα
Κ. Σχολάρι
Κ. Σχολάρι
Κ. Σχολάρι

∆ηµοτική ενότητα Βασιλικών
Τα στοιχεία που έχουµε για το αρδευτικό δίκτυο της ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών είναι τα
παρακάτω:
Πίνακας 2-42: Στοιχεία αρδευτικού δικτύου Βασιλικών
∆. Κοινότητα
Περιγραφή
Γεωτρήσεις

Αγ. Αντώνιος
Μονοπήγαδο

Αγ. Παρασκευή

Σουρωτή

Περιστερά
Λακκιά

5

4

2

(3 σε λειτουργία)

Αντλιοστάσια
Κινητήρες
Μήκος αγωγών
∆εξαµενές

1
4
4.000 µ
φράγµα

3
3
10.000 µ

4
4
7.000 µ

2
2.408 µ
1

Είναι σαφές ότι σε όλη την περιοχή υπάρχει έλλειψη οργανωµένων εγγειοβελτιωτικών έργων.
Η έλλειψη αυτή αφορά το σύνολο των έργων που σχετίζονται µε την άρδευση των
καλλιεργειών και συνοψίζονται στα κάτωθι:
•

Συλλογή – αποθήκευση νερού. Πρέπει να κατασκευαστούν έργα που να αποθηκεύουν
επιφανειακό νερό για άρδευση, όπως φράγµατα και λιµνοδεξαµενές.

•

∆ιάθεση – κατανάλωση του νερού. Πρέπει να γίνει ένα συλλογικό αρδευτικό δίκτυο
κατά προτεραιότητα στην Κοινότητα Βασλικών προς αποφυγή φαινοµένων
υπέρµετρης κατανάλωσης του νερού.

•

Αποστράγγιση – Απορροή. Η έλλειψη αποστραγγιστικών δικτύων αφήνει
ανεκµετάλλευτο το επιφανειακό νερό που καταλήγει στο φυσικό του αποδέκτη

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών σε
άνυδρες περιοχές µε είδη προσαρµοσµένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

2.3.2.4 ∆ιαχείριση Απορριµµάτων
Τα θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων αποτελούν κρίσιµο και σηµαντικό αναπτυξιακό και
περιβαλλοντικό θέµα για το Νοµό Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια είχε δηµιουργηθεί πολύ
σοβαρό πρόβληµα µε την χωµατερή των Ταγαράδων η οποία δεχόταν µέχρι και τον Ιούλιο
του 2008 , 1.600 τόνους αστικών απορριµµάτων καθηµερινά από το Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης. Η χωµατερή αυτή που ανήκει στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής
Ενότητας Θέρµης έπρεπε να κλείσει δεδοµένου ότι είχε ξεπεράσει προ πολλού τα όρια
αντοχής της και δεν είχε πλέον χώρο να υποδεχθεί άλλα απορρίµµατα.
Ο νοµαρχιακός σχεδιασµός
διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων προέβλεπε την
κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, η ολοκλήρωση του οποίου καθυστέρησε σηµαντικά
καθώς και το έργο ανάπλασης της χωµατερής Ταγαράδων.
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Τον Ιούνιο του 2008 οι ∆ήµαρχοι των πρώην ∆ήµων, Θέρµης- Μίκρας και Βασιλικών
υπέγραψαν σχέδιο συµφωνίας για τη σταδιακή διακοπή λειτουργίας της χωµατερής
Ταγαράδων.
Σήµερα ο ∆ήµος Θέρµης διαχειρίζεται τα απορρίµµατα µε την καθηµερινή περισυλλογή αυτών
µε δικά του απορριµµατοφόρα και µεταφορά τους στη χωµατερή της Μαυροράχης.
Ο στόλος των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου θεωρείται επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες
του ∆ήµου. Υπάρχουν συνολικά 11 απορριµµατοφόρα εκ των οποίων το ένα είναι ειδικό για
την αποκοµιδή απορριµµάτων από υπόγειους κάδους. Στο σύνολο του ∆ήµου έχουν
τοποθετηθεί συνολικά 64 υπόγειοι κάδοι οι οποίοι µοιράζονται ως εξής: 26 στη Θέρµη, 28
στο Τριάδι και 10 στον τρίλοφο.
Η συλλογή των απορριµµάτων γίνεται καθηµερινά σε όλο το ∆ήµο ενώ το Σάββατο γίνεται µε
µία βάρδια στα κεντρικά σηµεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μίκρας και Βασιλικών και δύο
βάρδιες στη ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης.
Σύµφωνα µε στοιχεία που πήραµε από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης για το 1ο Εξάµηνο του 2011
διαπιστώνουµε ότι ο όγκος των απορριµµάτων είναι πολύ µεγάλος και κρίνεται αναγκαία η
κατασκευή ενός σταθµού µεταφόρτωσης µε σκοπό την µείωση των δροµολογίων και
εποµένως και του κόστους µεταφοράς.
Πίνακας 2-43: Απορρίµµατα στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μαϊος
Ιούνιος
ΣΥΝΟΛΟ

Τόνοι Απορριµµάτων
1.552.590
1.401.750
1.647.700
1.709.400
1.816.830
1.583.020
9.711.290

2.3.2.5 Ανακύκλωση – Κοµποστοποίηση
Ο ∆ήµος Θέρµης υλοποιεί ένα φιλόδοξο (το µεγαλύτερο στην Ελλάδα) πρόγραµµα οικιακής
κοµποστοποίησης για το οποίο φρόντισε να εξασφαλίσει ικανό αριθµό ειδικών κάδων (1.100)
για την κάλυψη των αναγκών µεγάλου αριθµού κατοίκων. Για το πρόγραµµα οικιακής
κοµποστοποίησης ο ∆ήµος Θέρµης παρέχει στους ενδιαφερόµενους κατοίκους ενηµέρωση και
εκπαίδευση από ειδικούς επιστήµονες σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης. Το πρόγραµµα έχει ξεκινήσει σε εθελοντική βάση και υλοποιείται σε
αλλεπάλληλους κύκλους ενδιαφεροµένων κατοίκων από όλα τα διαµερίσµατα του ∆ήµου που
δηλώνουν συµµετοχή και παραλαµβάνουν τον σχετικό κάδο.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η παραγωγή φυσικού λιπάσµατος για τον κήπο και τα
µπαλκόνια µε την χρήση ενός απλού κάδου κοµποστοποίησης και την συγκέντρωση σε αυτόν
των οργανικών οικιακών αποβλήτων (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέµατα, κλπ) που
παράγουµε στο σπίτι µας µε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ορθολογική
διαχείριση των απορριµµάτων, την εξοικονόµηση πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής.
Το 2011 ο ∆ήµος προχώρησε στην υπογραφή νέας προγραµµατικής σύµβασης µε το ΑΠΘ µε
σκοπό την «Επέκταση της Ανακύκλωσης Φυτικών Υλικών στο σπίτι & οργάνωση ∆ηµοτικού
Λαχανόκηπου στο ∆ήµο Θέρµης» και αφορά:
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Την επέκταση του προγράµµατος της Ανακύκλωσης φυτικών υλικών στο σπίτι
(κοµποστοποίηση στη πηγή) και στις νέες ∆ηµοτικές Ενότητες που προέκυψαν από την
µεταρρύθµιση του Καλλικράτη,
Την οργάνωση του πρώτου ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου στην Ελλάδα για ενδιαφερόµενους
δηµότες του ∆ήµου Θέρµης.
Σκοπός της προγραµµατικής σύµβασης είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης, µε τη µορφή
εκπαιδευτικού έργου, στους πολίτες και τα στελέχη του ∆ήµου για την προώθηση της
ανακύκλωσης των φυτικών απορριµµάτων (κοµποστοποίηση) στο σπίτι στο ∆ήµο Θέρµης
καθώς και για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του πρώτου ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου στη
χώρα µας.
O «Καλλικρατικός» ∆ήµος Θέρµης υλοποιεί το Πρόγραµµα Ανακύκλωσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης εξυπηρετούσε
αρχικά τους 11 Καποδιστριακούς ∆ήµους (Θέρµης, Καλαµαριάς, Πυλαίας, Χορτιάτη, Πεύκων,
Πανοράµατος, Βασιλικών, Μίκρας, Επανοµής, Θερµαϊκού, Μηχανιώνας) και πλέον τους 4
Καλλικρατικούς ∆ήµους (Θέρµης, Καλαµαριάς, Πυλαίας- Χορτιάτη, Θερµαϊκού). Αποτελεί
συνεργασία των ∆ήµων µε το αδειοδοτηµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
(Σ.Σ.Ε.∆.) υλικών συσκευασίας την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανηακύκλωσης Α.Ε.
(Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) µε βάσει τις προβλέψεις του Νοµαρχιακού Πλαισίου Σχεδιασµού, του
Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) και του Ν. 2939/2001.
Με την 445/2003 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης παραχώρησε στην ΕΕΑΑ ΑΕ
κατά χρήση τµήµα του 1479 αγροτεµαχίου Θέρµης, έκτασης 7 στρεµµάτων, για δηµιουργία
µονάδας ανακύκλωσης (Κ∆ΑΥ).
Η δοκιµαστική λειτουργία του Κ∆ΑΥ Θέρµης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2007 αρχικά µε
την µεταφορά των απορριµµάτων συσκευασίας από τους ∆ήµους Θέρµης και Καλαµαριάς
ενώ µέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους εντάχθηκαν στο πρόγραµµα και οι υπόλοιποι ∆ήµοι.
Η παραχώρηση του απαραίτητου εξοπλισµού (αρχικά 3.300 κάδοι ανακύκλωσης και 12
απορριµµατοφόρα) από την ΕΕΑΑ στους 11 ∆ήµους ολοκληρώθηκε σταδιακά από τον
Ιανουάριο µέχρι και τον Μάιο του 2007.
Την περίοδο από αρχές Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου 2007 υλοποιήθηκε ευρεία καµπάνια
ενηµέρωσης από την ΕΕΑΑ όπου πραγµατοποιήθηκε διανοµή 120.000 εντύπων και τσαντών
ανακύκλωσης στο σύνολο των 11 ΟΤΑ. Η πλήρης λειτουργία του Κ∆ΑΥ ξεκίνησε µετά και την
ολοκλήρωση της καµπάνιας ενηµέρωσης, δηλαδή τον Ιούνιο του 2007.
Σήµερα ο ∆ήµος Θέρµης διαθέτει για την εξυπηρέτηση του προγράµµατος ανακύκλωσης δύο
(2) οχήµατα συλλογής, τρία (3) οχήµατα 16 m3 , ένα όχηµα 11 m3 τύπου πρέσσας και 1.185
µπλε κάδους.
Τα διαλεγόµενα υλικά περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες: χαρτοκιβώτια, ανάµεικτο χαρτί,
λευκό χαρτί, χάρτινη συσκευασία υγρών, ΡΕΤ φιάλες, ΡΕ φιάλες, PVC φιάλες, ανάµεικτα
υλικά συσκευασίας (ΡΡ και ΡS), ΡΕ φιλµ, συσκευασίες αλουµινίου, συσκευασίες σιδήρου και
γυάλινες συσκευασίες.
Στο ∆ήµο Θέρµης σε συνεργασία µε την ΕΕΑΑ Α.Ε και την Ανατολική Α.Ε. έχουν υλοποιηθεί
οι εξής δράσεις Ανακύκλωσης:
−

∆ράσεις ειδικών ρευµάτων (γυαλί)

−

Καµπάνια πληροφόρησης µε διανοµή ενηµερωτικού εντύπου σε όλα τα νοικοκυριά (το
2007 και το 2009)

−

Πρόγραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα ανακύκλωσης των σχολικών
µονάδων
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−

Σεµινάρια κατάρτισης των στελεχών της υπηρεσίας καθαριότητας για το έργο της
ανακύκλωσης

−

Καταγραφή και έλεγχος του δικτύου των µπλε κάδων

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος Ανακύκλωσης Αν. Θεσσαλονίκης
(5έτη) µπορεί να γίνει η κάτωθι περιβαλλοντική αποτίµηση:
Μείωση των απορριµµάτων που µεταφέρονται στο ΧΥΤΑ κατά 51.937 τόνους
Εξοικονόµηση για τους ΟΤΑ του έργου ποσού ύψους 1.402.300 ευρώ από το τέλος
ταφής µε βάση την τρέχουσα τιµολογιακή πολιτική του ΧΥΤΑ.
 Μείωση των δροµολογίων απορριµµατοφόρων στο ΧΥΤΑ κατά 14.840 δροµολόγια
(εξοικονόµηση καυσίµων, µείωση εκποµπών CO2, βελτίωση κυκλοφοριακού στην
Περιφερειακή οδό, κλπ.)
 Επιµήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ (εξοικονοµήθηκε χώρος για τα ετήσια
απορρίµµατα µιας πόλης ~155.000 κατοίκων)
 Εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας που απαιτούνται για την
παραγωγή των 51.937 τόνων υλικών που ανακυκλώθηκαν (πχ. από την ανακύκλωση
χαρτιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόµησης 883.000 δέντρων).
 Αναβαθµισµένη υπηρεσία καθαριότητας & ουσιαστική ανάπτυξη της ανακύκλωσης
 Ενηµερωτική δράση και πληροφόρηση των κατοίκων και των µαθητών
 ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε συλλογή και διαλογή
 Εκπλήρωση της περιβαλλοντικής υποχρέωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µονάδας ανακύκλωσης, ο ∆ήµος Θέρµης επιτυγχάνει σταθερά
την υψηλότερη απόδοση από τους ∆ήµους που συµµετέχουν. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο
µέσος όρος για τον µήνα Οκτώβριο 2012 ήταν για το ∆ήµο Θέρµης 15,01 κιλά/ κατοικία, ενώ
ο γενικός µέσος για όλους τους ∆ήµους ήταν το ίδιο διάστηµα 9,81 κιλά/ κατοικία.



Οι δήµοι που στέλνουν στη συγκεκριµένη µονάδα τα ανακυκλώσιµα υλικά τους είναι οι ∆ήµοι
Καλαµαριάς, Θερµαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Θέρµης.
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2.4 Κοινωνική Πολιτική,
Αθλητισµός

Υγεία,

Παιδεία,

Πολιτισµός

&

2.4.1 Υγεία – Πρόνοια
Στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Θέρµης λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Θέρµης µε τις ειδικότητες
Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, Μικροβιολόγου, Ακτινολόγου.
Το ΚΥ Θέρµης ανήκει στη ∆ιοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην 4η Υγειονοµική
Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης και είναι εγκαταστηµένο παραπλεύρως της αερογέφυρας
Θέρµης, εξυπηρετεί δε τις ∆ηµοτικές ενότητες Θέρµης και Βασιλικών ενώ η ∆ηµοτική
Ενότητα Μίκρας εξυπηρετείται όσον αφορά τη ∆ηµ. Κοινότητα Πλαγιαρίου από το ΚΥ
Μηχανιώνας.
Σε όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης λειτουργούν Αγροτικά
Ιατρεία και συγκεκριµένα:
−

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Ρυσίου Ιατρός από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 1
φορά/εβδοµάδα

−

Στη Τοπική Κοινότητα
φορά/εβδοµάδα

−

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών Ιατρός Γεν Ιατρικής από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 2
φορές/εβδοµάδα

−

Στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Ιατρός από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 1
φορά/εβδοµάδα

−

Στη Τοπική Κοινότητα Σουρωτής Ιατρός από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 1 φορά/εβδοµάδα

−

Στη Τοπική Κοινότητα
φορά/εβδοµάδα

−

Στη Τοπική Κοινότητα Λακιάς Ιατρός από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 1 φορά/εβδοµάδα

−

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου Ιατρός Γεν Ιατρικής από το Κέντρο Υγείας
Μηχανιώνας 2φορές/εβδοµάδα,

−

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου Ιατρός Γενικής Ιατρικής από το Ιπποκράτειο
Νοσοκοµείο Θεσσαλλονίκης έως 2 φορές/εβδοµάδα,

−

Στη Τοπική Κοινότητα Καρδίας Ιατρός Γεν Ιατρικής από το Κέντρο Υγείας Θέρµης 1
φορά/εβδοµάδα και

−

Στην Τοπική Κοινότητα Κ. Σχολαρίου στο Αγροτικό Ιατρείο γιατρός γενικής ιατρικής από
το Κέντρο Υγείας Θέρµης 1 φορά /εβδοµάδα.

Ταγαράδων

Περιστεράς

Ιατρός

Ιατρός

από

από

το

το

Κέντρο

Κέντρο

Υγείας

Υγείας

Θέρµης

Θέρµης

1

1

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης εξυπηρετείται πρωτίστως από το Κέντρο Υγείας Θέρµης.
Την τελευταία πενταετία αρκετά ιδιωτικά ιατρεία έχουν κάνει την εµφάνισή τους στην
περιοχή και στη ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας σήµερα δραστηριοποιούνται πέντε Παθολόγοι,
τρία Μικροβιολογικά εργαστήρια, τέσσερις Παιδίατροι, τέσσερις Οδοντίατροι, τρεις
Γυναικολόγοι, δύο Καρδιολόγοι, δύο ΩΡΛ, δύο Εργαστήρια Φυσιοθεραπείας, ένα µαγαζί
Οπτικών, ένας Ψυχολόγος, ένα Κέντρο Έρευνας Οικογενειακών Σχέσεων.
Ιδιωτικές κλινικές λειτουργούν στην περιοχή κυρίως στον τοµέα των νευροψυχιατρικών
παθήσεων. Οι κλινικές αυτές είναι: α) κλινική «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» και β) κλινικές «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
και «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».
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Παράλληλα στα Βασιλικά δραστηριοποιούνται ιδιώτες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και
συγκεκριµένα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 2 Παθολόγοι, 3 Νευρολόγοι, 2 Παιδίατροι,
4 Οδοντίατροι, και ένα εργαστήριο Μικροβιολογικών Εξετάσεων. Στην Τοπική Κοινότητα
Σουρωτής δραστηριοποιείται ένας Παθολόγος όπως και στην Τοπική Κοινότητα Αγ.
Παρασκευής.
Στη ∆Ε Θέρµης δραστηριοποιούνται ιδιώτες Παθολόγοι ( 1 Τ.Κ. Ρυσίου, 1 Τ.Κ. Ραιδεστού),
δύο Οδοντίατροι στο Ρύσιο, 1 Παιδίατρος στην Τ.Κ. Ρυσίου και 2 στην Τ.Κ. Ραιδεστού και 1
Καρδιολόγος στη Ραιδεστό,3 Μικροβιολογικά εργαστήρια, 1 Ακτινολογικό, 4 Ορθοπαιδικοί,
Παθολόγοι 5, Παιδίατροι 4, Καρδιολόγος 4, ΩΡΛ 3, ενδοκρινολόγους 2, Γυναικολόγους 4,
Ειδικός διαβητολόγος 1, Οδοντίατροι 17, Χειρούργοι 2, Οφθαλµίατροι 3, ∆ερµατολόγοι 3,
∆ιατροφολόγοι 3, Γαστρεντερολόγος 1, Λογοθεραπευτές 4, Νευρολόγοι 2, Ψυχίατρος 1,
Ουρολόγοι 5, Πνευµονολόγος 1, Ρευµατολόγος 1, Φυσιοθεραπευτές 6.
Τέλος, στην Τοπική Κοινότητα
Ραιδεστού λειτουργεί το Κέντρο Αποκατάστασης
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και το Ψυχιατρικό Κέντρο SAN VITAL. Στην Τοπική Κοινότητα Ρυσίου
λειτουργεί το Ιδιωτικό Γηροκοµείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, το Ιδιωτικό Γηροκοµείο VILLA VERVEDERE
και το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ΕΨΥΚΑ. Στην περιοχή της Θέρµης λειτουργεί το Ιδιωτικό
Γηροκοµείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ, ο πρότυπος οικισµός για την ώριµη ηλικία «Μυρτιά» και η
νευρολογική κλινική ΘΕΡΜΗ.
Στα διοικητικά όρια του πρώην ∆ήµου Μίκρας εκκρεµεί η ανέγερση και λειτουργία των δύο
∆ηµόσιων Νοσοκοµείων ενός παιδιατρικού νοσοκοµείου και ενός ογκολογικού νοσοκοµείου
400 κλινών το καθένα, σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ του πρώην ∆ήµου
Μίκρας και του Υπουργείου Υγείας µετά τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου εκ µέρους του
∆ήµου για το σκοπό αυτό (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2007). Λαµβάνοντας υπόψη τις νεότερες
εξελίξεις στο θέµα και το πάγωµα του έργου θα πρέπει να γίνει ανάκληση της παραχώρησης
από το ∆ήµο Θέρµης.
H 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας & Θράκης το Νοέµβριο του 2010
ενηµέρωσε τη ∆ηµοτική Αρχή του πρώην ∆ήµου Μίκρας ότι στο παράρτηµα έργων ΠΕΠ της
Επιχειρησιακής Συµφωνίας Υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
συµπεριλαµβάνεται το έργο «Κατασκευή και εξοπλισµός νέου Περιφερειακού Ιατρείου
Μίκρας, Προϋπολογισµού 150.000,00€. Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η ∆ΕΠΑΝΟΜ.
Το κτίσµα του Περιφερειακού Ιατρείου θα έχει εµβαδόν 75,96 τµ σύµφωνα µε σχετική
µελέτη της ∆ΕΠΑΝΟΜ. Για το λόγο αυτό ελήφθη η υπ’ αρίθµ. 239/9-12-2010 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Μίκρας για την παραχώρηση µε συµβολαιογραφική
πράξη του υπ’ αρίθµ. 157 οικοπέδου του Ο.Τ.29 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου το
οποίο σύµφωνα µε τη διανοµή του συνοικισµού του 1962 έχει εµβαδόν 398 τµ και καλύπτει
την επιθυµητή δόµηση.
Στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας οι επτά (7) παιδικοί σταθµοί του νέου ΝΠ∆∆ του ∆ήµου
Θέρµης φιλοξενούν 254 βρέφη και 560 νήπια και η συνολική δυναµικότητα των δοµών
αυτών είναι 937 παιδιά, εκ των οποίων τα 618 είναι µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ και τα
319 µε δικά τους τροφεία (Στοιχεία 2012-2013).
Η υπ’αρίθµ. 8/2011 απόφαση του ΝΠ∆∆ καθορίζει για τους δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου
Θέρµης το ύψος των τροφείων στα 110€ για βρέφη και νήπια,επιπλέον του κόστους
µεταφοράς που ανέρχεται στο ποσό των 40,00€ µε εκπτώσεις και ατέλειες για συγκεκριµένες
κοινωνικές οµάδες Για τους µη δηµότες το κόστος των µηνιαίων τροφείων ανέρχεται στα
200,00€. Με την υπ’ αριθµ. 121/2012 απόφαση καθορίστηκε το ποσό των 20,00€ ως µηνιαία
συνδροµή για την παρακολούθηση προγραµµάτων του Κ∆ΑΠ Καρδίας όσων δεν
επιχορηγούνται από το πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
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Οι ∆ηµοτικοί ΒΝΣ και Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου Θέρµης διαθέτουν ένα καλό επίπεδο
παρεχόµενων υπηρεσιών (σίτιση, µετακίνηση, επαρκείς χώροι φιλοξενίας, επαρκείς αύλειοι
χώροι, επαρκές προσωπικό).
Οι εγκαταστάσεις των δοµών χρήζουν βελτίωσης. Για παράδειγµα, οι σταθµοί «ΦΩΛΙΤΣΑ»
στη Ν.Ραιδεστό & «ΓΛΥΚΙΕΣ ΜΕΛΩ∆ΙΕΣ» στην Καρδία λειτουργούν µε ένα τµήµα νηπίων από
2,5 ετών έως την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όταν δεν απορροφώνται τα παιδιά ηλικίας 4-6
ετών από τα τµήµατα του ∆ηµόσιου Νηπιαγωγείου (προνήπια) καθίσταται προβληµατική, για
παιδιά και εκπαιδευτικούς, η φιλοξενία, στο ίδιο τµήµα του Παιδικού Σταθµού, παιδιών
ηλικίας από 2,5 έως 5,5 περίπου ετών. Εποµένως, στον Παιδικό Σταθµό Καρδίας επείγει η
ανέγερση ορόφου για την φιλοξενία επιπλέον 25 περίπου νηπίων. Επιπλέον, για τις δοµές που
λειτουργούν σε µισθωµένους χώρους θα πρέπει να προβλεφθεί είτε η αλλαγή µισθίου για
βελτίωση των προσφερόµενων χώρων (επαρκή σε αριθµό και αναγκαίους χώρους τµήµατα)
είτε η ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων σε περισσότερες ∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες
για καλύτερο επιµερισµό των δοµών π.χ. ανυπαρξία δοµής στο Κ. Σχολάρι της ∆.Ε. Μίκρας,
το οποίο εξυπηρετείται από τον Παιδικό Σταθµό Τ.Κ. Καρδίας. Παράλληλα είναι αναγκαία η
πρόβλεψη δηµιουργίας τµηµάτων Βρεφών στους Παιδικούς Σταθµούς (Ραιδεστού, Βασιλικών,
Θέρµης, Καρδίας) καθώς τα υφιστάµενα τµήµατα των ΒΝΣ, «ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ»,
«ΕΛΑΦΑΚΙΑ», «ΝΟΤΕΣ ΣΤΟΡΓΗΣ», δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση θέσεων αυτής
της ηλικίας.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω βελτίωσης πρόκειται να υποβληθεί πρόταση χρηµατοδότησης για
την Κατασκευή Παιδικού Σταθµού Νέας Ραιδεστού στη πρόσκληση 31 τη ΕΕΤΑΑ.
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Πίνακας 2-45: Υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας
Ονοµασία

Τοποθεσία

∆υναµικότητα
Βρέφη
Νήπια
63
56

«ΝΟΤΕΣ
ΣΤΟΡΓΗΣ»

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

«ΓΛΥΚΙΕΣ
ΜΕΛΩ∆ΙΕΣ»

ΚΑΡ∆ΙΑ

-

31

«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΡΜΗΣ»

ΘΕΡΜΗ

-

107

«ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ»

ΘΕΡΜΗ

81

119

Άδεια Ίδρυσης &
Λειτουργίας
26/ΤΕΕ/9026/11-52009

26/ΤΕΕ/7150/2-62010

Οδός

Εµβαδό κτιρίου

Κύπρου
&
Κολοκοτρώνη
ΟΤ 20, Αρ. Οικ.
113

1.030,36
(έχει
υπόγειο, ισόγειο και
όροφο)

Ευµένους
Καρδιανού,
ΟΤ
54, Αρ. Οικ. 339
& 340

303,72
(έχει
υπόγειο & ισόγειο
Στο κτίριο έχει γίνει
πρόβλεψη
για
ενδεχόµενη
µελλοντική
προσθήκη ενός (1)
ορόφου.
Αυλή
800τµ
περίπου

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς
Ανήκει
στον
∆ήµο και έχει
παραχωρηθεί το
κτίριο για χρήση
στην
∆.Ε.Κ.Π.Α.Μ. µε
την αρ. απόφαση
134/2008

Ανήκει
στον
∆ήµο και έχει
παραχωρηθεί το
κτίριο για χρήση
στην
∆.Ε.Κ.Π.Α.Μ. µε
την αρ. απόφαση
219/2009

∆ηµοκρατίας 5

ΦΕΚ
συστατικής
πράξης
938/8-72003
(Απόφ.
26993
περιφέρειας)

Αγροτική Περιοχή
Θέρµης
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Παρατηρήσεις
Παρέχει διατροφή αλλά
όχι µετακίνηση.
Από τον Σεπτέµβριο του
2009 είναι επιλέξιµη δοµή
µέσω ΕΣΠΑ για την
παροχή
σε
µητέρες
θέσεων φροντίδας και
φιλοξενίας για τα παιδιά
τους χωρίς καταβολή
τροφείων
Παρέχει διατροφή αλλά
όχι µετακίνηση.
Από τον Σεπτέµβριο του
2010 είναι επιλέξιµη δοµή
µέσω ΕΣΠΑ για την
παροχή
σε
µητέρες
θέσεων φροντίδας και
φιλοξενίας για τα παιδιά
τους χωρίς καταβολή
τροφείων
Παρέχει διατροφή αλλά
όχι µετακίνηση.
Συµµετέχει
στα
προγράµµατα
ΕΣΠΑ
2010-2011

Ενοικιαζόµενο
960τµ (ισόγειο, 1ος
όροφος
&
βοηθητικοί χώροι
4.005τµ)

Παρέχει διατροφή και
µετακίνηση νηπίων µόνο.
Εξυπηρετεί τις περιοχές
Θέρµης,
Τριαδίου,
Φιλοθέης & Ν. Ραιδεστού.
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Ονοµασία

«ΕΛΑΦΑΚΙΑ»

«ΦΩΛΙΤΣΑ»

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Τοποθεσία

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

∆υναµικότητα
Βρέφη
Νήπια

110

ΝΕΑ
ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ

-

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

-

Άδεια Ίδρυσης &
Λειτουργίας

Οδός

Εµβαδό κτιρίου

Ενοικιαζόµενο

135
ΦΕΚ
συστατικής
πράξης
938/8-72003
(Απόφ.
26993
περιφέρειας)

Υπερ-υψωµένο
ισόγειο
600τµ,
υπόγειο 400 τµ και
αυλή 3.500τµ

26/ΤΕΕ/16679/02
2-6-2003
και
αναθεώρηση
αρ.πρωτ
26/ΤΕΕ/11612 315-2010
ΦΕΚ
ίδρυσης
61Α΄/6-5-1986

Ισόγειος χώρος 190
τµ.
µε
χρήση
45,66τµ αυλής

34

78

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς

Ισόγειος χώρος &
1ος
όροφος
(συνολικής
κάλυψης
759,55
τµ)
εντός
οικοπέδου 1041,31
τµ

Παρατηρήσεις
Από το 2010 συµµετέχει
στο ΕΣΠΑ
*Παρέχει διατροφή και
µετακίνηση νηπίων µόνο
*Εξυπηρετεί τις περιοχές
Ρυσίου,
Ταγαράδων,
Φιλοθέης
και
Νέας
Ραιδεστού
*
Από
το
2010
συµµετέχει στο ΕΣΠΑ

Ενοικιαζόµενο

*Παρέχει διατροφή αλλά
όχι µετακίνηση
*
Από
το
2009
συµµετέχει στο ΕΣΠΑ

Ιδιόκτητο

*Ξεκίνησε την λειτουργία
του ως κρατικός Παιδικός
σταθµός το 1997
*Παρέχει διατροφή και
µετακίνηση
*Εξυπηρετεί τις περιοχές
Βασιλικών,
σουρωτής,
Αγίου Αντωνίου, Αγίας
Παρασκευής, Λακκιάς
*
Από
το
2011
συµµετέχει στο ΕΣΠΑ

*Στο ∆ήµο Θέρµης δραστηριοποιούνται αρκετοί ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθµοί και συγκεκριµένα επτά (7) στην περιοχή της Θέρµης, δύο (2) στην περιοχή
του Νέου Ρυσσίου, δύο (2) στον Τρίλοφο, ένας (1) στην Καρδία, ένας (1) στο Πλαγιάρι, δύο (2) στο Τριάδι.
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Στις ανωτέρω δοµές προστίθονται και οι δοµές Κ∆ΑΠ όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω
πίνακα:
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΠΑ
2012-2013

ΠΑΙΔΙΑ EKTOΣ ΕΣΠΑ
2012-2013

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΣ
13 02 2013

9
(Πρωινή Ζώνη)

2

11

17
(Απογευματινή
Ζώνη)

2

19

26

4

30

30
(Πρωινή Ζώνη)

15

45

29
(Απογευματινή
Ζώνη)

18

47

59

33

92

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ

85

37

122

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

533

282

815

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

618

319

937

Α/Α

1

ΔΟΜΕΣ

ΚΔΑΠ ΜΕΑ
"ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ"

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΟΜΗΣ

2

ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΟΜΗΣ

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πρόνοιας και σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Καλλικράτης
δηµιουργήθηκε ένα Νοµικό Πρόσωπο στο ∆ήµο Θέρµης, στο οποίο ανήκουν όλα τα Κέντρα
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.2.2.
Στη συνέχεια αναφέρονται στοιχεία για τα ΚΑΠΗ των πρώην ∆ήµων.

Κ.Α.Π.Η. Βασιλικών Λειτουργεί από το έτος 1999 µε αξιόλογη δράση σε πολιτιστικές και
γενικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις, εκδροµές, κατασκηνώσεις και λειτουργία χορωδίας. Σε
όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα λειτουργούν καφενεία Κ.Α.Π.Η. ∆ιεύθυνση: Βασιλικά, Τ.Κ.
570 06

Κ.Α.Π.Η. Θέρµης Ιδρύθηκε το 1997 ενώ από το 2003, ύστερα από συγχώνευση των ΚΑΠΗ
του ∆ήµου λειτούργησε ως ενιαίο νοµικό πρόσωπο. Σκοπός ίδρυσης του ΚΑΠΗ είναι :
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Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ώστε
να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου
Η ενηµέρωση και η συνεργασία µε το ευρύτερο κοινό και τους ειδικούς φορείς σχετικά µε τα
προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων
Η έρευνα πάνω σε σχετικά θέµατα
Στο ΚΑΠΗ Θέρµης συµµετέχουν ως µέλη περίπου 1.800 ηλικιωµένοι. Σε κάθε ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα σε κτίρια και χώρους ειδικά διαµορφωµένους, λειτουργεί ένα παράρτηµα ΚΑΠΗ
καλύπτοντας τις ανάγκες του διαµερίσµατος. Αναλυτικότερα:
−

ΚΑΠΗ Θέρµης: Καραολή & ∆ηµητρίου µε Κολοκοτρώνη

−

ΚΑΠΗ Τριαδίου: Ηρώων Πολυτεχνείου

−

ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού: Κέντρο Πολιτισµού Ν. Ραιδεστού

−

ΚΑΠΗ Νέου Ρυσίου: Αγίου Κωνσταντίνου

−

ΚΑΠΗ Ταγαράδων: Ρήγα Φεραίου 33

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας που εφαρµόζονται περιλαµβάνουν:
−

Πρόγραµµα λουτροθεραπείας

−

Πρόγραµµα εργοθεραπείας

−

∆ιεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών

−

Ενηµέρωση για προνοιακά θέµατα

−

Αντιµετώπιση ψυχολογικών και οικογενειακών προβληµάτων

−

Ψυχαγωγικά – Επιµορφωτικά Προγράµµατα

−

∆ιοργάνωση διαλέξεων (για θέµατα κοινωνικά, υγείας)

−

Πρόγραµµα θερινών κατασκηνώσεων

−

Πρόγραµµα ΚΑΠΗ και ΘΑΛΑΣΣΑ (όλο το καλοκαίρι)

−

Εκδροµές από Ιούνιο έως Οκτώβριο

−

Τµήµα χορωδίας

−

Τµήµα Παραδοσιακών χορών

−

Τµήµα Γυµναστικής

−

Οµάδα γυναικών

−

Οµάδα αλληλοβοήθειας

−

Οµάδα εργοθεραπείας

Κ.Α.Π.Η. Μίκρας. Λειτουργούσε από το 2005 ως ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του λειτουργούν τέσσερα παραρτήµατα, ένα σε κάθε τοπικό διαµέρισµα µε
πλούσιες δραστηριότητες (τµήµα χορωδίας, τµήµα παραδοσιακών χορών, Πρόγραµµα
Λουτροθεραπείας, Πρόγραµµα διαιτολόγου, Πρόγραµµα Φυσιοθεραπευτή, Τµήµα Πρόληψης
αγωγής υγείας, οµάδες γυναικών, κλπ.)
Το σύνολο των µελών ΚΑΠΗ του νέου ∆ήµου Θέρµης ανέρχονται σε 4.000 άτοµα.
Μέχρι σήµερα τα ΚΑΠΗ των πρώην ∆ήµων Βασιλικών, Θέρµης και Μίκρας λειτούργησαν
προσφέροντας αποσπασµατικά υπηρεσίες
κοινωνικές, ιατρικές, φυσικοθεραπείας,
οικογενειακής βοήθειας, άλλοτε συνεργαζόµενη µε τις υπηρεσίες Κοινωνικών Προγραµµάτων
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των δήµων (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ), άλλοτε αυτόνοµα (εκδροµές, λουτροθεραπεία κλπ). Με
τη δηµιουργία του νέου ΝΠ∆∆ καθίσταται αναγκαία η διαµόρφωση µίας καλά οργανωµένης,
αυτόνοµης υπηρεσίας που θα µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των µελών της. Για την
περίοδο 2012-2013 έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η έγκριση πρόσληψης Ιατρού
Γενικής ιατρικής για την παροχή υπηρεσιών συνταγογράφησης των φαρµάκων και παροχής
ιατρικών υπηρεσιών στα µέλη των ΚΑΠΗ. Το πρόγραµµα απασχόλησης ιατρού για τα ΚΑΠΗ
εφαρµόστηκε και την χρονιά 2011-2012.
Στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,
υπεβλήθησαν αιτήσεις ανέργων ωφελούµενων για την εξυπηρέτηση 240 εξυπηρετούµενων
ηλικιωµένων ατόµων ή ατόµων ΑΜΕΑ που χρήζουν κατ’οίκον βοήθεια, στην Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2011-2012. Το πρόγραµµα
λειτουργεί µε 17 άτοµα προσωπικό (15 άτοµα µε Συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου που παρατείνονται για όσο διαρκεί το Πρόγραµµα & 2 άτοµα µε Συµβάσεις Αορίστου
χρόνου) των βασικών ειδικοτήτων Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας, Οικιακής Βοηθού.
Στο ∆ήµο Θέρµης λειτουργεί και το γραφείο ενηµέρωσης ανέργων. Το Γραφείο Ενηµέρωσης
Ανέργων αποτελεί µια κοινωνική δοµή του ∆ήµου Θέρµης µε στόχο την ενίσχυση της τοπικής
επιχειρηµατικής κοινωνίας και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του ∆ήµου σε θέµατα
εύρεσης εργασίας. Ξεκίνησε την λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2001. Κατά τη
λειτουργία του, έχουν ζητήσει τις υπηρεσίες του πάνω από 2500 άνεργοι από τους οποίους
τουλάχιστον οι 1300 έχουν βρει εργασία και περισσότερες από 1350 επιχειρήσεις
εξυπηρετήθηκαν από αυτό.
Κύριος σκοπός του είναι η προώθηση στην απασχόληση των ανέργων του ∆ήµου Θέρµης και
η υπεύθυνη και άµεση πληροφόρηση σχετικά µε προγράµµατα απασχόλησης και
επαγγελµατικής κατάρτισης .Επίσης ασχολείται µε την ενηµέρωση των επιχειρήσεων για
προγράµµατα χρηµατοδότησης την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και την ενηµέρωση
τους για προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούµενου προσωπικού τους.
Απευθύνεται στους ανέργους που επιθυµούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά
εργασίας , σε εργαζόµενους που επιθυµούν µια αλλαγή στην εργασία τους και σε νέους που
θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και
απασχόλησης . Επίσης συνεργάζεται µε εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό ή
ζητούν πληροφόρηση για προγράµµατα επιδότησης εργασίας , επιµόρφωσης προσωπικού.
Το γραφείο δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τους Ανέργους.
Έχει δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων – Ανέργων στην οποία καταχωρούνται
όσοι αναζητούν εργασία. Σε πρώτο επίπεδο γίνετε η καταγραφή των αναγκών του
ενδιαφερόµενου, στη συνέχεια πραγµατοποιείτε συµβουλευτική σε τεχνικές αναζήτησης
εργασίας και σύνταξης βιογραφικού. Μετά από αξιολόγηση του βιογραφικού προωθείτε σε
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.
Επίσης πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες του ενδιαφερόµενου εξετάζονται οι προϋποθέσεις
ένταξης του σε θέση απασχόλησης, µέσω επιδότησης. Ακόµη µπορεί να ενηµερωθεί για
επιδοτήσεις ίδρυσης επιχείρησης για εργασιακά ζητήµατα, όπως οι µισθοί , οι άδειες κτλ,
καθώς και για κατάρτιση, εκπαίδευση και για φορείς- διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεωνδεξιοτήτων.
Ο δεύτερος άξονας αφορά τις επιχειρήσεις. Έχει γίνει καταγραφή όλων των τοπικών
επιχειρήσεων και έχει δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων µε πάνω από 2000 επιχειρήσεις. Οι
εργοδότες έχουν την δυνατότητα να ενηµερωθούν για προγράµµατα επιδότησης για την
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πρόσληψη ανέργων για εκπαίδευση και κατάρτιση του απασχολούµενου προσωπικού τους
καθώς και για προγράµµατα ή δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
Η βασικότερη λειτουργία του γραφείου είναι η εξεύρεση προσωπικού και κάλυψη των
κενών θέσεων εργασίας που προκύπτουν µε προσωπικό από το µητρώο ανέργων.
Αξίζει να αναφερθούν κάποιες από τις δράσεις του γραφείου:
−

∆ηµιουργία , έκδοση και διανοµή φυλλαδίου για τις υπηρεσίες και την λειτουργία του
γραφείου, σε επιχειρήσεις και κατοίκους του ∆ήµου µας

−

Ηλεκτρονική καταγραφή των επιχειρήσεων του ∆ήµου Θέρµης

−

Εγκατάσταση σε κάθε δηµοτικό διαµέρισµα ενός πίνακα ανακοινώσεων για την ταχύτερη
και εγκυρότερη ενηµέρωση των συµπολιτών µας

−

Προβολή των θέσεων εργασίας που προκύπτουν στο γραφείο µας στο site του ∆ήµου

−

Συνεχής δηµοσίευση άρθρων σχετικά µε θέµατα απασχόλησης , κατάρτισης στην τοπική
εφηµερίδα

−

Καθηµερινή επίσκεψη στο χώρο των επιχειρήσεων , µε στόχο την προβολή του γραφείου
και των υπηρεσιών του.

