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Περίληψη 
 

Οι αυξημένες αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο κυρίαρχος 

ρόλος που διαδραματίζουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, οδήγησαν 

την κεντρική εξουσία στη νομοθέτηση της υποχρεωτικής εκπόνησης στρατηγικών και 

επιχειρησιακών σχεδίων, προκειμένου οι Δήμοι να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για 

τον τρόπο λειτουργίας τους, των προβλημάτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, 

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που διαθέτουν, ώστε να 

διατυπώσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες που θα επιδιώξουν. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια, η οποία ξεκινώντας από την επεξήγηση 

των εννοιών της στρατηγικής διοίκησης και του στρατηγικού προγραμματισμού και την 

ανάδειξη της αναγκαιότητας κατάρτισης στρατηγικών σχεδίων και επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, συνεχίζει στην παρουσίαση της ευρύτερη περιοχής του Δήμου Κιλκίς, 

την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με τη μέθοδο SWOT 

και τη διατύπωση της αποστολής και του οράματος που πρέπει να εκπληρώσει, 

καταλήγει στον καθορισμό απλών, σαφών και ξεκάθαρων στρατηγικών στόχων που θα 

εμπνεύσουν και θα παρακινήσουν τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και τους κατοίκους του 

Δήμου Κιλκίς, για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Δήμος Κιλκίς, Στρατηγικό Σχέδιο, Αξιολόγηση Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος, Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Όραμα, Αποστολή, 

Στρατηγικοί Στόχοι 
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Abstract 

The increasing competences of the Local Authorities and the predominant role they play 

in improving the quality of citizens’ life have led the central authority to legislate on the 

mandatory drafting of strategic and operational plans in order the Municipalities to 

obtain a clear picture/idea of their function, of the problems and perils they confront, of 

the competitive advantages and the opportunities available so as to formulate the 

strategic priorities they will pursue.  

This study constitutes an attempt, which starting from the clarification of the concepts of 

corporate governance and strategic planning and highlighting the need to draw up 

strategic plans and operational programs, continues to refer to the greater area of the 

Municipality of  Kilkis, to the evaluation of the indoor and outdoor environment with the 

SWOT method and the wording of the mandate and vision it needs to fulfill, and results 

in the determination of simple, explicit and manifest strategic aims that will inspire and 

urge both the City council and the residents of the Municipality of Kilkis towards 

sustainable social and economic development. 

 

Key words: Municipality of Kilkis, Strategic Plan, Indoor Environment Evaluation, 

Outdoor Environment Evaluation, Vision, Mission, Strategic Goals 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Αναγκαιότητα διπλωματικής εργασίας 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

στρατηγικού σχεδίου, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Δήμου 

Κιλκίς. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τελικό κείμενο 

έτοιμο προς εφαρμογή από τη Διοίκηση του δήμου Κιλκίς, αλλά μία πρώτη βάση για 

μία ευρύτατη διαβούλευση με τους πολίτες και τους τοπικούς παραγωγικούς και 

κοινωνικούς φορείς. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η ανταλλαγή 

απόψεων, ιδεών και εμπειριών, θα οδηγήσει στο τελικό στρατηγικό σχέδιο που θα 

διαμορφώσει έναν πραγματικά αναπτυξιακό Δήμο Κιλκίς.   

 

Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε επτά κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στις έννοιες της στρατηγικής 

διοίκησης και του στρατηγικού προγραμματισμού, καθώς και στην ανάγκη εκπόνησης 

επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε 

εφαρμογή του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρα 203-207) όπως επικυρώθηκε με το Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/7.6.2010, Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ως προαπαιτούμενο 

εργαλείο για την ενίσχυση του τοπικού αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της 

περιοχής του Δήμου Κιλκίς στην οποία περιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά, η 

χωροταξική ένταξη και η διοικητική οργάνωση του Δήμου με αναφορές στις βασικές 

υποδομές και τα δίκτυα που διαθέτει, στο φυσικό περιβάλλον και στους φυσικούς 

πόρους, τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία της περιοχής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται σύντομη περιγραφή του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος αντίστοιχα του Δήμου Κιλκίς, και 

χρησιμοποιείται το εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμό SWOT ανάλυση, προκειμένου να 

διαμορφωθούν οι κύριες συνιστώσες της αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο προσδιορίζεται η αποστολή και διατυπώνεται το στρατηγικό 

όραμα του Δήμου Κιλκίς που περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις του σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο, ώστε να αποτελέσουν το αντικείμενο των μελλοντικών 
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στρατηγικών του στόχων. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται οι στρατηγικοί στόχοι και οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου Κιλκίς για την επόμενη χρονική περίοδο στους κρίσιμους 

βασικούς άξονες του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής πολιτικής – 

παιδείας – πολιτισμού και αθλητισμού, της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και 

της βελτίωσης της διοικητικής και οικονομικής ικανότητας του Δήμου. 

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της παρούσας εργασίας. 

 

Μεθοδολογία 

Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αντλήθηκαν στοιχεία από 

ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό, στοιχεία 

από τις υπηρεσίες του  Δήμου Κιλκίς, εκδόσεις του Δήμου Κιλκίς που αναφέρονται 

στην περιοχή, νόμοι, εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις για τα επιχειρησιακά 

προγράμματα των Δήμων, καθώς και πηγές και άρθρα από έγκυρες ιστοσελίδες. 

 

Συνεισφορά Διπλωματικής Εργασίας 

Το στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει 

συνταχθεί σε απλή γλώσσα, αλλά όχι απλοϊκή, χωρίς γενικότητες, και μπορεί εύκολα να 

μετασχηματισθεί και να εξειδικευθεί σε επιμέρους σχέδια και δράσεις. Απευθύνεται στη 

Δημοτική Αρχή του Δήμου Κιλκίς και έχει ως στόχο να τη βοηθήσει να καθορίσει τις 

αναπτυξιακές και στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη τριετία ή και 

πενταετία, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, έτσι 

ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της και αποδοτικότητά της. Απευθύνεται, 

όμως, και στους πολίτες του Κιλκίς  ανεξαρτήτου επιπέδου εκπαίδευσης, γνώσεων, 

κοινωνικής θέσης, προκειμένου να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν, ενεργά, στη 

συνδιαμόρφωση των πολιτικών και πρωτοβουλιών για ένα καλύτερο αύριο του τόπου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Στρατηγικός Σχεδιασμός  

και Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 
 

1.1 Η έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης 

Η Στρατηγική Διοίκηση αναφέρεται στην πιο δύσκολη και σημαντική πρόκληση που 

αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, στο πως μέσα από τον 

ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα τεθούν τα θεμέλια για την 

επιτυχή πορεία στο μέλλον. Το να είναι ένας οργανισμός επιτυχημένος στο παρόν δεν 

είναι αρκετό, γιατί απαιτούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένος στο 

μέλλον. 

Η λέξη «Στρατηγική» έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και προέρχεται από τη λέξη 

«Στρατηγός», η οποία είναι συνθετικό των λέξεων «στρατός» και «άγειν» (οδηγώ). H 

Στρατηγική θα μπορούσε να ορισθεί ότι είναι μία διαμόρφωση αποστολής, στόχων ή 

σκοπών, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν το εύρος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με το Ρωσσίδη (2014), η Στρατηγική Διοίκηση μπορεί να κατανοηθεί 

καλύτερα εάν εξετασθούν τα τρία στάδια που εμπεριέχει ο όρος αυτός  

Το πρώτο στάδιο αφορά τη λεγόμενη Στρατηγική Ανάλυση. Σκοπός της στρατηγικής 

ανάλυσης είναι ο σχηματισμός άποψης από τον οργανισμό σχετικά με τους παράγοντες 

που επιδρούν στην παρούσα και μελλοντική θετική πορεία του έτσι ώστε να επιλεγούν 

οι σωστές στρατηγικές που θα οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη. 

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Περιβάλλον. Αφορά το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει και 

λειτουργεί μία επιχείρηση, η κατανόηση του οποίου είναι ζωτικής σημασίας για τη 

στρατηγική ανάλυση. Από το εξωτερικό περιβάλλον δημιουργούνται κάποιες 

«ευκαιρίες» (opportunities) που θα πρέπει να εκμεταλλευθεί η επιχείρηση, αλλά 

και κάποιες «απειλές» (threats) που, συστηματικά, θα πρέπει να αποφεύγει. 

2. Πόροι και ικανότητες που διαθέτει η επιχείρηση. Αφορούν το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και στόχος είναι η αναζήτηση των δυνατών σημείων 

της (strength) και των αδυναμιών της (weakness), δηλαδή ο εντοπισμός του τι 

μπορεί η επιχείρηση να κάνει καλά και τι όχι, με άλλα λόγια που η επιχείρηση 

διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα (competitive advantage) έναντι των 
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ανταγωνιστών της. 

3. Προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών. Οι προσδοκίες επηρεάζουν την κρίση όλων 

αυτών που παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις (κυρίως την ανώτερη διοίκηση) 

σχετικά με το ποιες από τις προτεινόμενες στρατηγικές είναι αποδεκτές και ποιες 

όχι από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, σύμφωνα με την κουλτούρα που 

επικρατεί.  

4. Κουλτούρα επιχείρησης. Η κουλτούρα της επιχείρησης επηρεάζει σημαντικά την 

επιλογή της στρατηγικής, η οποία θα γίνει με γνώμονα τις αξίες και τα πιστεύω 

της διοίκησης και των στελεχών της επιχείρησης. 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την επιλογή Στρατηγικής και σχετίζεται με τη δημιουργία 

στρατηγικών επιλογών, αφού για κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να υπάρχουν αρκετές 

εναλλακτικές στρατηγικές,, την αξιολόγηση αυτών, όσο αφορά τα υπέρ και τα κατά 

τους, και τέλος την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής που τελικά θα ακολουθήσει η 

επιχείρηση. 

Το τρίτο στάδιο αφορά τη λεγόμενη εφαρμογή της Στρατηγικής και σχετίζεται με την 

προσπάθεια σχεδιασμού των επιλεχθέντων στρατηγικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εφαρμοσθούν στην πράξη με επιτυχία. 

1.2 Η έννοια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 

Στρατηγικός Προγραμματισμός ή Σχεδιασμός είναι η διαδικασία μέσω της οποία η 

οργάνωση διαμορφώνει την αποστολή της, το όραμά της, τους μακροπρόθεσμους 

στόχους της και τις στρατηγικές της. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός απαντά σε τρία ερωτήματα: 

1) Ποιοι και τι είμαστε, τι κάνουμε τώρα και γιατί; 

2) Τι θέλουμε να είμαστε και να κάνουμε στο μέλλον και γιατί; 

3) Πως από εδώ που είμαστε θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε; 

Γενικότερα ο Στρατηγικός Σχεδιασμός θα μπορούσε να βασιστεί στο ορθολογικό 

μοντέλο στρατηγικής διοίκησης, οι βασικές δραστηριότητες του οποίου μπορούν να 

συνοψισθούν σε τέσσερις φάσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1.: 

 Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 Διαμόρφωση Στρατηγικής 

 Υλοποίηση Στρατηγικής 

 Αξιολόγηση και Έλεγχος 

Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος έχει ως σκοπό την 

αναγνώριση των στρατηγικών παραγόντων δηλαδή των στοιχείων που θα αναλύσουν 

την υφιστάμενη κατάσταση (που βρίσκεται ο οργανισμός σήμερα) αλλά και θα 
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επηρεάσουν την πορεία του οργανισμού στο μέλλον. Ένα από τα πλέον γνωστά και 

ευρέως χρησιμοποιούμενα υποδείγματα για την ανάλυση του περιβάλλοντος είναι η 

ανάλυση S.W.O.T., δηλαδή η ανάλυση των Δυνάμεων (Strength) και Αδυναμιών 

(Weaknesses) (στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη του εσωτερικού 

περιβάλλοντος), αλλά και των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών (Threats) 

(στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος), παράγοντες 

που αναφέρθηκαν και παραπάνω. Η ανάλυση S.W.O.T. αποτελεί τη βασική εισροή για 

τη διαμόρφωση της στρατηγικής που λαμβάνει χώρα στη δεύτερη φάση. 

Η διαμόρφωση στρατηγικής αφορά στη χάραξη στρατηγικής στην οποία θα βασιστεί 

ο οργανισμός μέσω ανάπτυξης μακροχρόνιων σχεδίων βάσει των δυνάμεων και των 

αδυναμιών του με σκοπό την εκμετάλλευση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των 

απειλών του περιβάλλοντος. Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής μπορεί να 

χωρισθεί σε 4 επιμέρους στάδια (Παπαδάκης, 2016):  

1ο. Προσδιορισμός της αποστολής και του οράματος του οργανισμού 

2ο. Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών 

3ο. Ανάπτυξη στρατηγικών 

4ο. Ανάπτυξη πολιτικών 
ΣΧΗΜΑ 1.1 

Ορθολογικό Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης 

Πηγή: Παπαδάκης (2016) 
 

Αποστολή και όραμα του οργανισμού 

Η αποστολή του οργανισμού είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, ο σκοπός για τον 

οποίο δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002) η αποστολή μίας 

οργάνωσης αποτυπώνει το κύριο καθήκον της προς την κοινωνία. Κάνει σαφή τον 

επιχειρηματικό σκοπό και την επιχειρηματική κατεύθυνση του οργανισμού και έτσι 

αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρησιακές στρατηγικές και πολιτικές. 

Αν και στη βιβλιογραφία και στην πράξη υπάρχει αρκετή σύγχυση και εναλλακτική 
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χρήση των όρων αποστολής και οράματος, ο Μπουραντάς (2002) πιστεύει ότι πρόκειται 

για δύο διακριτές και το ίδιο χρήσιμες έννοιες. Το όραμα εκφράζει τις προσδοκίες και τα 

όνειρα των μελών της οργάνωσης για το μέλλον. Περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά 

μιας επιθυμητής – ιδανικής κατάστασης της οργάνωσης στο μέλλον. Το όραμα δίνει 

«ψυχή» στην αποστολή αφού απευθύνεται στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων 

της οργάνωσης  

Τόσο το όραμα όσο και η αποστολή αποτελούν πρωταρχικά και θεμελιώδη στρατηγικά 

στοιχεία της οργάνωσης τα οποία συμβάλλουν στην κοινή κατεύθυνση δείχνοντας, ως 

πυξίδα, την πορεία προς το μέλλον. 