Το γραφείο λειτουργεί καθηµερινά.
Τα Γραφεία Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ) του ∆ήµου Θέρµης και
του ∆ήµου Μίκρας λειτουργούσαν από τον Οκτώβριο του 2006 έως και το 2010 µε στόχο:
−

Την παροχή πρωτοβάθµιων κοινωνικών υπηρεσιών

−

Τη συµβουλευτική υποστήριξη του
οικογενειακών και κοινωνικών δυσκολιών

−

Τη στήριξη και κοινωνική φροντίδα ευπαθών κοινωνικά οµάδων

−

Την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων σε άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες

−

Τη στήριξη του γονέα στο ρόλο του

−

Την υποστήριξη των νέων στο µεγάλωµα τους

−

Την ενηµέρωση των κατοίκων για τις κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν

−

Τη συνεργασία µε τους κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή του ∆ήµου Θέρµης

ατόµου

στην

αντιµετώπιση

προσωπικών,

Το γραφείο στελεχωνόταν από δύο ψυχολόγους.
Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προγράµµατος, οι δοµές έπρεπε να λειτουργήσουν πέντε
χρόνια από τα οποία τα δύο χρηµατοδοτούµενα και τα τρία από ιδίους πόρους. Μετά την
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου δεν έδινε
περιθώρια για να ανταπεξέλθει στη συνέχισή τους. Το µικρό διάστηµα λειτουργίας τους
απέδειξε την αναγκαιότητα υπάρξης τέτοιων δοµών.
Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής
Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κατασκευάστηκε από το ∆ήµο Θέρµης µε επιχορήγηση του
Υπουργείου Μεταφορών το 2002, σε χώρο στη Νότια είσοδο της Θέρµης.
Με µέσο τα ποδήλατα και τα παιδικά αυτοκίνητα του Πάρκου και µε τη βοήθεια του
εκπαιδευόµενου προσωπικού, τα παιδιά µυούνται στην κυκλοφοριακή αγωγή, την οδική
ασφάλεια και τον εθελοντισµό.
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Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι µία δοκιµασµένη εµπειρία και λειτουργεί σε πολλές πόλεις
της Ελλάδας. Παρέχει είδη παντοπωλείου, ρουχισµού, οικιακού εξοπλισµού, απορρυπαντικά,
παιχνίδια, κατεψυγµένα προϊόντα, κλπ., δωρεάν σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν σοβαρά
οικονοµικά προβλήµατα. Τα προϊόντα προέρχονται κυρίως από δωρεές καταστηµάτων σε
συνεργασία µε τους προµηθευτές τους, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η συνεισφορά
πολιτών. Τα διατιθέµενα προϊόντα είναι άριστης ποιότητας και τηρούνται όλες οι
προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπει η νοµοθεσία.
Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η προσωρινή κάλυψη των αναγκών επιβίωσης
των απόρων οικογενειών, ώστε, σε συνδυασµό µε ένα συνολικό πρόγραµµα που µπορεί να
καταρτιστεί για κάθε οικογένεια, να είναι σε θέση σύντοµα να στηρίζονται αποκλειστικά στις
δικές τους δυνάµεις.
Στο ∆ήµο Θέρµης το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί προς το παρόν αποκλειστικά µε
προϊόντα παντοπωλείου (συσκευασµένα προϊόντα) που προέρχονται από προσφορές
εταιρειών, αλλά και από αγορές που γίνονται µε δαπάνες του ∆ήµου Θέρµης και
εξυπηρετείται µε την αποκλειστική προσφορά εθελοντών.
Οι οικογένειες που έχουν πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο έχουν επιλεχθεί από τις
κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. Οι δικαιούχοι και µόνο
µπορούν να έχουν πρόσβαση στις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε την επίδειξη
της ειδικής κάρτας, µέχρι το ανώτατο µηνιαίο όριο αγορών που έχει τεθεί.
Το Κοινωνικό παντοπωλείο κάθε 15µερο προµηθεύεται τις απαραίτητες ποσότητες προϊόντων
που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούµενων κατοίκων του ∆ήµου. Οι
ωφελούµενοι πολίτες είτε προσέρχονται στο πρατήριο και παραλαµβάνουν τα προϊόντα τους,
είτε αν είναι ανήµποροι εξυπηρετούνται µέσω εθελοντών.
Επιθυµία της ∆ηµοτικής αρχής του νέου ∆ήµου Θέρµης είναι να λειτουργήσουν
παραρτήµατα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στις περιοχές Μίκρας και Βασιλικών ενώ
παράλληλα να εµπλουτιστεί το πρατήριο µε επιπλέον είδη ( ρουχισµός, παιχνίδια, κλπ.)
Σήµερα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετούνται πάνω από 300 οικογένειες, ενώ
εξετάζονται συνέχεια νέες αιτήσεις ατόµων που ζητούν τη συνδροµή της συγκεκριµένης
υπηρεσίας.
2.4.2 Εκπαίδευση
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται µία καταγραφή όλων των σχολικών µονάδων του ∆ήµου
Θέρµης µε το µαθητικό τους δυναµικό κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
Συνολικά λειτουργούν 32 Νηπιαγωγεία, 18 ∆ηµοτικά Σχολεία, 7 Γυµνάσια και 6 Λύκεια στον
∆ήµο Θέρµης.
Το σύνολο των µαθητών που φοιτούν σε αυτά είναι αντίστοιχα, 1.275 µαθητές
Νηπιαγωγείου, 3.984 µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου, 1.951 µαθητές Γυµνασίου και 1.752
µαθητές Λυκείου. Εύκολα διαπιστώνεται ότι η πρωτοβάθµια εκπαίδευση καλύπτεται µε τις
αντίστοιχες σχολικές µονάδες σε κάθε κοινότητα, ενώ η δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχει ως
επί το πλείστον κτίρια στις έδρες των πρώην ∆ήµων, µε εξαίρεση την ∆ηµοτική Ενότητα
Μίκρας που έχει Γυµνάσιο και στην Τοπική Κοινότητα της Καρδίας εκτός των δύο που
διαθέτει στον Τρίλοφο.
Πίνακας 2-46: Μονάδες Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
1ο Νηπιαγωγείο Θέρµης
2ο Νηπιαγωγείο Θέρµης

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

50
30

51
30

50
30
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
3ο Νηπιαγωγείο Θέρµης
4ο Νηπιαγωγείο Θέρµης
5ο Νηπιαγωγείο Θέρµης
6ο Νηπιαγωγείο Θέρµης
1ο Νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού
2ο Νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού
3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού
1ο Νηπιαγωγείο Νέου Ρύσιου
2ο Νηπιαγωγείο Νέου Ρύσιου
1ο Νηπιαγωγείο Ταγαράδων
2ο Νηπιαγωγείο Ταγαράδων
1ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου
2ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου
3ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου
1ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου
2ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου
3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου
1ο Νηπιαγωγείο Καρδίας
2ο Νηπιαγωγείο Καρδίας
1ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου
2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου
3ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου
Νηπιαγωγείο Κάτω Σχολαρίου
1ο Νηπιαγωγείο Βασιλικών
2ο Νηπιαγωγείο Βασιλικών
Νηπιαγωγείο Σουρωτής
Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής
Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου
Νηπιαγωγείο Περιστεράς
Νηπιαγωγείο Λακκιάς

Σύνολο Νηπιαγωγείων: 32
ο

1 ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης- Τριαδίου
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού
∆ηµοτικό Σχολείο Νέου Ρυσίου
∆ηµοτικό Σχολείο Ταγαράδων
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τριλόφου
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τριλόφου
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίας
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίας
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου
∆ηµοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικών
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

41
48
48
22
40
41
44
34
17
35
16
43
17
32
46
49
50
60
26
64
41
23
45
51
50
25
47
23
12
15

42
44
49
36
43
44
48
40
22
37
22
41
15
37
44
72
53
55
22
62
40
22
41
61
43
20
47
25
12
14

40
47
48
39
47
46
45
49
25
43
18
40
17
32
36
70
49
60
26
59
39
22
43
58
41
45
44
20
10
10

1.185

1.234

1.248

250
252
297
312
237
124
216
165
260
242
262
370
141
330
44
238

274
266
320
317
244
156
231
163
252
237
108
151
365
140
327
41
261

278
294
325
316
253
162
247
181
252
241
107
171
382
134
319
47
260
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
∆ηµοτικό Σχολείο Περιστεράς
∆ηµοτικό Σχολείο Λακκιάς
Σύνολο ∆ηµοτικών Σχολείων: 18
1ο Γυµνάσιο Θέρµης
2ο Γυµνάσιο (Αθλητικό) Θέρµης
3ο Γυµνάσιο Θέρµης
1ο Γυµνάσιο Τριλόφου
2ο Γυµνάσιο Τριλόφου
3ο Γυµνάσιο Μίκρας
Γυµνάσιο Βασιλικών

Σύνολο Γυµνασίων: 7
ο

1 Λύκειο Θέρµης
2ο Λύκειο Θέρµης
1ο Λύκειο Τριλόφου (συστεγάση)
2ο Λύκειο Τριλόφου
Λύκειο Βασιλικών
ΕΠΑΛ Βασιλικών

Σύνολο Λυκείων: 6
ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

67
15

48
-

42
-

3.822

3.901

4.011

328
280
383
239
270
97
360

374
172
376
260
256
115
342

398
177
376
256
254
119
371

1.957

1.895

1.951

332
250
435
290
130

358
246
447
270
173

367
273
366
273
267
206

1.437
~700 άτοµα

1.494
211

1.752
239

∆ιάγραµµα 2-10: Μαθητικό ∆υναµικό Νηπιαγωγείων ανά οικισµό

250
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2010-2011
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0
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∆ιάγραµµα 2-11: Μαθητικό ∆υναµικό ∆ηµοτικών Σχολείων ανά οικισµό

1200
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∆ιάγραµµα 2-12: Μαθητικό ∆υναµικό Γυµνασίων – Λυκείων ανά οικισµό
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2.4.3 Πολιτισµός

2.4.3.1 Αρχαιολογικά δεδοµένα
Η περιοχή Ανθεµούς στην οποία εντάσσεται η περιοχή, πήρε το όνοµά της από τον οµώνυµο
ποταµό που τη διέτρεχε, ο οποίος είχε τις εκβολές του στον Θερµαϊκό κόλπο και την Αίνεια
(αρχαία πόλη κοντά στο Μεγάλο Καραµπουρνού).
Η περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από Καλαµαριά µέχρι Βασιλικά, παρουσιάζει
αδιάλειπτη κατοίκηση από την προϊστορική εποχή µέχρι σήµερα. Το γεγονός οφείλεται στην
προσβασιµότητα της, στο εύφορο έδαφος και στις ποικίλες πλουτοπαραγωγικές πηγές της.
Όπως και για την υπόλοιπη Μακεδονία, οι περισσότεροι προϊστορικοί οικισµοί της περιοχής
έχουν τη µορφή «τούµπας» κωνικού δηλαδή υψώµατος που είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα.
Οι τούµπες είναι µνηµεία πρώιµου πολιτισµού του τόπου που δηµιουργήθηκαν από τις
αλλεπάλληλες οικιστικές φάσεις κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της προϊστορίας.
Συνοδεύονται συνήθως από «τράπεζες» που είναι συνήθως οικισµοί των ιστορικών χρόνων,
που δηµιουργήθηκαν στην πρώιµη εποχή του σιδήρου σε διπλανά υψώµατα, επειδή η
διάµετρος του πλατώµατος πάνω στις τούµπες δεν επαρκούσε πλέον για τους κατοίκους
αυτής της εποχής.
Η µεγαλύτερη πυκνότητα των οικισµών εµφανίζεται στην εποχή του χαλκού και στα ιστορικά
χρόνια. Οι ανασκαφικές εργασίες στις Τούµπες Θέρµης και Βασιλικών µαρτυρούν την µεγάλη
πυκνότητα οικισµών στην κοιλάδα του Ανθεµούντα. Τα ευρήµατα αποδεικνύουν την ύπαρξη
ζωής από τα τέλη της µέσης νεολιθικής εποχής (5.000 π.Χ.), την εποχή του χαλκού (3.000
π.Χ.) και του σιδήρου (1.100 π.Χ.), µε κορύφωση τον 6ο αιώνα π.Χ.
Κατά τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους η περιοχή εξακολουθεί να
κατοικείται και να αναπτύσσεται µε σηµαντικούς ρυθµούς. Η Θέρµη ονοµαζόταν τότε Σέδες,
ήταν πλούσια αγροτική περιοχή και χρησιµοποιήθηκε για την εγκατάσταση µετοχίων και
αυτοκρατορικών µονών.
Κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων η περιοχή εντασσόταν γεωγραφικά και διοικητικά
στο Καπετανίκιον της Καλαµαριάς. Κατά τη διάρκεια των πρώτων και µέσων χρόνων του
Βυζαντίου ο Ανθεµούντας είχε υποστεί σηµαντικές καταστροφές από διάφορες επιδροµές
(Γότθοι, Σλάβοι, Βούλγαροι κλπ.) ωστόσο εξακολουθούσε να είναι µια πλούσια και εύφορη
περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το πλούσιο έδαφος της περιοχής προκάλεσε την
εγκατάσταση Οθωµανών γεωργών αν και διατηρήθηκε η πλειοψηφία του ελληνικού
πληθυσµού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τσιφλίκιον το οποίο υπάγεται στην υποδιοίκηση
Θεσσαλονίκης. Το «Καγιά Τσαλί» και το «Κιράν» (σηµερινό Τριάδι) χαρακτηρίζονται ως
µαχαλάδες και το Ισινλή ως χωρίον. Με την αποχώρηση των Τούρκων από τη Μακεδονία και
εποµένως από την ευρύτερη περιοχή του Σέδες το τσιφλίκι ανήκει πάλι στο Κράτος.
Συγχρόνως µε τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στην ιδιοκτησία και χρήση του κτήµατος
Σέδες, αρχίζει η προσέλευση και εγκατάσταση προσφύγων. Ο κύριος όγκος των προσφύγων
ήρθε στην περιοχή µετά το 1920. Ωστόσο είχαν αρχίσει να έρχονται από πολύ νωρίς, από το
1906 ήδη, οµάδες προσφύγων από τη Μικρά Ασία και Αν. Θράκη. Ο συνοικισµός της Θέρµης
(Σέδες) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αντιπροσωπεύονται σε αυτόν, εκτός των
ντόπιων, πρόσφυγες από διάφορα µέρη. Οι µεγαλύτερες οµάδες προσφύγων ήρθαν από τον
Πόντο ,τη Βουλγαρία (Ανατολική Ρωµυλία), τη ∆υτική Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον
Καύκασο.
Οι Τούρκοι σε πολλές περιοχές µε ιδιαιτερότητες στην παραγωγή ορισµένων ειδών, ίδρυσαν
τους µουκατάδες (κάτι σαν συνεταιρισµούς ή κοινοπραξίες ή οµάδες χωριών). Έτσι
δηµιουργήθηκε ο µουκατάς των Μαντεµοχωρίων για την εκµετάλλευση των Μεταλλείων
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Χαλκιδικής. Στην κοινοπραξία συµµετείχαν τα Βασιλικά και έβγαζαν κυρίως ασήµι. Στα τέλη
του 18ου αιώνα τα Βασιλικά αποσπάσθηκαν από τον µουκατά Μαντεµοχωρίων και εντάχθηκαν
στον ανεξάρτητο µουκατα των αλυκών Καραµπουρνού.
Το όνοµα «Βασιλικά» ο οικισµός το πήρε από την Αυτοκράτειρα Θεοφανώ όταν αυτή έκτισε
το Μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας το 868 µ.Χ, εξαιτίας του ότι στην περιοχή υπήρχαν
βασιλικά κτήµατα. Οι αγώνες των Βασιλικών για ελευθερία ήταν συνεχόµενοι, συµµετείχαν
στην επανάσταση του 1821 υπό την καθοδήγηση του Καπετάν Χάψα και είναι γνωστή η µάχη
στα «Σκιουτούδια» και το ολοκληρωτικό κάψιµο του χωριού στις 9 Ιουνίου το 1821.
Μετά την απελευθέρωση και κατά τη διάρκεια του Πρώτου παγκοσµίου πολέµου η έλλειψη
πόσιµου νερού δραστηριοποίησε τις υπηρεσίες υδρογεωλογίας του γαλλικού στρατού.
Αποκαλύφθηκαν οι πηγές της Σουρωτής και δηµιουργήθηκε εκεί το πρώτο εµφιαλωτήριο
φυσικού µεταλλικού νερού στην Ελλάδα (1916).
Η Σουρωτή είναι ένα νέο σχετικά χωριό κτισµένο στο πρανές του όρους Κάλαυρος απέναντι
από τον Χορτιάτη, φτάνοντας µέχρι τον κάµπο της κοιλάδας του Ανθεµούντα. Η περιοχή
ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια για τα πυκνά δάση µε την πολύτιµη ναυπηγήσιµη ξυλεία
και τις πλούσιες πηγές. Με τις ανταλλαγές πληθυσµών του 1906 και 1922 εγκαταστάθηκαν
στον Ανθεµούντα πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Βουλγαρία, τη Μικρά Ασία, τη Θράκη και
τον Καύκασο οι οποίοι συνέβαλλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Το µεγάλο
κύµα προσφύγων ήρθε µετά το 1920 από τον Πόντο, οπότε έφθασαν και Βλάχοι και
Καρακατσάνοι.
Η Περιστερά είναι παλιός οικισµός, ο οποίος το 964 µ.Χ. παραχωρήθηκε στη Μονή της Αγίας
Λαύρας.
Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής έχουν βρεθεί αρκετά αρχαιολογικά ευρήµατα, όπως το
νεκροταφείο στην περιοχή Αυλές, το οποίο χρονολογείται από τον 6ο προχριστιανικό αιώνα.
Στην Τούµπα Αγγελάκη αποκαλύφθηκε οικισµός από την εποχή του χαλκού.
Στον Αγιο Αντώνιο και το Μονοπήγαδο οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους είναι πρόσφυγες και
προέρχονται κατά 70% από ποντίους, 25% από Σαρακατσάνους και 5% από Θρακιώτες.
Η Αρετσού ή Ρύσιον βρισκόταν στην παράλια θέση της Βιθυνίας, στον Αστακηνό Κόλπο,
ακριβώς εκεί που κάνει στροφή από την Κωνσταντινούπολη για τη Νικοµήδεια. Οι Αρετσιανοί
ήρθαν στην Ελλάδα µετά την Μικρασιατική καταστροφή κι εγκαταστάθηκαν κυρίως στην
Καλαµαριά, οι αλιείς και οι γεωργοί στο Πουρνάρ Τσιφλίκ, την πεδιάδα απέναντι από το
σηµερινό αεροδρόµιο «Μακεδονία» στο Νέο Ρύσιο.
Το 1922 πρόσφυγες από τη Μ. Ασία και την Ανατολική Θράκη εγκαταστάθηκαν στις
Νταγαρτζίδες στη θέση παλιό Τσιφλίκι Ιµπή Αγά. (Ο πρώτος ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης και
πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα Αγγελάκης, το εξευγενίζει σε Ταγαράδες).
Η Νέα Ραιδεστός είναι καθαρά προσφυγικό χωριό, που ιδρύθηκε το 1923 µε την ανταλλαγή
των πληθυσµών της Μικράς Ασίας. Οι πρώτες 180 οικογένειες προέρχονταν από την Παλαιά
Ραιδεστό (Tekirdag) της Ανατολικής Θράκης και τα περίχωρα αυτής. Η αρχική ονοµασία της
περιοχής ήταν Μαντζάρηδες από το όνοµα του τότε τούρκου τοποτηρητή Μάντζαρη. Η
επίσηµη µετονοµασία του χωριού έγινε µε το βασιλικό διάταγµα της 16-12-1953.
Ο οικισµός του Πλαγιαρίου δηµιουργήθηκε το 1922 από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης –
136 οικογένειες. Στο Πλαγιάρι παρουσιάστηκε αλµατώδης αύξηση του πληθυσµού µετά το
σεισµό του 1978.
Ο οικισµός του Τριλόφου υφίσταται πριν από το 1923 όπως και ο οικιστικός θύλακας Άνω
Σχολαρίου (παλιά ονοµασία Μπασασλί) που διοικητικά υπάγεται στον Τρίλοφο. Το παλιό
όνοµα του χωριού ήταν Ζουµπάντες ενώ από το 1927 έχει επίσηµα την ονοµασία Τρίλοφος.
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Το όνοµα οφείλεται στο ότι το χωριό είναι χτισµένο πάνω σε τρεις λόφους, το Κοτρώνι, τον
Προφήτη Ηλία και την Συγκούνα ή Τούµπα .
Η Καρδία ιδρύθηκε το 1926 µε την εγκατάσταση προσφύγων από την Ανατολική Θράκη (126
οικογένειες µε καταγωγή από το «Πλαγιάρι Καλλιπόλεως» και τη Μικρά Ασία (30 οικογένειες
µε καταγωγή από την «Προύσα»).
Το Κάτω Σχολάρι είναι προσφυγικός οικισµός προερχόµενος από την Ανατολική Θράκη, τον
Πόντο και τη Μικρά Ασία.

2.4.3.2 Αρχαιολογικοί χώροι
ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θέρµη – επίπεδος οικισµός

Νεολιθικός οικισµός της µέσης και της ύστερης
νεολιθικής εποχής έκτασης 80 στρεµµάτων.
Βορειοανατολικά
του
σύγχρονου
οικισµού
εντοπίστηκαν τρεις φάσεις και οικοδοµικά
κατάλοιπα της νεώτερης νεολιθικής (πηλόστρωτα
δάπεδα µε πασσαλότρυπες, λιθόστρωτο δάπεδο
µε εστία και τροφοπαρασκευαστικές κατασκευές).
Ο νεολιθικός οικισµός χρησιµοποιήθηκετον 4ο αι.
για την εναπόθεση σποραδικών ταφών.

Θέρµη, τούµπα

Οικισµός δίπλα σε ρέµα βορειοανατολικά του
χωριού. Κατοικήθηκε τουλάχιστον από την
πρώιµη εποχή του χαλκού µέχρι και την πρώιµη
εποχή του σιδήρου. Ύψος 16,5 µ.

Θέρµη, τράπεζα

Οικισµός της πρώιµης εποχής του σιδήρου µέχρι
και στα πρώιµα ελληνιστικά χρόνια. Σε φυσικό
ύψωµα-τράπεζα 500 µ. ΝΑ της τούµπας. Έχει
εντοπιστεί και το νεκροταφείο του οικισµού
δυτικά και νότια της τράπεζας. Στον οικισµό της
Θέρµης σε οικόπεδα που έχουν ανασκαφεί
αποκαλύφθηκαν περισσότεροι από 5000 τάφοι
της εποχής του σιδήρου, των αρχαϊκών
κλασσικών, πρωϊµων ελληνιστικών αλλά και
µεταβυζαντινών και νεώτερων χρόνων. Ένα χλµ.
νοτιαοανατολικά, κατά τη διάρκεια εργασιών στο
στρατιωτικό αεροδρόµιο του Σέδες εντοπίστηκαν
δύο σηµαντικοί µονοθάλαµοι τάφοι [τούµπα του
υδατόπυργου], Ο ένας µε πλούσια ευρήµατα της
πρώιµης Ελληνιστικής εποχής.

Θέρµη, Ι. Ναός Αγίου Νικολάου

Τρίκλιτη βασιλική του 1851, αξιόλογο παράδειγµα
λαϊκής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Κτίσθηκε
σε θέση παλιότερης εκκλησίας που πιθανόν να
καταστράφηκε στην επανάσταση του 1821.
Παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα χρησιµοποιήθηκαν
ως βάσεις των κιόνων στο εσωτερικό. Οι εικόνες
που πλαισιώνουν την Ωραία Πύλη είναι πιθανόν
έργο της συντεχνίας του ζωγράφου ∆ηµητρίου
Χατζησταµάτη που την εικοσαετία 1850-1870
εικονογράφησε
πολλές
εκκλησίες
στην
Μακεδονία.
Νεώτερες
προσθήκες
το
κωδωνοστάσιο και ο προθάλαµος.

Θέρµη, Μιναρές

Πλινθόκτιστος µιναρές ερειπωµένου τζαµιού του
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ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
τέλους της τουρκοκρατίας.

Θέρµη, Λουτρό Σέδες

Μονόχωρο οκταγωνικό λουτρό µε κυκλική
δεξαµενή της ύστερης τουρκοκρατίας πάνω στη
θειούχα πηγή. Ηµισφαιρικός θόλος µε δώδεκα
κυκλικούς φεγγίτες και αραβουργήµατα στο
κονίαµα. Στηρίζεται σε οκτώ κίονες. Νεώτερη
προσθήκη τα 21 δωµάτια µε τους λουτήρες.

Θέρµη, Αγωγός παροχής νερού από τον
Χορτιάτη

Μεγάλο τεχνικό έργο των παλαιοχριστιανικών
χρόνων µε το οποίο υδροδοτήθηκε η Θέρµη [βυζ.
Σέδες], η Νέα Ραιδεστός (όπου εντοπίστηκε
επίσης τµήµα του αγωγού) και άλλοι πιθανόν
ανατολικοί οικισµοί καθώς και ο ανατολικός
τοµέας της Θεσσαλονίκης.

Νέα Ραιδεστός – τούµπα

Οικισµός της νεότερης νεολιθικής και της εποχής
του χαλκού ανεξερεύνητος, 1 χλµ. νότια της Νέας
Ραιδεστού.

Νέο Ρύσιο – Γκόνα, Οικισµός

Οικισµός-τούµπα της πρώιµης, µέσης και ύστερης
εποχής του χαλκού, επί τραπέζης µεταγενέστερων
χρόνων, αµέσως δεξιά του δρόµου που οδηγεί
στο αεροδρόµιο Μακεδονία της Μϊκρας. Η τούµπα
έχει ύψος περίπου 5 µ. αλλά οι επιχώσεις της
φτάνουν τα 16 µ. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι
ο παλιότερος οικισµός ήταν λιµναίος επειδή κατά
την διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκαν ξύλινοι
πάσσαλοι που υποβαστούν λίθινο τοίχο. Η
τράπεζα φαίνεται ότι κατοικήθηκε στην πρώιµη
εποχή του σιδήρου, στα ρωµαϊκά και τα βυζαντινά
χρόνια.

Νέο Ρύσιο – τράπεζα

Οικισµός της πρώιµης εποχής του σιδήρου και
των ιστορικών χρόνων ανεξερεύνητος, αµέσως
νότια του Νέου Ρυσίου.

Νέο Ρύσιο – Λιβαδάκι

Οικισµός της εποχής του χαλκού βορειοδυτικά
του Νέου Ρυσίου, 2 χµ. από τη θάλασσα. Ύψος
επιχώσεων 15 µ.

Αγία Παρασκευή – Τούµπα Αγγελάκη

Οικισµός αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων

Βασιλικά – Αγία Παρασκευή – Μεγάλη
Τούµπα ή Τούµπα Λουτρών Θέρµης

Οικισµός εποχής του χαλκού

Λακκιά – Τούµπα Λακκιάς

Οικισµός αρχαϊκών και κλασικών χρόνων

Βασιλικά – Αγία Παρασκευή- Κυπαρίσσι ή
Τσιφλίκια -Τούµπα Α.Παρασκευής

Οικισµός νεολιθυκών χρόνων και εποχής του
χαλκού

Βασιλικά- θέση Φράγµα ή Λιχριδιά χωράφια

Οικισµός αρχαϊκών και κλασικών χρόνων

Βασιλικά – τούµπα Μεταµόρφωσης

Οικισµός εποχής του χαλκού

Σουρωτή – Λόφοι Σουρωτής

Οικισµός σε λόφους εποχής του σιδήρου και
αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.

Λιβάδι- Τούµπα Λειβαδίου ή Σούγκλα

Οικισµός εποχής του σιδήρου
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ΘΕΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιβάδι – Θέση ‘Λιβάδια’ ή ‘Καµίνι΄ Λειβαδίου

Οικισµός
και
εργαστήρια
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.

µεταλλοτεχνίας,

Μονοπήγαδο- Λόφος Αγίου Γεωργίου,
µεταξύ Αγ. Αντωνίου και Μονοπήγαδου

Οικισµός εποχής του χαλκού – σιδήρου και
ιστορικών χρόνων.

Μονοπήγαδο

Μακεδονικός Τάφος

Αγία Παρασκευή στη θέση Μικρή Τούµπα

Μακεδονικός Τάφος

Αγία Παρασκευή, θέση «Αγίασµα»

Οικισµός ιστορικών χρόνων σε δύο Τράπεζες

2.4.3.3 Βυζαντινά µνηµεία
Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών υπάρχουν:
−

Κεραµοσκεπής τάφος των παλαιοχρηστιανικών χρόνων. Βρίσκεται περί τα 200µ. νότια
του σύγχρονου κοιµητηρίου του χωριού

−

Μεταβυζαντινός πύργος στη θέση «Πισιόνα»

−

Μετα βυζαντινός Ναός Αγ. Γεωργίου

−

Οθωµανικό λουτρό

−

Αρχαιότητες βυζαντινής περιόδου στο αγρ. 127 αγροκτήµατος βασιλικών, περιοχής
Βασιλικών –Λακιάς.

Στη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς υπάρχουν:
−

Οστεοφυλάκιο, κτίσµα βυζαντινών χρόνων, πλησίον του Ναού του Αγ. Ανδρέα

−

Μονή Αγ. Ανδρέα Περιστερών 9ου αιώνα

−

Βυζαντινό ορυχείο στη θέση «Ασηµόµηλος» στο ρέµα της Περιστεράς

−

∆ύο νερόµυλοι (Ακαι Β) εκτός ρέµατος , εντός οικισµού

−

Κρήνη, στο δρόµο προς Λιβάδι

Στη Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου υπάρχουν:
−

Μεταβυζαντινός Ναός Αγίου Αθανασίου, έξω από το χωριό Λιβάδι

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου υπάρχουν:
−

Ο οικισµός Τούµπα Σαραλίκα – τράπεζα µέσης Νεολιθικής εποχής και ιστορικών χρόνων

−

Ο οικισµός της Μεσηµεριανής Τούµπας είναι οικισµός µέσης και Νεότερης Νεολιθικής
εποχής Χαλκού (2800 – 2000 π.Χ.) εποχής σιδήρου και ιστορικών χρόνων.

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου υπάρχουν:
−

Ο οικισµός Πλατειά Τούµπα και

−

Ο οικισµός Τούµπα Φενέρ

Οι οποίοι είναι οικισµοί προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, όπου τα ευρήµατα ανάγονται
στην εποχή του χαλκού, την εποχή του σιδήρου και τους ιστορικούς χρόνους και µαρτυρούν
την ύπαρξη οικισµών σε κάθε µία από αυτές.
Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίας υπάρχουν:
−

Ο οικισµός «Τραπέζι», Οικισµός – τράπεζα εποχής σιδήρου και ιστορικών χρόνων

−

Ο οικισµός - Τούµπα ύστερης εποχής Χαλκού και ιστορικών χρόνων
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Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου υπάρχουν:
−

Οικισµός σε Τούµπα, που είναι οικισµός προϊστορικών χρόνων

−

Οικισµός σε τράπεζα, που είναι Οικισµός από την πρώιµη εποχή Σιδήρου µέχρι την
Τουρκοκρατία

−

Οικισµός σε τράπεζα

−

Οικισµός Τούµπα Ταουσάν, οικισµός ύστερης εποχής Χακλού.

2.4.3.4 Πολιτιστικά δεδοµένα
Η νέα ενοποιηµένη κοινωφελής επιχείρηση του δήµου Θέρµης ∆ΕΠΠΑΘ ασκεί σήµερα
σηµαντική δραστηριότητα στους τοµείς του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της κοινωνικής
πολιτικής, όπως αυτά αναλύονται σε επόµενο κεφάλαιο.
Οι βασικοί στόχοι της Επιχείρησης είναι:
 Η υποστήριξη της πολιτιστικής δηµιουργίας και παιδείας και η εξασφάλιση πρόσβασης
για όλους τους πολίτες του δήµου στον πολιτισµό,
 Η ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού και τη λειτουργία αθλητικών πυρήνων σε όλη
την έκταση του δήµου,
 Η υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργιών πρόνοιας του δήµου παράλληλα µε αυτές που
ασκεί το νέο Νοµικό Πρόσωπο Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας – φροντίδας και προσχολικής
αγωγής του ∆ήµου Θέρµης
 Την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικού αγαθού του τόπου
και των πολιτών
Στον τοµέα του πολιτισµού περιλαµβάνονται :
−

Η λειτουργία δηµοτικού ωδείου, δηµοτικής σχολής χορού, σχολής – εργαστηρίου
εικαστικών και σχολής – εργαστηρίου θεάτρου και παραρτηµάτων τους.

−

Η λειτουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων, όπως: µουσικής, εικαστικών
τεχνών, χορωδιών, χορού, φωτογραφίας, τηλεόρασης και multimedia, σκάκι, θεάτρου,
φιλαρµονικής, παραδοσιακών χορών, κλπ.

−

Η λειτουργία φιλαρµονικών ορχηστρών, ορχηστρών νέων και εν γένει µουσικών
συνόλων.