 

Αντικειμενικοί σκοποί 

Αφορούν τα συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα μιας σχεδιαζόμενης 

δραστηριότητας και ορίζουν το τι, αλλά και σε ποιο χρόνο πρέπει να επιτευχθεί. 

Οι αντικειμενικοί σκοποί επιβάλλεται να είναι SMART: 

 Specific, δηλαδή συγκεκριμένοι που δηλώνουν με ακρίβεια τι πρέπει να 

επιτευχθεί 

 Measurable, δηλαδή να είναι εφικτό να μετρηθούν με όρους χρόνου, ποιότητας, 

ποσότητας, οικονομικών πόρων κλπ. 

 Achievable, δηλαδή να είναι εφικτοί επιτεύξιμοι δεδομένων των συνθηκών που 

επικρατούν  

 Relevant, δηλαδή σχετικοί με τον οργανισμό  

 Timely, δηλαδή χρονικά προσδιορισμένοι με αρχή και τέλος 

 

Στρατηγικές 

Αναφέρονται σε περιεκτικά σχέδια που παρέχουν γενικές κατευθύνσεις ώστε να 

μπορέσει ο οργανισμός να πραγματοποιήσει τους αντικειμενικούς του σκοπούς και να 

φέρει εις πέρας την αποστολή του. 

 

Πολιτικές 

Αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της διαμόρφωσης και της υλοποίησης της 

στρατηγικής. Είναι, δηλαδή, κατευθυντήριες οδηγίες που απορρέουν από τις 

στρατηγικές και παρέχουν ευρεία καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα 

της επιχείρησης 

Η υλοποίηση της στρατηγικής επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων 

προγραμμάτων, προϋπολογισμών, και διαδικασιών. Η ορθή και σωστά συντονισμένη 

λειτουργία των επιμέρους αυτών εργαλείων, είναι αυτή που σε τελική ανάλυση 
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καθορίζει εάν μια σωστή στρατηγική θα πετύχει ή θα αποτύχει στην πράξη. 

 

Προγράμματα 

Καθορίζουν τις ενέργειες και τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου. Το πρόγραμμα ως λειτουργία προσανατολίζει και 

δίνει κατεύθυνση δράσης στον οργανισμό. 

 

Προϋπολογισμοί 

Αποτελούν την ποσοτική έκφραση των προγραμμάτων και αναλύουν από 

χρηματοοικονομική άποψη τα οφέλη και τα κόστη που θα προκύψουν από την 

εφαρμογή ενός προγράμματος. Αποτελούν το σύνδεσμο ανάμεσα στη στρατηγική του 

οργανισμού και τις χρηματοοικονομικές του υπηρεσίες και στην πράξη καθορίζουν το 

ποιες στρατηγικές ιδέες – προγράμματα θα εφαρμοστούν. 

 

Διαδικασίες 

Ονομάζονται οι λειτουργίες εκείνες του οργανισμού οι οποίες μπορούν να 

υποδιαιρεθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό επιμέρους, απλών, και συνήθως 

επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Η βασική τους διαφορά από τα προγράμματα είναι ότι 

διακρίνονται από μεγαλύτερη συνοχή και αυτοματισμό στη λειτουργία τους, ενώ 

αντίθετα τα προγράμματα υποδιαιρούνται σε μικρότερες επιμέρους διαδικασίες. 

 

Τέλος, η αξιολόγηση και ο έλεγχος αναφέρονται στην αποτίμηση της υλοποίησης της 

στρατηγικής του οργανισμού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κρίνουν εάν 

το αποτέλεσμα αυτής είναι σύμφωνα με τους θεσπισθέντες στόχους. Βάσει των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η διοίκηση αποφασίζει εάν χρειάζονται να γίνουν 

διορθωτικές κινήσεις και εάν πρέπει να επανασχεδιασθεί μερικώς ή ολικώς η 

στρατηγική του οργανισμού. 
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ΣΧΗΜΑ 1.2 

Υπόδειγμα στοιχείων Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

Πηγή: Γεωργόπουλος (2013) 

 

1.3 Ο αναπτυξιακός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η αναπτυξιακή διάσταση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσδιορίζεται 

από το σημερινό συνταγματικό πλαίσιο και από τις αρμοδιότητες που της δίνει ο νόμος 

σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, δηλαδή από τον ρόλο 

της στην τοπική ανάπτυξη. 

Σήμερα παρά ποτέ, είναι αποδεκτό από όλους ότι, παρά τα πολλά προβλήματα, η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο εγγύτερα στον πολίτη θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας, έχει 

έναν τριπλά σημαντικό ρόλο, πολιτικό, διοικητικό αλλά και αναπτυξιακό. 

Ο πολιτικός ρόλος της βασίζεται στην πολιτική νομιμοποίηση που της δίνει η εκλογή 

των οργάνων της από τους πολίτες σε ένα τόπο, τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου, 

με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Για το λόγο αυτό έχει το δικαίωμα να σχεδιάζει και 

να εφαρμόζει τοπικές δημόσιες πολιτικές, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο του συντάγματος 

και των νόμων. 

Ο διοικητικός ρόλος της συνίσταται στο γεγονός ότι, μετέχοντας στο ενιαίο διοικητικό 

σύστημα της χώρας, ασκεί τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, τηρεί τα στοιχεία που 

αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών και παρέχει διοικητικές υπηρεσίες στους 

πολίτες (πληροφόρηση, βεβαιώσεις κ.λπ.). 

Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τεύχος 

Α΄/08.06.2006) και το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος 

Α΄/07.06.2010) οι Δήμοι έχουν αναπτυξιακές αρμοδιότητες στους ακόλουθους τομείς:  
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 στον τομέα της Ανάπτυξης, όπως είναι η προστασία και αξιοποίηση των τοπικών 

φυσικών πόρων, η προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, 

η κατασκευή και συντήρηση των δικτύων και των έργων τεχνικής υποδομής για τη 

στήριξη της τοπικής οικονομίας, η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 

ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, 

 στον τομέα της Πολεοδομίας και του Περιβάλλοντος, όπως είναι η προστασία και 

αναβάθμιση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, η διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, η εφαρμογή τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, η συμμετοχή στην 

έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, η ανάπλαση 

υποβαθμισμένων περιοχών, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων,  

 στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, όπως 

είναι η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών 

στις πόλεις και τα χωριά, με την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των 

συστημάτων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων και με τη 

δημιουργία χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής, ο καθορισμός και η 

εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, η ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, η δημοτική συγκοινωνία, η αδειοδότηση των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος,  

 στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως είναι η ίδρυση και 

λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων ανοιχτής περίθαλψης 

ηλικιωμένων και δημοτικών κέντρων υγείας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

προγραμμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η εφαρμογή προγραμμάτων 

δημόσιας υγιεινής, η καταβολή επιδομάτων σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων με 

αναπηρία, η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων,  

 στον τομέα της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, όπως είναι η 

κατασκευή και συντήρηση των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, η εφαρμογή προγραμμάτων διά 

βίου μάθησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, η 

κατασκευή και η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.  