−

Η λειτουργία βιβλιοθηκών σε συνεργασία µε τις δοµές παιδείας, κινητών βιβλιοθηκών
καθώς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

−

Η λειτουργία δηµοτικής πινακοθήκης µε παραρτήµατα στους οικισµούς του ∆ήµου

−

Η λειτουργία κινηµατογράφου καθώς και λέσχης κινηµατογράφου

−

Η λειτουργία πολιτιστικών καφενείων

−

Η επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης ή µη και συλλόγων καθώς και
η θέσπιση θεσµού πολιτιστικών υποτροφιών.

−

Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων

−

Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του αρχαιολογικού και
ιστορικού αποθέµατος του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής

−

Η ανάπτυξης της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής της λαϊκής
παράδοσης και τέχνης
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−

Η διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαγωνισµών, κλπ. σε τοµείς αρµοδιότητας της και
η υλοποίηση εκθέσεων πολιτισµού και αυτοδιοίκησης.

∆ηµοτικό Ωδείο
Το ∆ηµοτικό Ωδείο Θέρµης λειτουργεί στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρµης. Βραβεύτηκε µε
τιµητική διάκριση από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής ως «Πολιτιστικός
Οργανισµός της Περιφέρειας.
Τµήµατα που λειτουργούν είναι:
−

Σχολή Μουσικής προπαιδείας -Σχολή πιάνου -Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης

−

Σχολή νυκτών οργάνων – σχολή λαϊκής µουσικής

−

Σχολή εγχόρδων -Τµήµατα χορωδίας -Σχολή πνευστών -Σχολή µοντέρνας µουσικής

−

Σχολή κρουστών -Σχολή µονωδίας και µελοδραµατικής

−

Σχολή βυζαντινής µουσικής -Σχολή παραδοσιακής µουσικής

Μερικές από τις διακρίσεις που κατέκτησε το ∆ηµοτικό Ωδείο είναι το Χρυσό βραβείο στην
κατηγορία jazz Orchestra η ορχήστρα Con Fuocο στο φεστιβάλ νεανικών ορχηστρών και
χορωδιών
Young Prague Festival,
1ο βραβείο σαξοφώνων του Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης ο σπουδαστής Φίλιππος Πολυζωίδης από την τάξη σαξοφώνου του Θεόφιλου
Σωτηριάδη, ο σπουδαστής Σωτήρης Αθανασίου της τάξης κιθάρας του Φώτη Μπαξέ που
κατέκτησε το 1ο βραβείο στην κατηγορία έως 16 ετών στον Πανελλήνιο διαγωνισµό κιθάρας
του ∆ηµοτικού Ωδείου Βέροιας κλπ.
Σχολή Χορού


τµήµατα κλασσικού χορού -τµήµατα µοντέρνου χορού -τµήµατα ρυθµικής γυµναστικής



τµήµατα hip hop - Latin - Αργεντίνικου Tango

Εικαστικά εργαστήρια


τµήµατα ζωγραφικής – τµήµατα κεραµικής & γλυπτικής - τµήµατα αγιογραφίας



τµήµατα διακόσµησης -τµήµατα κοσµήµατος -τµήµατα βιτρό και ψηφιδωτού



τµήµα ξυλογλυπτικής

Σχολή Θεάτρου
Το τµήµα θεάτρου λειτουργεί από το 1985. Μέχρι σήµερα έχει ασχοληθεί µε 45 περίπου έργα
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων µε αντίστοιχες παραστάσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Από
το 2008 λειτουργεί το Θεατρικό εργαστήρι µε µαθήµατα θεάτρου που απευθύνονται σε
έµπειρους και άπειρους ηθοποιούς. Το εργαστήρι λειτουργεί µε οργανωµένο πρόγραµµα
σπουδών και περιλαµβάνει µαθήµατα φωνητικής , ορθοφωνίας, υποκριτικής, αυτοσχεδιασµού
και κινησιολογίας.
Επιπλέον στη σχολή λειτουργεί τµήµα θεατρικού παιγχνιδιού και τµήµα µακιγιάζ.
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Η ∆ηµοτική βιβλιοθήκη Θέρµης ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1996 σε εθελοντική βάση.
Οργανωµένα άρχισε να λειτουργεί το 2000. Σήµερα ο αριθµός βιβλίων ξεπερνά τις 14.000.
Οργανωµένες βιβλιοθήκες λειτουργούν στο Πολιτιστικό κέντρο της Ν. Ραιδεστού (2.600
βιβλία) καθώς και στο Κέντρο πολιτισµού Ν. Ρυσίου (4.800 βιβλία). Στο Κέντρο Πολιτισµού
των Ταγαράδων υπάρχει ένας αριθµός βιβλίων (περί τα 1.800) αλλά λόγω έλλειψης
βιβλιοθηκονόµου η οργάνωση είναι ελλιπής. Ο πολιτιστικός σύλλογος Σουρωτής έχει στην
κατοχή του 2.500 βιβλία αλλά δεν λειτουργεί οργανωµένα. Παρόµοια κατάσταση επικρατεί
στο Πλαγιάρι (πολιτιστικός σύλλογος Ορφέας) και την Περιστερά.
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Το Β΄εξάµηνο του 2012 λειτούργησε η ∆ηµοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών µε 7.000 τίτλους
περίπου, ενώ το 2013 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης στον
Τρίλοφο.
∆ηµοτική Πινακοθήκη
Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρµης λειτουργεί από το 2004 η ∆ηµοτική Πινακοθήκη όπου
γίνονται κάθε χρόνο περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνών (ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική,
αγιογραφία κλπ), οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλη επισκεψιµότητα από µαθητές σχολείων και
από πολίτες του ∆ήµου µας. Επιπλέον φιλοξενούνται εκθέσεις µαθητών των εικαστικών
τµηµάτων που λειτουργούν σε αυτό (εικαστικά παιδιών – ΑΜΕΑ- κεραµική παιδιών,
κόσµηµα, βιτρό κλπ).
Θερινός κινηµατογράφος
Λειτουργεί στο αίθριο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης. Είναι ενταγµένος στο δίκτυο
δηµοτικών κινηµατογράφων .Κάθε καλοκαίρι προβάλλονται 12-14 ταινίες.
Το 2012 λειτούργησε θερινός κινηµατογρόφος µε τη προβολή ταινιών σε όλες τις Κοινότητες
του ∆ήµου.
Μολονότι το χρονικό διάστηµα που συστάθηκε η Επιχείριση είναι µικρό, από τα απολογιστικά
στοιχεία που ακολουθούν για τα έτη 2011-2013, διαφαίνεται το έντονο ενδιαφέρον των
πολιτών για συµµετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
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Πίνακας 2-47: ∆υναµικότητα τµηµάτων ∆ΕΠΠΑΘ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέρµη
Τριάδι
Ν. Ραιδεστός
Ταγαράδες
Ν. Ρύσιο
Πλαγιάρι
Καρδία
Τρίλοφος
Σχολάρι
Βασιλικά
Αγ. Παρασκευή
Σουρωτή
ΣΥΝΟΛΟ

Ω∆ΕΙΟ

ΧΟΡΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ

ΣΚΑΚΙ

11-12

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

11-12

12-13

531
47
84
15
53
2
12
17
0
43
7
3
814

299
15
36
6
26
0
0
14
0
26
14
0
436

258
231
141
100
114
158
94
0
38
17
0
62

202
156
72
57
80
87
72
0
0
13
0
63
802

215
77
52
31
32
51
41
168
0
42
26
15
750

148
40
41
22
23
35
31
113
0
53
17
0
533

122
9
52
22
14
22
29
40
20
0
0
9
339

93
9
21
14
14
13
36
26
0
0
0
0
226

45
0
31
35
14
0
0
0
0
0
0
0
125

40
0
35
25
0
25
0
0
0
0
0
0
125

48
0
0
0
00
0
0
40
0
12
0
0
100

37
0
0
0
0
0
0
35
0
20
0
0
92

47
0
13
0
17
0
8
9
0
8
0
7
109

51
0
8
0
0
0
0
10
0
0
0
0
69

0
0
70
68
34
13
24
22
0
34
0
0
265

0
0
67
49
30
0
14
0
0
25
0
0
185

1.213

Πίνακας 2-48: Στελέχωση διευθύνσεων ∆ΕΠΠΑΘ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ω∆ΕΙΟ
ΧΟΡΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΟ
ΣΚΑΚΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ
2011-2012
2012-2013
72
58
16
15
29
27
12
8
7
4
8
5
4
4
4
5
152
126
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Λαογραφικά δρώµενα
Στην περιοχή του ∆ήµου Θέρµης µε κύρια ευθύνη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων
και των συλλογικών φορέων διοργανώνονται εποχιακά εκδηλώσεις πολιτισµού, στην
πλειοψηφία τους µε θρησκευτικές και λαογραφικές ρίζες τις οποίες είτε συνδιοργανώνει, είτε
υποστηρίζει ο ∆ήµος Θέρµης και τα νοµικά του πρόσωπα.
Αυτές είναι :


Θέρµη/ Πανηγύρι Αγ. Νικολάου/6 ∆εκεµβρίου



Θέρµη/ Πανηγύρι Αγ. Τρύφωνα/1 Φεβρουαρίου



Θέρµη/Πανηγύρι Πέτρου και Παύλου/29 Ιουνίου



Θέρµη/Πανηγύρι Παναγίας Κοσµοσωτείρας/8 Σεπτεµβρίου



Θέρµη/Πανηγύρι της Υψωσης του Τιµίου Σταυρού/ 14 Σεπτεµβρίου



Θέρµη/Φράγµα/Καθαρά ∆ευτέρα



Τριάδι/ Πανηγύρι Αγ. Παντελεήµωνα/ 27 Ιουλίου



Τριάδι/ Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου



Ν. Ραιδεστός/ Πανηγύρι Αγ. Αθανασίου 1-2 Μαϊου



Ν. Ρύσιο/ Πανηγύρι Αγ. Κωνσταντίνου και Αγ. Ελένης 21 Μαίου



Ν. Ρύσιο/ Πανηγύρι Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, 5-6 Αυγούστου



Ταγαράδες/ Πανηγύρι Αποκεφάλισης Ιωάννου Προδρόµου, 28 Αυγούστου



Ευµένεια, Καρδία| 7 -8 Σεπτεµβρίου (Γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου)



Τριλόφεια, Τρίλοφος | 15 Αυγούστου (2-3 ηµέρες)



∆ηµήτρεια, Πλαγιάρι| 26 Οκτωβρίου (2-3 ηµέρες)



Γιορτή σταφυλιού, τσίπουρου & κρασιού, Κ. Σχολάρι και Ν. Ρύσιο| τέλη Αυγούστου



Βασιλικά -Καρναβάλι | Τσικνοπέµπτη – Κ. ∆ευτέρα



Βασιλικά -Γουρουνοχαρά| Χριστούγεννα



Βασιλικά-Βουλωτό |Πάσχα



Πανηγύρι Προφ.Ηλία (όρος Βούζαρι)|20/07



Βασιλικά/ Γιορτή κολοκυθιού/ 1η Ιουνίου



Ηµέρα µνήµης ολοκαυτώµατος Βασιλικών & µάχης του Καπετάν Χάψα|9 Ιουνίου



Αγ. Παρασκευή -Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής | 26/07



Αγ. Παρασκευή -Εορτή Ζωοδόχου Πηγής|Παρασκευή µετά το Πάσχα



Αγ. Παρασκευή-Γιορτή σπανακιού |Σεπτέµβριος



Αγία Παρασκευή- Πανηγύρι του Γεννεσίου Θεοτόκου|7 Σεπτεµβρίου



Αγ. Παρασκευή- Πανηγύρι Προφήτη Ηλία |19 Ιουλίου



Λακκιά - Εορτασµός Αγ. Παρασκευής (κουρµπάνι)|26 Ιουλίου



Λακκιά- Πανηγύρι Αγ. ∆ηµητρίου|25 Οκτωβρίου



Λιβάδι-Γιορτή κάστανου|Οκτώβριος



Λιβάδι- Πανηγύρι Κοιµήσεως της Θεοτόκου|14 Αυγούστου
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Περιστερά-Έθιµο Αφανού| Μ. Σάββατο



Περιστερά/Γιορτή Γάλακτος, 20 Αυγούστου



Περιστερά- Πανηγύρι Οσίου Ευθυµίου|8 Οκτωβρίου



Σουρωτή- Πανηγύρι Αγ. Αναργύρων|30 Ιουνίου



Σουρωτή – Καθαρά ∆ευτέρα



Μονοπήγαδο-Εορτασµός µνήµης Γενεοκτονίας Ποντίων |19 Μαΐου



Μονοπήγαδο/ Πανηγύρι Μεταµόρφωσης του Σωτήρος



Πλαγιάρι-Τριλόφεια| 15 Αυγούστου



Πλαγιάρι-Έθιµο Αγ. Βαρβάρας| 4 ∆εκεµβρίου



Πλαγιάρι-ΚαρναβάλιΠλαγιάρι-Μνήµη αµπελουργών | Ιούλιος



Πλαγιάρι-Γειτονιά Μικρασιατών

Πολιτιστικοί / Λαογραφικοί Σύλλογοι
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΛΗΑΝΝΗΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Σκοπός του Σωµατείου είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου. Το Σωµατείο εκδίδει βιβλία και δηµοσιεύει άρθρα
ποικίλου περιεχοµένου στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, παρουσιάζει θεατρικές
παραστάσεις, πραγµατοποιεί διαλέξεις καθώς και εκθέσεις βιβλίων και φωτογραφίας.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩN ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»
Ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης διαθέτει πολυάριθµα χορευτικά τµήµατα για όλες
τις ηλικίες. Σκοπός του είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου, αναδεικνύοντας µε τον ωραιότερο τρόπο την πλούσια
χορευτική παράδοση της Μακεδονίας και γενικότερα της Ελλάδος.
Μερικές από τις δραστηριότητες του συλλόγου είναι: Η αναβίωση του πατροπαράδοτου
πανηγυριού κατά τον εορτασµό του πολιούχου της Θέρµης Αγίου Νικολάου στις 6
∆εκεµβρίου. Ο εορτασµός της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα τον Οκτώβριο. Το
Μακεδονικό Γλέντι, στο Φράγµα της Θέρµης, στην αρχή του καλοκαιριού.
Παράλληλα ο σύλλογος συµµετέχει σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διοργανώνουν
διάφοροι δήµοι της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα,
σε εθνικές παρελάσεις και επετείους και σε έκτακτες εκδηλώσεις µε διάφορα θέµατα όπως:
Ήθη και έθιµα, Φιλανθρωπικό παζάρι, Παραδοσιακό γάµο, Πατινάδες, κλπ. ∆ιοργανώνει
επίσης εκδροµές µορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα σε πόλεις της Ελλάδας και του
εξωτερικού, καθώς και τον ετήσιο χορό του Συλλόγου και την κοπή πίτας.
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
Το Σωµατείο «Παναγία Σουµελά Θέρµης» διαθέτει τέσσερα χορευτικά συγκροτήµατα, τµήµα
εκµάθησης ποντιακής λύρας, τµήµα χορωδίας και τµήµα εκµάθησης ποντιακής διαλέκτου για
παιδιά και τµήµατα θεάτρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συµµετέχει µε τα χορευτικά του
συγκροτήµατα και τη χορωδία σε αλλεπάλληλες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
πανηγύρια και οπουδήποτε αλλού το καλούν να δώσει το “παρών”, τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στο εξωτερικό. Παράλληλα διοργανώνει κι’ αυτό τις ετήσιες εκδηλώσεις του. Οι
κυριότερες καθιερωµένες εκδηλώσεις του είναι:
−

Η «Γιορτή Γραµµάτων» στην αρχή του έτους µε βράβευση των αριστούχων µαθητών και
κοπή της βασιλόπιτας.

−

Ο ετήσιος Χορός.
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−

Η εκδήλωση για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

−

Η επίσκεψη στις αλησµόνητες πατρίδες.

−

Τα «Σταυρέτικα» µια τετραήµερη πολιτιστική εκδήλωση κάθε Σεπτέµβρη µε την ευκαιρία
της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΘΕΡΜΗΣ & ΤΡΙΑ∆ΙΟΥ« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Ο σύλλογος διοργανώνει µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις αναβίωσης εθίµων και προσπαθεί να
συµβάλλει στη διατήρηση τη Πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και στην πολιτιστική άνοδο των
κατοίκων της Θέρµης και του Τριαδίου, ενώ συµµετέχει σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ που
διοργανώνουν δήµοι και άλλοι φορείς. Στα γραφεία του Συλλόγου λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη µε ιστορικά και λαογραφικά βιβλία. Κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις
µε κορυφαία εκδήλωση τα «Λιβαδιώτικα», µε οµιλίες και διαλέξεις για τη διατήρηση των
ιστορικών στοιχείων του συλλόγου. Ο Σύλλογος λειτουργεί τέσσερα τµήµατα εκµάθησης
παραδοσιακών χωρών.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝ∆ΡΙΤΣΙΩΤΩΝ-ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ
O Σύλλογος Μανδριτσιωτών – Θρακιωτών Θέρµης ιδρύθηκε µε στόχο τη διατήρηση της
παράδοσης και τη διάδοσή της στους νεότερους. ∆ιατηρεί 5 χορευτικά τµήµατα τα οποία
εκπροσωπούν επάξια το Σύλλογο σε κάθε εκδήλωση, από τοπικά γλέντια και εορτές, µέχρι
διεθνή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Μερικές από τις δραστηριότητες του συλλόγου είναι:
Κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου Μανδριτσιωτών – Θρακιωτών Θέρµης αποτελούν τα
«Κοσµοσωτήρια » που λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο στις 5-8 Σεπτεµβρίου. Με τις εκδηλώσεις
εορτάζεται η γέννηση της Θεοτόκου και τιµάται ιδιαίτερα η Παναγία η Κοσµοσωτήρα,
προστάτιδα της Θράκης.
 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ιδρύθηκε το 2012 µε έδρα τη Θέρµη και σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων, εθίµων και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την εκµάθηση παραδοσιακών χορών, οργάνων και
τραγουδιών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και την οργάνωση δραστηριοτήτων
(διαλέξεις, χοροί, θεατρικές παραστάσεις) και εκδροµών σε χώρους ιστορικούς.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ «ΞΑΣΤΕΡΙΑ»
Ο Σύλλογος Φ.Κ.Π."ΞΑΣΤΕΡΙΑ" ιδρύθηκε µε πολύ µεράκι και αγάπη για την Κρήτη, για να
καλύψει τις µουσικοχορευτικές ανάγκες των δηµοτών της Θέρµης και όχι µόνο. Στις
δραστηριότητες του συλλόγου συγκαταλέγονται η διδασκαλία κρητικών χορών (τµήµα
παιδικό και ενηλίκων) και µαθήµατα µουσικών οργάνων (Λύρας - Μαντολίνου).
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ «Η ΑΡΕΤΣΟΥ»
Ο Λαογραφικός σύλλογος του Νέου Ρυσίου έχει ως κύριο σκοπό τη διάσωση και διάδοση του
Μικρασιατικού πολιτισµού. Λειτουργεί τµήµατα εκµάθησης παραδοσιακών χορών, χορωδίας
και τµήµα λαογραφικής έρευνας.
Ο Σύλλογος, κάθε χρόνο συµµετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Τα
χορευτικά τµήµατα του συλλόγου παρουσιάζουν χορούς Κωνσταντινούπολης, Αρετσούς,
Παραλίων Μ.Ασίας και Καππαδοκίας, καθώς και χορούς από την Θράκη και τα Νησιά. Ο
σύλλογος διαθέτει παραδοσιακές φορεσιές για τα προγράµµατα που παρουσιάζει.
Λειτουργεί δύο τµήµατα εκµάθησης χορού για προχωρηµένους και ένα τµήµα για αρχαρίους.
Στο Νέο Ρύσιο διατηρεί επίσης µικρό λαογραφικό µουσείο µε αντικείµενα που έφεραν οι
πρόσφυγες παππούδες µας.
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Λειτουργεί µε αυτή την ονοµασία από τις 30 Σεπτεµβρίου του 1984 και αποτελεί τη φυσική
συνέχεια του «Συλλόγου Ζουµπατιανών - Τριλοφιωτών Θεσσαλονίκης», που ιδρύθηκε το
1966. Από τον Απρίλιο του 2007 στεγάζεται στο χώρο του πρώην Αναψυκτηρίου, στην
είσοδο του Τριλόφου (περιοχή Φοίνικας), που παραχωρήθηκε από το ∆ήµο. Στο κτίριο
φιλοξενείται και το Κέντρο Νεότητας ∆ήµου Μίκρας, το οποίο λειτουργεί τρεις φορές την
εβδοµάδα (απογευµατινές ώρες) και τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να
απασχολούνται µε παιχνίδια (επιτραπέζια, play - station και ποδοσφαιράκι) και προβολή
ταινιών.
Ο Σύλλογος διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρικό πιάνο, ηχητική εγκατάσταση,
συσκευή προβολής βιντεοταινιών, τραπέζι πινγκ -πονγκ και µπιλιάρδο, εξήντα παραδοσιακές
φορεσιές για τα χορευτικά τµήµατα και επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης, λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη που διαθέτει 1.000 τίτλους βιβλίων. Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται ο χορός του
Συλλόγου κατά την περίοδο της Αποκριάς, ενώ τµήµατα του Συλλόγου συµµετέχουν στα
«Τριλόφεια», που διοργανώνονται τον Αύγουστο, καθώς και στις αποκριάτικες του πρώην
∆ήµου Μίκρας.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Ο Σύλλογος Γυναικών Τριλόφου ιδρύθηκε το 1984, προκειµένου να βοηθήσει στη σύσφιξη
των σχέσεων των γυναικών της περιοχής, ώστε να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ ανέλαβε υπ’ ευθύνη του την µπάντα του ∆ήµου
κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Συγκεκριµένα το τµήµα Φιλαρµονικής της
Κοινότητας Τριλόφου που ιδρύθηκε από το 1985 από τον Σύλλογο Γυναικών συνεχίστηκε
από τον πρώην ∆ήµο Μίκρας το 2000.
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου στεγάζονται στο Πνευµατικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου Τριλόφου, το οποίο παραχωρήθηκε από την Εκκλησία.
Τα µέλη του Συλλόγου συµµετέχουν σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις του ∆ήµου και
πραγµατοποιούν οµιλίες, συγκεντρώσεις και συνεστιάσεις.
 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΡΦΕΑΣ» ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Ο Αθλητικός - Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΡΦΕΑΣ» Πλαγιαρίου, ιδρύθηκε το 1988 και
στεγάζεται σε διώροφο κτίριο που παραχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός. Στο ισόγειο
βρίσκεται το κλειστό γυµναστήριο του ΟΡΦΕΑ, πλήρως εξοπλισµένο, ενώ στον όροφο είναι
τα γραφεία και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε τη θεατρική σκηνή. Έως το 2005
διατηρούσε τη «ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΟΡΦΕΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ», η οποία στη συνέχεια λειτουργεί υπό την
ευθύνη του πρώην ∆ήµου Μίκρας, καθώς οι ανάγκες της λόγω των πολλών συµµετοχών της
σε φεστιβάλ εντός του Ελλαδικού χώρου, δεν µπορούσαν να καλυφθούν από τον
προϋπολογισµό του Συλλόγου. Οι πρόβες της χορωδίας πραγµατοποιούνται στο χώρο του
«ΟΡΦΕΑ», ενώ τα µέλη της έχουν δώσει πολλές παραστάσεις µε ρεπερτόριο που
περιλαµβάνει παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι. Στο Σύλλογο λειτουργούν τµήµατα αθλητικά
και πολιτιστικά.
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡ∆ΙΑΣ «ΕΥΜΕΝΗΣ»
Στη Τοπική Κοινότητα της Καρδίας δραστηριοποιείται το Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας
"ΕΥΜΕΝΗΣ", το οποίο συστάθηκε µε την αριθµ. 13/1996 απόφαση του Κοινοτικού
Συµβουλίου Καρδίας, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. ΕΣ.17756/1996 Α.Ν.Θ. και
δηµοσιεύθηκε στο αριθµ. 555/10-7-1996 Β΄ Τεύχος Φ.Ε.Κ. Από το 2006 οι δραστηριότητές
του στεγάζονται στο κτίριο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καρδίας, το οποίο παραχωρήθηκε
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µε δωρεά στο πρώην ∆ήµο Μίκρας και επισκευάστηκε προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις
ανάγκες του Συλλόγου. Στα τµήµατα του Συλλόγου συµµετέχουν περίπου 150 άτοµα,
ενήλικες και παιδιά.
Τα τµήµατα που λειτουργούν είναι µπαλέτου, ζωγραφικής, θεάτρου, διακόσµησης,
ζωγραφικής ενηλίκων καθώς και τµήµα παραδοσιακών χορών, ενηλίκων και παιδικό. Ο
Ευµένης από το 2011 λειτουργεί στο πλαίσιο της ∆ΕΠΠΑΘ.
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
Το Σωµατείο Μικρασιατών, το οποίο ιδρύθηκε το 1995, έχει συµπληρώσει περισσότερα από
δέκα χρόνια ενεργής παρουσίας στα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής και διαθέτει χορευτικό
τµήµα ενηλίκων (περίπου 17 άτοµα) και παιδικό χορευτικό τµήµα (περίπου 10 παιδιά), καθώς
και χορωδία παραδοσιακής µουσικής που αποτελείται από 30 άτοµα.
Ξεκίνησε µε 80 µέλη, που σήµερα φτάνουν τα 130 και στεγάζεται σε µικρή αίθουσα (60τµ)
στη γειτονιά των Μικρασιατών στο Κάτω Σχολάρι, όπου πραγµατοποιούνται και διάφορες
εκδηλώσεις. Το 2004 συµµετείχε µε το χορευτικό τµήµα ενηλίκων σε εκδήλωση στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ λαµβάνει µέρος σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται
από το ∆ήµο Μίκρας.
 Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
Η Αδελφότητα Ποντίων Φιλοποντίων Κ. Σχολαρίου ιδρύθηκε το 1988 και η δράση της είναι
πολιτιστική και κοινωνική. Στεγάζεται σε χώρο που νοικιάζει ο Σύλλογος από τον αγροτικό
Συνεταιρισµό Κ. Σχολαρίου.
∆ιαθέτει χορευτικά τµήµατα παιδιών και ενηλίκων, καθώς και τµήµα εκµάθησης ποντιακής
λύρας. Τα χορευτικά τµήµατα πραγµατοποιούν τις πρόβες τους σε αίθουσα του ∆ηµοτικού
Σχολείου, καθώς ο χώρος του Συλλόγου είναι περιορισµένος. Προσφέρει στις γυναίκες ετήσια
εξέταση ΠΑΠ - Τεστ και Μαστογραφία, ενώ στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, τα µέλη
της Αδελφότητας πραγµατοποιούν επισκέψεις και βοηθούν χρόνια νοσούντες και κλινήρεις
ασθενείς. Παράλληλα, κάθε χρόνο πραγµατοποιείται βράβευση των αριστούχων µαθητών µε
επαίνους και χρηµατικά βραβεία.
Τα µέλη του Συλλόγου εργάζονται για τη συλλογή φωτογραφιών και στοιχείων που αφορούν
τη ζωή στο Κάτω Σχολάρι, µε στόχο την έκδοση σχετικού άλµπουµ.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίας ιδρύθηκε το 2008 προκειµένου να βοηθήσει στη σύσφιξη των
σχέσεων των γυναικών της περιοχής, ώστε να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα τοπικά ήθη και έθιµα
της περιοχής, ενώ στους σκοπούς του είναι επίσης η διοργάνωση εκδροµών για την
ανακάλυψη του φυσικού πλούτου της χώρας µας γενικότερα.
Ο Σύλλογος στεγάζεται στο χώρο του Κοινοτικού καταστήµατος Καρδίας, ο οποίος του
παραχωρήθηκε από το πρώην ∆ήµο Μίκρας.
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου µέχρι σήµερα είναι φιλανθρωπικές συµµετοχές σε ιδρύµατα
όπως το χαµόγελο του παιδιού, η στέγη ανύπαντρων µητέρων, κ.α., βράβευση µητέρων ,
παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων καθώς και κάθε Κυριακή σερβίρετε καφές µετά τη
Θεία Λειτουργία για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των γυναικών.
Τα µέλη του Συλλόγου αριθµούνται στα 120.
Αξιοσηµείωτη είναι η συµµετοχή του Συλλόγου στη λαογραφική έκθεση που γίνεται στα
πλαίσια των Ευµενείων καθώς και η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης που έχει στην

-108-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

κατοχή της 200 περίπου βιβλία και εµφανίζει σηµαντική ανταπόκριση από τους κατοίκους της
περιοχής.
Στα πλαίσια διατήρησης των εθίµων ο Σύλλογος Γυναικών της Καρδίας αναβιώνει κάθε χρόνο
σχεδόν στις 24 Ιουνίου το έθιµο του «Κλείδωνα» όπου ανάβονται φωτιές και πηδούν µέσα
από αυτές ανύπαντρες κυρίως κοπέλες.
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ Α.ΜΕ.Α. «ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ»
Το Σωµατείο «ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ» είναι µη κερδοσκοπικό, για παιδιά µε
αναπηρίες και ειδικές ανάγκες. Έχει έδρα τον Τρίλοφο. Σκοπός του Σωµατείου είναι η από
κοινού προώθηση των συµφερόντων των ατόµων µε αναπηρία, µε σκοπό την πλήρη
κοινωνική τους ένταξη και επαγγελµατική τους αποκατάσταση και συγκεκριµένα:
−

Τη γνωστοποίηση, προώθηση, καλλιέργεια και συνδροµή µε ηθικά και υλικά µέσα, των
ιδιαίτερων εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των ατόµων
αυτών, δηλαδή τηs στήριξη τους κατά την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια
εκπαίδευση και κατά την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.

−

Την ενισχυτική τους διδασκαλία και επιστηµονική βοήθεια µε λογοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές.

−

Την επιµορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των ατόµων αυτών.

−

Τη δηµιουργία κάθε είδους εκδηλώσεων, µε σκοπό την προώθηση των στόχων

−

Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας

−

Τη συνεργασία µε άλλα σωµατεία και συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού για την
προάσπιση των στόχων και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας για
την επίτευξη κοινών σκοπών.

Το Σωµατείο απαριθµεί τα 400 µέλη. Στόχος του σωµατείου είναι η δηµιουργία ξενώνων που
θα µπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά, µε σκοπό την αυτόνοµη διαβίωση τους και την
επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
∆ραστηριοποιείται στην εκµάθηση παραδοσιακών χωρών, την καταγραφή παραδοσιακών
τραγουδιών και τον εθελοντισµό. Συµµετέχει στην διοργάνωση της γιορτής του κολοκυθιού
την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, στην διοργάνωση του καρναβαλιού των Βασιλικών.
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Στον σύλλογο γίνεται διδασκαλία Θεάτρου , µαθηµάτων θεατρικής παιδείας και δίνονται
θεατρικές παραστάσεις από τους µαθητές. Επίσης υπάρχει συµµετοχή σε θεατρικά φεστιβάλ.
 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γίνεται διδασκαλία παραδοσιακών χορών, και λειτουργεί χορωδία. Ο σύλλογος συµµετέχει
στην διοργάνωση της γιορτής του κάστανου που γίνεται τέλη Οκτωβρίου
 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΚΙΑΣ
Γίνεται διδασκαλία παραδοσιακών χωρών και υπάρχει συµµετοχή σε εκδηλώσεις και
πανηγύρια που γίνονται στην περιοχή.
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γίνεται διδασκαλία παραδοσιακών χορών , µαθηµάτων ζωγραφικής κλπ. Λειτουργεί χορωδία
και υπάρχει τράπεζα αίµατος. Συµµετέχει στο Πανηγύρι για την γενεοκτονία των ποντίων στις
19-20 Μαΐου και στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου.
 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
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Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στην εκµάθηση παραδοσιακών χορών, εικαστικών και σκάκι .
Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και τράπεζα αίµατος. Συµµετέχει στη γιορτή του σπανακιού
στις 20 Σεπτεµβρίου καθώς και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις της περιοχής.
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ «Η ΠΗΓΗ»
Στο σύλλογο γίνονται µαθήµατα παραδοσιακών χορών, θεάτρου και λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη. Συµµετέχουν στη διοργάνωση της γιορτής των Αγ. Αναργύρων, στο καρναβάλι
καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις.
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑ∆ΟΥ
∆ραστηριοποιείται στην εκµάθηση παραδοσιακών χορών, λειτουργεί οµάδα εθελοντών και
συµµετέχει σε εκδηλώσεις όπως στη γιορτή µνήµης της γενεοκτονίας των ποντίων, στο
πανηγύρι της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος κλπ.
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
Λειτουργεί Λαογραφικό µουσείο και γίνονται µαθήµατα εικαστικών και εκµάθησης
παραδοσιακών χορών. Συµµετέχουν σε εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΓΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999 και είναι ο πρώτος Γυναικείος Συνεταιρισµός του Νοµού
Θεσσαλονίκης. Ο σύλλογος αυτός δηµιουργήθηκε από µία οµάδα γυναικών που δηµιούργησε
µια υπερσύγχρονη µονάδα παρασκευής παραδοσιακών αρτοσκευασµάτων από αγνά υλικά
που γίνονται µε χειροποίητους τρόπους παρασκευής. Έχει κατασκευαστεί ένας χώρος που
λειτουργεί ως εστιατόριο παραδοσιακών γεύσεων, εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων και
πολυχώρος πολιτισµού.

2.4.4 Αθλητισµός

2.4.4.1 ∆ραστηριότητες ∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος &
Αθλητισµού Θέρµης
Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησης των προϋφιστάµενων δηµοτικών δοµών
αθλητισµού µε τη προηγούµενη µορφή τους, αναπτύχθηκαν πολλαπλές πρωτοβουλίες για
την ανάπτυξη του αθλητισµού στην περιοχή του νέου δήµου Θέρµης.
Στον τοµέα του αθλητισµού οι δραστηριότητες που ασκεί η ∆ΕΠΠΑΘ είναι:
−

Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δηµοτικών
γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών χώρων άθλησης.

−

Η οργάνωση, προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού
αθλητισµού.

−

Ο σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων
κατασκηνώσεων και αθλητικών ακαδηµιών, όλων των αθληµάτων

−

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών συναντήσεων – αγώνων

−

Η οργάνωση, προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων σχολικού αθλητισµού και σχετικών
διοργανώσεων.

−

Η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισµού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες
οµάδες.
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−

Η ανάπτυξη και υποστήριξη ελευθέρων δράσεων αθλητισµού σε συνδυασµό µε θέµατα
περιβάλλοντος και υγείας.

−

Η υποστήριξη και ενίσχυση του Ερασιτεχνικού και του Σωµατειακού Αθλητισµού και η
συνεργασία µε τα αθλητικά σωµατεία και συλλόγους του ∆ήµου

−

Η επιβράβευση αθλητών, κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης ή µη και συλλόγων και η προβολή
των αθλητικών επιτυχιών τους καθώς και η θέσπιση θεσµού αθλητικών υποτροφιών

−

Η λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

−

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων που έχουν σχέση µε τον
αθλητισµό.

−

Η πληροφόρηση των κατοίκων σε ζητήµατα αθλητισµού

−

Η διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαγωνισµών, κλπ. σε τοµείς αρµοδιότητας της και
η υλοποίηση εκθέσεων αθλητισµού και αυτοδιοίκησης.

−

Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η υλοποίηση έργων υποδοµής που συµβάλλουν στην άσκηση
δραστηριοτήτων αθλητικής ανάπτυξης

−

Η συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων µε φορείς του ∆ήµου ή της χώρας καθώς και οι
διεθνείς συνδιοργανώσεις

Λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο και τους σκοπούς της Επιχείρησης στο τοµέα του
αθλητισµού αλλά και τις υποχρεώσεις που δηµιουργεί η πληθυσµιακή αύξηση και η ανάγκη
των πολιτών για ποιοτικές υποδοµές άθλησης προκύπτουν οι βασικοί άξονες σχεδιασµού της
αθλητικής πολιτικής της ∆ΕΠΠΑΘ .
Τα βασικά αντικείµενα της δραστηριότητας της Επιχείρησης στον τοµέα των αθλητικών
δράσεων προγραµµατίζεται να είναι :

Προγράµµατα Αθλητισµού για όλους και Αθλητικών Ακαδηµιών
Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της υλοποιεί προγράµµατα µαζικού και σχολικού
αθλητισµού, προγράµµατα και ακαδηµίες εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων αθληµάτων γενικού
περιεχοµένου (ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϊ, τένις, στίβος, γυµναστική) και ειδικού (κολύµπι
σε θαλάσσιο περιβάλλον, σκι), καθώς και προγράµµατα δια βίου άθλησης. Τα προγράµµατα
αυτά συνδυάζονται µε τις αθλητικές υποτροφίες, την οργάνωση των camp και διάφορων
τουρνουά καθώς και ηµερίδες µε αθλητικό περιεχόµενο.
Στις δράσεις της εντάσσεται και η πολύπλευρη ενηµέρωση των κατοίκων του δήµου σε
ζητήµατα που αφορούν τον αθλητισµό, όπως διατροφή, άσκηση, φυσική κατάσταση, νέες
τάσεις κλπ.
Βασικό χαρακτηριστικό των δράσεων αθλητισµού είναι η αποκεντρωµένη ανάπτυξή τους σε
όλους τους οικισµούς και για όλες τις κοινωνικές οµάδες και ηλικίες και η καταπολέµηση του
αποκλεισµού όλων των κοινωνικών οµάδων από την άθληση.
Τα προγράµµατα είναι δοµηµένα, και αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις και
προγράµµατα.
Στο πλαίσιο µαζικού αθλητιµού, για το έτος 2011 συµµετείχαν συνολικά:
Τίτλος
Αεροβική γυναικών
Ορθοσωµική γυναικών
Πιλάτες γυναικών
Γυµναστική Ανδρών Γυναικών
Τένις Ενηλίκων

Τµήµατα
19
9
18
1
2
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Τίτλος
Ενόργανη Παιδιών
Τένις Παιδιών
Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία
ΑµΕΑ
Σύνολο

Τµήµατα
4
1
6
3
63

Συµµετέχοντες
50
8
104
20
909

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και Εναλλακτικές αθλητικές δράσεις
Η υποστήριξη της ανάπτυξης του αθλητισµού προωθείται σε όλα τα επίπεδα και στηρίζει
ιδιαίτερα στη νέα γενιά του δήµου σε συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες, την Επιτροπή
Παιδείας και κύρια τις Αθλητικές Οµοσπονδίες της χώρας µας και τους αθλητικούς συλλόγους
του δήµου µας. Θα αξιοποιηθούν σε αυτό το επίπεδο πρωτοβουλίες όπως επιδείξεις στα
σχολεία και στα σωµατεία, φιλοξενία τουρνουά και πρωταθληµάτων, συνεργασίες και
ανταλλαγές αθλητικών αποστολών, κλπ. Στον τοµέα της ανάπτυξης εναλλακτικών αθλητικών
προγραµµάτων περιλαµβάνονται χειµερινά και θερινά προγράµµατα µικρής διάρκειας και
ηµερίδες καθώς και ελεύθερα προγράµµατα
και δράσεις αθλητισµού µε µαζικά
χαρακτηριστικά. Η υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και διοργανώσεων και η ανάπτυξη
νέων αθλητικών δράσεων στηρίζεται στη συνεργασία µε αθλητικούς και συλλογικούς φορείς
της χώρας.