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αρκούν για την κατοχύρωση του ρόλου των Δήμων στην 

προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Απαιτείται η επανα-οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, με βάση τις αρχές της 

εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με κατεύθυνση την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό, επανα-οριοθέτηση 
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που προϋποθέτει τη συστηματική συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με τα 

συναρμόδια Υπουργεία και τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, ο σημερινός αναπτυξιακός ρόλος της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να επεκταθεί και στις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

 στην ανάπτυξη της περιοχής της Έξυπνης Πόλης (Smart City) και στην υποστήριξη 

της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους,  

 στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα της δημοτικής περιουσίας 

για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με αξιοποίηση και των εργαλείων 

συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (συμβάσεις δημόσιου –ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ), συμβάσεις παραχώρησης κλπ),  

 στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών, με αξιοποίηση 

και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάδειξης της Ταυτότητας της Πόλης (City 

Branding),  

 στην ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης της κοινωνικής οικονομίας,  

 στη διασφάλιση των τεχνικών και των κοινωνικών υποδομών και προγραμμάτων 

που θα καλύψουν τις ανάγκες εγκατάστασης των νέων επιχειρήσεων,  

 στην εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και προγραμμάτων 

ενίσχυσης του εισοδήματος των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων για την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,  

 στην ανάδειξη των μνημείων και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής, την 

επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων με αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις και 

την ανάδειξη των στοιχείων του τοπικού πολιτισμού.  

 

1.4 Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης 

Οι Δήμοι καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας και στην ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες και οι 

αδυναμίες των περιοχών με γεωγραφικά μειονεκτήματα (ορεινές, νησιωτικές). 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επόμενη περίοδο καλείται να σχεδιάσει σε ένα 

προγραμματικό πλαίσιο, με δεδομένα, το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και τους 

περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, αλλά και τις νέες προσεγγίσεις του χώρου στη 

χάραξη του προγραμματισμού. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επανεξετάσει το πλαίσιο 

του σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης, στοχεύοντας σε καινοτομικές αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, κινούμενη σε διαφορετική λογική από αυτήν των 
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μεγάλων έργων και των πολλών μικρών κατακερματισμένων έργων που εγκλώβιζαν την 

αναπτυξιακή πολιτική. Στην κατεύθυνση αυτή απαραίτητη είναι η μετάβαση σε έναν 

αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα προσδιορίζει με σαφήνεια και θα οριοθετεί τις 

αναπτυξιακές επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες και θα 

συγκεντρώνει τους πόρους και τις δυνάμεις στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Τ.Α. θα πρέπει να στραφεί και σε παρεμβάσεις ενίσχυσης 

κοινωνικής οικονομίας και αλληλέγγυων δικτύων, συνδέοντάς τες οργανικά με την 

τοπική ανάπτυξη, διαφοροποιώντας το αναπτυξιακό της πρότυπο, το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και κοινωνικές ανάγκες. 

Ο Δήμος Κιλκίς καλείται σήμερα, επιτακτικά και αποτελεσματικά, να εκλογικεύσει και 

να αξιοποιήσει τους διαρκώς μειούμενους και σε κάθε περίπτωση περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους του, να αξιοποιήσει τις ευρύτερες δυνατές οικονομικές και 

κοινωνικές συνεργασίες, τις ενδεχόμενες διαβαθμιδικές, διατομεακές και διαδημοτικές 

συνεργασίες, την ευρηματικότητα και δημιουργικότητα των στελεχών του, την 

οργανωτική και διοικητική ικανότητα του προσωπικού του και τις εθελοντικές 

οργανώσεις του τόπου, προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας στον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο και 

στη διατήρηση των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, γενικότερα δε να συμβάλλει στην 

τοπική οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

 

1.5 Σκοπός και Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της 

Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες 

αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

1. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα πρέπει να προσδιορίζει τις νέες 

δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των 

θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : 

α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της 

περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς 

(ενδεικτικά): 

 της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

 της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

 των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης 
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β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της 

περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): 

 της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

 της Υγείας 

 της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού  

 της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών  

γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους 

τομείς (ενδεικτικά):  

 των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων  

 της απασχόλησης. 

2. Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

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

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών 

αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών 

σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με 

σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 

νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

 στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 

 στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της 

ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της 

προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών 

εγκαταστάσεων, 

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του 

μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του 

κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης 

οικονομικής διαχείρισης. 

 

3. Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 

Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές, 

είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται 

αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του 

Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την 
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κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη 

συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: 

 οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) 

 οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι  

 οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας 

(Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) 

Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις 

ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει 

δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις 

αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. 

Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου 

συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε 

τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση 

της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων 

και συμφωνιών 

 

1.6 Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. α βαθμού αποτελεί εργαλείο για την άσκηση 

του αναπτυξιακού τους ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των 

δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. 

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 Δήμου και εν 

δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων 

2. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών 

Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση 

και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 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 
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3. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου 

και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού 

προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των 

προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 

4. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των 

Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης 

είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε 

ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον 

επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 

5. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία 

σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

 Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. 

Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

6. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους 

στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης 

συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των 

δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 

 

1.7 Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, 

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

 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 

 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και 

μέρος του προγραμματικού του κύκλου 
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 Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την 

πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την 

επικαιροποίησή του  

 Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων  

 Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων 

ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, 

λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές 

αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού 

 Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με 

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

 Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα 

το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων 

δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.) 

 Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και 

υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα 

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

προϋπολογισμό του Δήμου 

 Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της 

Περιοχής του Δήμου Κιλκίς 
 

2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και Διοικητική Οργάνωση 

2.1.1 Γενικά για το Νομό Κιλκίς 

Ο Νομός Κιλκίς ανήκει στην παραμεθόρια ζώνη του βορειο-ελλαδικού χώρου και 

ειδικότερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βόρεια συνορεύει με την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROΜ), νότια με το Νομό 

Θεσσαλονίκης, ανατολικά με το Νομός Σερρών και δυτικά με το Νομό Πέλλας.  

Τα φυσικά όρια του νομού είναι στα βόρεια η λεκάνη της λίμνης Δοϊράνης, 

βορειοανατολικά το όρος Μπέλλες (2.031 μ.), ανατολικά τα όρη Κρούσσια (860 μ.) και 

Μαυροβούνιο, δυτικά το όρος Πάικο και νότια το όρος Βερτίσκος και η πεδιάδα της 

Θεσσαλονίκης. Η γενική κλίση του εδάφους είναι προς τα νότια και συγκεκριμένα προς 

το Θερμαϊκό Κόλπο. Γι’ αυτόν το λόγο, τα περισσότερα ποτάμια, με σημαντικότερο τον 

Αξιό, έχουν ανάλογη φορά. 

Ο Νομός έχει έκταση 2.519 τετρ. χλμ., που αντιστοιχεί στο 13,8% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας. Το 65% της έκτασής του είναι πεδινό, ποσοστό αρκετά 

υψηλότερο του αντίστοιχου της Περιφέρειας και πολύ μεγαλύτερο αυτού του συνόλου 

της χώρας. 

Τα κυριότερα βουνά του Νομού είναι: 

 Το Πάικο με υψόμετρο 1.650 μέτρα. Κορυφές του είναι η Γκόλα-Τσούκα (1.650 μ.) 

η Σκρα (1.097 μ.), Πύργος (1.494 μ.), Βουλάρες (1.408 μ.), Τσούμα (1.219 μ.), 

Βερτόπια (1490 μ.) και Κάντασι ή Καντάστι (1607 μ.). 

 Το βουνό Κερκίνη ή Μπέλες. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Νομού, κατά 

μήκος των συνόρων της Ελλάδας με την π.Γ.Δ.Μ. και τη Βουλγαρία. Ψηλότερη 

κορυφή του είναι το Τριεθνές (1.888 μ.). του οποίου μικρό μόνο τμήμα ανήκει στο 

νομό Κιλκίς. 

 Το Δύσωρο ή Κρούσσια. Η ψηλότερη κορυφή του είναι στα 860 μ. και στους 

πρόποδές του βρίσκεται η πόλη του Κιλκίς. 

Ποτάμια του Νομού Κιλκίς είναι: 

 Ο Αξιός ή αλλιώς Βαρδάρης, ο οποίος έχει μήκος 83 χλμ και διαρρέει το δυτικό 

τμήμα του νομού.  
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 Ο Γαλλικός (ή Εχέδωρος) ο οποίος πηγάζει από τα Κρούσσια και εκβάλλει στο 

Θερμαϊκό κόλπο. 

Ο νομός Κιλκίς στη μεγαλύτερή του έκταση είναι πεδινός. Τα πεδινά του εδάφη 

καταλαμβάνουν έκταση 1.666 τ.χλμ. 

Λίμνες του Νομού Κιλκίς είναι: 

 Η Δοϊράνη (ή Πρασιάδα) με έκταση τα 33 τ.χλμ., πλούσια σε ψάρια  

 Η Πικρολίμνη με έκταση που κυμαίνεται από 3,7 έως 4,5 τ.χλμ., της οποίας το νερό 

έχει υψηλή αλατότητα και λόγω των πετρωμάτων έχει ιαματικές και καλλυντικές 

ιδιότητες 

Το κλίμα του Νομού είναι ηπειρωτικό, εντονότερο στα ορεινά και βόρεια διαμερίσματα 

του Νομού. Ο χειμώνας πολύ ψυχρός και το καλοκαίρι θερμό. 

Χάρτης 2.1 

Διοικητική Διαίρεση Νομού Κιλκίς 

Πηγή: Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) 
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2.1.2 Γενικά για το Δήμο Κιλκίς 

Ο Δήμος Κιλκίς είναι o ένας από τους δύο δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συστάθηκε με το Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07.06.2010). Προέκυψε από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων Δήμων Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, 

Πικρολίμνης και Χέρσου. Έδρα του νέου Δήμου ορίστηκε το Κιλκίς, το διοικητικό 

κέντρο του ομώνυμου νομού. Το 2012, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο 

οικισμός Νέας Σάντας, της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σάντας (νυν Δημοτική Ενότητα) 

του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, ορίστηκε ιστορική έδρα του Δήμου
1
.  

Η έκταση του νέου διευρυμένου Δήμου Κιλκίς ανέρχεται σε 1.599,604 τ.χλμ και ο 

πληθυσμός του ήταν 56.336 κάτοικοι (πραγματικός πληθυσμός) σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001 κατέχοντας αντίστοιχα το 63,50% και το 63.26% της έκτασης και 

του πληθυσμού του νομού που είναι 2.518,880 τ.χλμ. και 89.056 (στοιχεία ΕΣΥΕ 2001). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (ΕΣΥΕ, 2011) ο πληθυσμός του 

δήμου μειώθηκε σε 51.710 κατοίκους αυξάνοντας όμως το ποσοστό του έναντι του 

πληθυσμού της Π.Ε. Κιλκίς σε 64,66% αφού και ο πληθυσμός της Περιφερειακής 

Ενότητας Κιλκίς μειώθηκε το 2011 σε 79.968 κατοίκους. 

 

Εικόνα 2.1 

Δήμοι Νομού Κιλκίς 

Πηγή: Δήμος Κιλκίς 

                                                           
1
 ΦΕΚ 2604/Β/25.09.2012 
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2.1.3 Γεωγραφική θέση Δήμου Κιλκίς 

Ο Δήμος Κιλκίς και πιο συγκεκριμένα η έδρα του το Κιλκίς εκτείνεται σε μέση 

απόσταση 565km από την Αθήνα, 48km από τη Θεσσαλονίκη, 66km από το αεροδρόμιο 

«Μακεδονία» ενώ παράλληλα συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες και 

σιδηροδρομικά. 

Η γεωγραφική θέση του Δήμου Κιλκίς αποτελεί κόμβο σύνδεσης με το Πολεοδομικό 

Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης το οποίο αποτελεί τον ομφαλό της Μακεδονίας ενώ η 

γειτνίασή του με χώρες γειτονικών γεωγραφικών περιοχών όπως βαλκανικές χώρες 

αλλά και με τις χώρες της Ευρώπης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Η 

ιδιαίτερα σημαντική από άποψη γεωγραφική, θέση του δήμου, εκδηλώνεται και με την 

παρουσία σε μικρή απόσταση τριών σημαντικών συνοριακών σταθμών, δύο οδικών 

Εύζωνοι, Δοϊράνη και ενός σιδηροδρομικού Ειδομένης. 

Στο βόρειο άκρο του δήμου βρίσκεται η λίμνη Δοϊράνη που χωρίζεται από τη συνοριακή 

μεθόριο και κατά 60% ανήκει στην πΓΔΜ ενώ στο νότιο άκρο του, στα σύνορα με τη 

Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η Πικρολίμνη, γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. 

Επίσης στο Δήμο Κιλκίς βρίσκονται τα όρη των Κρουσίων στα ανατολικά με υψόμετρο 

860 m, της Κερκίνης στα βόρεια με υψόμετρο 2.031 m και νοτιοανατολικά του 

Μαυροβουνίου (1197μ). Από τα Κρούσια πηγάζει ο Γαλλικός ποταμός (ή Εχέδωρος) 

που εκβάλλει στο Θερμαϊκό. 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η μορφολογία όλου του Ν. Κιλκίς. 