Υποστήριξη αθλητισµού νεολαίας
Ο τοµέας αυτός συνδυάζει τις αθλητικές υποτροφίες µε τα καλοκαιρινά προγράµµατα, τα
αθλητικά Camp και τη δράση Παιδί & Θάλασσα. Αποτελεί µια πολύ σηµαντική παρέµβαση της
∆ΕΠΠΑΘ στα αθλητικά δρώµενα της περιοχής, και είναι προσανατολισµένη για παιδιά του
∆ήµου Θέρµης ηλικίας 6 ως 14 ετών.
Η παρέµβαση αυτή ξεπερνά το πλαίσιο του Αθλητισµού και επεκτείνεται και σε άλλα πολύ
σηµαντικά στοιχεία της ζωής των νεαρών δηµοτών. Τα προγράµµατα αυτά συµβάλλουν στην
Κοινωνικοποίηση των παιδιών, φέρνοντας τους σε επαφή µε άτοµα της δικής τους ηλικίας
κάνοντας παράλληλα το άθληµα που αγαπούν, ερχόµενοι σε επαφή και µε καινούργια
αθλήµατα ειδικών χαρακτηριστικών.
Είναι µια ειδική προσέγγιση του τρίπτυχου Νεολαία - Αθλητισµός - Κοινωνικοποίηση σε µια
ιδιαίτερα γόνιµη εποχή για τα παιδιά, όπως είναι το καλοκαίρι, αλλά και ιδιαίτερα βολική για
τους γονείς των παιδιών, καθώς συµπίπτει µε το τέλος της σχολικής χρονιάς οπότε και οι
ανάγκες των παιδιών αυξάνονται κατακόρυφα.
Κυρίαρχος στόχος της δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της ενασχόλησης της νεολαίας µε τον
αθλητισµό.
Το 2011 στα προγράµµατα αυτά συµµετείχαν:

Παιδί & Θάλασσα. Το πρόγραµµα είναι χωρισµένο σε δύο περιόδους και συνολικά για το 2011
συµµετείχαν 557 παιδιά.

Αθλητικό κάµπ
Το αθλητικό καµπ απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια και έχει ως σκοπό την εκµάθηση
αθληµάτων, την άθληση και την ψυχαγωγία. Τα παιδιά αναχωρούν από τους οικισµούς τους
και αθλούνται στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα του ∆ήµου και στην συνέχεια µεταφέρονται
στην Waterland για κολύµπι µε την επίβλεψη γυµναστών. Το 2011 συµµετείχαν :
α.. Στο ποδόσφαιρο 121 παιδιά
β. Στο Μπασκετ 72 παιδιά
γ. Στο Βόλευ 110 παιδιά
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δ. Στο Τένις 45 παιδιά
Λόγω των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων στην Αυτοδιοίκηση το πρόγραµµα δεν
υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2012.

Καλοκαιρινή ∆ηµιουργική Απασχόληση
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά και υλοποιείται σε κάθε ∆ηµοτική ενότητα (Θέρµη,
Βασιλικά, Μίκρα) σε σχολικούς χώρους. Το πρόγραµµα λειτουργεί καθηµερινά από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή από τις 7.30 έως 16.00 σε δύο χρονικές περιόδους των τεσσάρων
εβδοµάδων για κάθε παιδί. Οι θεµατικές ενότητες περιλαµβάνουν αθλητισµό, µουσική και
µουσικοκινητική αγωγή, καλλιτεχνικά εργαστήρια, δραµατοποίηση παραµυθιού, προγράµµατα
Αγωγής Υγείας και υγιεινής διατροφής, επιτραπέζια παιχνίδια , περιβαλλοντικά θέµατα κλπ.
Το 2011 οι συµµετοχή ήταν και για τις δυο περιόδους 359 παιδιά. Στη συνέχεια το
πρόγραµµα ανέλαβε το Νοµικό Προνοιακό Πρόσωπο του ∆ήµου Θέρµης.

Τµήµα Αθλητικών Υποδοµών και Σωµατείων
Σηµαντικό αντικείµενο της λειτουργίας της ∆ΕΠΠΑΘ είναι η οργάνωση, διαχείριση και
συντήρηση των αθλητικών υποδοµών του δήµου Θέρµης (ανοικτών και κλειστών) και η
παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία και στους κατοίκους
του δήµου.
Η επιχείρηση συµβάλλει στον προγραµµατισµό των αναγκαίων αθλητικών υποδοµών στα
όρια του νέου δήµου Θέρµης µε βάση τον ευρύτερο αθλητικό προγραµµατισµό που
προετοιµάζει, µε πρόβλεψη αποκέντρωσης των υποδοµών. Ευθύνη της επιχείρησης θα είναι
η διαχείριση και ο προγραµµατισµός χρήσης όλων των υπαρχουσών αθλητικών υποδοµών,
των οποίων η διαχείριση και χρήση θα της παραχωρηθεί από το δήµο Θέρµης ή της ανήκει
από τη συστατική πράξη των προϋφιστάµενων συνενωµένων κοινωφελών δηµοτικών
επιχειρήσεων (ανοιχτά και κλειστά γήπεδα και προπονητήρια). Στον προγραµµατισµό των
γηπέδων υπάρχει πρόβλεψη εξυπηρέτησης των αθλητικών αναγκών των σωµατείων του
δήµου Θέρµης και των πολιτών.
Η αθλητική υλικοτεχνική υποδοµή της ∆ΕΠΠΑΘ (γήπεδα και αθλητικός εξοπλισµός)
ανταποκρίνεται στις παραµέτρους ασφαλείας και ποιότητας και διασφαλίζει την φυσική υγεία
και σωµατική ακεραιότητα των αθλουµένων.

2.4.4.2 Κατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Θέρµης
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ


Αθλητικό Κέντρο Θέρµης (Κλειστό Γυµναστήριο Θέρµης, Αίθουσες –προπονητήρια πάλης
και άρσης βαρών, ανοικτά γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου)



Αθλητικό Κέντρο Ν. Ρυσίου (Κλειστό Γυµναστήριο)



Γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρµης



Βοηθητικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρµης στο γυµνάσιο



Προπονητήριο 1ο Λύκειο Θέρµης



Προπονητήριο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Θέρµης



Βοηθητικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρµης στο Φράγµα



Γήπεδο ποδοσφαίρου Τριαδίου και βοηθητικό γήπεδο µε πλαστικό χλοοτάπητα
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Γήπεδο ποδοσφαίρου Ν. Ραιδεστού



Γήπεδο ποδοσφαίρου µε πλαστικό χλοοτάπητα Ν. Ραιδεστού



Ανοικτό γήπεδο µπάσκετ Ν. Ραιδεστού



Προπονητικά γήπεδα ποδοσφαίρου Ν. Ραιδεστού



Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ν. Ραιδεστού



Προπονητήριο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Ν. Ραιδεστού



Αθλητικό συγκρότηµα Φιλοθέης Ν. Ραιδεστού (ανοικτά γήπεδα µπάσκετ, τένις, µίνι
ποδοσφαίρου).



Γήπεδο ποδοσφαίρου µε πλαστικό χλοοτάπητα Ταγαράδων



Ανοικτό γήπεδο µπάσκετ Ταγαράδων



Γήπεδο ποδοσφαίρου Ταγαράδων



Γήπεδο ποδοσφαίρου Ν. Ρυσίου

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ


Γήπεδο ποδοσφαίρου Τριλόφου µε δύο βοηθητικά γήπεδα πλαστικού χλοοτάπητα



Γήπεδο ποδοσφαίρου Σχολαρίου



Γήπεδο µπάσκετ ανοικτό Σχολάρι



Γήπεδο ποδοσφαίρου Καρδίας



Γήπεδο µπάσκετ ανοικτό Καρδία, Άνω Σχολάρι.



Γήπεδο ποδοσφαίρου Πλαγιαρίου



∆ύο γήπεδα ποδοσφαίρου µε πλαστικό χλοοτάπητα Πλαγιαρίου



∆ύο ανοικτά γήπεδα µπάσκετ Πλαγιαρίου



Προπονητήριο Πλαγιαρίου, Αγελαδόστρατα

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


Αθλητικό κέντρο Βασιλικών (κλειστό Γυµναστήριο Στέλιος Πιπινίκας και ανοιχτά γήπεδα)



Γήπεδο ποδοσφαίρου Βασιλικών



Γήπεδο ποδοσφαίρου Σουρωτής



Γήπεδο µπάσκετ ανοικτό Σουρωτή



Προπονητικά γήπεδα Βοσκίνας Σουρωτής



Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Παρασκευής και βοηθητικό



Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Αντωνίου



Γήπεδο ποδοσφαίρου Λακκιάς



Γήπεδο ποδοσφαίρου Μονοπήγαδου



Γήπεδο ποδοσφαίρου Λιβαδιού

2.4.4.3 Κατάσταση αθλητικών συλλόγων
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
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−

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

−

ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

−

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑ∆ΙΟΥ

−

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΠΟΡΑΣ θερµης

−

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θερµης

−

Α.Γ.Ε.Θ.Θέρµης

−

Α∆ΩΝΙΣ Θέρµης

−

αθλητικη δυναµη ταεκβο ντο θερµη

−

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ σκοπευτικος συλλογος Θερµης

−

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ δηµου θερµης

−

Ηφαιστος θερµης

−

ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ

−

CLUB 109’ ταεκβο ντο Θέρµης

−

ΚΑΣ Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ

−

ΑΣΤΕΡΑΣ Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ

−

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

−

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
−

∆ΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

−

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

−

ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

−

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

−

Α.Ο. ΚΑΡ∆ΙΑΣ

−

ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

−

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΑΕΚΒΟ ΝΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

−

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟ ΝΤΟ ΜΙΚΡΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
−

ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

−

ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

−

MARS ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΕΚΒΟ ΝΤΟ

−

ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

−

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

−

Ο.Α. ΣΟΥΡΩΤΗΣ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» ΤΕΝΙΣ

−

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

−

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

−

∆ΟΞΑ ΛΑΚΚΙΑΣ
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Στον τοµέα του Ερασιτεχνικού Αθλητισµού, είναι προτεραιότητα και βασική προσπάθεια του
δήµου Θέρµης και της Επιχείρησης η ενίσχυση των προσπαθειών όλων των ανθρώπων που
εθελοντικά ασχολούνται µε τον Αθλητισµό και συµβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξή του. Στην
κατεύθυνση αυτή προβλέπεται και η ανάπτυξη δράσεων δια βίου µάθησης για όλο το
αθλητικό τεχνικό δυναµικό του δήµου Θέρµης, συµπεριλαµβανοµένων των αθλητικών
σωµατείων.

2.5 Τοπική οικονοµία & απασχόληση
2.5.1 ∆ιάρθρωση απασχόλησης
Η διάρθρωση της απασχόλησης ανά ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου Θέρµης για τα έτη 1991
και 2001 απεικονίζεται στον πίνακα και στο διάγραµµα που ακολουθούν. Πρέπει να σηµειωθεί
και πάλι ότι λόγω µη ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των στατιστικών δεδοµένων της
απογραφής του 2011, δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία.
Πίνακας 2-49: Απασχολούµενοι ανά κλάδο στο ∆. Θέρµης
Κλάδος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία.
Αλιεία.
Ορυχεία και λατοµεία.
Μεταποιητικές βιοµηχανίες.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού.
Κατασκευές.
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων,
µοτοσυκλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης.
Ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές
δραστηριότητες.
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
Εκπαίδευση.
Υγεία και κοινωνική µέριµνα.
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή
ατοµικού χαρακτήρα.
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα.
Μη δυνάµενοι να καταταγούν κατά κλάδο.

1991

2001

1.967
2
5
1.788
24
508

1.765
10
8
2.234
66
995

1.224

2.375

264
438
121

537
778
339

246

861

395
317
252

776
1.046
665

179

504

19
324

76
2
753

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µε την πάροδο του χρόνου σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και κατ’
επέκταση στο ∆ήµο Θέρµης, η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα υποχωρεί µε µεγαλύτερη
µείωση στη ∆.Ε. Μίκρας ως αποτέλεσµα της έντονης αστικοποίησης της περιοχής το
συγκεκριµένο διάστηµα. Αντίθετα η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα έχει αυξητικές τάσεις,
ενώ στο δευτερογενή τοµέα το ποσοστό των απασχολούµενων εµφανίζεται να έχει µικρή
µείωση για το διάστηµα 1991 – 2001.
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∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ∆.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ∆.Ε. ΜΙΚΡΑΣ

∆ιάγραµµα 2-13: Ποσοστό (%) απασχόλησης ανά τοµέα παραγωγής σε επίπεδο ∆.Ε.

2001 11,40%

28,50%

1991
2001 6,35%
1991

22,81%

1991
0%

24,87%

46,64%

25,24%

13,31%

2001

65,79%

68,41%

31,50%

30,22%

55,19%
28,38%

37,82%
20%

Πρωτογενής

41,40%

31,89%
40%

∆ευτερογενής

60%

30,30%
80%

100%

Τριτογενής

2.5.2 Ανεργία
Όπως έχει υποθεί και σε προηγούµενη ενότητα, λόγω µη διαθέσιµων στοιχείων για την
ανεργία από την απογραφή του 2011 δεν γίνεται εκτενής αναφορά ούτε σύγκριση µε τα
αποτελέσµατα της απογραφής του 2001.
Εντούτοις, στα πλαίσια της ενηµέρωσης του µητρώου ανέργων του Γραφείου Απασχόλησης
του ∆ήµου Θέρµης, πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία (∆εκέµβριος 2012 –
Φεβρουάριος 2013) µε το σύνολο των ανέργων οι οποίοι καταγράφηκαν στη βάση
δεδοµένων του γραφείου µας κατά τη χρονική περίοδο 2010-2012. Τα αποτελέσµατα της
επικοινωνίας µε τους ανέργους σε συνδυασµό µε τα στοιχεία από τη βάση δεδοµένων του
γραφείου συνοψίζονται στα εξής:
Την τριετία 2010-2012 κατατέθηκαν στο γραφείο απασχόλησης του δήµου Θέρµης 1.624
βιογραφικά σηµειώµατα, τα 992 από γυναίκες και τα 632 από άντρες. Η αριθµητική υπεροχή
των γυναικών το 2010 και το 2011, οι οποίες αναζητούσαν εργασία µε σκοπό να
συµπληρώσουν το οικογενειακό εισόδηµα, αντιστρέφεται το 2012, χρονιά κατά την οποία
άντρες και γυναίκες αναζητούν κύρια εργασία.
Την ίδια χρονική περίοδο πραγµατοποιήθηκαν µέσω του γραφείου 413 προσλήψεις από τις
οποίες οι 227 αφορούσαν γυναίκες και οι 186 άντρες.
Μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία µε τους ανέργους καταγράφηκαν τα µη ενεργά
βιογραφικά τα οποία ανέρχονται σε 327, µε 192 να προέρχονται από γυναίκες και 135 από
άντρες. Οι βασικοί λόγοι, και για τις γυναίκες και για τους άντρες, είναι είτε το ότι δεν υπήρχε
καµία επικοινωνία µετά την προσκόµιση του βιογραφικού από τον άνεργο, είτε το ότι τα
άτοµα αυτά βρήκαν εργασία µετά από προσωπική αναζήτηση. Πολύ συχνά επίσης συναντάται
οι άνεργοι να συµπληρώνουν λάθος τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθιστώντας αδύνατη την
επικοινωνία µαζί τους.
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Τέλος, το ενηµερωµένο πλέον µητρώο ανέργων του γραφείου απασχόλησης του δήµου
Θέρµης περιέχει 884 ενεργά βιογραφικά, από τα οποία 573 είναι βιογραφικά γυναικών και
311 αντρών. Χωρικά οι άνεργοι κατανέµονται κυρίως στη ∆.Ε. Θέρµης (ποστοστό 65 – 70%)
και λιγότερο στις άλλες δύο ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου.
2.5.3 Παραγωγικές ∆ραστηριότητες
Η απόσταση του ∆ήµου Θέρµης από το ΠΣΘ, εκτός από το ρόλο που έπαιξε στην
πληθυσµιακή αύξηση της περιοχής, συνέβαλε σηµαντικά και στη εξέλιξη και διαφοροποίηση
των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Οι δραστηριότητες του δευτερογενή και
τριτογενή τοµέα που αναπτύχθηκαν στην περιοχή ήταν αποτέλεσµα της γενικότερης τάσης
ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων στον περιαστικό χώρο.
Τα τελευταία χρόνια, αν και λειτουργούν µονάδες όλων των κλάδων της οικονοµίας εντούτοις
παρατηρείται συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα µε ταυτόχρονη ανάπτυξη του δευτερογενή
και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας.

2.5.3.1 Πρωτογενής Τοµέας
Γεωργία
Ο ∆ήµος Θέρµης ήταν πριν από 20 χρόνια ένας καθαρά αγροτικός ∆ήµος, µε κυρίως τους
πρώην ∆ήµους Μίκρας και Βασιλικών να είναι κατ’ αποκλειστικότητα γεωργικές περιοχές.
Όµως, µετά τη ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που παρουσιάστηκε στο ∆ήµο τα τελευταία 10
χρόνια, η κατάσταση έχει αλλάξει και η γεωργία έχει µειωθεί σηµαντικά, όπως συµβαίνει και
σε όλη τη χώρα.
Οι σηµερινές τάσεις οικιστικής ανάπτυξης αναµένεται ότι σε εκτατικούς όρους η συγκεκριµένη
χρήση θα υποσκελιστεί από το δοµηµένο περιβάλλον και ειδικότερα από την κατοικία.
Αφενός σε περιοχές όπου οι γεωργικές εκτάσεις συνυπάρχουν ή έχουν εγκλωβιστεί από το
δοµηµένο περιβάλλον δίνεται µία εικόνα υποεκµετάλλευσης και εγκατάλειψης. Πολλοί
παραγωγοί εκµεταλλεύτηκαν τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. για αγρανάπαυση των χωραφιών τους.
Αφετέρου όµως, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια µία µετατόπιση του κέντρου βάρους στον
τοµέα αυτό σε ποτιστικές καλλιέργειες και εντατικές µορφές γεωργίας, όπως τα κηπευτικά και
τα θερµοκήπια.
Στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών η κυριότερη παραγωγική δραστηριότητα που καθορίζει και
τον τοπικό χαρακτήρα της τοπικής οικονοµίας είναι η γεωργία, ιδιαίτερα στα Βασιλικά, τον
Άγιο Αντώνιο και την Αγία Παρασκευή καθώς πρόκειται για περιοχές µε παραγωγικά εδάφη
και εκτεταµένη δυνατότητα άρδευσης µε χρήση γεωτρήσεων. Κύρια χαρακτηριστικά του
γεωργικού τοµέα στις παραπάνω κοινότητες είναι η υψηλή εντατικοποίηση της γεωργίας, η
µεγάλη ανάπτυξη των εντατικών µορφών γεωργίας µε καλλιέργειες κηπευτικών είτε σε
ανοικτές εκτάσεις είτε σε θερµοκήπια, η εκµετάλλευση ακόµη και των λεγόµενων οριακών
εκτάσεων δηλαδή περιοχών µε λοφώδες ανάγλυφο εδάφους και χαµηλής γενικά
παραγωγικότητας µε δενδροκαλλιέργειες και η συνεχώς αυξανόµενη επιφάνεια αρδευόµενων
καλλιεργειών, µε χρήση νερού που προέρχεται από γεωτρήσεις.
Οι κοινότητες Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίου Αντωνίου βρίσκονται σε περιοχές µε ηµιορεινό
– λοφώδες και καθαρά ορεινό ανάγλυφο εδάφους. Κύρια χαρακτηριστικά του αγροτικού
τοµέα εδώ είναι η άσκηση παραδοσιακής γεωργίας, µε τάσεις µονοκαλλιέργειας, κυρίως των
σιτηρών και ιδιαίτερα στις κοινότητες Αγίου Αντωνίου και Λιβαδίου, το µικρό ποσοστό των
αρδευόµενων εκτάσεων και η µικρή µε αργούς ρυθµούς ανάπτυξη της δενδροκαλλιέργειας.
Σε αυτές ειδικά τις κοινότητες παρατηρείται ανάπτυξη µεγαλύτερη της κτηνοτροφίας και
ειδικότερα της αιγοπροβατοτροφίας από της γεωργίας, οι οποίες όµως παρουσιάζουν µικρό
βαθµό εκσυγχρονισµού και εκµηχάνισης.
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Από τη ∆ηµοτική ενότητα Μίκρας το Κάτω Σχολάρι παρουσιάζει το µεγαλύτερο γεωργικό
ενδιαφέρον και κατά δεύτερο λόγο οι κοινότητες Τριλόφου και Καρδίας.
Ενώ στη ∆ηµοτική ενότητα Θέρµης οι κοινότητες Θέρµης, Νέας Ραιδεστού και Ταγαράδων
παρουσιάζουν γεωργικό ενδιαφέρον.
Στον Πίνακα 2-45 που ακολουθεί εµφανίζονται ανά κοινότητα και ανά καλλιέργεια οι
εκτάσεις, σύµφωνα µε τη Γεωργική Στατιστική έτους 2011.
Οι κοινότητες Βασιλικών, Τριλόφου, Άγιου Αντωνίου και Κάτω Σχολαρίου παρουσιάζουν το
µεγαλύτερο αριθµό καλλιεργούµενων εκτάσεων σε όλο το ∆ήµο.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα Βασιλικά έχουν µία έκταση 5.590 στρεµµάτων
κηπευτικής γης, πολλών εκ των οποίων είναι σε θερµοκηπιακές εκµεταλλεύσεις.

Είδος

Φυτά
µεγάλης
καλλιέργειας

Κηπευτική γη

Αγρανάπαυση

Εκτάσεις µε
καταβολή
επιδότησης

∆ενδρώδεις
καλλιέργειες

Αµπέλια

Σύνολο

Πίνακας 2-50: Καλλιεργήσιµες Εκτάσεις ανά Κοινότητα 2011 (σε στρεµ.)

Θέρµη
Νέο Ρύσιο
Ταγαράδες
Νέα Ραιδεστό
Τρίλοφος
Πλαγιάρι
Καρδία
Κάτω Σχολάρι
Βασιλικά
Σουρωτή
Περιστερά
Λιβάδι
Άγιος Αντώνιος
Αγία Παρασκευή

6.535
960
3.594
5.571
18.400
3.207
1.473
8.072
21.542
2.324
5.496
2.585
15.593
6.871

128
64
76,5
854
90
310
155
175
5.590
178
80
227
1.251

3
800
1.053
1.226
710
8
950
-

1.665
280
1.124
758
1.755
260
1.132
395
1.300
890
2.535
550

668
211
576
238
1.500
859
305
1.880
1.348
503
470
25
825
500

60
160
59
315
63
154
2.050
20
7
20
10

9.059
1.680
5.429
7.421
22.860
5.752
4.445
13.282
29.800
3.020
6.996
3.500
19.200
9.182

Σηµαντικός αριθµός στρεµµάτων σε αγρανάπαυση ή σε διατήρηση καλής κατάστασης µε
επιδότηση παρουσιάζεται στις κοινότητες Τριλόφου, Βασιλικων, Καρδίας, Θέρµης και Άγιου
Αντωνίου αφενός λόγου της αστικοποίησης που λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια στις
περιοχές αυτές και αφετέρου λόγω της εκµετάλλευσης από τους παραγωγούς των
επιδοτήσεων της Ε.Ε.
Η αµπελοκαλλιέργεια έχει σηµαντική θέση στην Κοινότητα του Κάτω Σχολαρίου ενώ στις
υπόλοιπες κοινότητες είναι υποτυπώδεις.
Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες πρωταρχικό ρόλο έχει η ελαιοκαλλιέργεια που υφίσταται
κυρίως στις κοινότητες Τριλόφου, Κάτω Σχολαρίου και Βασιλικών.
Οι αροτραίες καλλιέργειες κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
Στη συνέχεια καταγράφονται οι εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών κατά είδος, το έτος 2011
σύµφωνα µε την Γεωργική Στατιστική.
Πίνακας 2-51: Εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών ανά είδος και Κοινότητα 2011
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126
1.261
105
15
380
1.000
370
600
50
1.685

200
67
80
697
90
470
155
175
5.500
170
80
227

10
17
50
100
400
160
15

280
199
508
256
1.500
834
285
1.828
1.300
450
458
25
816

22

-

300

1.223

-

594

Επιτραπέζια

1.004
216
284
70
290

37
50
12
42
30
3
-

Αµπέλια
Οινοποιήσιµα

1.264
213
626
3.517
640
8

Λοιπές
δενδρώδεις

Ελιές

-

Πεπονοειδή

Αγ.Παρασκευή 6.549

Λαχανοκοµικά

100
228

Κητνοτροφικά

10

Αρωµατικά

Θέρµη
5.125
Νέο Ρύσιο
900
Ταγαράδες
2.100
Ν.Ραιδεστό
4.945
Τρίλοφος
14.648
Πλαγιάρι
2.400
Καρδία
1.065
Κάτω Σχολάρι 7.390
Βασιλικά
19.508
Σουρωτή
1.738
Περιστερά
4.609
Λιβάδι
2.465
Άγ.Αντώνιος
13.375

Βιοµηχανικά
φυτά

Όσπρια

Είδος

Σιτηρά
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388
12
68
47
25
20
52
48
53
12
9

10
30
23
123
8
16
594
1
7
15

50
130
36
192
55
138
1.456
19
5

6

-

10

Στα σιτηρά πρωταρχική θέση έχει το σιτάρι και στη συνέχεια το κριθάρι και άλλα δηµητριακά
όπως σίκαλη που καλλιεργείται στα Βασιλικά.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στα Βασιλικά καλλιεργούνται περίπου 1.000 στρέµµατα
καλαµπόκι. Από τα όσπρια σηµαντική θέση έχουν τα ρεβίθια και οι φακές, ενώ στη κατηγορία
των βιοµηχανικών φυτών το βαµβάκι είναι το κυρίαρχο είδος καλλιέργειας. Βέβαια τα
τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µία τάση αντικατάστασης του βαµβακιού από ηλίανθο.
Από τα κτηνοτροφικά είδη καλλιεργείται κυρίως βίκος για ζωοτροφή.
Στην κατηγορία των αρωµατικών φυτών συναντάµε κυρίως τον γλυκάνισο, ενώ στη περιοχή
του Κάτω Σχολαρίου έχει εγκατασταθεί καλλιέργεια λεβάντας, 5 στρεµµάτων περίπου.
Στα πεπονοειδή ανήκουν τα καρπούζια και τα πεπόνια, που όπως φαίνεται και από τον
σχετικό πίνακα καλλιεργούνται κυρίως στις κοινότητες της Καρδίας, του Κάτω Σχολαρίου και
του Πλαγιαρίου.
Οι ελιές όπως είναι αναµενόµενο κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των
δενδρωδών καλλιεργειών ενώ οι υπόλοιπες δενδρώδεις εκτάσεις είναι κυρίως ακρόδρυα µε
πρώτο την αµυγδαλιά αλλά και ροδακινιές, ενώ στην κοινότητα Θέρµης υπάρχει µία
σηµαντική έκταση µε καρυδιές. Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών έχουν
εγκατασταθεί 25 στρέµµατα ροδιές στη περιοχή της Σουρωτής.
Από τα αµπέλια, τα στρέµµατα των επιτραπέζιων είναι σηµαντικά περισσότερα από τα
οινοποιήσιµα.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη κοινότητα Θέρµης, Βασιλικών, Σουρωτής και στη
Περιστερά καλλιεργήθηκε ελαιοκράµβη, στα πλαίσια αναζήτησης εναλλακτικών ειδών
αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Συµπερασµατικά προκύπτει ότι όπως συµβαίνει σε όλη τη χώρα, ειδικά µετά την εφαρµογή
της νέας ΚΑΠ, έτσι και στο ∆ήµο Θέρµης, παρουσιάζεται µία σταθερή επιλογή καλλιεργειών
και συγκεκριµένα των επιδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργειών, ήτοι σιτάρι
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και βαµβάκι. Οι καλλιέργειες αυτές παρουσιάζουν µία ικανοποιητική στρεµµατική απόδοση, αν
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει αρκετό νερό στη ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι παρουσιάζεται µικρό ενδιαφέρον για την αλλαγή
καλλιεργειών πιο αποδοτικών και καινοτόµων. Γενικότερα, η τάση που επικρατεί είναι η
συνέχιση καλλιέργειας των επιδοτούµενων καλλιεργειών και σε µερικές περιπτώσεις η
εγκατάλειψη της γεωργικής εργασίας και η ενασχόληση µε άλλες δραστηριότητες.
Κτηνοτροφία
Οι λίγες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντοπίζονται σε συγκεκριµένα σηµεία και ειδικότερα
κοντά στους οικισµούς Θέρµης, Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων, Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου
Αντωνίου, Βασιλικών και Κάτω Σχολαρίου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κτηνοτροφίας
του ∆ήµου Θέρµης, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα που ακολουθεί, αφορούν στα κάτωθι:
−

Η κτηνοτροφία που αναπτύσσεται στην περιοχή είναι κατά κύριο λόγο εκτροφή
αιγοπροβάτων και σε πολύ µικρότερο βαθµό βοοειδών.

−

Από όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες, η Περιστερά διαθέτει τον µεγαλύτερο αριθµό
κτηνοτροφικών µονάδων, συνολικά 38 κτηνοτροφικές µονάδες µε 13.493 αιγοπρόβατα.

−

Στο Τρίλοφο και στη Σουρωτή δραστηριοποιείται πολύ µικρός αριθµός κητνοτροφικών
µονάδων, µόνο αιγοπροβατοτροφίας.

−

Βοοτροφία υπάρχει µόνο στις κοινότητες Κάτω Σχολαρίου, Θέρµης, Ταγαράδων
Βασιλικών, Περιστεράς, Λιβαδίου και Άγιου Αντωνίου.

−

Η Καρδία και το Νέο Ρύσσιο δεν έχουν πλέον καµία κτηνοτροφική δραστηριότητα, λόγω
συνταξιοδότησης των κτηνοτρόφων.

−

Στη δηµοτική κοινότητα Θέρµης και συγκεκριµένα στον οικισµό του Τριαδίου µειώθηκαν
κατά το 1/3 περίπου οι υφιστάµενες κτηνοτροφικές µονάδες, γεγονός που οφείλεται στην
επέκταση σχεδίου που έγινε στο ∆ήµο Θέρµης.

−

Το Λιβάδι, ο Άγιος Αντώνιος και τα Βασιλικά παρουσιάζουν σηµαντικό ποσοστό
αιγοπροβατοτροφίας.

−

Στα Βασιλικά υπάρχουν συστηµατικά πτηνοτροφεία.

−

Το σύνολο των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων στα Βασιλικά είναι παράλληλα και
γεωργικές. Πρόκειται για γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις παρά για καθαρά
κτηνοτροφικές.

−

Η µείωση του αριθµού των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων οφείλεται κυρίως στη
γήρανση των κτηνοτρόφων και την εγκατάλειψη της δραστηριότητας αυτής.

Συµπερασµατικά, η κτηνοτροφία είναι αναπτυγµένη σε µικρότερο βαθµό συγκριτικά µε την
γεωργία στη περιοχή του ∆ήµου Θέρµης.
Πίνακας 2-52: Κτηνοτροφία ανά Κοινότητα 2010 - 2012
Είδος
Κάτω
Σχολάρι
Καρδία

Πλαγιάρι

2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

181
182
187
-

1.212
1.233
1.140
666
615
518
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Αριθµός
Μονάδων
9
9
9
2
2
2
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Είδος
Τρίλοφος

Θέρµη

Νέα Ρύσιο
Νέα
Ραιδεστός
Ταγαράδες

Βασιλικά

Περιστερά

Λιβάδι

Σουρωτή
Άγιος
Αντώνιος
Αγία
Παρασκευή

2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

118
155
69
92
28
198
190
194
137
89
103
25
55
42
116
112
135
50
62
53
-

303
383
670
3.055
3.686
1.704
70
70
1.706
1.157
1.366
2.576
3.161
2.643
6.430
5.362
6.763
12.301
12.357
13.493
6.421
5.673
5.334
80
93
18
6.588
5.960
6.815
2.570
1.990
1.800

Αριθµός
Μονάδων
2
2
4
28
19
19
1
1
11
11
11
12
14
14
19
19
19
38
38
38
16
15
14
3
3
1
18
18
17
8
8
5

Ωστόσο αν και παρατηρείται µείωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων όσο
και των ατόµων που απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα, εντούτοις όσοι παρέµειναν
στράφηκαν σε εντατικές µορφές εκµεταλλεύσεων (θερµοκήπια, δυναµικές καλλιέργειες) µε
εφαρµογή σχεδίων Βελτίωσης που επιφέρουν αυτοµατισµό, εκµηχάνιση και εκσυγχρονισµό
καλλιεργητικών µεθόδων που απαιτούν επενδύσεις σηµαντικών κεφαλαίων. Το ίδιο συνέβη
αν και σε µικρότερο ποσοστό, και µε τους κτηνοτρόφους οι οποίοι κατέφυγαν σε βελτιωµένες
µεθόδους εκτροφής και σταβλισµού (εισαγωγή βελτιωµένων ζώων, σταβλισµός ζώων) µε
την εφαρµογή Σχεδίων βελτίωσης.
Η µείωση στην αγροτική παραγωγή έχει συνδυαστεί µε µία στροφή των κατοίκων σε
δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα.

2.5.3.2 ∆ευτερογενής τοµέας
Στην περιοχή βρίσκονται εγκατεστηµένες σηµαντικές επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα µε
σηµαντικές επιπτώσεις στην περιοχή (εργασία, τοπικό προϊόν, φυσικοί πόροι, περιβάλλον).
Οι βιοτεχνίες και οι βιοµηχανίες συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο περιοχές:
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−

Στην περιοχή µεταξύ Θέρµης και Νέας Ραιδεστού εκατέρωθεν του άξονα Θεσσαλονίκης –
Πολυγύρου. Στην περιοχή αυτή υπάρχει Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) µε αρκετές και
σηµαντικές παραγωγικές µονάδες ενώ στα όρια του οικισµού Θέρµης υπάρχει περιοχή
Εγκαταστάσεων Μη Οχλουσών (Ε.Μ.Ο.) µονάδων.

−

Στην περιοχή µεταξύ Νέου Ρυσίου και παραλίας Θέρµης είναι εγκατεστηµένες επίσης
αρκετές παραγωγικές µονάδες του δευτερογενή τοµέα.