Χάρτης 2.2 

Γεωφυσικός Χάρτης Νομού Κιλκίς 

Πηγή: Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) 
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2.1.4 Διοικητική διαίρεση Δήμου Κιλκίς 

Με τη εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» από την 1η 

Ιανουαρίου του 2011, προέκυψε ο διευρυμένος Δήμος του Κιλκίς ο οποίος αποτελείται 

από 7 Δημοτικές ενότητες: Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, 

Πικρολίμνης και Χέρσου (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) και 53 Κοινότητες εκ των 

οποίων οι δύο είναι Δημοτικές Κοινότητες (Κιλκίς και Νέας Σάντας) και οι υπόλοιπες 

51 είναι Τοπικές Κοινότητες (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα των ομώνυμων δήμων). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς, 

οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες καθώς και ο πληθυσμός τους σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011
2
.  

Πίνακας 2.1 

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 (DE FACTO Πληθυσμός) 

Περιγραφή De Facto Πληθυσμός 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς,το) 79.968 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς,το) 51.710 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6.297 

Τοπική Κοινότητα Γαλλικού 958 

Γαλλικός,ο 958 

Τοπική Κοινότητα Καμπάνη 1.206 

Καμπάνης,ο 1.168 

Μύλος,ο 38 

Τοπική Κοινότητα Μανδρών 473 

Μάνδραι,αι 473 

Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας 2.119 

Νέα Σάντα,η 1.642 

Παντελεήμων,ο 477 

Τοπική Κοινότητα Πεδινού 833 

Πεδινόν,το 811 

Πέρινθος,η 22 

Τοπική Κοινότητα Χρυσοπέτρας 708 

Λαοδικηνόν,το 186 

Περιστέριον,το 152 

Πυργωτός,ο 161 

Φανάριον,το 95 

Χρυσόπετρα,η 114 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1.419 

Τοπική Κοινότητα Ακρίτας 149 

Ακρίτας,ο 149 

Τοπική Κοινότητα Αμαράντων 359 

Άγιος Χαράλαμπος,ο 97 

Αμάραντα,τα 262 

Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 911 

Δοϊράνη,η 87 

Δροσάτον,το 719 

                                                           
2
 Απόφαση 2891/15.03.2013 του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 630/20.03.2013 

τεύχος Β’) 
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Κορυφή,η 105 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 28.490 

Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς 24.080 

Αργυρούπολις,η 404 

Ζαχαράτον,το 196 

Κιλκίς,το 22.740 

Κολχίς,η 73 

Μεταλλικόν,το 394 

Ξηρόβρυση,η 171 

Σεβαστόν,το 102 

Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού 343 

Βαπτιστής,ο 329 

Κυριακαίικα,τα 14 

Τοπική Κοινότητα Καστανεών 368 

Καστανέαι,αι 368 

Τοπική Κοινότητα Κρηστώνης 999 

Κρηστώνη,η 999 

Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου 313 

Ακροποταμιά,η 128 

Άνω Ποταμιά,η 69 

Κάτω Ποταμιά,η 63 

Λειψύδριον,το 53 

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 483 

Μεγάλη Βρύση,η 483 

Τοπική Κοινότητα Μελανθίου 122 

Μελάνθιον,το 122 

Τοπική Κοινότητα Μεσιανού 714 

Δαφνοχώριον,το 41 

Λεβεντοχώριον,το 268 

Μεσιανόν,το 126 

Παλαιόν Γυναικόκαστρον,το 279 

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 398 

Σταυροχώριον,το 398 

Τοπική Κοινότητα Χωρυγίου 670 

Χωρύγιον,το 670 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ 4.683 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου 181 

Άγιος Αντώνιος,ο 107 

Άγιος Μάρκος,ο 74 

Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού 96 

Αναβρυτόν,το 82 

Πλαγιοχώριον,το 14 

Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας 282 

Αντιγόνεια,η 108 

Γάβρα,η 68 

Μονολίθιον,το 31 

Μυλοχώριον,το 75 

Τοπική Κοινότητα Βάθης 308 

Βάθη,η 308 

Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 204 

Γερακάριον,το 163 
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Παλατιανόν,το 41 

Τοπική Κοινότητα Ελληνικού 112 

Ελληνικόν,το 112 

Τοπική Κοινότητα Επταλόφου 353 

Επτάλοφος,ο 353 

Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας 511 

Ευκαρπία,η 511 

Τοπική Κοινότητα Θεοδοσίων 239 

Θεοδόσια,τα 239 

Τοπική Κοινότητα Ισώματος 290 

Ίσωμα,το 202 

Ριζανά,τα 88 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου 146 

Άνω Θεοδωράκιον,το 52 

Κάτω Θεοδωράκιον,το 94 

Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 301 

Κεντρικόν,το 245 

Μαυροπλαγιά,η 46 

Πετράδες,οι 10 

Τοπική Κοινότητα Κοιλαδίου 260 

Καλολίβαδον,το 12 

Κοιλάδιον,το 90 

Χειμαδιόν,το 158 

Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 147 

Κοκκινιά,η 78 

Μελισσουργείον,το 69 

Τοπική Κοινότητα Κορωνούδας 140 

Κορωνούδα,η 140 

Τοπική Κοινότητα Ποντοκερασέας 173 

Παρόχθιον,το 69 

Ποντοκερασέα,η 104 

Τοπική Κοινότητα Τερπύλλου 687 

Διπόταμος,ο 137 

Μεταξοχώριον,το 67 

Τέρπυλλος,η 483 

Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου 53 

Διβούνιον,το 45 

Τριπόταμος,ο 8 

Τοπική Κοινότητα Φύσκας 200 

Κατασκηνώσεις,αι 0 

Σπουργίτης,ο 49 

Φύσκα,η 151 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ 2.733 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 181 

Αγία Παρασκευή,η 181 

Τοπική Κοινότητα Μουριών 604 

Καβαλλάρης,ο 33 

Μουριαί,αι 553 

Παλαιό Λιθωτό,το 18 

Τοπική Κοινότητα Μυριοφύτου 758 

Καλλιρρόη,η 40 
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Μυριόφυτον,το 677 

Νέον Μυριόφυτον,το 41 

Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών 1.190 

Αλεξάνδρα,η 148 

Σταθμός Μουριών,ο 1.042 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 5.441 

Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου 272 

Ανθόφυτον,το 272 

Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου 904 

Άνω Απόστολοι,οι 267 

Μαυρονέριον,το 525 

Μέσοι Απόστολοι,οι 112 

Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου 726 

Μικρόκαμπος,ο 726 

Τοπική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου 1.159 

Νέον Αγιονέριον,το 1.159 

Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου 1.062 

Βακούφιον,το 16 

Κάτω Απόστολοι,οι 417 

Κοκάρτζα,η 48 

Νέον Γυναικόκαστρον,το 581 

Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερατέας 423 

Μπακαίικα,τα 25 

Ξυλοκερατέα,η 284 

Πικρολίμνη,η 114 

Τοπική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου 895 

Παλαιόν Αγιονέριον,το 895 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 2.647 

Τοπική Κοινότητα Ηλιόλουστου 337 

Ηλιόλουστον,το 337 

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας 370 

Μεγάλη Στέρνα,η 320 

Μιχαλίτσι,το 14 

Σουλτογιανναίικα,τα 36 

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 864 

Αγία Κυριακή,η 115 

Κορομηλέα,η 366 

Πλαγιά,η 383 

Τοπική Κοινότητα Χέρσου 1.076 

Ελευθεροχώριον,το 126 

Ηλιόφωτον,το 24 

Καλίνδρια,η 111 

Χέρσο,το 815 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή  

 

2.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

2.2.1 Εξέλιξη του πληθυσμού του Νομού Κιλκίς την περίοδο 1951-2011 

Η διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μιας γεωγραφικής περιοχής αποτελεί σημαντικό 

δείκτη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης ανθρώπων και χώρου. 
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Ο πληθυσμός του Νομού Κιλκίς παρουσιάζει διαφοροποιημένη εικόνα στις δεκαετίες 

από το 1951 έως το 2011. Τη δεκαετία 1951 – 1961 ο πληθυσμός του νομού Κιλκίς 

αυξήθηκε από 89.475 σε 102.812 άτομα (+14,91%). Τις επόμενες δύο δεκαετίες, 

εξαιτίας της έντονης μετανάστευσης των κατοίκων, κυριάρχησαν πτωτικές τάσεις στην 

πληθυσμιακή εξέλιξη, η οποία σύμφωνα με την απογραφή του 1981 κινήθηκε στο πιο 

χαμηλό σημείο της πεντηκονταετίας (81.562 άτομα), ενώ κατά τη δεκαετία 1981-1991 ο 

πληθυσμός του νομού παρουσιάζει μια σχετική στασιμότητα. Κατά τη δεκαετία 1991-

2001 η πληθυσμιακή εξέλιξη, αντιστρέφεται παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις με 

σχετικά υψηλό ρυθμό (+8,99%).  

 

Πίνακας 2.2 

Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Νομού Κιλκίς (1951 – 2011) 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

 

Κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση του πληθυσμού αποτελούν η είσοδος 

σημαντικού όγκου οικονομικών μεταναστών στην περιοχή και η μετεγκατάσταση 

κατοίκων, σαν συνέπεια της βελτίωσης των οδικών αρτηριών που διέρχονται το νομό 

και διευκολύνουν τη ροή από και προς το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

αξιόλογου αριθμού εργαζομένων που κατοικούν σε οικιστικές περιοχές του νομού 

Κιλκίς. Τέλος την δεκαετία 2001-2011 παρουσιάζεται σημαντική μείωση της 

πληθυσμιακής δυναμικής της περιοχής κυρίως εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών 

λόγω της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μείωση των μεταναστών από χώρες του 

εξωτερικού προς την περιοχή και ταυτόχρονη αύξηση των μεταναστευτικών εκροών 

προς το εξωτερικό. 

Στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μεταβολές του 

πραγματικού πληθυσμού μεταξύ των δύο απογραφών του 2001 και 2011 ανά Δημοτική 

Ενότητα του Δήμου Κιλκίς 

Έτος Πληθυσμός 

(Πραγματικός) 

Μεταβολή σε απόλυτα μεγέθη Μεταβολή σε % 

1951 89.475 - - 

1961 102.812 +13.337 +14,91 

1971 84.375 -18.437 -17,93 

1981 81.562 -2.813 -3,34 

1991 81.710 +148 +0,18 

2001 89.056 +7.346 +8.99 

2011 79.968 -9.088 -10,20 
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Πίνακας 2.3 

Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμου Κιλκίς (2001– 2011) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(2001) 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(2011) 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Δ.Ε. Κιλκίς 24.812 28.490 14,82% 

Δ.Ε. Γαλλικού 7.279 6.297 -13,49% 

Δ.Ε. Δοϊράνης 2.208 1.419 -35,73% 

Δ.Ε. Κρουσσών 6.770 4.683 -30,83% 

Δ.Ε. Μουριών 3.390 2.733 -19,38% 

Δ.Ε. Πικρολίμνης 7.395 5.441 -26,42% 

Δ.Ε. Χέρσου 4.482 2.647 -40,94% 

Σύνολο Δήμου Κιλκίς 56.336 51.710 -8,21% 

Σύνολο Π.Ε. Κιλκίς 89.056 79.968 -10,20% 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

Διαγραμματικά ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνεται ως εξής: 

Διάγραμμα 2.1 

Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμου Κιλκίς (2001– 2011) 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στο νομό την περίοδο 

2001-2011 παρατηρήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου με ποσοστό μείωσης 40,94% 

(την περίοδο 1991-2001 ο πρώην Δήμος Χέρσου παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση 

πληθυσμού στο νομό με ποσοστό 31,98%) ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε 

στην Δημοτική Ενότητα Κιλκίς με ποσοστό 14,82%. 
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Σύμφωνα μελέτη του Υ.Π.Ε.Κ.Α
3
, οι δημογραφικές εξελίξεις μέχρι το 2021 είναι 

αρνητικές: αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση της πληθυσμιακής δυναμικής, κυρίως 

εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών λόγω της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μείωση των 

μεταναστών από χώρες του εξωτερικού προς την Π.Κ.Μ και ταυτόχρονη αύξηση των 

μεταναστευτικών εκροών προς το εξωτερικό. Η μελέτη εντοπίζει δύο ζώνες εντός της 

Κεντρικής Μακεδονίας με διαφορετική συμπεριφορά: μία ζώνη που θα παρουσιάσει 

πληθυσμιακή αύξηση εντοπίζεται κυρίως προς τα νότια και μία ζώνη πληθυσμιακής 

συρρίκνωσης προς τα βόρεια.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πρόβλεψη πληθυσμού για τα έτη 2021 και 

2031. Για την πρόβλεψη της εξέλιξης του πληθυσμού χρησιμοποιείται ο τύπος του 

ανατοκισμού, τον οποίο προτείνει το ΥΠ.ΕΣ για προβλέψεις μελλοντικών πληθυσμών, 

με εκτιμώμενο ετήσιο ποσοστό αύξησης ίσο με 1%.  

Πίνακας 2.4 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πληθυσμιακά Μεγέθη και πρόβλεψη πληθυσμού 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργασία ΠΚΜ 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της μελλοντικής εξέλιξης πληθυσμού στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη δεκαετία 2011-2021 θα υπάρξει μικρή 

πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 0,1%, ενώ σε εύρος 20ετίας (με έτος βάση το 2011) 

ο τύπος του ανατοκισμού δίνει συνολική πληθυσμιακή αύξηση 0,2% μέχρι το 2031. Οι 

υπολογισμοί αυτοί είναι πιο αισιόδοξοι σε σχέση με τα ευρήματα της μελέτης 

«Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του 2014 

όπου γίνεται εκτίμηση για σημαντική εξασθένιση της πληθυσμιακής δυναμικής και 

αναφέρεται ότι το 2021 θα υπάρξει μικρή πληθυσμιακή μείωση σε απόλυτα μεγέθη. 

Το αποτέλεσμα του συνδυασμού των χαμηλών ρυθμών φυσικής αύξησης και αυξημένης 

μεταναστευτικής κίνησης, κυρίως εκροών προς το εξωτερικό λόγω της οικονομικής 

κρίσης, καταγράφεται στους σχετικά χαμηλούς, αλλά αυξητικούς ρυθμούς 

                                                           
3
 «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 218/Β/06.02.2004 
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πληθυσμιακής μεταβολής που προβλέπονται έως το 2031 στην Κεντρική Μακεδονία, 

φαινόμενο το οποίο γενικεύεται στη χώρα σύμφωνα με τις δημογραφικές προβλέψεις. 