Παράλληλα µε την εγκατάσταση των µεγάλων µονάδων του δευτερογενή τοµέα στις
συγκεκριµένες περιοχές παρατηρείται και µετεγκατάσταση – έξοδο από τους οικισµούς
µικρών βιοτεχνιών (ύφασµα, ξύλο κλπ.) προς τις εν λόγω περιοχές.
Επίσης, σηµαντική συµβολή στην οικονοµία της περιοχής έχει διαδραµατήσει τα τελευταία
χρόνια και η κατασκευαστική δραστηριότητα που παρατηρείται στο ∆ήµο Θέρµης.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Εµπορικού Επιµελητηρίου (ΕΕΘ), του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου (ΕΒΕΘ) καθώς και του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου (ΒΕΘ) για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον ∆ευτερογενή Τοµέα σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα χωριστά
συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας.
Πίνακας 2-53: ∆ραστηριότητες ∆ευτερογενή τοµέα ∆ήµου Θέρµης
Κατηγορία ∆ραστηριότητας
Κατασκευές,
Μηχανολογία,
Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία
Χηµεία, Φάρµακα, Τρόφιµα, Ποτά
Κλωστοϋφαντουργία,
Υπόδηση
Ενέργεια

Ένδυση,

∆.Ε. ΘΕΡΜΗΣ

∆.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

∆.Ε. ΜΙΚΡΑΣ

221

47

54

52

5

17

44

1

6

46

4

5

Πηγή: ΕΕΘ, ΕΒΕΘ & ΒΕΘ, 2013

2.5.3.3 Τριτογενής Τοµέας
Παράλληλα µε τις δραστηριότητες του δευτερογενή τοµέα, η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου
Θέρµης αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης σηµαντικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΠΣΘ που
έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα.
Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν δραστηριότητες που αφορούν υπεραγορές τροφίµων και
πολυκαταστήµατα, υπεραγορές οικιακού εξοπλισµού, άλλα εµπορικά καταστήµατα καθώς και
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (αεροδρόµιο, ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
ερευνητικά ινστιτούτα,υπηρεσίες υγείας, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία, waterland, καζίνο
και χώροι αναψυχής). Οι επιχειρήσεις αυτές παρατηρούνται εκατέρωθεν των εθνικών οδικών
αξόνων που διέρχονται από την περιοχή του ∆ήµου και την περιοχή του αεροδροµίου.
Επιπλέον, η περιοχή αεροδροµίου αποτελεί σηµείο συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού Κέντρων
θερινής διασκέδασης τα οποία παρουσιάζουν µια εποχικότητα της δραστηριότητάς τους, µε
συνέπεια να επηρεάζεται αντίστοιχα και η φόρτιση που επιφέρουν στο περιβάλλον.
Ακόµη, παρατηρούνται σηµαντικές εγκαταστάσεις υπερτοπικής εµβέλειας που αναπτύσσονται
στον άξονα της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Θέρµης (ΕΚΕΤΑ, ΕΦΕΤ, Τεχνολογικό
Μουσείο, Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, κ.λ.π.) και στον άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
(Υπουργείο Γεωργίας, Αγρόκτηµα ΑΠΘ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Κέντρο Υγείας, κ.λ.π.).
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες προκαλούν σηµαντικές πιέσεις στον πρωτογενή τοµέα ο
οποίος συρρικνώνεται, ενίοτε και σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας. Ωστόσο, η
σηµαντικότερη βαρύνουσα χρήση στην περιοχή του ∆ήµου είναι η λειτουργία του Αερολιµένα
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«Μακεδονία». Οι δραστηριότητες του Αερολιµένα είναι τόσο σηµαντικές που επηρεάζουν και
άλλους όµορους ∆ήµους της Περιοχής όπως της Καλαµαριάς, Πυλαίας & Θερµαϊκού.
Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η περιοχή του ∆ήµου Θέρµης παρουσιάζει µία
διαφοροποιηµένη παραγωγική βάση. Παράλληλα µε τη συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα,
παρατηρούνται τάσεις ενίσχυσης του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε τη συγκέντρωση
οµοειδών επιχειρήσεων και τη δηµιουργία τοπικών οικονοµιών συγκέντρωσης.
Σύµφωνα και πάλι µε στοιχεία του Εµπορικού Επιµελητηρίου (ΕΕΘ), του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΕΒΕΘ) καθώς και του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου (ΒΕΘ) για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή Τοµέα σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα
χωριστά συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας:
Πίνακας 2-54: ∆ραστηριότητες Τριτογενή τοµέα ∆ήµου Θέρµης
Κατηγορία ∆ραστηριότητας
Λιανεµπόριο
Εστίαση
Τουρισµός - Υπηρεσίες

∆.Ε. ΘΕΡΜΗΣ
186

∆.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
149

∆.Ε. ΜΙΚΡΑΣ
108

6

19

21

359

278

212

Πηγή: ΕΕΘ, ΕΒΕΘ & ΒΕΘ, 2013

Από τα µητρώα που τηρούνται στα αρµόδια επιµελητήρια, συνολικά στο δευτερογενή και
τριτογενή τοµέα εντοπίζονται 329 επιχειρήσεις χωρίς κατηγοριοποίηση µε αποτέλεσµα
να µην έχουν συµπεριληφθεί στους πίνακες 2-53 και 2-54.
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
3.1 ∆ιάρθρωση υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης
Αναλύοντας το εσωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου Θέρµης, που συντάχθηκε βάσει του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2544/Β/7-11-2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
το ΦΕΚ 3135/τ.87Β’/30-12-2011), όπως αυτό απεικονίζεται στα σχετικά οργανογράµµατα,
φαίνεται ότι ο ∆ήµος Θέρµης έχει εννέα (9) ∆ιευθύνσεις, δύο (2) Αυτοτελή τµήµατα και
τέσσερα (4) γραφεία άµεσα σχετιζόµενα µε τον ∆ήµαρχο.
Το σύνολο των εγκεκριµένων θέσεων στον Ο.Ε.Υ., ανέρχεται στις τετρακόσιες είκοσι (420),
εκτός των κάτωθι θέσεων:
−

Μία (1) θέση Γενικού Γραµµατέα.

−

Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών
Συνεργατών.

−

∆ύο (2) θέσεις ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή.

Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κάθε έτος προβλέπεται και η κάλυψη 74
θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου & θέσεις πρακτικής άσκησης
φοιτητών ΑΕΙ & σπουδαστών ΤΕΙ οι οποίες αναλύονται ως εξής:
−

πενήντα (50) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων, για την
αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

−

είκοσι τέσσερις [24] θέσεις φοιτητών ΑΕΙ & σπουδαστών των ΤΕΙ διαφόρων
ειδικοτήτων για την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης εξάµηνης [6] διάρκειας
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα αυτοτελή γραφεία που σχετίζονται άµεσα µε τον ∆ήµαρχο είναι:


Το ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου



Το αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων



Η Νοµική Υπηρεσία



Το αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας

Ο Γενικός Γραµµατέας και η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας υπάγονται απευθείας στον
∆ήµαρχο.

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας περιλαµβάνει δύο (2) τµήµατα, το τµήµα Αστυνόµευσης
και το τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης περιλαµβάνει δύο (2) τµήµατα,
Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών καθώς και ένα (1) γραφείο ∆ιαφάνειας.

Η

∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας περιλαµβάνει το Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης &
∆ιεκπεραίωσης και τρία (3) τµήµατα, το τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών, το τµήµα
ελέγχου κατασκευών & εγκαταστάσεων και το τµήµα πολεοδοµικών εφαρµογών & σχεδίου
πόλης.
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Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου περιλαµβάνει δύο (2) τµήµατα και συνολικά οκτώ
(8) γραφεία, τέσσερα το κάθε τµήµα. Είναι το τµήµα Περιβάλλοντος & Πρασίνου που
περιλαµβάνει τα εξής τέσσερα (4) γραφεία, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο
Ενεργειακής ∆ιαχείρισης, Γραφείο Κοιµητηρίων και Γραφείο Σφαγείων και το τµήµα
Συντήρησης Πρασίνου που περιλαµβάνει τα εξής επίσης τέσσερα (4) Γραφεία, Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου (Βασιλικά), Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου (Νέο Ρύσιο), Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου (Πλαγιάρι) και Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου (Τρίλοφος).

Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης περιλαµβάνει τρία (3) τµήµατα και πέντε (5)
γραφεία στο σύνολο της, το τµήµα Καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων το οποίο έχει τέσσερα
(4) γραφεία καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων για τα Βασιλικά, το Πλαγιάρι, το Νέο Ρύσιο και
τον Τρίλοφο, το τµήµα διαχείρισης & συντήρησης οχηµάτων και το τµήµα αποκοµιδής
απορριµµάτων & ανακύκλωσης µε το γραφείο σχεδιασµού & εποπτείας καθαριότητας –
ανακύκλωσης.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαµβάνει δύο (2) γραφεία και τέσσερα (4) τµήµατα.
Το Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης και ∆ιεκπεραίωσης, το γραφείο απαλλοτριώσεων &
δηµοτικής περιουσίας καθώς και τα τµήµατα κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων,
ηλεκτροµηχανολογικών έργων - έργων σηµατοδότησης & εγκαταστάσεων, συγκοινωνιακών κυκλοφοριακών - υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων και συντήρησης & αυτεπιστασίας.

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών η οποία περιλαµβάνει τέσσερα (4) τµήµατα, το τµήµα
ανθρώπινου δυναµικού, το τµήµα δηµοτικής κατάστασης & ληξιαρχείο, το τµήµα διοικητικής
µέριµνας και το τµήµα υποστήριξης πολιτικών οργάνων. Το τµήµα ∆ηµοτικής κατάστασης &
Ληξιαρχείου περιλαµβάνει πέντε (5) γραφεία, το γραφείο αλλοδαπών & µετανάστευσης µε
έδρα τη Σουρωτή, το γραφείο δηµοτικής κατάστασης & ληξιαρχείου στον Τρίλοφο, το
γραφείο δηµοτικής κατάστασης & ληξιαρχείου στα Βασιλικά, το γραφείο ∆ηµοτικής
κατάστασης στο Πλαγιάρι και το Γραφείο ∆ηµοτικής κατάστασης στο Νέο Ρύσιο.

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών περιλαµβάνει τρία (3) τµήµατα, το τµήµα εσόδων &
περιουσίας, το τµήµα προϋπολογισµού, λογιστηρίου & προµηθειών που περιλαµβάνει τρία (3)
γραφεία, το γραφείο προϋπολογισµού & οικονοµικής πληροφόρησης, το γραφείο λογιστηρίου
& αποθηκών και το γραφείο προµηθειών, και το τµήµα ταµείου που περιλαµβάνει δύο (2)
γραφεία, το γραφείο οικονοµικών θεµάτων στα Βασιλικά και στο Τρίλοφο.

Η ∆ιεύθυνση Κέντρων εξυπηρέτησης του Πολίτη που περιλαµβάνει δύο (2) τµήµατα, το
τµήµα εσωτερικής ανταπόκρισης και το τµήµα εξυπηρέτησης πολιτών το οποίο έχει δύο (2)
γραφεία, το γραφείο Κ.Ε.Π. στα Βασιλικά και το γραφείο Κ.Ε.Π. στο Πλαγιάρι.
Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν και δύο (2) αυτοτελή τµήµατα, το αυτοτελές τµήµα τοπικής
οικονοµικής ανάπτυξης µε τρία (3) γραφεία, το γραφείο αγροτικής παραγωγής & Ανάπτυξης
στα Βασιλικά, το γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων και το
γραφείο απασχόλησης & τουρισµού, καθώς και το αυτοτελές τµήµα κοινωνικής προστασίας,
παιδείας, πολιτισµού & εθελοντισµού µε τα εξής τέσσερα (4) γραφεία, το γραφείο κοινωνικής
πολιτικής & πολιτών ισότητας, το γραφείο παιδείας, διά βίου µάθησης & πολιτισµού, το
γραφείο προστασίας & προαγωγής της ∆ηµόσιας υγείας και τέλος το γραφείο εθελοντισµού.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το γενικό οργανόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης καθώς και τα
επιµέρους οργανογράµµατα ανά ∆ιεύθυνση, βάσει του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, όπου φαίνεται το σύνολο των οργανικών θέσεων, πόσες από αυτές είναι
πληρωµένες και πόσες κενές.

-126-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Θέρµης
∆ήµαρχος Θέρµης
Ιδιαίτερο Γραφείο
∆ηµάρχου

Αυτοτελές Γραφείο
Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων

Νοµική Υπηρεσία

∆ιεύθυνση
∆ηµοτικής Αστυνοµίας

Τµήµα
Αστυνόµευσης
Τµήµα
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Aυτοτελές Γραφείο
∆ιοικητικής Βοήθειας

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Οργάνωσης

∆ιεύθυνση
Πολεοδοµίας

∆ιεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Αυτοτελές Τµήµα
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού

∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη
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∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Οργάνωσης

Τµήµα
Πρoγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης

Τµήµα
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Γραφείο
∆ιαφάνειας

∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Πολεοδοµίας

Τµήµα
Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών

Τµήµα
Ελέγχου Κατασκευών
& Εγκαταστάσεων

Τµήµα
Πολεοδοµικών Εφαρµογών
& Σχεδίου Πόλης
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Γραφείο ∆ιοικητικής
Υποστήριξης & ∆ιεκπεραίωσης
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∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τµήµα
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τµήµα
Συντήρησης Πρασίνου

Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο
Ενεργειακής ∆ιαχείρισης

Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου
(Βασιλικά)

Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου
(Νέο Ρύσιο)

Γραφείο
Κοιµητηρίων

Γραφείο
Σφαγείων

Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου
(Πλαγιάρι)

Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου
(Τρίλοφος)
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∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τµήµα
Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων

Τµήµα
∆ιαχείρισης
& Συντήρησης Οχηµάτων

Γραφείο
Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων
(Βασιλικά)

Γραφείο
Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων
(Νέο Ρύσιο)

Γραφείο
Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων
(Πλαγιάρι)

Γραφείο
Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων
(Τρίλοφος)

Τµήµα
Αποκοµιδής Απορριµµάτων
& Ανακύκλωσης

Γραφείο
Σχεδιασµού & Εποπτείας
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τµήµα
Κτιριακών Έργων
& Υπαίθριων Χώρων

Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών
Έργων, Έργων Σηµατοδότησης
& Εγκαταστάσεων

Τµήµα
Συγκοινωνιακών
Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων
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Τµήµα
Συντήρησης
& Αυτεπιστασίας

Γραφείο
Απαλλοτριώσεων &
∆ηµοτικής Περιουσίας

Γραφείο
∆ιοικητικής Υποστήριξης
& ∆ιεκπεραίωσης
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∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τµήµα
Ανθρώπινου
∆υναµικού

Τµήµα
∆ηµοτικής Κατάστασης
& Ληξιαρχείου

Γραφείο
Αλλοδαπών
& Μετανάστευσης
(Έδρα Σουρωτή)

Τµήµα
∆ιοικητικής
Μέριµνας

Τµήµα
Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων

Γραφείο
∆ηµοτικής Κατάστασης
& Ληξιαρχείου
(Τρίλοφος)

Γραφείο
∆ηµοτικής Κατάστασης
& Ληξιαρχείου
(Βασιλικά)

Γραφείο
∆ηµοτικής Κατάστασης
(Πλαγιάρι)

Γραφείο
∆ηµοτικής Κατάστασης
(Νέο Ρύσιο)
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∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Τµήµα
Εσόδων
& Περιουσίας

Τµήµα
Προϋπολογισµού
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Τµήµα
Ταµείου

Γραφείο
Προϋπολογισµού
& Οικονοµικής Πληροφόρησης

Γραφείο
Οικονοµικών Θεµάτων
(Βασιλικά)

Γραφείο
Λογιστηρίου
& Αποθηκών

Γραφείο
Οικονοµικών Θεµάτων
(Τρίλοφος)

Γραφείο
Προµηθειών

∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

∆ιεύθυνση
Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Τµήµα
Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Τµήµα
Εξυπηρέτησης Πολιτών

Γραφείο
Κ.Ε.Π.
(Βασιλικά)
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Γραφείο
Κ.Ε.Π.
(Πλαγιάρι)
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∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

Αυτοτελές Τµήµα
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Γραφείο
Αγροτικής Παραγωγής
& Ανάπτυξης
(Βασιλικά)

Γραφείο
Αδειοδοτήσεων
& Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων

Γραφείο
Απασχόλησης
& Τουρισµού

∆ήµαρχος Θέρµης

Γενικός Γραµµατέας

Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Εθελοντισµού

Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής
& Πολιτικών Ισότητας

Γραφείο
Παδείας
∆ια Βίου Μάθησης & Πολιτισµού

Γραφείο
Προστασίας
& Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας

Γραφείο
Εθελοντισµού
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3.2 Νοµικά πρόσωπα
Στο ∆ήµο Θέρµης δραστηριοποιούνται και οι κάτωθι επιχειρήσεις και Νοµικά Πρόσωπα:
α/α
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Ονοµασία επιχείρησης
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α.Θ.)
∆ηµοτική Κοινωφελής επιχείρηση
Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος
&
Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη
Εταιρεία ∆ασικής εκµετάλλευσης και
Αξιοποίησης Ακινήτου Περιουσίας
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –
Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής
∆ήµου Θέρµης
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης

∆ιεύθυνση/ έδρα
Μακρυγιάννη
15Α
Θέρµη , ΤΚ 570 01
Καραολή – ∆ηµητρίου
& Καπετάν Χάψα,
Θέρµη, ΤΚ 570 01
∆ηµοκρατίας 1,
Θέρµη, ΤΚ 570 01

Κατηγορία/ Μορφή
Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου
Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου

Πλατεία
Τριλόφου,
Τρίλοφος, ΤΚ 575 00

Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου

∆ηµοτική Ανώνυµη
Εταιρεία

Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου
Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου

Όλα τα ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα προέκυψαν στα πλαίσια του Ν. 3852/7-6-2010,
«Πρόγραµµα Καλλικράτης» µε τη συγχώνευση των προηγούµενων Νοµικών Προσώπων που
δραστηριοποιούνταν και στους τρεις πρώην ∆ήµους.
Στη συνέχεια αναφέρουµε κάποια στοιχεία για κάθε ένα από αυτά.
3.2.1 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α.Θ.)
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης προέκυψε από την συγχώνευση των
κάτωθι ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων:
1. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Καθαριότητας Μίκρας, η οποία
συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 141/2001 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μίκρας και την
υπ’ αριθµ. 36921/8.9.2004 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
2. ∆ηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας Θέρµης, η οποία συστάθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 503/2006 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης και την υπ’ αριθµ.
56828/11.12.2006
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Με την υπ’αρίθµ.103/2011 απόφαση του ∆.Σ.Θέρµης αποφασίστηκε η συγχώνευση των ως
άνω ΝΠ∆∆ και η σύσταση ενιαίου Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου στο ∆ήµο Θέρµης,
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Ν. 3852/2010, µε την επωνυµία:
«∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης)» και
σκοπούς τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, τη διοίκηση και λειτουργία των
δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων καθώς και
των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων της περιοχής αρµοδιότητάς της.
Στο ΦΕΚ 1101Β΄/02-06-2011 δηµοσιεύθηκε η συγχώνευση των νοµικών προσώπων
Ιδιωτικού δικαίου ∆ήµου Θέρµης και η σύσταση νέου νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε
την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α.
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Θέρµης)». Επιπλέον, µε την υπ’αρίθµ. 101/2011 απόφαση του ∆.Σ. Θέρµης αποφασίστηκε
ότι το νέο ΝΠΙ∆ που προήλθε από συγχώνευση, θα είναι καθολικός διάδοχος των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων όλων των συµβάσεων έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου
µέχρι τη λήξη τους.

3.2.2 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου
Θέρµης
Ο ∆ήµος Θέρµης προέκυψε από τη συνένωση των ∆ήµων Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών.
Στους ανωτέρω ∆ήµους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου :
1. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Θέρµης (πρώην Ι.Β.Σ.Θ.)» το οποίο συστάθηκε µε την υπ΄
αριθµ. 26993/27-06-2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 938/Β΄/08-07-2003)
2. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός»
στο ∆ήµο Θέρµης, το οποίο συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 170/1995 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θέρµης και µε την υπ αριθµ. ΕΣ 54829/12-02-1995 απόφαση του
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Νοµού Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 124/Β΄/05-03-1996)
3. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός»
στο ∆ήµο Βασιλικών, το οποίο συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 41/2001 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Βασιλικών και την υπ΄αριθµ. 11.096/17-04-2001 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 609/Β΄/2001)
4. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.)» στο ∆ήµο Θέρµης, το οποίο προήλθε από συγχώνευση των
Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Θέρµης µε την υπ αριθµ. 5/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θέρµης και την υπ΄ αριθµ. 2.428/23-01-2003 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 136/Β΄/10-02-2003)
5. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Α’ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων Βασιλικών», το οποίο συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 143/1999 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου Βασιλικών και την υπ΄ αριθµ. 23.508/30-07-1999 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1666/Β΄/1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ αριθµ. 31/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βασιλικών και την υπ αριθµ. 4483/03-03-2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 674/Β΄/13-04-2009)
6. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων Μίκρας», το οποίο προήλθε από την συγχώνευση των Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου
Μίκρας µε την υπ αριθµ. 225/2004 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μίκρας και την υπ’
αριθµ. 49.428/04-02-2005 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 405/Β΄/29-3-2005)
7. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Πνευµατικό - Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών», το οποίο συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 127/2002 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Βασιλικών και την υπ αριθµ. 29056/18-12-2002 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1626/Β’/31-12-2002), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ αριθµ. 130/2003 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βασιλικών και την υπ αριθµ. 14775/03/30-12-2004 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 68/Β’/24-01-2005)
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8. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας»,
το οποίο συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 13/1996 απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Καρδίας
και την υπ αριθµ. ΕΣ. 17766/20-06-1996 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Κεντρικής
Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 555/Β’/10-07-1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ αριθµ.
257/2005 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μίκρας και την υπ αριθµ. 1296/15-02-2006
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ.
271/Β’/03-03-2006).
9. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης»,
το οποίο προήλθε από την συγχώνευση των Πολιτιστικών Κέντρων του ∆ήµου Θέρµης
µε την υπ αριθµ. 6/2003 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης και την υπ αριθµ.
2.429/23-01-2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 136/10-2-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ αριθµ.
188/2006 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης και την υπ αριθµ. 27.492/17-07-2006
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ.
1160/Β’/28-08-2006).
10. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου
Θέρµης» , το οποίο συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 115/1998 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θέρµης και την υπ αριθµ. 37.523/07-12-1998 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1319/Β’/31-12-1998), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ αριθµ. 27.491/17-07-2006 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1160/Β’/28-08-2006).
Στο ΦΕΚ 1101Β΄/02-06-2011 δηµοσιεύθηκε η συγχώνευση των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ∆ήµου Θέρµης και η σύσταση νέου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» (Αρ.απόφ.103/2011).
Το Ν.Π.∆.∆. λειτουργεί τέσσερις (4) Παιδικούς και τρεις (3) Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
αποκεντρωµένους σε όλη την έκταση του δήµου Θέρµης οι οποίοι εξυπηρετούν συνολικά 937
παιδιά (Στοιχεία 2012-2013), από την ηλικία των 8 µηνών έως 5 ετών, παρέχοντας σίτιση και
δυνατότητα µεταφοράς παιδιών -οι τρεις (3) από αυτούς. Ακατάβλητη προσπάθεια του Ν.Π.
είναι η εξασφάλιση χρηµατοδότησης, µέσω των υπηρεσιών του ∆ήµου, για την ανέγερση
ιδιόκτητων νέων κτιρίων στην περιοχή της Ν.Ραιδεστού, συνολικής έκτασης 200 τµ. για την
εξυπηρέτηση εκατό (100) παιδιών Τελικός στόχος του Ν.Π. είναι η εξυπηρέτηση όλων των
εργαζόµενων µητέρων µε φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθµούς του
∆ήµου.
Παράλληλα επεκτείνεται το Πρόγραµµα της ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία
(Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ) µε τη φιλοξενία τριάντα (30) παιδιών µε αναπηρία σε ειδικά διαµορφωµένους
χώρους, πλήρως εξοπλισµένους και στελεχωµένους µε εξειδικευµένο προσωπικό, για πρωϊνή
και απογευµατινή απασχόληση και τη µεταφορά τους µε όχηµα ειδικών προδιαγραφών που
αναµένεται εντός του 2013, µετά από ενέργειες του ∆ήµου Θέρµης. Οι δοµές λειτουργούν
µε παιδιά ωφελούµενων µητέρων της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής» της Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε. ως δικαιούχου φορέα αλλά και παιδιά εκτός ΕΣΠΑ,
καλύπτοντας τις ανάγκες οικογενειών σε µεγάλο µέρος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Για πρώτη φορά εντός του 2012 λειτούργησε το πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
(Κ∆ΑΠ) για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, εφαρµόζοντάς το αρχικά στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο
της Καρδίας, εκτός σχολικού ωραρίου. Το Κ.∆.Α.Π. ΚΑΡ∆ΙΑΣ είναι επιλέξιµη δοµή της δράσης
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» περιόδου 2012-2013
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για πενήντα εννέα (59) παιδιά, ενώ εκτός του προγράµµατος
εξυπηρετούνται 33 ακόµα παιδιά. Εκεί τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, καθηµερινά από
∆ευτέρα έως Παρασκευή ή όσες φορές επιθυµούν την εβδοµάδα, 16:15µµ-21:00µµ και
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους, να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν
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Θεατρικό παιχνίδι, Αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια που βοηθούν στην
εκµάθηση χειρισµού του υπολογιστή, Μουσικοκινητική έκφραση, Ζωγραφική, πηλό,
κατασκευές, Παιδικό βιβλίο, Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, Οµαδικά και επιτραπέζια
παιχνίδια, Κουκλοθέατρο- Θέατρο σκιών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα προετοιµασίας
για τα µαθήµατα του σχολείου. Το Πρόγραµµα είναι 12µηνης διάρκειας και κατά την περίοδο
των εορτών και των Καλοκαιρινών διακοπών λειτουργεί µε πρωϊνό ωράριο. Στόχος του
νοµικού προσώπου είναι η επέκταση του Προγράµµατος και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου
Θέρµης µε σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων γονέων.
Η Κοινωνική Προστασία Και Αλληλεγγύη καλύπτει την 3η ηλικία µέσα από τη λειτουργία
Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), την ιατροφαρµακευτική και
νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, γυµναστική, παραδοσιακούς χορούς, χορωδία,
θαλάσσια και ιαµατικά λουτρά και τη λειτουργία αποκεντρωµένων εντευκτηρίων της τρίτης
ηλικίας.
Για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής συµβουλευτικής στήριξης σε
θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων, εξασφαλίστηκε η συνεργασία µε το
Κέντρο Πρόληψης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙ∆Α» ενώ µέσα από τον επιτυχηµένο
θεσµό της Σχολής Γονέων στηρίζονται οι γονείς ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε
επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Παράλληλα, έως 31 Μαρτίου 2013 λειτουργούν τέσσερις (4) δοµές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ οι
οποίες εξυπηρετούν συνολικά 368 άτοµα. Με σκοπό να εξασφαλιστεί η προσφορά υπηρεσιών
πρόνοιας και φροντίδας στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, ειδικά αυτή τη δύσκολη
περίοδο κατά την οποία καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από τους ∆ήµους για τη στήριξη
πρωτίστως εκείνων των στρωµάτων της κοινωνίας που κατ’ εξοχήν πλήττονται από την
κρίση, το ΝΠ∆∆ και ο ∆ήµος Θέρµης καταθέτουν ψήφισµα διαµαρτυρίας προς τα συναρµόδια
Υπουργεία ώστε το διάδοχο Πρόγραµµα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» να αποτελέσει
πυλώνα προστασίας και όχι αποκλεισµού. Τέλος, η συµµετοχή του Ν.Π. σε δράσεις
εξυπηρέτησης Ηλικιωµένων µέσω Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων αποτελεί
στόχο παροχής κοινωνικής πρόνοιας στην 3η ηλικία.
Το Κοινωνικό Πρατήριο αποτελεί την υπηρεσία δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για
τη σίτιση, την ατοµική υγιεινή, την καθαριότητα και την ένδυση (ρούχα καινούργια ή
ελαφρώς µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση) σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, ανέργους και
Α.Μ.Ε.Α., προκειµένου να εξασφαλίζεται η ισονοµία και η αξιοπρέπεια των ωφελουµένων
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση ή δέσµευση από µέρους τους. Εξυπηρετεί ετησίως
τριακόσια (300) άτοµα όπως αυτά καλύπτουν κάθε φορά τις προϋποθέσεις ένταξης των
δικαιούχων. Παράλληλα 10 άτοµα προσέρχονται στο συσσίτιο που οργανώνεται µε ευθύνη
του Ν.Π.
Βασικός στρατηγικός στόχος του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ», είναι η εφαρµογή πολιτικών και συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και η ανάπτυξη και
σχεδιασµός πολιτικών και δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προστασία και
αλληλεγγύη, µε στόχο την προστασία και φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Οι
δραστηριότητές του απευθύνονται σε όλους του πολίτες του ∆ήµου Θέρµης, κάθε ηλικίας και
φύλου προσφέροντας ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και µέριµνα από την παιδική µέχρι την
τρίτη ηλικία αναπτύσσοντας ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στον τοµέα των κοινωνικών
υπηρεσιών. Συνοπτικά οι επιµέρους σκοποί του νοµικού προσώπου είναι:

-137-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011 - 2014

Α. Παιδική και βρεφονηπιακή Μέριµνα
•

Εφαρµογή πολιτικών και συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας µε :

•

Τη λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθµών, αποκεντρωµένων σε όλη την έκταση
του δήµου Θέρµης.

•

Την ανάπτυξη και υποστήριξη της Προσχολικής Αγωγής που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της κάθε ηλικίας.

•

Την υλοποίηση δράσεων καθηµερινής φύλαξης, δηµιουργικής απασχόλησης,
φροντίδας, διατροφής, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας βρεφών και νηπίων,
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

•

Την ανάπτυξη ειδικών παιδαγωγικών προγραµµάτων περιβάλλοντος, κυκλοφοριακής
αγωγής, διατροφής, µουσικής προπαιδείας, κλπ. καθώς επίσης και την απόκτηση
ειδικών γνώσεων και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων
(συναισθηµατική, κοινωνική, νοητική, σωµατική).

•

Την τακτή ιατρική παρακολούθηση των, φιλοξενούµενων στους σταθµούς, νηπίων για
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παιδικών ασθενειών.

•

Την εξάλειψη διαφορών που προκύπτουν από το µορφωτικό, κοινωνικό και
πολυπολιτισµικό επίπεδο και περιβάλλον των γονέων και των παιδιών.

•

Την ενηµέρωση και συνεργασία µε τους γονείς σε θέµατα εφαρµοζόµενων
προγραµµάτων, προόδου και ιδιαίτερων συµπεριφορών των παιδιών, για την επίτευξη
του επιθυµητού αποτελέσµατος διαπαιδαγώγησής τους.

•

Τη βοήθεια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για την προσαρµογή στο σχολικό
περιβάλλον, για την κοινωνικοποίηση και συναντίληψη κοινών δράσεων και
συλλογικών εργασιών.

•

Την ανάπτυξη προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής.

•

Την ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και συµµετοχή των γονέων σε θέµατα αγωγής,
διαπαιδαγώγησης και σχέσεων µε τα παιδιά τους στις προσχολικές ηλικίες

•

Την ανάπτυξη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων.

Β. Κοινωνική Προστασία Και Αλληλεγγύη
Ανάπτυξη και σχεδιασµός πολιτικών και δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή,
προστασία και αλληλεγγύη, µε στόχο την προστασία και φροντίδα των ευαίσθητων
κοινωνικών οµάδων, µε τη :
•

Τη λειτουργία κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων
(ΚΑΠΗ)

•

Την ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία,
επιµόρφωση και δηµιουργική απασχόληση της τρίτης ηλικίας

•

Τη λειτουργία αποκεντρωµένων εντευκτηρίων της τρίτης ηλικίας

•

Την υλοποίηση προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρων δηµιουργικής
απασχόλησης, Κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, κέντρων διηµέρευσης, για όλες τις
κοινωνικές οµάδες

•

Τη λειτουργία του κοινωνικού πρατηρίου

•

Τη µέριµνα για τη στήριξη απόρων, αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών

•

Τη λειτουργία κέντρου υποστηρικτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης
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•

Τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα,
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων και στην υποστήριξη ατόµων
µε αναπηρία και ειδικές ανάγκες

•

Την ανάπτυξη προγραµµάτων καθώς και συµβουλευτικής στήριξης για θέµατα
πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων

•

Την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στη νεολαία του δήµου

•

Την ανάπτυξη δράσεων για τη µείωση και την αποτροπή του αποκλεισµού όλων των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και της τρίτης ηλικίας, ώστε να παραµείνουν
αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου

•

Τη ενηµέρωση και τη συνεργασία της κοινωνίας και των σχετικών φορέων σχετικά µε
τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και των
ηλικιωµένων

•

Την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη της παραβατικότητας

•

Την υλοποίηση προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας σχετικά µε τις ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες και την Τρίτη ηλικία

Στους σκοπούς του ΝΠ∆∆ περιλαµβάνονται επίσης :
•

Η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συµµετοχή σε δίκτυα κοινωνικής
και προνοιακής πολιτικής των ΟΤΑ και φορέων της ΤΑ

•

Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του
Internet και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων για τους σκοπούς του ΝΠ∆∆.

•

Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η υποστήριξη ενεργειών συµµετοχής, η υλοποίηση, η
παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η διάδοση προγραµµάτων, εθνικών ή της E.Ε.

•

Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας για την ανάπτυξη
της περιοχής του δήµου Θέρµης στους παραπάνω τοµείς.

3.2.3 ∆ηµοτική Κοινωφελής
Αθλητισµού Θέρµης

Επιχείρηση

Πολιτισµού,

Περιβάλλοντος

&

Με την υπ’ αριθ. 99/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης συστάθηκε νοµικό
πρόσωπο µε το όνοµα «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος
Αθλητισµού Θέρµης» και διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.».
Με τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ 1101/Β’ /02-06-2011 του σχεδίου καταστατικού ολοκληρώθηκε η
διαδικασία σύστασης της επιχείρησης.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού
προέκυψε από την συγχώνευση των κάτωθι ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων:

Θέρµης

1. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θέρµης µε διακριτικό τίτλο
«∆.Ε.Π.Α.Θ.»,
2. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτικής Θέρµης µε διακριτικό τίτλο µε την
επωνυµία «∆.Ε.ΚΟΙ.ΠΟ.Θ.».
3. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητικής Ανάπτυξης ∆ήµου Θέρµης
4. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Θέρµης
5. ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Μίκρας
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6. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Αθλητισµού ∆ήµου Μίκρας
Η νέα ενοποιηµένη κοινωφελής επιχείρηση του δήµου Θέρµης ∆ΕΠΠΑΘ έχει ως βασικούς
στόχους:
−

την υποστήριξη της πολιτιστικής δηµιουργίας και παιδείας και την εξασφάλισης
πρόσβασης για όλους τους πολίτες του δήµου στον πολιτισµό,

−

την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού και τη λειτουργία αθλητικών πυρήνων σε
όλη την έκταση του δήµου,

−

την υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργιών πρόνοιας του δήµου και του αντίστοιχου
ΝΠ∆∆, και

−

την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ως βασικό δηµόσιο αγαθό του τόπου
και των πολιτών.

Για τους ανωτέρω λόγους βασικό αντικείµενο της ∆ΕΠΠΑΘ είναι η ανάπτυξη και η
υποστήριξη των δράσεων του πολιτισµού, του αθλητισµού, της περιβαλλοντικής προστασίας
και της κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την έκταση του δήµου, µε ποιοτικές υποδοµές, υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και χωρίς αποκλεισµούς για τους πολίτες.
Η συνεργασία και η αξιοποίηση των εθελοντών αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της ∆ΕΠΠΑΘ σε
όλους τους άξονες λειτουργίας της. Το σύνολο των δράσεων της επιχείρησης στοχεύει στην
ενίσχυση της ποιότητας ζωής στο δήµο Θέρµης και στην υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης.
Στη συνέχεια παρατίθενται περιληπτικά οι δράσεις που θα αναπτύξει η ∆ΕΠΠΑΘ σύµφωνα και
µε την καταστατική της πράξη για την περίοδο Ιούνιος 2011 – Μάιος 2013.

Πολιτισµός
Στον προγραµµατισµό της ∆ΕΠΠΑΘ στον τοµέα του πολιτισµού περιλαµβάνονται :
•

Η λειτουργία δηµοτικού ωδείου, δηµοτικής σχολής χορού, σχολής – εργαστηρίου
εικαστικών και σχολής – εργαστηρίου θεάτρου και παραρτηµάτων τους.

•

Η λειτουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων, όπως: µουσικής, εικαστικών
τεχνών, χορωδιών, χορού, φωτογραφίας, τηλεόρασης και multimedia, σκάκι,
θεάτρου, φιλαρµονικής, παραδοσιακών χορών, κλπ.

•

Η λειτουργία φιλαρµονικών ορχηστρών, ορχηστρών νέων και εν γένει µουσικών
συνόλων.

•

Η λειτουργία βιβλιοθηκών σε συνεργασία µε τις δοµές παιδείας, κινητών βιβλιοθηκών
καθώς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

•

Η λειτουργία δηµοτικής πινακοθήκης µε παραρτήµατα στους οικισµούς του ∆ήµου

•

Η λειτουργία κινηµατογράφου καθώς και λέσχης κινηµατογράφου

•

Η λειτουργία πολιτιστικών καφενείων και Internet Café.

•

Η επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης ή µη και συλλόγων καθώς
και η θέσπιση θεσµού πολιτιστικών υποτροφιών.

•

Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων

•

Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του αρχαιολογικού
και ιστορικού αποθέµατος του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής

•

Η ανάπτυξης της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής της
λαϊκής παράδοσης και τέχνης
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•

Η διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαγωνισµών, κλπ. σε τοµείς αρµοδιότητας της
και η υλοποίηση εκθέσεων πολιτισµού και αυτοδιοίκησης.

•

Η λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του
Πολιτιστικού Κέντρου στη Θέρµη και των εγκαταστάσεων των Κέντρων Πολιτισµού
στα ∆.∆. του ∆ήµου για κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες.

•

Η υποστήριξη και ενίσχυση του εθελοντισµού στον πολιτιστικό και λαογραφικό τοµέα
και η συνεργασία µε τους αντίστοιχους συλλόγους του ∆ήµου

•

Η ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών και η συµµετοχή σε δίκτυα πολιτισµού,
λαογραφίας, τοπικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και αθλητισµού ΟΤΑ και
φορέων της ΤΑ

Αθλητισµός
Στον προγραµµατισµό της ∆ΕΠΠΑΘ στον τοµέα του αθλητισµού περιλαµβάνονται :
•

Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δηµοτικών
γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών χώρων άθλησης.

•

Η οργάνωση, προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού
αθλητισµού.

•

Ο σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων αθλητικών
κατασκηνώσεων και αθλητικών ακαδηµιών, όλων των αθληµάτων

•

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών συναντήσεων – αγώνων

•

Η οργάνωση, προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων σχολικού αθλητισµού και
σχετικών διοργανώσεων.

•

Η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισµού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες
οµάδες.

•

Η ανάπτυξη και υποστήριξη ελευθέρων δράσεων αθλητισµού σε συνδυασµό µε
θέµατα περιβάλλοντος και υγείας.

•

Η υποστήριξη και ενίσχυση του Ερασιτεχνικού και του Σωµατειακού Αθλητισµού και η
συνεργασία µε τα αθλητικά σωµατεία και συλλόγους του ∆ήµου

•

Η επιβράβευση αθλητών, κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης ή µη και συλλόγων και η
προβολή των αθλητικών επιτυχιών τους καθώς και η θέσπιση θεσµού αθλητικών
υποτροφιών

•

Η λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

•

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων που έχουν σχέση µε
τον αθλητισµό.

•

Η πληροφόρηση των κατοίκων σε ζητήµατα αθλητισµού

•

Η διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαγωνισµών, κλπ. σε τοµείς αρµοδιότητας της
και η υλοποίηση εκθέσεων αθλητισµού και αυτοδιοίκησης.

•

Ο σχεδιασµός, η µελέτη και η υλοποίηση έργων υποδοµής που συµβάλλουν στην
άσκηση δραστηριοτήτων αθλητικής ανάπτυξης

•

Η συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων µε φορείς του ∆ήµου ή της χώρας καθώς και
οι διεθνείς συνδιοργανώσεις

camp,

Κοινωνική Πολιτική
Στον προγραµµατισµό της ∆ΕΠΠΑΘ στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής περιλαµβάνονται :
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•

Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης
ηλικίας και ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, µε τη λειτουργία :
α. Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών
β. Κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, ΑΜΕΑ
και ειδικών – ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων
γ. Κοινωνικών και υποστηρικτικών δοµών όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρων
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», «ΚΗΦΗ», «Κ∆ΑΠ» και «Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ», κλπ.

•

Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών και η συµµετοχή σε
προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών,
µεταναστών και προσφύγων και εν γένει πολιτών και κοινωνικών οµάδων που
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική
ζωή της τοπικής κοινωνίας.

•

Η αξιοποίηση προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων για όλους τους ανωτέρους
σκοπούς και η συµµετοχή σε διαγωνισµούς και προκηρύξεις της Ελλάδας και της ΕΕ.

•

Η µελέτη και ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών που συντελούν στους ανωτέρω τοµείς
κοινωνικής πολιτικής.

Περιβάλλον
Στον προγραµµατισµό της ∆ΕΠΠΑΘ στον τοµέα του περιβάλλοντος περιλαµβάνονται :
•

Η προστασία – φύλαξη των ρεµάτων, της παράκτιας ζώνης, του δασοκτήµατος και
αγροκτήµατος Θέρµης.

•

Η προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και η καταπολέµηση της ρύπανσης
στην περιφέρεια του ∆ήµου.

•

Η πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών και πυρκαγιών.

•

Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία για την αντιµετώπιση
πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

•

Η παροχή συνδροµής στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση
περιστατικών φυσικών καταστροφών, κινδύνων, κλπ.

•

Η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων.

•

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος,
εξοικονόµησης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ, καταναλωτικών συνηθειών, διατροφής,
υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής, κλπ.

•

Η προώθηση εναλλακτικών προς το ΙΧ µέσων µετακίνησης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η ∆ΕΠΠΑΘ προγραµµατίζει :
 την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του
Internet και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων.
 την συµµετοχή, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και διάδοση προγραµµάτων,
εθνικών ή της E.Ε.
 την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη
της περιοχής στους παραπάνω τοµείς
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3.2.4 Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ασικής εκµετάλλευσης και
Αξιοποίησης Ακινήτου Περιουσίας
Η Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ασικής Εκµετάλλευσης και Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας είναι κερδοσκοπική εταιρία µε έδρα τη Θέρµη και µοναδικό µέτοχο το
∆ήµο Θέρµης και προήλθε από την µετατροπή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αγροτικής
Ανάπτυξης Θέρµης µε σκοπό τη διαχείριση της δασικής περιουσίας , την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου και της εκµετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων
Το καταστατικό της Εταιρίας εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 485/2009 απόφαση του ∆Σ Θέρµης
η οποία επικυρώθηκε µε την 3369/11-1-2010 πράξη του ΓΓ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και δηµοσιεύθηκε στα υπ. αριθµ. 14216/10-12-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Ανώνυµων
Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης ) και υπ. αριθµ. 11554/5-10-2010
(τροποποίηση).
Ειδικότερα ως σκοποί της εταιρίας ορίζονται οι ακόλουθοι :
•

Η εκµίσθωση γεωργικών εκτάσεων και ακινήτων

•

Η καθοδήγηση – επιµόρφωση και παροχή ειδικών συµβουλών στους καλλιεργητές –
εκµισθωτές

•

Η προµήθεια επί αµοιβής εφοδίων στους καλλιεργητές

•

Η καλλιέργεια και εκµετάλλευση των γεωργικών εκτάσεων

•

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της δασικής περιοχής Θέρµης

•

Η ίδρυση και λειτουργία µεταποιητικών επιχειρήσεων

•

Η παροχή τεχνικών και οικονοµικών συµβουλών σε θέµατα αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας

•

Καταγραφή και οµαδοποίηση ακινήτων βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων (αξία,
µέγεθος , ιδιαίτεροι φυσικοί πόροι , χρήσεις γης κλπ)

•

Έρευνα αγοράς , χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση ακινήτων
χρηµατοοικονοµικών µελετών για τη βέλτιστη αξιοποίηση τους

και

εκπόνηση

3.2.5 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης
Το Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης προέκυψε από την συγχώνευση των κάτωθι σχολικών επιτροπών:
1. 2η Σχολική Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης
2. 3η Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
3. 4η Σχολική Επιτροπή 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης
4. 5η Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης
5. 7η Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
6. 8η Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
7. 10η Σχολική Επιτροπή 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
8. 11η Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Τριαδίου
9. 12η Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
10. 13η Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Τριαδίου
11. 16η Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης
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12. 17η Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης
13. 18η Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Νέου Ρυσσίου
14. 19η Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ταγαράδων ∆ήµου Θέρµης
15. 20η Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ταγαράδων ∆ήµου Θέρµης
16. 21η Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
17. Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Θέρµης
18. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείων Νέας Ραιδεστού
19. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Νέου Ρυσσίου
20. Σχολική Επιτροπή 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρµης
21. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Τριαδίου
22. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Βασιλικών
23. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Σουρωτής
24. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής
25. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Βασιλικών
26. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λακκιάς
27. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής
28. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Περιστεράς
29. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Αγίου Αντωνίου
30. Σχολική Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τριλόφου
31. Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τριλόφου
32. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου
33. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίας
34. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου
35. Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου -2ου-3ου Νηπιαγωγείων Τριλόφου
36. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείων Πλαγιαρίου
37. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καρδίας
38. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
Με την υπ’ αριθ. 105/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης συστάθηκε νοµικό
πρόσωπο µε το όνοµα «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης» και
σκοπούς:
•

∆ιαχείριση πιστώσεων που διατίθενται από το ∆ήµο Θέρµης για τις
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αναλώσιµων υλικών και όποιων άλλων παρεµφερών αναγκών
µπορεί να προκύψουν.

•

Αποκατάσταση φθορών και ζηµιών επίπλων, εξοπλισµού και γενικά των
διδακτηριακών εγκαταστάσεων

•

Εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση του σχολικού κτιρίου

•

∆ιαχείριση εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών
κυλικείων

•

Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασµός των σχολικών
µονάδων µε έπιπλα και σκεύη, µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά
µε όλα τα µέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η
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λήψη όλων των µέτρων που κρίνονται αναγκαία για την διοικητική στήριξή
της.
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο που δηµιουργήθηκε, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου
µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο.

3.2.6 Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης
Το Ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης προέκυψε από την συγχώνευση των κάτωθι σχολικών επιτροπών:
1. 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυµνασίου Θέρµης και ΙΕΚ Θέρµης
2. 6η Σχολική Επιτροπή Λυκείου Θέρµης
3. 9η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυµνασίου, Αθλητικού Γυµνασίου και Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής
Θέρµης
4. 14η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυµνασίου Θέρµης
5. 15η Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Θέρµης
6. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Βασιλικών
7. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Βασιλικών
8. Σχολική Επιτροπή 1ου Τ.Ε.Ε. Βασιλικών
9. Σχολική Επιτροπή 1ου Γυµνασίου Μίκρας
10. Σχολική Επιτροπή 2ου Γυµνασίου Τριλόφου
11. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Μίκρας
Με την υπ’ αριθ. 107/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης συστάθηκε νοµικό
πρόσωπο µε το όνοµα «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θέρµης» και
σκοπούς:


∆ιαχείριση πιστώσεων που διατίθενται από το ∆ήµο Θέρµης για τις λειτουργικές
δαπάνες καθαριότητας, θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιµων
υλικών και όποιων άλλων παρεµφερών αναγκών µπορεί να προκύψουν.



Αποκατάσταση φθορών και ζηµιών
διδακτηριακών εγκαταστάσεων



Εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση του σχολικού κτιρίου



∆ιαχείριση εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων



Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασµός των σχολικών
µονάδων µε έπιπλα και σκεύη, µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά µε
όλα τα µέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη
όλων των µέτρων που κρίνονται αναγκαία για την διοικητική στήριξή της.

επίπλων,

εξοπλισµού

και

γενικά

των

Το νέο Νοµικό Πρόσωπο που δηµιουργήθηκε, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα
που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου
µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενο µε καθολικό διάδοχο.
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3.3 Ανθρώπινο δυναµικό
Το συνολικό προσωπικό του ∆ήµου ανέρχεται σε διακόσιους σαράντα επτά (247)
υπαλλήλους, ενώ η υφιστάµενη στελέχωση υπολείπεται σηµαντικά της προβλεπόµενης στον
ΟΕΥ (333) υπαλλήλους.
3.3.1 Οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:


Πανεπιστηµιακής εκπάιδευσης (ΠΕ)



Τεχνολογικής εκπάιδευσης (ΤΕ)



∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε)



Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)

Αναλυτικά η στελέχωση του ∆ήµου ανά κατηγορία και κλάδο έχει ως εξής:
Πίνακας 3-1: Προσωπικό ∆ήµου Θέρµης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Π.∆.66/2009)
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΩΝ ή ΒΙΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
0
1
1
6
7
1
0
1
1
3
3
0
1
3
2
7
7
0
8
8
0
0
1
1
7
7
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0

3
1
1
1
0
2
2

3
0
1
1
-1*
2
2

1
0
0
4
0
0
11
9
0

5
2
5
4
2
4
11
10
2

4
2
5
0
2
4
0
1
2
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΤΕ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΕ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ
∆Ε ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
∆Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
∆Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
∆Ε ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΙ
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε
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ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
0
1
1
59
95
37
0
1
1
0
1
1
1
1
1
7
0
1
0
0
3
1
3
1
0
3
0
0
0
0
3

3
1
3
6
1
1
3
1
3
3
8
5
1
4
1
1
1
2
8

2
0
2
- 1*
1
0
3
1
0
2
5
4
1
1
1
1
1
2
5

25
0
7
17
2
0
2
0
1
9
0
3
0
1
0
0
0
1
4
1
48

58
8
7
18
10
4
6
3
5
27
3
3
4
1
6
4
4
1
4
12
130

34
8
0
1
8
4
4
3
4
18
3
0
4
0
6
4
4
0
0
11
82
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ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
14
14
0
1
11
10
0
19
19
2
6
4
17
50
33
149
333
186

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

* Οι θέσεις αυτές καλύφθηκαν µε µεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου από τον
φορέα προέλευσης και για το λόγo αυτό δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριµένο ΟΕΥ.

3.3.2 Θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Στον ΟΕΥ προβλέπονται επίσης και οι ακόλουθες θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου:
Πίνακας 3-2: Προσωπικό ∆ήµου Θέρµης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Ι∆ΑΧ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ Ι∆ΑΧ
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ
∆Ε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
∆Ε ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ
∆Ε ΦΥΛΑΚΩΝ
∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε Ι∆ΑΧ
ΥΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
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1
1
5
1
2
2
12
2
1
3
13
1
1
2
6
4
1
1
1
30
2
2
23
4
1
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ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ Ι∆ΑΧ
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΑΧ
∆Ε ΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ.

16
1
49
94
1
3
4

Πίνακας 3-3: Υφιστάµενη Στελέχωση ∆ήµου Θέρµης
Εκπαιδευτική Βαθµίδα
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Υφιστάµενη
71
28
79
69

Προβλεπόµενη
95
58
130
50

∆ιάγραµµα 3-1: Στελέχωση ∆ήµου Θέρµης ανά εκπαιδευτική Βαθµίδα

140
120
100
ΠΕ
ΤΕ
∆Ε
ΥΕ

80
60
40
20
0
Υφιστάµενη

Προβλεπόµενη

Αναλύοντας το παραπάνω ∆ιάγραµµα 3-1 διαπιστώνουµε ότι στο σύνολο του υφιστάµενου
προσωπικού του ∆ήµου Θέρµης το µεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν
οι υπάλληλοι
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (32,10%), ακολουθούν οι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(29,22%) και µετά οι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (27,16%) και τέλος οι Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (11,52%). Με τις προβλεπόµενες θέσεις στον ΟΕΥ η αναλογία αλλάζει σχετικά
έχοντας πάλι περισσότερους υπαλλήλους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και µετά
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
Η αναλογία αυτή των εκπαιδευτικών βαθµίδων του προσωπικού του ∆ήµου Θέρµης δείχνει
µία σχετικά ικανοποιητική στελέχωση σε προσωπικό Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, ήτοι
ποσοστό 39,34% ΠΕ και ΤΕ, ενώ το µεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων ∆ευτεροβάθµιας και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλώνει την αναγκαιότητα κάλυψης διοικητικών υπηρεσιών αλλά
και υπηρεσιών καθαριότητας κυρίως.
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Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να τονίσουµε είναι το ποσοστό των µόνιµων οργανικών
θέσεων σε σχέση µε τις θέσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ).
Αυτές συγκεντρωτικά κατανέµονται ως εξής, ΠΕ: 12, ΤΕ: 3, ∆Ε: 30, ΥΕ: 49, σύνολο 94
υπάλληλοι, οι οποίοι αποτελούν το 39% περίπου του συνολικού προσωπικού του ∆ήµου.
Προς το παρόν αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα αλλά µελλοντικά σε πιθανή κατάργηση των
θέσεων αυτών θα υπάρξουν σηµαντικά προβλήµατα δυσλειτουργίας στο ∆ήµο ειδικά για τις
θέσεις των ΥΕ, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι εργάτες καθαριότητας αλλά και στις
θέσεις των ∆Ε εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ∆ιοικητικοί.

3.3.3 Προσωπικό νοµικών προσώπων ∆ήµου
Εκτός από το προσωπικό του ∆ήµου υπάρχει και το προσωπικό που απασχολείται στα Νοµικά
Πρόσωπα του ∆ήµου καθώς και την ανώνυµη εταιρεία, το οποίο καταγράφεται στη συνέχεια.
Πίνακας 3-4: Προσωπικό των Νοµικών Προσώπων και Εταιρειών του ∆ήµου
Επιχείρηση/
Νοµικό
Πρόσωπο

Σύνολο
Εργαζο
µένων

∆ηµοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης &
Αποχέτευσης
Θέρµης
(∆.Ε.Υ.Α.)
∆ηµοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση
Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος &
Αθλητισµού
Θέρµης
(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Κέντρα
Κοινωνικής
ΠρόνοιαςΦροντίδας
&
Προσχολικής
Αγωγής ∆ήµου
Θέρµης
Ανώνυµη
Μονοµετοχική
Εταιρεία Α.Ε.

43

Ι.∆. Ορισµένου
Χρόνου /
Συµβάσεις έργου
ΠΕ ΤΕ
∆Ε ΥΕ
1
14
8

274

199

Ι.∆. Αορίστου
Χρόνου

Μόνιµο
προσωπικό

ΠΕ
2

ΤΕ
1

∆Ε
17

ΥΕ
-

9

3

1

5

31

26

133

6

30

31

18

6

7

9

5

2

-

-

-

-

-

-

-

2

ΠΕ
1

ΤΕ
13

∆Ε
7

ΥΕ
-

-

Υπάρχουν δύο ακόµα Νοµικά Πρόσωπα στο ∆ήµο, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης και η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τα οποία όµως δεν
απασχολούν προσωπικό.
Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι και οι επιχειρήσεις του και η Ανώνυµη
εταιρεία δεν απασχολούν κανένα µόνιµο υπάλληλο. Μόνο στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου απασχολούνται άτοµα µε µόνιµη σχέση εργασίας. Οι περισσότεροι είναι µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου και Ορισµένου χρόνου. Επίσης το ποσοστό του
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επιστηµονικού προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ είναι πολύ µικρό αναλογικά µε τις υπόλοιπες βαθµίδες
εκπαίδευσης.
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα πρέπει να στελεχωθεί µε επιπλέον
προσωπικό Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλά και µε προσωπικό
∆ευτεροβάθµιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης όπως καταµετρητές, υδραυλικούς, κλπ. για να
µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του νέου ∆ήµου.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης
(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) απασχολεί 274 άτοµα εκ των οποίων τα 199 είναι εκπαιδευτικό – καλλιτεχνικό
προσωπικό και καθηγητές φυσικής αγωγής µε σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου.
Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας- Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης όπως
παρουσιάστηκε και στον ανωτέρω πίνακα απασχολούν µεγάλο ποσοστό 48% υπαλλήλων
Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , 35% ποσοστό ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και 17% ποσοστό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Για την εύρυθµη λειτουργία του
Νοµικού προσώπου προβλέπεται η µεταφορά 40 περίπου ατόµων από τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν στους πρώην ∆ήµους και είχαν υπό την εποπτεία τους την λειτουργία
δοµών , όπως η δοµή «Βοήθεια στο σπίτι»
Η Ανώνυµη Μονοµετοχική Εταιρεία Α.Ε. απασχολεί δύο µόνο άτοµα µέσω προγράµµατος
για ΑΜΕΑ.
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3.4 Υλικοτεχνική υποδοµή
3.4.1 Εξοπλισµός Πληροφορικής
Ο εξοπλισµός πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης είναι σε γενικές γραµµές επαρκής,
λαµβάνοντας µε δεδοµένο το γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρόλα, αυτά θα πρέπει να εξεταστεί η αναβάθµιση του
Πληροφοριακού Εξοπλισµού στην πλειοψηφία των υπηρεσιών λόγω παλαιότητας των
µηχανηµάτων. Επίσης πρέπει να εξεταστεί η προµήθεια UPS για όλους τους Η/Υ ενώ ένα
σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί το δίκτυο που παρουσιάζει καθηµερινά προβλήµατα στη
χρήση του.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο εξοπλισµός πληροφορικής που διαθέτει ο ∆ήµος
ανά κτιριακή εγκατάσταση, δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες του ∆ήµου δεν είναι όλες
συγκεντρωµένες σε ένα κτίριο.
Συνολικά ο ∆ήµος Θέρµης διαθέτει 6 Servers οι οποίοι κατανέµονται ως εξής:
−

2 ∆ηµαρχείο Θέρµης

−

2 Κατάστηµα Τριλόφου

−

2 Κατάστηµα Βασιλικών

Πίνακας 3-5: Τεχνικός Εξοπλισµός
Η/Υ

Εκτυπωτές

Κεντρικό ∆ηµαρχείο
∆ιοικητικές/Οικονοµικές
υπηρεσίες
Τρίλοφος
∆ιοικητικές υπηρεσίες

45

18

Φωτοτυπικό
3

10

9

Βασιλικά ∆ιοικητικές υπηρεσίες

10

Θέρµη, ΚΕΠ
Βασιλικά, ΚΕΠ
Πλαγιάρι
ΚΕΠ/∆ιοικητικές υπηρεσίες
Σουρωτή
Αλλοδαποί/∆ιοικητικές υπηρεσίες
Αποµακρυσµένα σηµεία
∆ιοικητικές υπηρεσίες
(Αγ. Παρασκευή, Περιστερά, Νέο
Ρύσιο, Ταγαράδες, Ν.Ραιδεστός,
Καρδία, Κ. Σχολάρι)
Τεχνική Υπηρεσία
Πολεοδοµία

Κτίριο

Fax

Λογισµικό

2

Windows, office

2

1

Windows, office

3

2

1

Windows, office

4
2
5

1
1
3

1
1
1

1
1
1

Windows, office
Windows, office
Windows, office

4

2

1

2

7

7

7

7

Windows, office,
∆ΑΕΜ Αλλοδαποί
Windows, office

42
17

10
14

3
2

2
1

Windows, office
Windows,
office,
Arcgis, 3Μ Εργα,
Scada, Ο∆ΟΣ

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται στο ∆ήµο Θέρµης
µε τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, για τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου,
εκτός των λογισµικών Windows, office, Arcgis, 3Μ Εργα, Scada, Ο∆ΟΣ και ∆ΑΕΜ Αλλοδαποί.
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Πίνακας 3-6: Εφαρµογές Λογισµικού
Άδειες χρήσης
εφαρµογής
20
5
5
22
8
7
7
7
2
3
3
1
5

Εφαρµογή Λογισµικού
Λογιστική & Οικονοµική ∆ιαχείριση
Μισθοδοσία
∆ιαχείριση Προσωπικού
∆ηµοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων – Εκλογικοί
Πρωτόκολλο
Παρακολούθηση Τ.Α.Π.
Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
∆ηµοτικός Φόρος (2-5%)
Ενιαία Αρχή Πληρωµών
Ύδρευση
Κοιµητήρια
Ληξιαρχείο
Αποφάσεις ∆.Σ.
3.4.2 Τεχνικός Εξοπλισµός

Ο Τεχνικός εξοπλισµός του ∆ήµου όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι
ικανοποιητικός.
Πίνακας 3-7: Τεχνικός Εξοπλισµός
Α/Α
1

Είδος διαθέσιµου τεχνικού
εξοπλισµού και οχηµάτων
Απορριµµατοφόρα
οχήµατα
τύπου
µύλου µεγάλα (>10m3)

τύπου

5

2

Απορριµµατοφόρα
πρέσας

3
4

Πλυντήρια κάδων
Σάρωθρα

1
6

5

Φορτηγά αυτοκίνητα µικρά (Ωφέλιµο
φορτίο <=10 tn)
Φορτηγά αυτοκίνητα µεγάλα (Ωφέλιµο
φορτίο >10 tn)

1

6

οχήµατα

Συνολ. Αριθµός
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10

4

Στοιχεία Πινακίδων
ΚΗΟ 8634
ΚΗΟ 8656
ΚΗΟ7895
ΚΗΟ7864
ΚΗΙ 3809
ΚΗΙ 7209
ΚΗΟ 7863
ΚΗΟ 8749
ΚΗΗ 3491
ΚΗΗ 2110
ΚΗΗ 2144
ΚΗΗ 2148
ΚΗΟ 8909
ΚΗΗ 3515
ΚΗΗ 3479
ΚΗΟ 8546
ΜΕ 57587
ΜΕ 108433
ΜΕ 96493
ΜΕ 103591
ΜΕ 103592
ΜΕ 103593
ΚΗΙ 6842
ΚΗΟ 8548
ΚΗΙ 7769
ΚΗΙ 6840
ΚΗΗ 3516
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Α/Α
7

Είδος διαθέσιµου τεχνικού
εξοπλισµού και οχηµάτων
Ηµιφορτηγά
(αγροτικά, κλειστά ή ανοικτά)

Συνολ. Αριθµός
19

8
9
10

Υδροφόρα οχήµατα
Λεωφορεία µικρά (<=30 θέσεων)
Λεωφορεία µεγάλα (>30 θέσεων)

1
1
4

11
12

Εκσκαφείς
Φορτωτές- Εκσκαφείς (ενδ. Τύπου JCB)

1
4

13

Επιβατικά αυτοκίνητα (5 θέσεων)

13

14

1

15
16
17
18
19
20

Συρόµενα (καρότσες, κοµπρεσέρ, βυτία,
κλπ.)
(ΑλατοδιανοµέαςΛεπίδα
εκγχιονισµού)
Γκρέϊντερ
Οδοστρωτήρες
Γερανοί καλαθοφόροι
Πυροσβεστικά οχήµατα
Μηχανάκι
∆ενδροκοµικό

21
22

Απορριµµατοφόρο Πλυντήριο
Φορτηγό ανατρεπόµενο

1
1
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1
1
1
1
1
2

Στοιχεία Πινακίδων
ΚΗΙ 4744
ΚΗΟ 8655
ΚΗΙ 7783
ΚΗΙ6834
ΚΗΟ 8716
ΚΗΟ 7865
ΚΗΗ 2103
ΚΗΟ 8969
ΚΗΙ 4453
ΚΗΗ 3462
ΚΗΗ 2105
ΚΗΟ 8934
ΚΗΗ 3461
ΚΗΙ 3802
ΚΗΙ 4745
ΚΗΙ 6835
ΚΗΙ 7784
ΚΗΙ 8715
ΚΗΟ 8364 (σε ακινησία)
ΚΗΟ 8469 (σε ακινησία)
ΚΗΟ 8719
ΚΗΗ 3471
ΚΗΙ 4718
ΚΗΗ 3497
ΚΗΙ 7156
ΜΕ 98888
ΜΕ 91267
ΜΕ 81028
ΜΕ 58749
ΜΕ 92541
ΚΗΟ 7865
ΚΗΗ 2101
ΚΗΙ 4683
ΚΗΙ 4685
ΚΗΙ 4742
ΚΗΗ 3500
ΚΗΗ 3501
ΚΗΗ 3502
ΚΗΗ 3503
ΚΗΗ 3504
ΚΗΗ 2106
ΚΗΟ 8732
ΚΗΗ 3514
ΜΕ 67548

ME 103467
ME 118738
ME 62811
KHO 8486
BAE 6819
AM 64883
AM 65008
Είναι µε Leasing και δεν
έχουν
εκδοθεί
ακόµα
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Α/Α
23
24
25

Είδος διαθέσιµου τεχνικού
εξοπλισµού και οχηµάτων
Φορτηγό τράκτορας ρυµουλκό
Ελκυστήρας
Πολυµηχάνηµα (Αλατιέρα, χορτοκοπτικό,
εκχιονιστικό, κλαδευτικό)

Συνολ. Αριθµός
1
1
1

Στοιχεία Πινακίδων
πινακίδες
65286
ΜΕ 92526

Ο Τεχνικός εξοπλισµός των Επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων καταγράφεται στον
παρακάτω πίνακα
Πίνακας 3-8: Τεχνικός Εξοπλισµός ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Θέρµης
Α/Α
1

Είδος διαθέσιµου τεχνικού
εξοπλισµού και οχηµάτων
Ηµιφορτηγά
(αγροτικά, κλειστά ή ανοικτά)

Συνολ. Αριθµός

Στοιχεία Πινακίδων

13

ΚΑΝΤΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΗΥ6478
BANET NISSAN
ΚΛΕΙΣΤΟ
NHY4339
RENAULT
KANGOO
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΗΥ4948
ΚΑΝΤΥ
ΝΕΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΝΗΧ1997
FORD
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΝΕΟ
ΝΗΥ6479
FORD ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΛΙΟ
ΝΗΥ7130
MITSUBISHI 4*4 ΑΝΟΙΧΤΟ
ΝΗΥ6446
MITSUBISHI
ΚΛΟΥΒΑ
ΝΗΥ6477
ΚΑΝΤΥ ΠΑΛΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΝΗΥ6445
MITSUBISHI
ΚΛΟΥΒΑ
ΝΗΥ7129
NISSAN
4*4
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΝΗΜ9218
NISSAN
4*4
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΝΗΜ9219
ΚΑΝΤΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΗΙ1502
TOYΟΤΑ
YARIS
ΕΠΙΒ.
ΝΖΟ8184
MITSUBISHI
CARISMA
ΕΠΙΒ. ΝΗΥ6443
CITROEN XSARA NZZ9407
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ JCB
ME115477
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΣΚΑΦΕΑΣ
VENIERI ME9164
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΙΚΡΟ
ΜΕ
ΓΕΡΑΝΟ ΝΗΙ 3183

2

Επιβατικά αυτοκίνητα
(5 θέσεων)

3

3

Φορτωτές- Εκσκαφείς (ενδ. Τύπου JCB)

2

4

Γερανοί (γενικά)

1
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Πίνακας 3-9: Τεχνικός Εξοπλισµός
∆ηµοτικής
Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης
Α/Α

3

Είδος διαθέσιµου τεχνικού
εξοπλισµού και οχηµάτων
Φορτηγά αυτοκίνητα µικρά (Ωφέλιµο
φορτίο <=10 tn)
Φορτηγά αυτοκίνητα µεγάλα (Ωφέλιµο
φορτίο >10 tn)
Επιβατικά αυτοκίνητα (5 θέσεων)

4

Φορτωτές- Εκσκαφείς (ενδ. Τύπου JCB)

1
2

Κοινωφελής Επιχείρησης

Συνολ. Αριθµός
2
1
2
2

Στοιχεία Πινακίδων
ΝΖΥ 4349
ΝΗΜ 7920
ΝΒ 8258
ΝΗΕ 1574
ΚΗΙ 4688
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ JCB
ME115477
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΣΚΑΦΕΑΣ
VENIERI ME9164

Πίνακας 3-10: Τεχνικός εξοπλισµός Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας
& προσχολικής αγωγής
Α/Α
1
2
3

Είδος διαθέσιµου τεχνικού
εξοπλισµού και οχηµάτων
Λεωφορεία µικρά (<=30 θέσεων)
Λεωφορεία µεγάλα (>30 θέσεων)
Επιβατικά αυτοκίνητα (5 θέσεων)

4

Επιβατικά αυτοκίνητα (5 θέσεων)

Συνολ. Αριθµός

Στοιχεία Πινακίδων

1
2
1

ΚΗΙ 7797
ΚΗΙ 2130 & ΚΗΙ 3773
ΚΗΙ 4772
(Βοήθεια στο σπίτι Μίκρας)
ΝΕΕ 3471
(Βοήθεια στο σπίτι Βασιλικών)

1
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3.5 Οικονοµικά στοιχεία & δηµοτική περιουσία
3.5.1 Οικονοµικά στοιχεία ∆ήµου Θέρµης
Στους πίνακες που ακολουθούν αποτύπωνονται τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου Θέρµης.
Τα στοιχεία που εµφανίζονται σε ότι αφορά τις χρήσεις 2011 και 2012 είναι απολογιστικά
εισπράξεων - πληρωµών (µη οριστικοποιηµένα) ενώ για τη χρήση 2013 είναι
προϋπολογιστικά.
Τα έσοδα παρουσιάζουν σηµαντική µείωση το έτος 2012, γεγονός που οφείλεται αφενός στη
µείωση των τακτικών εσόδων λόγω της γενικότερης οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας και
αφετέρου στη µείωση του χρηµατικού υπολοίπου από τακτικά έσοδα λόγω των αυξηµένων
αναγκών που προέκυψαν από τη συνένωση των τριών ∆ήµων (αποζηµιώσεις λόγω επέκτασης
σχεδίου, κατασχέσεις, κλπ.).
Η πτωτική τάση που εµφανίζεται στα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες τα
έτη 2011 και 2012 αναµένεται να αναστραφεί το 2013 µόνο εφόσον ληφθεί υπόψη για τον
υπολογισµό των ΚΑΠ η απογραφή πληθυσµού 2011.
Σε επίπεδο τριετίας τα έξοδα χρήσης παρουσιάζουν µείωση το 2012 (εφαρµογή ενιαίου
µισθολογίου, µείωση αντιµισθίας αιρετών, κ.α.) και εµφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης βάσει
των προϋπολογισθέντων του 2013.
Πίνακας 3-11: Έσοδα 2011-2013
0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

2011

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.471.704,38 4.450.413,38 4.400.000,00

04

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.977.522,19 2.591.280,54 2.823.750,00

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.132.058,23

06

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

8.054.088,30 6.213.593,55 9.132.417,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

1.867.508,60

271.122,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

2012
780.868,59

786.003,37
230.888,47

2013
943.950,00

795.000,00
166.000,00

19.774.004,47 15.053.047,90 18.261.117,00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

11

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2011

12

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

2012
0,00

2013
0,00

0,00

763.100,04 1.186.335,23

1.259.693,00

1.355.598,73 2.420.575,88

6.795.878,00

14

∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

593.081,46

389.145,27

388.000,00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

104.029,94

108.926,25

1.085.700,00

2.815.810,17 4.104.982,63

9.529.271,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
2
21

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

22

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΤΩΝ

(ΠΟΕ)

ΠΟΥ

ΘΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

1.127,05

2013

326.267,00

614.246,21 2.384.977,47

3.095.417,00

2012
0,00

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

2013
0,00

0,00

ΤΑ 2.094.126,36 2.279.437,56 12.273.995,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
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2.769.150,00

99.801,83

2011

32

4

2012

613.119,16 2.285.175,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
3

2011

2.094.126,36 2.279.437,56 12.273.995,00
2011

2012

2013
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41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.335.146,21 2.452.009,89
131.101,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

63.000,00

2.466.247,22 2.549.000,95

2.314.000,00

2011

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

2012

2013

13.799.224,20 3.406.171,95

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

2.251.000,00

96.991,06

1.473.121,61

1.620.000,00

136.000,00

380.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

15.272.345,81 3.542.171,95

2.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

43.036.780,24 29.913.618,46 47.473.800,00

Πίνακας 3-12: ∆απάνες 2011-2013
6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

2011

2012

2013

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

7.083.519,80

5.722.357,57 5.697.630,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

1.298.678,27

1.671.389,44 1.316.080,00

62

Παροχές τρίτων

3.830.777,24

3.452.351,85 3.467.858,00

63

Φόροι και τέλη

135.573,12

81.339,87

96.000,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

593.014,15

155.896,88

402.396,00

65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσια πίστης

893.854,51

802.500,23

655.000,00

66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

1.004.907,76

1.195.021,68 2.456.926,00

67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους παραχωρήσειςπαροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές

7.426.388,59

5.136.428,07 5.402.250,00

68

Λοιπά έξοδα

376,81

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

73
74
75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)

17.560,58

12.500,00

22.267.090,25 18.234.846,17 19.506.640,00
2011

2012

2013

210.947,34

237.292,69 1.402.918,00

Έργα

4.307.335,46

4.223.634,49 8.280.360,00

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

6.159.852,78

1.030.054,62 1.437.044,00

16.875,10

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

10.695.010,68
2011

0,00

0,00

5.490.981,80 11.120.322,00

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

Πληρωµές οφειλών παρελθόντων οικονοµικών ετών (ΠΟΕ)

3.789.617,86

1.701.522,25 2.220.262,00

2012

2013

82

Λοιπές Αποδόσεις

2.667.248,42

2.624.615,29 2.529.000,00

83

Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων ΠΟΕ

1.045.813,00

85

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα
παρελθόντα οικονοµικά έτη
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

Αποθεµατικό

10.233.475,00
6.456.866,28
2011

4.326.137,54 16.028.550,00
2012

2013
818.288,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)

0,00

818.288,00

39.418.967,21 28.051.965,51 47.473.800,00

3.5.2 ∆ηµοτική περιουσία
Αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου (αγροτεµάχια, οικόπεδα,
χερσολίβαδα, ρέµατα, οδοί, κ.λ.π.) επισυνάπτεται ως ξεχωριστό παράρτηµα στο τέλος αυτού
του τεύχους για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Θέρµης και Μίκρας.
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Η ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης έχει µία µελέτη καταγραφής της ακίνητης περιουσίας της καθώς
και βάση δεδοµένων µε στοιχεία χρήσεων γης και κτηµατολογίου. Η ∆ηµοτική Ενότητα
Μίκρας έχει στην κατοχή της δύο αντίστοιχες µελέτες, µε βάση τις οποίες είχε ξεκινήσει µια
σηµαντική προσπάθεια οριστικής τακτοποίησης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την
περιουσία του ∆ήµου (µετεγγραφές στο υποθηκοφυλακείο, κλπ.). Στην προσπάθεια αυτή ο
πρώην ∆ήµος Μίκρας αντιµετώπισε διάφορα προβλήµατα, όπως διεκδικήσεις από ιδιώτες,
καταπατήσεις κλπ., καθώς και το σοβαρό ζήτηµα της πιστοποίησης των στοιχείων κάθε
ακινήτου µε βάση τα όσα έχουν προκύψει από την πράξη εφαρµογής του ΓΠΣ. Μόνο για τη
∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών υπάρχουν Κωδικοί Αριθµοί Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ)
ορισµένων ιδιοκτησιών ενώ για τις υπόλοιπες κοινότητες της ∆Ε Βασιλικών δεν υπάρχουν
καθόλου στοιχεία.
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση για εξασφάλιση
οικονοµικών πόρων που θα οδηγήσουν το ∆ήµο σε οικονοµική αυτοτέλεια όταν και εφόσον
οριστικά ολοκληρωθεί η εικόνα της δηµοτικής περιουσίας και ταυτόχρονα η θεσµοθέτηση
διαχείρισης της ακίνητης δηµοτικής περιουσίας στο σύνολό της και όχι σε µέρος αυτής όπως
αυτό γίνεται µέχρι σήµερα από τη Μονοµετοχική Εταιρεία για το σύνολο των γεωργικών και
δασικών εκτάσεων του πρώην ∆ήµου Θέρµης.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλα τα δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Θέρµης, όπως αυτά
κατεγράφησαν από τις τεχνικές υπηρεσίες των πρώην ∆ήµων Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών.
Αναλύοντας τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι ο ∆ήµος Θέρµης διαθέτει ένα αρκετά σηµαντικό
αριθµό ακινήτων στα οποία µπορεί να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός ότι η ∆ηµοτική ενότητα Βασιλικών δεν είχε κανένα ενοικιαζόµενο κτίριο για στέγαση
υπηρεσιών. Η ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας ενοικιάζει µόνο τρία κτίρια, ένα για τη στέγαση του
ΚΑΠΗ, ένα για Αγροτικό Ιατρείο στο Πλαγιάρι και ένα για Πολιτιστικό Σύλλογο του Κάτω
Σχολαρίου. Όπως είναι αναµενόµενο η ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης έχει τον µεγαλύτερο
αριθµό ενοικιαζόµενων κτιρίων, 18 στο σύνολο, λόγω των πολλών υπηρεσιών που έχει να
διεκπεραιώσει, όπως ΚΑΠΗ, ∆ηµοτική Αστυνοµία, κλπ.
Στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου του Καλλικράτη ο ∆ήµος κατευθύνεται στην χρήση όλων
των ιδιόκτητων κτιρίων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενοικιαζόµενων χώρων.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται µόνο τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για
εξυπηρέτηση διάφορων διοικητικών υπηρεσιών και όχι άλλα ιδιόκτητα κτίρια.
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α/α

Κτίριο

Περιοχή

∆ιεύθυνση

1

∆ηµαρχείο

Θέρµη

∆ηµοκρατίας 1

2
3
4
5
6
7

Γραφείο ∆.Κ. Νέας Ραιδεστού
Γραφείο Τ.Κ. Νέου Ρυσίου
Γραφείο Τ.Κ.. Ταγαράδων
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού
Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης

Νέα Ραιδεστό
Νέο Ρύσσιο
Ταγαράδες
Θέρµη
Θέρµη
Θέρµη

8

Πολιτιστικό Κέντρο Ραιδεστού & ΚΑΠΗ Ραιδεστού

Νέα Ραιδεστός

9
10

Πολιτιστικό Κέντρο Ρυσίου
Πολιτιστικό Κέντρο Τριαδίου & ΚΑΠΗ

Νέο Ρύσσιο
Τριάδι

Αγίου Αθανασίου 1
Ρύσσιο
Ρήγα Φερραίου 22
Ταβάκη 28
Ταβάκη 28
Καραολή ∆ηµητρίου
& Καπετάν Χάψα
18ο
ΧΙΛ.
Θεσσαλονίκης
–
Πολυγύρου
Ρύσσιο
Πολυτεχνείου 9

11
12
13
14

Πολιτιστικό Κέντρο Ταγαράδων
ΚΑΠΗ Ρυσίου
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
ΚΑΠΗ Θέρµης

Ταγαράδες
Ρύσσιο
Ταγαράδες
Θέρµη

Γράµµου Βίτσι 39
Ρύσσιο
Ρήγα Φερραίου 33
Καραολή 17

15

ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού

Νέα Ραιδεστός

16
17

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ»

ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ

18
19

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΛΑΦΑΚΙΑ»
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ «ΦΩΛΙΤΣΑ»

ΝΕΟ ΡΥΣΣΙΟ
Νέα Ραιδεστός

20

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΡΜΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΡΜΗ

21

Έτος
Κατασκευής
1994

Εµβαδό
503,30

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς
Ιδιόκτητο

150,00
100,00
58,00
100,00
85,00
2.560,00

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ενοικιαζόµενο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

1.400,00

Ιδιόκτητο

620,00
763,70

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

1993
1998
1998
1992

1621/2000
889/96,
Προσθ.
1164/05
1515/1993
-

183,92
200,00
124,00
270,00

Ενοικιαζόµενο
Ιδιόκτητο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο

28η Οκτωβρίου 13

2003

-

80,00

Ενοικιαζόµενο

Κυρ. Κεσσίδη
14ο
ΧΙΛΜ.
Θεσσαλονίκης
–
Μηχανιώνας
ΝΕΟ ΡΥΣΣΙΟ
18ο
ΧΙΛΜ.
Θεσσαλονίκης
–
Πολυγύρου
1ο ΧΙΛΜ Θέρµης –
Τριαδίου
1ο ΧΙΛΜ Θέρµης –
Τριαδίου

1986
1987

Προσθ. 1657/1998
904/1987 Προσθ.
429/1991

578,00
966,40

Ιδιόκτητο
Ενοικιαζόµενο

1990
2001

1440/1990
6271/2001
Αλλαγή
χρήσης
649/03
-

1.200,00
380,00

Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο

1.577,00

Ιδιόκτητο

210,00

Ιδιόκτητο
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1975
1968
1965

Πολεοδοµική
Άδεια
2101/76
Προσθ.
1994
Προσθ.300/ 1999
508/1989
508/1989
2593/89,προσθ.
331/96 & 1690/06
1520/2000

1990
1989
2000

2000
1996

1996
1996
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α/α

Κτίριο

Περιοχή

22

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΤΡΙΑ∆Ι

23
24

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Νέο Ρύσσιο
ΘΕΡΜΗ

25
26

ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ

27
28

ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΡΙΑ∆ΙΟΥ
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

ΝΕΟ ΡΥΣΣΙΟ
ΝΕΑ
ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ
ΤΡΙΑ∆Ι
ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
ΚΕΠ Θέρµης
ΚΑΠΗ Γυναικών Θέρµης
∆ηµοτικά Αποδυτήρια Ραιδεστού
∆ηµοτική Αστυνοµία
Αποθήκη Τεχνικής Υπηρεσίας
∆ιά βίου Μάθησης
Βοήθεια στο σπίτι
∆ΗΣΥΝ

ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ
Θέρµη
Θέρµη
ΘΕΡΜΗ
Νέα Ραιδεστός
ΘΕΡΜΗ
ΤΡΙΑ∆Ι
ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ

40
41
42
43
44

Κοινωνικό Πρατήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
∆ηµαρχείο – ΚΑΠΗ – Ιατρείο
ΚΕΠ
Τεχνική
ΥπηρεσίαΚοινότητα
Πολιτιστικός Σύλλογος Σουρωτής
Παιδικός Σταθµός
Κοινότητα Αγίου Αντωνίου - Ιατρείο

ΘΕΡΜΗ
ΘΕΡΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΣΟΥΡΩΤΗ

45
46
47

Κοινοτικό
Κατάστηµα Περιστεράς

Σουρωτής-

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΑΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

∆ιεύθυνση
1ο ΧΙΛΜ Θέρµης –
Τριαδίου
Νέο Ρύσσιο
Τσαλδάρη

Έτος
Κατασκευής
2004

Πολεοδοµική
Άδεια

Εµβαδό
336,00

2008
2010

267/2008
173/2010

Νέο Ρύσσιο
Πραξιτέλους 12

1998
1972

Τριάδι
9η οδός Θέρµης –
Ταγαράδων
Πλατεία Παραµάνα
Σωτ. Πέτρουλα 2
Μακρυγιάννη 15Α
Αεροπορίας 4
Κολοκοτρώνη 7
Νέα Ραιδεστός
Ταβάκη 31

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς
Ιδιόκτητο

1.414,30
350,00

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

-

277,90
54,00

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

2004
2005

-

150,00
300,00

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

2003
2005
1997
1986
1979
2000
1975
1980
1973
1989
1997

1088/2003
1491/2005
974/1997
613/1986
1777/1979
377/2000
348/1973
508/1989
101/1997

4.745,00
294,58
130,47
107,07
93,00
176,00
55,00
325,00
95,00
118,00
107,78

Ιδιόκτητο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο
Ιδιόκτητο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο
Ενοικιαζόµενο

2001
2004
1981
1960
1967

1804/2001
2004
463/1981
-

111,00
3.400,00
240,00
97,00
296,00

Ενοικιαζόµενο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

Βασιλικά
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1998
1988

1334/98
1988

766,00
160,00

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

1984

834/1984

165,00

Ιδιόκτητο

Αθανασίου ∆ιάκου 6
Ταβάκη 28
Ελευθερίου
Βενιζέλου 4Β
Κα;πετάν Χάψα 37
Ταβάκη
Πλατεία 9ης Ιουνίου
Βασιλικά
Σουρωτή
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α/α

Κτίριο

Περιοχή

48
49

Κοινοτικό Κατάστηµα Λιβαδίου- Ιατρείο
Κοινοτικό Κατάστηµα Αγία Παρασκευή

50
51

Καφενείο – Ψητοπωλείο Λιβαδίου
Αποδυτήρια γηπέδου Βασιλικών

52

Αποδυτήρια γηπέδου Αγίας Παρασκευής

ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

53

Αποδυτήρια γηπέδου Αγίου Αντωνίου

54
55

Αποδυτήρια γηπέδου Σουρωτής
ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής

56
57
58
59
60
61
62

Κλειστό γυµναστήριο Βασιλικών
∆ηµοτικό Σχολείο Σουρωτής
Ειρηνοδικείο – Αστυνοµικό Τµήµα – ΕΠΑΛ
Παλιό Κινηµατοθέατρο
Παλιά Σιταποθήκη
Μουσείο Μονοπηγάδου
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙΚΕΠΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ- ΚΑΠΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «Η ΣΤΟΡΓΗ»

ΑΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΟΥΡΩΤΗ
ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΣΟΥΡΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΗΓΑ∆Ο
ΠΛΑΓΙΑΡΙ

63
64
65
66
67

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΛΙΒΑ∆Ι
ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΒΑ∆Ι
ΒΑΣΙΛΙΚΑ

-

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
ΠΛΑΓΙΑΡΙ
ΠΛΑΓΙΑΡΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ

∆ιεύθυνση
Πλατεία Λιβαδίου
Πλατεία
Αγίας
Παρασκευής
Πλατεία Λιβαδίου
Εθνική
οδός
Θεσ/νίκης
–
Πολυγύρου
Επαρχιακή
οδός
Ταγαράδες
Σουρωτής
Άγιος Αντώνιος
Σουρωτή
Πλατεία
Αγίας
Παρασκευής
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Σουρωτή
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Μονοπήγαδο
Μιαούλη Ο.Τ. 37
28ης Οκτωβρίου &
Κύπρου
Αλκιβιάδου
Τοπικό Ρυµοτοµικό
ΟΤ 56
Πλατεία Ειρηναίου
Αγίου Αθανασίου 1
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Έτος
Κατασκευής
1960
1980

Πολεοδοµική
Άδεια
-

50,00
90,00

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

1955
2000

-

199,00
126,00

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

2008

-

102

Ιδιόκτητο

2009

-

15

Ιδιόκτητο

1980
1960

-

160
94

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

2004
1955
1950
Πριν το 1955
Πριν το 1955
Πριν το 1955
1978

1970/04
2549/78

2118
200
1000
300
450
100
324

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

2005

2323/05

641,19

Ιδιόκτητο

1993
2007

1122/93
1812/07

70
370,26

Ενοικιαζόµενο
Ιδιόκτητο

1985
2007

2430/1985
1282/07
∆ιατηρητέο
1021ΥΜΑΘ/ΦΕΚ44
8∆΄/29-05-02

439,76
346,04

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

Εµβαδό
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α/α

Κτίριο

Περιοχή

68
69

ΚΑΠΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ

70

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ-

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

71
72
73
74

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΕΑ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΑ

75
76
77

ΚΑΠΗ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΥΜΕΝΗΣ» ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ- ΚΑΠΗ- ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΚΑΡ∆ΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΑ
ΚΑΤΩ
ΣΧΟΛΑΡΙ
ΚΑΤΩ
ΣΧΟΛΑΡΙ

78

∆ιεύθυνση
Περικλέους 1
Μεγάλου Αλεξάνδρου
& 26ης Οκτωβρίου
ΜακεδονίαςΠεντζίκη
–
Βαφοπούλου
Μακεδονίας 20
Μακεδονίας 20
∆ηµοκρατίας ΟΤ 15
Ευµένους Καρδιανού
& Ποσειδώνος ΟΤ 54
Πλαστήρα ΟΤ 16
Πλαστήρα ΟΤ 16
Οδός Όχι
Λεωφόρος Νικολάου
Πανέρη

Έτος
Κατασκευής
2001
2004

150,17
151,1

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

991/96

59,00

Ιδιόκτητο

2005
2005
Πριν το 1955
2007

1230/05
1230/05
1327/2007

50,00
110,00
170
154,96

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

2005
Πριν το 1955
1986

154/2005
2078/86

136,00
196,00
288,00

Ενοικιαζόµενο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

1989

1482/89

85

Ενοικιαζόµενο

1996

27%

73%

Ενοικιαζόµενα
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Ιδιόκτητα

Πολεοδοµική
Άδεια
122/01
1998/2004

Εµβαδό
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4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος του
∆ήµου Θέρµης θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Η συγκεκριµένη
µέθοδος εντοπίζει και καταγράφει τα εσωτερικά δυνατά (strengths) και αδύνατα
(weaknesses) σηµεία του εξεταζόµενου «αντικειµένου» (οργανισµός, γεωγραφική περιοχή,
κλπ.) και τα συσχετίζει µε τις ευκαιρίες (opportunities) και τις απειλές (threats) που
προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον του. Ο εντοπισµός των δυνατών και των
αδυνάτων σηµείων, των ευκαιριών και των απειλών αποτελεί βασικό εργαλείο για το
στρατηγικό σχεδιασµό ανάπτυξης του «αντικειµένου», καθώς προσδιορίζει κατηγορίες
πιθανών στόχων στην:


Αξιοποίηση των δυνατών σηµείων και των ευκαιριών για τη δηµιουργία συγκριτικού
πλεονεκτήµατος.



Αντιµετώπιση των αδυναµιών και των απειλών (κινδύνων) για την αποφυγή
συγκριτικού µειονεκτήµατος.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης SWOT για
την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου
Θέρµης. Στο τέλος θα καθοριστούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για το ∆ήµο (περιοχής
και εσωτερικού περιβάλλοντος) µε βάση τα κρίσιµα ζητήµατα που προκύπτουν από την
ανάλυση SWOT.
Για την πληρέστερη αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου
εντοπίστηκαν οι εξής θεµατικοί τοµείς ανάλυσης:
−

Οικιστικό περιβάλλον (χωροταξία - πολεοδοµικός σχεδιασµός και οργάνωση,
κοινόχρηστοι - δηµόσιοι χώροι - πεζόδροµοι)

−

Φυσικό περιβάλλον (περιαστικό πράσινο, εξοικονόµηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ)

−

Ύδρευση – Αποχέτευση – Στερεά Απόβλητα

−

Μεταφορές – συγκοινωνίες (αστική οδοποιία - οδικοί άξονες - στάθµευση,
Τηλεπικοινωνίες, Κυκλοφορία - Μέσα µεταφοράς - Συγκοινωνίες)

−

Κοινωνική Πρόνοια (τρίτη ηλικία, προσχολική ηλικία - γονείς, ευπαθείς οµάδες)

−

Εκπαίδευση (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, µεταλυκειακή)

−

Αθλητικές δράσεις

−

Πολιτιστικές δράσεις

−

∆ράσεις της κοινωνίας των πολιτών (νεολαία, εθελοντισµός)

−

Ανάπτυξη και απασχόληση ανθρώπινων πόρων

−

Υποδοµές ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας

−

∆ιοικητική ικανότητα του ∆ήµου

Μετά την ανάλυση όλων αυτών των θεµατικών τοµέων εντοπίστηκαν τα κρίσιµα ζητήµατα
τοπικής ανάπτυξης αλλά και εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου Θέρµης. Ως κρίσιµα ζητήµατα
θεωρούνται τα ολιγάριθµα και σηµαντικά (στρατηγικής σηµασίας) προβλήµατα της περιοχής
του ∆ήµου, τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη περίοδο
αξιοποιώντας τις σχετικές ∆υνατότητες και Ευκαιρίες, προκειµένου να εκπληρώσει καλύτερα
την αποστολή του. Εναλλακτικά, τα κρίσιµα ζητήµατα είναι οι σηµαντικές δυνατότητες και
ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη περίοδο, προκειµένου να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα και τους περιορισµούς.
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4.1 Περιβάλλον & ποιότητα ζωής
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ενότητα: Οικιστικό περιβάλλον
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Η θέση του ∆ήµου Θέρµης ως προς τους αναπτυξιακούς άξονες και
τα διευρωπαϊκά δίκτυα (διασταύρωση ΠΑΘΕ – Εγνατίας οδού και
Εθνικής οδού Χαλκιδικής, Αεροδρόµιο διεθνούς εµβέλειας).



Η κεντροβαρής θέση του ∆ήµου Θέρµης στην ανατολική
περιαστική ζώνη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της
Θεσσαλονίκης







Η θέση της περιοχής σε σχέση µε τη θάλασσα (πρόσβαση στη
παραλία και δυνατότητα αξιοποίησης θαλάσσιας µεταφοράς
προς/από το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης)
Η ύπαρξη «ελεύθερων εκτάσεων» εντός των ορίων του ∆ήµου
που προσφέρονται για το σχεδιασµό παρεµβάσεων υπερτοπικής
σηµασίας
Τα ευνοϊκά γεωµορφολγικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά
(ήπιες κλίσεις εδάφους, γειτνίαση µε τον ορεινό όγκο Χορτιάτη και
θάλασσα, κλίµα, κλπ)



Η καλή ποιότητα χώρου και φυσικών πόρων



Συνεκτικός και γενικά υγιής αστικός ιστός στους οικισµούς



Το υπό εκπόνηση ΓΠΣ Βασλικών



Το προς θεσµοθέτηση ΓΠΣ της Θέρµης



Το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ της Μίκρας

−

Μεγάλη πληθυσµιακή αύξηση και αύξηση της πυκνότητας στη
περιοχή κατά τη τελευταία δεκαετία

−

Ραγδαία και πολλές φορές άναρχη οικιστική ανάπτυξη µε συνέπεια
την υποβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος

−

Κατασκευή µεγάλων κατοικιών υπό µορφή συγκροτηµάτων

−

Προβλήµατα
ηχορύπανσης
από
Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

−

Η διασπορά δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς
τοµέα και η έλλιεψη οργάνωσης και υποδοµών στιος περιοχές
ανάπτυξης αυτών.

−

Η άναρχη ανάπτυξη του τοµέα αναψυχής στην περιοχή του
αεροδροµίου

−

Τα µειωµένα πολεοδοµικά και λειτουργικά σταθερότυπα

−

Τα χαρακτηριστικά υποβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος

−

Η εκτός σχεδίου δόµηση

−

Οι περιορισµένοι δηµοτικοί χώροι για κοινόχρηστες υποδοµές,
στους οικισµούς.

−

Σε πολλά σηµεία οδικό δίκτυο µε ανεπαρκή γεωµετρικά
χαρακτηριστικά, χαµηλών προδιαγραφών, χαµηλής ασφάλειας και
πληµµελούς συντήρησης και φωτισµού
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Η ύπαρξη δυναµικών οικισµών µε ελκυστικά χαρακτηριστικά ως
επιλογή πρώτης κατοικίας





−

Η τάση µεταφοράς κατοικίας από το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο Θέρµης

Αυθαίρετες παρεµβάσεις ιδιωτών και οργανισµών του ∆ηµοσίου
σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόµια, πλατείες, πεζόδροµοι,
κλπ)

−

Η προγραµµατισµένη δόµηση, οι πληθυσµιακές πυκνότητες και η
υφιστάµενη µίξη χρήσεων

Η ανάγκη κρασπέδωσης και πλακόστρωσης
πεζοδροµίων και η συντήρηση των υφιστάµενων

−

Η ανάγκη επέκτασης της κατασκευής ραµπών για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες

−

Τα υποτυπώδη τοπικά κέντρα των οικισµών πλην Θέρµης

−

Η ανάγκη εξασφάλισης υποδοµών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων
στις πραγµατοποιούµενες επεκτάσεις

Η πραγµατοποίηση την τελευταία περίοδο (κυρίως στη Θέρµη)
έργων αναπλάσεων και επεµβάσεων αστικού σχεδιασµού όπως
ποδηλατόδροµοι, πεζοδρόµια. κλπ



Η συνεχόµενη ανάπτυξη του τοπικού κέντρου του οικισµού της
Θέρµης (χρήσεις εµπορίου- αναψυχής, τραπεζικές υπηρεσίες,
τοπικές δηµοτικές και δηµόσιες υπηρεσίες)



Η αραιοδοµηµένη περιοχή των
πληθυσµιακή πυκνότητα



Η ύπαρξη δύο παραδοσιακών οικισµών στην περιοχή έστω και αν
δεν έχουν θεσµοθετηθεί ακόµη



Ο χαρακτηρισµός του Τριλόφου ως «ενδιαφέρον» και του οικισµού
Άνω Σχολαρίου ως «αξιόλογος»



Η παρουσία αρκετών οικοδοµικών συνεταιρισµών στη περιοχή



Η βελτίωση της αναλογίας κοινοχρήστων χώρων µετά τις
προβλεπόµενες επεµβάσεις πολεοδοµικού σχεδιασµού στο νέο ΓΠΣ



Καλό επίπεδο ηλεκτροφωτισµού
∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης



∆υνατότητες ανάδειξης κτιρίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (τζαµί,
παλιά σχολεία) και ιστορικών χώρων

Βασιλικών µε

εντός

των

όλων

των

πολύ µικρή

οικισµών

της

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Η ύπαρξη θεσµοθετηµένου χωροταξικού σχεδίου της Περιφέρειας •
Κεντρικής Μακεδονίας και ο σχεδιασµός της Περιαστικής Ζώνης
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εφαρµογή των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων.

της Θεσσαλονίκης
 Η ανάπτυξη ζώνης καινοτοµίας καθώς και γενικότερα η πρόβλεψη •
δηµιουργίας βασικών αναπτυξιακών πόλων, ήτοι ζωνών
•
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής στάθµης
αλλά και ζωνών χονδρεµπορίου και βιοτεχνίας µέσης όχλησης.
•
 Αξιοποιήσιµη δηµόσια γη για την αποσυµφόρηση των αστικών
λειτουργιών και την ανάπτυξη νέων παρεµβάσεων
•
 Οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
•
 Η δυνατότητα δηµιουργίας τράπεζας γης
 Η θεσµοθέτηση πολεοδοµικών εργαλείων για παρεµβάσεις αστικού
•
σχεδιασµού σε αστικές περιοχές
 Η εξασφάλιση πρόσθετων κοινοχρήστων χώρων στη περίπτωση
•
παραχώρησης των εκτάσεων των στρατοπέδων στη Τοπική
Αυτοδιοίκηση και κάποιων εκτάσεων του δηµοσίου
•

Η πεπερασµένη ποσότητα φυσικών πόρων
Η αναγκαιότητα
εξυπηρετήσεων

εξασφάλισης

υποδοµών

Η ύπαρξη του αεροδροµίου
Αδυναµία αντιµετώπισης των αυθαιρεσιών στη δόµηση από την
υπηρεσία της πολεοδοµίας
To υψηλό κόστος απαλλοτρίωσης των ελεύθερων χώρων για τη
µετατροπή τους σε κοινόχρηστους
Το υψηλό τιµολόγιο χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας προς την Τ. Αυτοδιοίκηση
Η ανάγκη υπογείωσης του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύµατος και κυρίως των καλωδίων υψηλής τάσης µε ευθύνη της
∆ΕΗ

 Η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού
 Η διασφάλιση της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης
 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων
 Η βελτίωση της αναλογίας ∆ηµοσίου προς Ιδιωτικού χώρου και της ποιότητας και λειτουργικότητας του αστικού χώρου
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κοινωνικών

Η ύπαρξη αρκετών στρατιωτικών εγκαταστάσεων (στρατόπεδα,
στρατιωτικό αεροδρόµιο)

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Κατασκευή δικτύου πεζοδρόµων – ποδηλατοδρόµων

και
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ενότητα: Φυσικό περιβάλλον
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Η γειτνίαση του ∆ήµου µε τον ορεινό όγκο του Χορτιάτη και τα
δασικά οικοσυστήµατα

−

Σχετικά περιορισµένη έκταση κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερα
στους µικρούς οικισµούς



Οι παρεµβάσεις ανάδειξης δηµοτικών εκτάσεων και η πρόβλεψη
δενδροφυτεύσεων στις υλοποιούµενες αστικές αναπλάσεις

−



Η αξιοποίηση και διαχείριση ρεµάτων

Ο λανθασµένος τρόπος διαχείρισης του ιδιωτικού χώρου µε
περιορισµό του πρασίνου και της ενίσχυσης της στεγανοποίησης
του εδάφους



Οι εργασίες αναδάσωσης σε διάφορα αλσύλλια αλλά και οι
εργασίες κλαδεύσεων – καθαρισµού στα πλαίσια της αντιπυρικής
προστασίας

−

Οι αυξηµένες ανάγκες των οικισµών σε περιαστικό πράσινο

−

Η διέλευση καλωδίων υψηλής τάσης της ∆ΕΗ σχετικά κοντά σε
κατοικηµένες περιοχές στο Τριάδι



Η ολοκλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στον οικισµό Θέρµης

−



Η ύπαρξη γεωθερµικού πεδίου και θερµών πηγών

Οι συνεχώς αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες στην κατοικία, στο
δευτερογενή τοµέα και στη ζώνη αναψυχής



Η υλοποίηση του προγράµµατος Σύµφωνο ∆ηµάρχων όπου
µπορούν να εφαρµοσθούν πληθώρα δράσεων εξοικονόµησης
ενέργειας

−

Η έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου στο σύνολο του ∆ήµου εκτός
του οικισµού της Θέρµης

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες

•

Περιορισµένες
δυνατότητες
παρέµβασης
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στους ακάλυπτους χώρους λόγω του ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου

•
 Η εξασφάλιση πρόσθετων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
στην περίπτωση παραχώρησης των εκτάσεων των στρατοπέδων
•
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το υψηλό κόστος απαλλοτρίωσης ελεύθερων χώρων για την
µετατροπή τους σε κοινόχρηστους

 Τα έργα αποκατάστασης και ανάπλασης του ΧΥΤΑ Ταγαράδων
 ∆ιαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία

 Η

δυνατότητα

επίδειξης

βέλτιστων

πρακτικών

σε

έργα
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εξοικονόµησης και ΑΠΕ µέσω δηµοτικών επενδύσεων

•

 Το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής των ΑΠΕ σε κατοικίες και σε •
αγροτικές εκµεταλλεύσεις

Το υψηλό κόστος επένδυσης στα έργα ΑΠΕ
Η έλλειψη ενηµέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών
για τις ΑΠΕ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Η ποιότητα του περιαστικού χώρου και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
 Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος
 Η αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης ΑΠΕ και χρήσης Φυσικού Αερίου
 Η εξοικονόµηση ενέργειας σε όλες τις δηµοτικές χρήσεις
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ενότητα: Ύδρευση – Αποχέτευση – Στερεά Απόβλητα
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Πλήρης καταγραφή της υδρευτικής κατάστασης όλου του ∆ήµου

−



∆ιαθεσιµότητα
δηµοτικών
υδρευτικών
εγκαταστάσεων συγκέντρωσης και απολύµανσης

Οι αυξανόµενες ανάγκες ύδρευσης από την αστική επέκταση
ικανοποιούνται µε νέες γεωτρήσεις ύδρευσης

−

Η ανάγκη υποδοµών σε κάποιες περιοχές

δικτύων

και



Καλή ποιότητα πόσιµου νερού

−

Έλλειψη σχεδίων ύδρευσης από κάποιες κοινότητες



Ύπαρξη διαθέσιµων αποθεµάτων νερού

−

Η λειτουργία των σηπτικών απορροφητικών βόθρων



Ύπαρξη µικρών δηµοτικών αρδευτικών δικτύων

−



Ύπαρξη συγκεντρώσεων νερού στα φράγµατα

Η διάθεση ανεπεξέργαστων λυµάτων στα σηµεία που καταλήγουν
οι υφιστάµενοι συλλεκτήριοι αγωγοί.



Ύπαρξη λειτουργικών υποδοµών ύδρευσης ( δίκτυο, δεξαµενές)

−

Η περιορισµένη δυναµικότητα της ΕΕΛ Θέρµης και η απαξίωση
του εξοπλµσµού



Η ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου σε όλους τους οικισµούς της
Θέρµης και στη Κοινότητα της Σουρωτής

−

Οι ανεξέλεγκτες ιδιωτικές απορρίψεις κύρια αδρανών αποβλήτων



Η ύπαρξη µελετών για το αποχετευτικό ακαθάρτων και οµβρίων
αρκετών οικισµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης

−

Οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες λόγω πληθυσµιακής αύξησης και
οικιστικής ανάπτυξης



Το δίκτυο οµβρίων στους οικισµούς Θέρµης και Νέου Ρυσίου είναι
σχετικά ικανοποιητικό



Η επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων κάποιων οικισµών
στην ΕΕΛ Θέρµης



Το ποιοτικό και αποτελεσµατικό επίπεδο υπηρεσιών αποθήκευσης
και αποκοµιδής των δηµοτικών αποβλήτων



Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού (κάδοι,
απορριµµατοφόρα) η προµήθεια νέου εξοπλισµού καθαριότητας
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και οχηµάτων


Η ύπαρξη συνεργασιών του ∆ήµου µε τα εναλλακτικά συστήµατα
για συσκευασίες (ανακύκλωση), µπαταρίες, λιπαντικά, ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές.



Η ύπαρξη εξοπλισµού
αποβλήτων (µπαζών)



Η εφαρµογή
ανακύκλωσης



Η ύπαρξη χώρων απόθεσης αδρανών υλικών στον οικισµό του
Πλαγιαρίου (χώρος παλιάς χωµατοληψίας)

του

(κοντέινερ)

προγράµµατος

αποκοµιδής

αδρανών

κοµποστοποίησης

και

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Η οδηγία – πλαίσιο 2000/60/ΕΚ µε σκοπό την επίτευξη καλής •
οικολογικής κατάστασης των υδατικών συστηµάτων

Μειούµενη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα κυρίως λόγω της
υπεράντλησης

 Η δυνατότητα εφαρµογής του Πρωτοκόλλου Νερού, όπως αυτό •
διαµορφώθηκε µέσα από την κοινωνική διαβούλευση της Water
Agenda στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/EC
•
 Η αλλαγή στη συµπεριφορά των πολιτών και η ευαισθητοποίηση
•
που έχει αποκτήσει µεγάλη µερίδα του πληθυσµού για θέµατα
•
διαχείρισης υδάτινων πόρων

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται από την αύξηση του
πληθυσµού

 Οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες του ΕΣΠΑ

Οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι

•

Η υποβαθµισµένη κατάσταση του Θερµαϊκού κόλπου
Οι απορρίψεις επεξεργασµένων ή µη λυµάτων
Οι αγροτικές αποστραγγίσεις

 Η ένταξη νέας ΕΕΛ στον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης •
Υγρών Αποβλήτων
•
 Η παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ταγαράδων και η λειτουργία του
ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Οι µη επαρκώς ανανεώσιµοι υδατικοί πόροι της περιοχής

 Ο νέος περιφερειακός σχεδιασµός αποβλήτων

•

Η ανάγκη κοινόχρηστων χώρων περιµετρικά των οικισµών για τη
δηµιουργία πάρκων ανακύκλωσης

•

Οι

 Οι προγραµµατιζόµενες υποδοµές απορριµµάτων (ΣΜΑ Ευκαρπίας)
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κατηγοριών αποβλήτων
•

Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι του ∆ήµου

•

Το
χαµηλό
επίπεδο
οργάνωσης,
συνειδητοποίησης πολιτών και παραγωγών

πληροφόρησης

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Εξασφάλιση πρόσβασης σε καλής ποιόττας πόσιµο νερό για όλους τους πολίτες
 Η αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΥΑΘ
 Η προώθηση πρακτικών εξοικονόµησης νερού στις οικονοµικές δραστηριότητες, στην κατοικία και στις δηµοτικές καταναλώσεις
 Η αντιµετώπιση της διαχείρισης των οµβρίων
 Η ολοκλήρωση των δικτύων ακαθάρτων.
 Επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων
 Η µείωση παραγωγής αποβλήτων.
 Η διαχείριση ειδικών αποβλήτων
 Η µεγιστοποίηση δράσεων ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης
 Εξασφάλιση επάρκειας σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ενότητα: Μεταφορές - Συγκοινωνίες



∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα

Η περιοχή του ∆ήµου Θέρµης διασχίζεται από υπερτοπικούς
άξονες, που αποτελούν τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού
δικτύου

−

Ηχορύπανση από τις τρεις Εθνικές Οδούς που διασχίζουν το ∆ήµο
Θέρµης

−

Έλλειψη χώρων στάθµευσης στους οικισµούς



Η ύπαρξη εγκεκριµένης ρυµοτοµικής µελέτης για την περιοχή
επέκτασης της Θέρµης

−

Η παράνοµη παρόδια στάθµευση και η γενικότερη κακή οδηγική
συµπεριφορά



Εγκεκριµένες κυκλοφοριακές µελέτες για Τριάδι, Νέο Ρύσιο,
Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Καρδία

−

Η κυκλοφορία των οχηµάτων και το αεροδρόµιο αποτελούν
µόνιµες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης



Η ύπαρξη κυκλοφοριακών µελετών που χρήζουν επικαιροποίησης
για τους οικισµούς Θέρµης και Βασιλικών

−



Η εφαρµογή προγράµµατος ελεγχόµενης στάθµευσης και στη
περιοχή του κέντρου της Θέρµης καθώς και του θεσµού
βραχυχρόνιας στάθµευσης σε οδούς της Θέρµης

Τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά των παλιών οικισµών (πλάτος
οδών, οικιστική πυκνότητα) και τα προβλήµατα κυκλοφορίας και
στάθµευσης που δηµιουργούν

−

Η ανυπαρξία ποδηλατοδρόµων στο αστικό και περιαστικό
περιβάλλον

−

Η κατανάλωση και διασπορά του χώρου από τα υφιστάµενα και
κύρια τα σχεδιαζόµενα µεγάλα οδικά έργα

−

∆εν υπάρχει
συγκοινωνιακή σύνδεση του ∆ήµου µε το
αεροδρόµιο και µε τους περιφερειακούς δήµους

−

Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της συχνότητας των
συγκοινωνιακών συνδέσεων λόγω της έντονης οικιστικής
ανάπτυξης

−

Ο µικρός αριθµός περιοχών παροχής δωρεάν διαδικτύου



Η πρόβλεψη υπαίθριων θέσεων στάθµευσης



Η κατασκευή µεγάλου υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων κάτω από
την πλατεία του οικισµού της Θέρµης



Η δυνατότητα εξασφάλισης χώρων στάθµευσης εντός των
ιδιοκτησιών



Η πλήρης ανάπτυξη του δικτύου τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ στους
οικισµούς



Η ύπαρξη ευρυζωνικού κέντρου τηλεπικοινωνιών στη περιοχή



Σύνδεση του ∆ήµου µε την πόλη της Θεσσαλονίκης µέσω αστικών
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λεωφορείων του ΟΑΣΘ


Η λειτουργίας της ενδοδηµοτικής δωρεάν συγκοινωνίας στους
οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης



Η πρόβλεψη δικτύου ποδηλατοδρόµων
µελέτες

στις

κυκλοφοριακές

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες του ΕΣΠΑ

•

 Η εξασφάλιση πρόσθετων χώρων, µέσω παραχώρησης εκτάσεων •
στρατοπέδων και άλλων εκτάσεων του δηµοσίου
•
 Η βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων και η διευρυνόµενη
•
χρήση φυσικού αερίου µε αποτέλεσµα τη µείωση παραγωγής
•
ρύπων
 Η εφαρµογή του Σύµφωνου
ατµοσφαιρικών ρύπων

∆ηµάρχων

για

µείωση

Η πληθυσµιακή συγκέντρωση
Η αυξητική τάση ιδιοκτησίας Ι.Χ.
Η µη υλοποίηση όλων των προβλεπόµενων υπερτοπικών έργων
Η ανάγκη βελτίωσης διαφόρων τµηµάτων των οδικών αξόνων
Ο περιορισµός των διαθέσιµων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

των

 Η ανάπτυξη ιδιωτικών και εναλλακτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Η ολοκλήρωση και εφαρµογή κυκλοφοριακών µελετών
 Βελτιώση οδικού δικτύου
 Προώθηση εναλλακτικών µορφών αστικής κινητικότητας
 Εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο
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4.2 Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση, Πολιτισµός & Αθλητισµός
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενότητα: Κοινωνική Πρόνοια
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Ικανοποιητικό δίκτυο υπηρεσιών κάλυψης προνοιακών αναγκών
ατόµων Γ΄ ηλικίας

−



Ικανοποιητική εµπειρία υλοποίησης προγραµµάτων Κοινωνικής
Πολιτικής (Βοήθεια στο σπίτι – Γραφείο Παροχής Κοινωνικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών)

Η συνεχής οικονοµική κρίση προκαλεί παράλληλη ένταση
υφιστάµενων κοινωνικών προβληµάτων, όπως είναι η ανεργία και
η ύπαρξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων

−

Η συνεχής πληθυσµιακή αύξηση δηµιουργεί επιπλέον ανάγκες στο
τοµέα της εξυπηρέτησης των εργαζόµενων γυναικών µέσω των
υποδοµών προσχολικής ηλικίας, δραστηριοτήτων παιδιών θερινής
περιόδου καθώς και στο τοµέα δηµοτικής και πρωτοβάθµιας
περίθαλψης

−

Λειτουργία κάποιων δοµών σε µη ιδιόκτητους χώρους



Υποστήριξη εργαζόµενων γυναικών και ευπαθών οµάδων µέσω
των δοµών του «Βοήθεια στο σπίτι»



Υλοποίηση προγράµµατος ενηµέρωσης και στήριξης ανέργων



Υλοποίηση του προγράµµατος «κοινωνικό Παντοπωλείο»



Πρωτοβουλία παροχής υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
Σχολικών Κοινοτήτων (γονέων – µαθητών – εκπαιδευτικών)



Υφιστάµενο Θεσµικό πλαίσιο ενοποιηµένου φορέα κοινωνικής
πρόνοιας – φροντίδας & προσχολικής ηλικίας



Υφιστάµενο δίκτυο εθελοντισµού
Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Έντονη ευαισθητοποίηση του Τοπικού κοινωνικού ιστού για τα •
προβλήµατα και τις ανάγκες των ατόµων Γ΄ ηλικίας και γενικά των
«ευπαθών οµάδων»

Το θεσµικό πλαίσιο και το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων
ΝΠ∆∆, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και προγραµµάτων στις
κοινωνικές δοµές.

 Ύπαρξη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου µε πρόβλεψη χώρων •

Οι χρονικοί περιορισµοί στη λειτουργία των παιδικών σταθµών
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αθλητισµού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών
λειτουργιών
 Οι
γενικότερες
πολιτικές
πρωτοβουλίες
ενίσχυσης
της
απασχόλησης των γυναικών και φύλαξης παιδιών βρεφικής και
παιδικής ηλικίας

(απόγευµα, γιορτές).
•

Ανεπαρκείς διαδικασίες συντονισµού πολιτικών και µέτρων
απασχόλησης κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.

•

Περιορισµένοι πόροι και µέσα για την υποστήριξη υπερτοπικών
πρωτοβουλιών

 Αποτελεσµατική συνεργασία του ∆ήµου µε φορείς και οργανώσεις
που δραστηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου στο τοµέα της
•
προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης και αντιµετώπισης των
κοινωνικών αναγκών ευπαθών κοινωνικά οµάδων αλλά και στο
τοµέα της πρόληψης.
•
 Οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες του ΕΣΠΑ µε έµφαση σε ζητήµατα
•
απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης.
•

Ανεπαρκής χρηµατοδότηση των µεταφερόµενων στη Τοπική
Αυτοδιοίκηση αρµοδιοτήτων στους τοµείς της πρόνοιας,
εκπαίδευσης και απασχόλησης.
Οικονοµική κρίση- αύξηση ανεργίας – κλείσιµο επιχειρήσεων
∆ιακοπή ή κίνδυνος διακοπής και
προγραµµάτων (ΚΥΥ, Βοήθεια στο σπίτι)

Πιθανό πρόβληµα χρηµατοδότησης στους Παιδικούς Σταθµούς

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Καταγραφή των αναγκών των κατοίκων
 Ενίσχυση υποδοµών κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών
 Εντατικοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής ενσωµάτωσης ευπαθών κοινωνικά οµάδων
 Ενοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενότητα: Εκπαίδευση
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Λειτουργία στα όρια του
εκπαιδευτικών υποδοµών



Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής στο ∆ήµο Θέρµης



Λειτουργία δοµής
κατάρτισης

ειδικής

∆ήµου

σηµαντικών

επαγγελµατικής

υπερτοπικών

εκπαίδευσης



Ικανοποιητικό δίκτυο βρεφονηπιακών σταθµών



Ικανοποιητική κάλυψη αναγκών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

−

Περιορισµένη κάλυψη αναγκών µεταλυκειακής εκπαίδευσης

−

Μέτρια κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών από τις
υφιστάµενες
κτιριακές
εγκαταστάσεις
των
σχολικών
συγκροτηµάτων

−

Ραγδαία οικιστική και πληθυσµιακή αύξηση µε ιδιαίτερα ηλικιακά
χαρακτηριστικά που εντείνουν το πρόβληµα της σχολικής στέγης

−

Έλλειψη
δοµών
όπως
∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη,
Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής σε κάποιους οικισµούς του ∆ήµου

και

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Άνοδος του βιοτικού επιπέδου και αυξανόµενη ζήτηση για •
ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες

Πενιχρή χρηµατοδότηση για την κάλυψη των αναγκών για τη
λειτουργία των σχολείων

 Ένταξη του ∆ήµου Θέρµης στο πανελλήνιο δίκτυο επιµόρφωσης •
ενηλίκων της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για την
προώθηση της διά βίου µάθησης

Ελλειπής χρηµατοδότηση στη Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά τις
µεταφερόµενες αρµοδιότητες της Εκπαίδευσης σε αυτή

 Το νέο Θεσµικό πλαίσιο του Καλλικράτη όπου µεταφέρεται η
αρµοδιότητα της εκπαίδευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδοµών
 Σχεδιασµός και υλοποίηση υπηρεσιών εκπαίδευσης
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενότητα: Αθλητικές ∆ράσεις
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Ύπαρξη ικανοποιητικών αθλητικών υποδοµών



Σηµαντική δραστηριοποίηση αθλητικών συλλόγων και αξιοποίηση
υποδοµών



Υλοποίηση σηµαντικού αριθµού αθλητικών προγραµµάτων από τη
∆ηµοτική Επιχείρηση



Αποτελεσµατική συνεργασία ∆ήµου, Αθλητικού Κέντρου και
Συλλόγων



Η µαζική συµµετοχή των κατοίκων στις δραστηριότητες των
συλλόγων και του ∆ήµου

−

Η ραγδαία πληθυσµιακή αύξηση και οικιστική ανάπτυξη της
περιοχής τα τελευταία χρόνια θα δηµιουργήσει σύντοµα επιπλέον
ανάγκες σε επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά και
αθλητικών υποδοµών

−

Ο αριθµός των κατοίκων και η µεγάλη πλέον έκταση της περιοχής
δυσχεραίνει τον τρόπο επικοινωνίας και ενηµέρωσης των
κατοίκων µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή σε
δραστηριότητες αυτών

−

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Θεσµοθέτηση δραστηριοτήτων µαζικού αθλητισµού

•

 Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση και συµµετοχή νέων σε αθλητικές
δραστηριότητες
•
 Αξιοποίηση συλλόγων και εθελοντικού δυναµικού
•

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που δυσχεραίνει τη συµµετοχή των
πολιτών σε ανάλογες δραστηριότητες
Η έλλειψη χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για τη βελτίωση και
ενίσχυση των αθλητικών υποδοµών
Νοµοθετικές ρυθµίσεις απαγόρευσης προσλήψεων και περιορισµού
συµβάσεων

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Προγραµµατισµός νέων αθλητικών δραστηριοτήτων
 Κατασκευή νέων αθλητικών υποδοµών
 Εντατικοποίηση δραστηριοτήτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων για τα οφέλη του Αθλητισµού και την ενθάρρυνση της
συµµετοχής τους στο σχεδιασµό νέων δραστηριοτήτων
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 Ανάπτυξη σχέσεων σε επίπεδο πολιτιστικής, αθλητικής και κοινωνικής συνεργασίας µε άλλους ∆ήµους της Ελλάδας και του εξωτερικού

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενότητα: Πολιτιστικές ∆ράσεις










∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα

Η ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών υποδοµών, ιστορικών,
αρχαιολογικών και λατρευτικών µνηµείων
Έντονη και ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα του
∆ήµου αλλά και των συλλογικών φορέων
Πλούσια παρουσία µουσικών, θεατρικών σχηµάτων
Σταθερή και συνεχής οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
θεσµών υπερτοπικής εµβέλειας
Ενδιαφέρον και υψηλά επίπεδα συµµετοχής των κατοίκων τόσο
στις πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου όσο και των
Συλλόγων
Ποικιλία στη παροχή υπηρεσιών πολιτισµού σε όλες τις µορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης
Αποτελεσµατική συνεργασία του ∆ήµου και της Επιχείρησης µε
τους πολιτιστικούς συλλόγους

−
−

Η πληθυσµιακή αύξηση δηµιουργεί ανάγκη εξεύρεσης ή
επέκτασης των πολιτιστικών υποδοµών
Η µεγάλη έκταση του ∆ήµου δυσχεραίνει τη µετακίνηση µεταξύ
των οικισµών για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε µερικές
πολιτιστικές δραστηριότητες

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 ∆ιακρατικά προγράµµατα προβολής πολιτιστικής κουλτούρας και •
πολυπολιτισµικότητας
 Εγκεκριµένο ΓΠΣ µε καθορισµένους αρχαιολογικούς χώρους
•

Η έλλειψη χρηµατοδοτικών προγραµµάτων υποστήριξης των
πολιτιστικών υποδοµών
Θεσµικά κωλύµµατα πολιτιστικών σχολών

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Προγραµµατισµός και σχεδιασµός πολιτιστικών δράσεων
Κατασκευή πολιτιστικών υποδοµών
Αξιοποίηση και αναβάθµιση της συνεργασίας µε πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους
Αξιοποίηση του πολιτιστικού πλεονεκτήµατος για τη προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ευπαθών κοινωνικά οµάδων
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενότητα: ∆ράσεις της κοινωνίας των πολιτών(νεολαία, εθελοντισµός)
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



∆ραστηριοποίηση εθελοντικών σωµατείων



∆ραστηριοποίηση εθελοντικής
αθλητικών συλλόγων



Θεσµοί συλλογικότητας νεολαίας

προσφοράς

πολιτιστικών

και

−

Ελλιπής οργάνωση και συντονισµός

−

Έλλειψη υποδοµών στέγασης εθελοντικών σωµατείων

Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Αξιοποίηση
συγκριτικού
πλεονεκτήµατος
αθλητικών
και •
πολιτιστικών δράσεων καθώς και υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας

Θεσµικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας οργανισµών συλλογικής
και εθελοντικής δράσης

 Χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ
και ευρωπαϊκών •
προγραµµάτων για εφαρµογή προγραµµάτων εθελοντισµού

Κοινωνικά προβλήµατα όπως ανεργία, νεανική παραβατικότητα τα
οποία ενισχύουν την εσωστρέφεια του πολίτη

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Υλοποίηση θεσµών ενίσχυσης της συλλογικότητας και συµµετοχικότητας των πολιτών
 Αξιοποίηση των υφιστάµενων συλλογικών φορέων
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4.3 Τοπική οικονοµία & απασχόληση
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ενότητες: Ανάπτυξη και Απασχόληση ανθρώπινων πόρων
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Συγκέντρωση εγκαταστάσεων
χαρακτήρα στη περιοχή

και

λειτουργία

υπερτοπικού

−

Η συγκέντρωση (τοπικά και εποχιακά) µεγάλου αριθµού
επιχειρήσεων διασκέδασης και επιβάρυνση του περιβάλλοντος



Συγκέντρωση αστικού πληθυσµού µε υψηλό βιοτικό επίπεδο και
εισόδηµα

−

Σηµαντική
δεκαετία



Παρουσία εντατικών µορφών εκµεταλλεύσεων και εφαρµογή
προγραµµάτων στον πρωτογενή τοµέα

−



Ύπαρξη σηµαντικών δραστηριοτήτων και παραγωγικών µονάδων
δευτερογενούς τοµέα (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, κατασκευαστικές)

Υψηλή ανεργία ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων και
περιορισµένη κάλυψη των εξειδικευµένων αναγκών των ατόµων
αυτών σε ενέργειες προώθησης της απασχόλησης

−

∆υσκολία εργασιακής ενσωµάτωσης ανθρώπινου δυναµικού από
τη µεταβολή των τοπικών παραγωγικών κλάδων



Έντονη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών



Λειτουργία δοµών προώθησης της απασχόλησης και ενηµέρωσης
ανέργων και επιχειρήσεων



Ικανοποιητικά δηµογραφικά στοιχεία του πληθυσµού (αυξηµένα
ποσοστά παραγωγικών ηλικιών)



Συνεχής βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των κατοίκων



∆υναµική απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής στη
∆ηµοτική ενότητα Βασιλικών αλλά και σε άλλες κοινότητες του
νέου ∆ήµου
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Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Ανάδειξη του ∆ήµου σε υπερτοπικό δυναµικό πόλο της Ανατολικής •
Θεσσαλονίκης
•
 Η ένταξη τµήµατος του δήµου στη ζώνη καινοτοµίας του ΠΣΘ
 Η ύπαρξη θεσµοθετηµένων ζωνών ανάπτυξης

•

 ∆ραστηριοποίηση ερευνητικών κέντρων και θερµοκοιτίδας στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου
 Προσβασιµότητα
συγκοινωνίες

σε

µέσα

µαζικής

µεταφοράς

και

Οικιστική πίεση και αύξηση του πληθυσµού
Μειωµένα κίνητρα ενίσχυσης επενδυτών σε σχέση µε άλλες
περιοχές
Η ανάπτυξη εµπορικών πολυκέντρων σε µικρή απόσταση από τα
όρια του ∆ήµου

λοιπές

 Ύπαρξη συγκοινωνιακών κόµβων και υπερτοπικών υποδοµών
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Υποστήριξη της προσαρµογής του εργατικού δυναµικού στη µεταβολή των παραγωγικών κλάδων
 Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτοµίας
 Συστηµατική Εκπαίδευση και ενηµέρωση των ανθρώπινων πόρων για τις προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και για την
επικαιροποίηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων
 Ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ενότητες: Υποδοµές Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Η ύπαρξη θεσµοθετηµένων ζωνών ανάπτυξης

−



Ύπαρξη πολιτιστικών, ιστορικών και φυσικών πόρων για την
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού

Η αντιµετώπιση του ανταγωνισµού των υπερτοπικών
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από τα τοπικά εµπορικά κέντρα

−

Η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε περιοχές εκτός
σχεδίου ή θεσµοθετηµένων περιοχών



Συγκέντρωση δραστηριοτήτων τριτογενούς τοµέα



Ικανοποιητικές ξενοδοχειακές υποδοµές και υποδοµές υπερτοπικής
ανάπτυξης

−

Η αυξανόµενη χρήση του αυτοκινήτου και τα συνακόλουθα
κυκλοφοριακά προβλήµατα στα τοπικά κέντρα



Ύπαρξη δοµών ενηµέρωσης επιχειρήσεων

−



Η ανάπλαση του εµπορικού κέντρου και η δηµιουργία υπόγειου
σταθµού στάθµευσης

Η µη σύνδεση των τοπικών εµπορικών κέντρων µέσω δηµόσιας
συγκοινωνίας µεταξύ τους αλλά και µε γειτονικούς δήµους

−



Η ένταξη στο σχέδιο νέων περιοχών

Αποκλεισµός «εξόδου» του δήµου προς τη θάλασσα, λόγω του
αεροδροµίου



Ενδιαφέρον επενδυτών

−

Άναρχη ανάπτυξη τριτογενούς τοµέα εις βάρος των άλλων τοµέων



∆υναµική ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα
Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Ένταξη της βόρειας πλευράς του ∆ήµου στη ζώνη Καινοτοµίας του •
ΠΣΘ
 Προγράµµατα επενδύσεων και επιδοτήσεων κοινοτικών πλαισίων
στήριξης

Οικιστική πίεση της περιοχής

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ







Υποστήριξη της λειτουργίας των τοπικών εµπορικών κέντρων για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού
Η ολοκλήρωση των υποδοµών στις θεσµοθετηµένες ζώνες ανάπτυξης
Η αξιοποίηση της δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας για την προώθηση πρωτοβουλιών στα πλαίσια συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επέκταση του συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών
Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και κίνητρα προσέλκυσης επενδυτών σε τοµείς του εναλλακτικού τουρισµού
Λήψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης επενδύσεων στη καινοτοµία παραγωγής ή µεταποίησης πρωτογενή τοµέα
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4.4 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆υνατότητες και Ευκαιρίες

Προβλήµατα και Περιορισµοί

∆υνατότητες

Προβλήµατα



Ικανοποιητικός αριθµός υπαλλήλων



Ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο προσωπικού



Επάρκεια λογισµικών και εξοπλισµού Η/Υ



Ύπαρξη µεγάλης ακίνητης περιουσίας

−

Ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισµό κυρίως οχηµάτων



Λειτουργία τριών Κέντρων εξυπηρέτησης του πολίτη

−

Προβλήµατα
υπαλλήλους



Στελέχωση από µόνιµο προσωπικό στα ΚΕΠ
Εµπειρία λειτουργίας των ΚΕΠ

−

Στέγαση υπηρεσιών σε ενοικιαζόµενους χώρους



Ενηµέρωση των πολιτών για το θεσµό των ΚΕΠ και ικανοποιητική
ανταπόκριση

−

Υστέρηση στην είσπραξη βεβαιωθέντων οφειλών



−

∆ιαχείριση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από τη
Μονοµετοχική Εταιρεία για ένα µέρος των ακινήτων



Εξασφάλιση αποκεντρωµένων διοικητικών υπηρεσιών

−

Αδυναµία λειτουργίας των δύο ΚΕΠ και Σάββατο λόγω έλλειψης
προσωπικού

−

Η εµφάνιση αδυναµιών στο συντονισµό των υπηρεσιών

−

Ανυπαρξία Νοµικής Υπηρεσίας



−

Απουσία κάποιων συγκεκριµένων ειδικοτήτων

- Είναι αρκετός ο αριθµός των συµβασιούχων για απόκτηση
εξειδίκευσης

Η συµµετοχή του ∆ήµου σε διαδηµοτικές συνεργασίες



Εξασφαλισµένη on line σύνδεση των αποκεντρωµένων υπηρεσιών
σε λογισµικά όπως το δηµοτολόγιο



Μετεγκατάσταση υπηρεσιών σε νέο χώρο
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Ευκαιρίες

Περιορισµοί

 Νόµος 3852/2010 «Καλλικράτης»

•

Η µεταφορά χρεών από τους πρώην ∆ήµους

 Νέος ΟΕΥ

•

Η έλλειψη πλήρης καταγραφής όλης της ακίνητης περιουσίας

 Προσέλευση και άλλων υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες (πρώην •
δήµοι, νοµαρχία, περιφέρεια, κλπ)
•
 Χρηµατοδοτικά εργαλεία πρόσληψης προσωπικού
•

Θεσµικό πλαίσιο απασχόλησης συµβασιούχων
Έλλειψη οικονοµικών πόρων για κάλυψη θέσεων εργασίας
Έλλειψη οικονοµικών πόρων για τη δηµιουργία και άλλων ΚΕΠ

•

Μεταβίβαση συνεχώς νέων αρµοδιοτήτων

•

∆ιαδικασία προσαρµογής της συνένωσης των πρώην ∆ήµων

•

Το θεσµικό πλαίσιο που επιβάλλει την ενδοδηµοτική αποκέντρωση

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Προγραµµατισµός προσλήψεων ειδικοτήτων που απουσιάζουν και κρίνονται απαραίτητες
 Καταγραφή ακίνητης περιουσίας και αξιοποίησή της µε τη χρήση χρηµατοδοτικών εργαλείων
 Προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού
 Απόκτηση λογισµικών για διευκόλυνση εκτέλεσης των εργασιών των υπαλλήλων
 Μεταφορά του προσωπικού σε ιδιόκτητα κτίρια
 Ανακαίνιση χώρων εγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών
 Υλοποίηση µηχανισµού ελέγχου εσόδων και είσπραξης οφειλών
 ∆ηµιουργία νέων ΚΕΠ
 Αντιµετώπιση της διοικητικής και οικονοµικής ασφυξίας του ΟΤΑ
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5 ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου Θέρµης για την περίοδο 2011-2014 χαρακτηρίζεται
από το στόχο ανάδειξης του ∆ήµου σε πόλο ανάπτυξης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, µε
βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, αναβάθµιση των
υφιστάµενων οικισµών, καινοτόµο και ποιοτικό σχεδιασµό των περιοχών που εντάσσονται
στο σχέδιο πόλης.
Ο ∆ήµος Θέρµης, περιαστικός δήµος της πόλης της Θεσσαλονίκης, εµφανίζει:
 Πλεονεκτήµατα στη φυσική-γεωγραφική θέση και στην ποιότητα ζωής
 Έντονη οικιστική ανάπτυξη
 Μεγάλη συγκέντρωση υποδοµών υπερτοπικής αξίας και κρίσιµης σηµασίας για την
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί έντονες πιέσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές
περιβάλλον, ειδικότερα λόγω της ανάγκης νέων και απαραίτητων τεχνικών υποδοµών. Η
δηµοτική αρχή έχοντας εντοπίσεις τις αδυναµίες του εσωτερικού περιβάλλοντος και τις
απειλές από το ευρύτερο περιβάλλον και έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες και
προοπτικές της περιοχής, έχει ως αναπτυξιακό όραµα την ανάδειξη του ∆ήµου:
• σε περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης
• σε πόλο συγκέντρωσης υποδοµών επιχειρηµατικής δραστηριότητας
και υπηρεσιών υψηλής αξίας και σηµασίας για την ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης
• σε ανοιχτή πόλη µε ίσες ευκαιρίες για όλους
Το παρών αναθεωρηµένο πρόγραµµα οφείλει να προσαρµόσει τη στρατηγική της περιόδου
2011-2014 στις συνθήκες της διετίας 2013-2014. Το ευρύτερο εθνικό οικονοµικό και
διοικητικό περιβάλλον, όπως ορίζεται από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τα Μνηµόνια Ι, ΙΙ & ΙΙΙ,
το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Σταθερότητας, τις τροποποιήσεις στο θεσµικό και οικονοµικό
πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, την φάση υλοποίησης του ΕΣΠΑ αλλά και του σχεδιασµού τη
επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν και
τροποποιούν και τις συνθήκες αναφοράς αλλά και τη στόχευση του Στρατηγικού Σχεδιασµού
του δήµου Θέρµης.
Οι άξονες της κοινωνικής λειτουργίας του δήµου, της ενοποίησης του δικτύου αλληλεγγύης
και προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας
αποκτούν διακριτή προτεραιότητα. Παράλληλα αναδεικνύεται ακόµα πιο έντονη η ανάγκη
υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ενίσχυσης του τοπικού
προϊόντος. Τέλος η πτώση των δηµοτικών εσόδων και η περικοπή των ΚΑΠ υποχρεώνουν το
δήµο Θέρµης σε εξάντληση όλων των δυνατοτήτων προσέλκυσης χρηµατοδοτήσεων από
εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα και στην εντατικοποίηση της ανάπτυξης
δικτύου συνεργασιών και αξιοποίησης καινοτοµικών λύσεων που βελτιώνουν τις υπηρεσίες
προς τον πολίτη µειώνοντας το δηµοτικό κόστος.
Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος συντάσσεται ένα ολοκληρωµένο και
συγκροτηµένο, χρονικά προσδιορισµένο και µε στόχους µετρήσιµους και ελέγξιµους
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σηµείων, την
εκµετάλλευση των ευκαιριών, την ενδυνάµωση των αδύνατων σηµείων και την αντιµετώπιση
των κινδύνων / απειλών που εµφανίζει η περιοχή του ∆ήµου.
Το στρατηγικό σχέδιο που έχει µεσοπρόθεσµο χρονικά ορίζοντα (µέχρι το τέλος του 2014)
εξαρτάται σε σηµαντικότατο βαθµό από την µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας
του ∆ήµου και την ενεργό συµµετοχή και κινητοποίηση των δηµοτών. Οι δυνατότητες του
∆ήµου προσδιορίζονται από τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού
περιβάλλοντος (Υπηρεσίες ∆ήµου, Νοµικά Πρόσωπα, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις κλπ).
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Οι οικιστικές επεκτάσεις, οι επενδύσεις σε έργα αστικής και κοινωνικής υποδοµής, η
αξιοποίηση της χαρακτηρισµένης ζώνης καινοτοµίας και η προνοµοιακή γεωγραφική θέση,
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την αύξηση του παραγόµενου τοπικού προϊόντος και
συνακόλουθα του πολιτισµικού προϊόντος και της απασχόλησης. Στo πλαίσιο αυτό ο
στρατηγικός σχεδιασµός του δήµου Θέρµης, προσδιορίζεται από συνδυασµένες παρεµβάσεις
στους άξονες ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής – παιδείαςπολιτισµού- αθλητισµού και τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης.
Παράλληλα η ∆ηµοτική Αρχή έχει προσδιορίσει ένα αναπτυξιακό όραµα για το εσωτερικό του
∆ήµου, το οποίο διατυπώνεται ως εξής:
 Ο εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ∆ήµου (εισαγωγή
ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων, άµεση επικοινωνία µε τους πολίτες,
απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και αποδοτική διαχείριση, επιµόρφωση και
εξειδίκευση προσωπικού, διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως
επίσης και
 Η απόκτηση της απαραίτητης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής (δηµιουργία
ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος) ώστε να συµβάλλει στη βελτίωση του
επιπέδου ζωής των πολιτών και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των.

5.1 Όραµα – αποστολή
Η διατύπωση της αποστολής και του οράµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθότι
ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να δραστηριοποιηθεί ο ∆ήµος
προκειµένου να ανταποκριθεί στο σκοπό της λειτουργίας του και να επιτύχει τους
στόχους τους οποίους θέτει κατά καιρούς.
Η αποστολή των ΟΤΑ Α΄ βαθµού περιγράφεται στο Σύνταγµα, όπου αναφέρεται ο
ρόλος των ΟΤΑ στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, αλλά κυρίως περιγράφεται
και αναλύεται στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 75) έτσι όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (πρόγραµµα «Καλλικράτης»)
και τροποποιήθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ
138Α/16-6-2011).

Αποστολή του ∆ήµου Θέρµης είναι η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η
παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων
και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη της περιοχής του.
Το όραµα αποτελεί τη συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής
κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του ∆ήµου, ως οργανισµού, για την
επόµενη µεσο-µακροπρόθεσµη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρµογή
της στρατηγικής που θα επιλέξει και µε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική
συναίνεση.

Όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη του ∆ήµου σε πόλο ανάπτυξης στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη µε βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων, η αναβάθµιση και επέκταση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών στους
πολίτες, να καταστεί ένας ∆ήµος υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονος οργανωτικά και
λειτουργικά για το εσωτερικό του περιβάλλον.
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5.2 Κατευθυντήριες αρχές – στρατηγική
Η µετάβαση από τη σηµερινή κατάσταση του ∆ήµου (της περιοχής και του εσωτερικού
περιβάλλοντος) στη νέα που θα διαµορφωθεί µε την υλοποίηση του συνολικού οράµατος
(περιαστική περιοχή ποιότητας ζωής και αειφόρου περιβάλλοντος µε πλήρες δίκτυο
κοινωνικών υποδοµών και λειτουργιών και σύγχρονος οργανωτικά και λειτουργικά ∆ήµος για
το εσωτερικό περιβάλλον) προϋποθέτει µία σειρά διαδικασιών, το αποτέλεσµα των οποίων
αποτελεί τη στρατηγική του ∆ήµου για την επιτυχία του εγχειρήµατος.
Όπως παρατηρείται η υφιστάµενη κατάσταση (της περιοχής και του εσωτερικού
περιβάλλοντος) χαρακτηρίζεται από κρίσιµα ζητήµατα. Από το µεγάλο αριθµό των κρίσιµων
ζητηµάτων επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν αναπτυξιακές
προτεραιότητες στο χρονικό διάστηµα εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (20112014) και για την αναθεωρηµένη έκδοση για το διάστηµα 2013-2014..
Αφού προσδιορισθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες οµαδοποιούνται και ταξινοµούνται
στους εξής θεµατικούς τοµείς:
•

Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής

•

Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισµός, αθλητισµός

•

Αναπτυξιακές δραστηριότητες / επιχειρηµατικότητα

•

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου

Στη συνέχεια για κάθε µία από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες προσδιορίζονται ένας ή
περισσότεροι γενικοί στόχοι για την αντιµετώπισή τους, οι οποίοι στη συνέχεια εξειδικεύονται
σε ειδικούς στόχους.
Η υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων οδηγούν στη δηµιουργία της νέας κατάστασης
που καθορίζεται από το συνολικό όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι απαραίτητο να τονιστεί
ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες αναφέρονται σε προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπιστούν ώστε να εξουδετερωθούν τα αδύνατα σηµεία και οι κίνδυνοι που
εµφανίζονται στην υφιστάµενη κατάσταση τόσο της περιοχής όσο και του εσωτερικού
περιβάλλοντος. Έτσι σε συνδυασµό µε τα δυνατά σηµεία και τις υπάρχουσες ευκαιρίες
δηµιουργούν το θετικό εκείνο περιβάλλον για την επίτευξη του συνολικού στόχου. Το
αποτέλεσµα της προηγούµενης διαδικασίας που καταλήγει στον ακριβή προσδιορισµό των
γενικών και ειδικών στόχων αποτελεί τον πυρήνα του στρατηγικού σχεδίου.
Η στρατηγική του ∆ήµου Θέρµης αποτελεί συνεπώς συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών
που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος του.
Απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής του δήµου Θέρµης στις νέες συνθήκες αποτελεί η
λειτουργία και η δράση του, στο πλαίσιο των συλλογικοτήτων της Αυτοδιοίκησης, ώστε να
αποκτήσει η ΤΑ το ρόλο που της αναλογεί αλλά και τις δυνατότητες εκπλήρωσης και
ικανοποίησης του ρόλου αυτού.
Η διαµόρφωση της στρατηγικής σηµαίνει:
 Προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης
υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος Θέρµης

και

κοινωνικών

 ∆ιαµόρφωση των κατάλληλων
εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα
διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων
Η διατύπωση της στρατηγικής του ∆ήµου γίνεται µέσω του καθορισµού Αξόνων, Μέτρων και
Στόχων µε αντικείµενο:
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−

Την προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής

−

Την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του ∆ήµου

−

Την αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητάς του (µε τη βελτίωση της λειτουργίας των
υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και της
υλικοτεχνικής υποδοµής του)

−

Τη βελτίωση της οικονοµικής του κατάστασης

Η υλοποίηση του οράµατος και της αποστολής του ∆ήµου Θέρµης θα γίνει µε την τήρηση
των κάτωθι γενικών αρχών:
 Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων
 Υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων
 Προώθηση ενεργού συµµετοχής των πολιτών
 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς
 Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη
 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη
 Πολιτισµική ποικιλοµορφία
 Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήµατα των πολιτών
 ∆ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση
 Ισόρροπη ανάπτυξη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων
 Ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις
Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζονται σχηµατικά όλα τα προαναφερθέντα.

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου εκφράζονται µε τη µορφή αξόνων, οι οποίοι στη
συνέχεια εξειδικεύονται σε Μέτρα και Στόχους τοπικής ή εσωτερικής ανάπτυξης.
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5.3 Αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχοι
Οι Άξονες στους οποίους προτείνεται να διαµορφωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του
∆ήµου Θέρµης, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το όραµα του ∆ήµου όσο και τα στοιχεία που
επισηµάνθηκαν από τη SWOT
ανάλυση, καθώς επίσης τα µέτρα στα οποία αυτοί
εξειδικεύονται είναι οι ακόλουθοι:
1.1 Οικιστικό περιβάλλον

1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

1.2 Φυσικό περιβάλλον
1.3 Ύδρευση – αποχέτευση – στερεά απόβλητα
1.4 Μεταφορές - συγκοινωνίες
2.1 Κοινωνική Πρόνοια

2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

2.2 Εκπαίδευση
2.3 Αθλητικές υποδοµές και υπηρεσίες
2.4 Πολιτιστικές υποδοµές και υπηρεσίες
2.5 ∆ράσεις της κοινωνίας των πολιτών (νεολαία, εθελοντισµός)

3
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3.1 Ανάπτυξη και απασχόληση ανθρώπινων πόρων
3.2 Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας
4.1 Εσωτερική οργάνωση – διαδικασίες διοίκησης

4
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

4.2 Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας
4.3

Ανθρώπινο δυναµικό
υλικοτεχνική υποδοµή

-

Κτιριακές

εγκαταστάσεις

4.4 Οικονοµική διαχείριση

Επόµενο βήµα µετά την ιεράρχηση των ζητηµάτων άµεσης προτεραιότητας τοπικής
ανάπτυξης είναι ο καθορισµός των στόχων της στρατηγικής του ∆ήµου Θέρµης.
Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιµα ζητήµατα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα
να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά την επόµενη περίοδο, προκειµένου να εκπληρώσει καλύτερα
την αποστολή του.
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Κρίσιµα ζητήµατα που θα
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος την
επόµενη χρονική περίοδο
στην περιοχή του

Στόχοι τοπικής &
εσωτερικής ανάπτυξης

Ειδικά οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης υποδεικνύουν «πώς πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο
∆ήµος προκειµένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» και συγκεκριµένα :


ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στην οργανωτική δοµή και στα συστήµατα λειτουργίας



ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στο ανθρώπινο δυναµικό και στις συνεργασίες



ποιες αλλαγές θα επιδιώξει σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης



ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στην κτιριακή υποδοµή και το τεχνικό του εξοπλισµό



ποιες αλλαγές θα επιδιώξει στα οικονοµικά και στη διαχείριση της περιουσίας του

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που έχουν προκύψει µέσα από την αξιολόγηση της υφιστάµενης
κατάστασης και πρέπει να επιτευχθούν προκειµένου να επιτευχθεί το όραµα και οι
κατευθυντήριες αρχές που έχει ορίσει ο ∆ήµος για την τρέχουσα περίοδο είναι οι εξής:
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΑ

1.1 Οικιστικό περιβάλλον

1.2 Φυσικό περιβάλλον

1.3 Ύδρευση – αποχέτευση – στερεά απόβλητα

1.4 Μεταφορές - συγκοινωνίες

ΣΤΟΧΟΙ
1.1.1

Καθορισµός χρήσεων γης – ολοκλήρωση χωροταξικού & πολεοδοµικού
σχεδιασµού

1.1.2

Αναβάθµιση οικισµών – Αστικές υποδοµές

1.1.3

∆ιασφάλιση και αξιοποίηση δηµόσιων-κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου

1.2.1

∆ασικά οικοσυστήµατα – περιαστικό πράσινο

1.2.2

Βελτίωση αντιπληµµυρικής προστασίας - προστασία & ανάδειξη ρεµάτων

1.2.3

Αύξηση χρήσης των ΑΠΕ - Εξοικονόµηση ενέργειας

1.2.4

Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος

1.3.1

Αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης και εξασφάλιση ποιοτικής ύδρευσης

1.3.2

Προώθηση πρακτικών εξοικονόµησης νερού

1.3.3

Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και επεξεργασία υγρών αποβλήτων

1.3.4

Αναβάθµιση εξοπλισµού υπηρεσιών καθαριότητας

1.3.5

Ανάπτυξη υποδοµών παραλαβής και διαχείρισης ειδικών αποβλήτων

1.3.6

Ενίσχυση δράσεων ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης αποβλήτων

1.4.1

Ολοκλήρωση και εφαρµογή κυκλοφοριακών µελετών

1.4.2

Βελτίωση οδικού δικτύου

1.4.3

Ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών

1.4.4

Υποστήριξη αστικής κινητικότητας
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ
2.1.1

Ενίσχυση κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών

2.1 Κοινωνική Πρόνοια

2.1.2

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής και εργασιακής
ενσωµάτωσης ευπαθών οµάδων

2.2 Εκπαίδευση

2.2.1

∆ηµιουργία και βελτίωση εκπαιδευτικών υποδοµών και εγκαταστάσεων

2.3.1

Ποιοτική λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

2.3.2

Υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων

2.3.3

Υποστήριξη ερασιτεχνικού αθλητισµού

2.4.1

Λειτουργία πολιτιστικών υποδοµών

2.4.2

Αξιοποίηση και αναβάθµιση της συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς
και συλλόγους

2.4.3

Υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων

2.5.1

Ανάπτυξη υποδοµών εθελοντισµού

2.5.2

Ενίσχυση θεσµών συλλογικότητας και εθελοντισµού

2.3 Αθλητικές υποδοµές και υπηρεσίες

2.4 Πολιτιστικές υποδοµές και υπηρεσίες

2.5 ∆ράσεις της κοινωνίας των πολιτών
(νεολαία, εθελοντισµός)

3. ΤΟΠΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3.1 Ανάπτυξη & απασχόληση ανθρώπινων πόρων 3.1.1

3.2 Υποδοµές ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας

Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των ανθρώπινων πόρων
για τις προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης

3.2.1

Ολοκλήρωση υποδοµών στις θεσµοθετηµένες ζώνες ανάπτυξης

3.2.1

∆ράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των τοπικών εµπορικών κέντρων

3.2.3

Προγραµµατισµός και εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων καινοτόµων
εφαρµογών στον πρωτογενή τοµέα

3.2.4

Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων για τη διαµόρφωση
συνθηκών ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού
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4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ

ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ

4.1 Εσωτερική οργάνωση – διαδικασίες
διοίκησης

4.1.1

Βελτίωση των διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης

4.2 ∆ίκτυα συνεργασιών

4.2.1

Ανάπτυξη διαδηµοτικών και άλλων συνεργασιών για την αντιµετώπιση,
επίλυση και προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών

4.3.1

Ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού

4.3.2

Βελτίωση της κτιριακής υποδοµής και αναβάθµιση του υλικοτεχνικού
εξοπλισµού

4.4.1

Ανάπτυξη αποτελεσµατικών µηχανισµών παρακολούθησης, ελέγχου και
διαχείρισης των οικονοµικών

4.4.2

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

4.3 Ανθρώπινο δυναµικό - Κτιριακές
εγκαταστάσεις & υλικοτεχνική υποδοµή

4.4 Οικονοµική διαχείριση
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