Είναι αναγκαίος, επομένως, ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης ώστε να αναχαιτιστεί 

ή και να αντιστραφεί αυτή η τάση. Ταυτόχρονα, η επικρατούσα δημογραφική τάση της 

επιτάχυνσης της πληθυσμιακής γήρανσης έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη επιβάρυνση 

των τοπικών υποδομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας ηλικιωμένων, ειδικά σε μία 

περίοδο που περικόπτονται αδιάκριτα και βάναυσα οι κοινωνικές παροχές. 

Όσο αφορά το νόμιμο πληθυσμό
4
 του Δήμου Κιλκίς, την περίοδο 2001 – 2011, αύξηση 

νόμιμου πληθυσμού παρατηρήθηκε μόνο στην Δ.Ε. Κιλκίς με ποσοστό μεταβολής 

26,03% ενώ σε όλες τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες παρατηρήθηκαν μειώσεις με τις 

μεγαλύτερες να σημειώνονται στη Δ.Ε. Χέρσου με ποσοστό 33,03% και στη Δ.Ε. 

Κρουσσών με ποσοστό 29,81% όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2.5 

Μεταβολή νόμιμου πληθυσμού Δήμου Κιλκίς (2001– 2011) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(2001) 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(2011) 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Δ.Ε. Κιλκίς 24.726 31.162 26,03% 

Δ.Ε. Γαλλικού 8.655 7.314 -15,49% 

Δ.Ε. Δοϊράνης 2.947 2.448 -16,93% 

Δ.Ε. Κρουσσών 11.121 7.806 -29,81% 

Δ.Ε. Μουριών 4.889 4.078 -16,59% 

Δ.Ε. Πικρολίμνης 9.940 7.402 -25,53% 

Δ.Ε. Χέρσου 6.006 4.022 -33,03% 

Σύνολο Δήμου Κιλκίς 68.284  64.232 -5,93% 

Σύνολο Π.Ε. Κιλκίς 106.653 98.908 -7,26% 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα 

της συνεχούς μετακίνησης από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζει άμεσα τον αστικό ιστό της περιοχής. 

Τέλος, συγκρίνοντας τον πραγματικό, τον μόνιμο και νόμιμο του Δήμου Κιλκίς, ανά 

Δημοτική Ενότητα βάσει της απογραφής του 2011, προκύπτει ότι ο νόμιμος πληθυσμός 

(αριθμός των δημοτών) του δήμου Κιλκίς είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

πραγματικό πληθυσμό και μόνιμο πληθυσμό του. 

                                                           
4
 Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, 

δηλαδή από το σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα 

δημοτολόγια και εφόσον κατά τη ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη Χώρα και απογράφηκαν ως 

παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό 
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Πίνακας 2.6 

Σύγκριση πραγματικού, μόνιμου και νόμιμου πληθυσμού Δήμου Κιλκίς (2011) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(2011) 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

(2011) 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(2011) 

Δ.Ε. Κιλκίς 28.490 28.745 31.162 

Δ.Ε. Γαλλικού 6.297 6.343 7.314 
Δ.Ε. Δοϊράνης 1.419 1.404 2.448 
Δ.Ε. Κρουσσών 4.683 4.638 7.806 

Δ.Ε. Μουριών 2.733 2.725 4.078 
Δ.Ε. Πικρολίμνης 5.441 5.442 7.402 

Δ.Ε. Χέρσου 2.647 2.629 4.022 

Σύνολο Δήμου Κιλκίς 51.710 51.926 64.232 

Σύνολο Π.Ε. Κιλκίς 79.968 80.419 98.908 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

Διαγραμματικά ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνεται ως εξής: 

Διάγραμμα 2.2 

Σύγκριση πραγματικού, μόνιμου και νόμιμου πληθυσμού Δήμου Κιλκίς (2011) 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

 

2.2.2 Διάρθρωση πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία 

Η κατά ηλικία σύνθεση ή η ηλικιακή διάρθρωση, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

δομής του πληθυσμού και επηρεάζει άμεσα την ανάλυση των στοιχείων του 

πληθυσμιακού δυναμικού. Παράλληλα η μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών του 

πληθυσμού μιας περιοχής συμβάλλει στην κατανόηση των χαρακτηριστικών του 

ανθρώπινου δυναμικού της, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα τοπικής 

ανάπτυξης. 
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Από τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής του 2011 προκύπτει 

μια σχεδόν ισοκατανομή μεταξύ των δύο φύλων συνολικά στο Δήμο Κιλκίς, αφού οι 

άνδρες ανήλθαν σε 25.748 και οι γυναίκες σε 26.178. Παρατηρείται, λοιπόν, μια πολύ 

μικρή υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών με ποσοστιαία διαφορά μόλις 0,83% 

στο σύνολο του Δήμου Κιλκίς. 

Όσον αφορά τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς, υπεροχή του ανδρικού φύλου 

παρατηρείται μόνο στη Δ.Ε. Γαλλικού ενώ σε όλες τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες 

υπερέχει το γυναικείο φύλο με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά να παρατηρείται στη 

Δ.Ε. Μουριών όπου οι γυναίκες υπερέχουν με ποσοστό 4,07% έναντι των ανδρών 

Πίνακας 2.7 

Κατανομή του πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα & Φύλο  

(Απογραφή 2011 - Μόνιμος πληθυσμός) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Πληθυσμός Άρρενες Ποσοστό επί 

του Δήμου 

Θήλεις Ποσοστό επί 

του Δήμου 

Ποσοστιαία 

διαφορά 

(Αρρένων – 

Θηλέων) 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 51.926 25.748 49,59% 26.178 50,41% -0,83% 

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 28.745 14.270 49,64% 14.475 50,36% -0,71% 

Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ 6.343 3.236 51,02% 3.107 48,98% 2,03% 

Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1.404 691 49,22% 713 50,78% -1,57% 

Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ 4.638 2.256 48,64% 2.382 51,36% -2,72% 

Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ 2.725 1.307 47,96% 1.418 52,04% -4,07% 

Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 5.442 2.706 49,72% 2.736 50,28% -0,55% 

Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ 2.629 1.282 48,76% 1.347 51,24% -2,47% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ιδία επεξεργασία 

 

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να καταδείξει τη δημογραφική 

προοπτική της μιας περιοχής είναι και η κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού της. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των ηλικιών στο Δήμο Κιλκίς το 50,24% του συνολικού 

πληθυσμού συγκεντρώνεται στις παραγωγικές ηλικίες 20-59 ετών, ποσοστό λίγο 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Π.Ε. Κιλκίς (49,43%). Στις παιδικές ηλικίες (0-9) και 

στις γεροντικές (πάνω από 80) τα ποσοστά του Δήμου Κιλκίς είναι 9,95% και 6,15% του 

συνολικού πληθυσμού του, πολύ κοντά στα ποσοστά της Π.Ε. Κιλκίς είναι 9,57% και 

6,50%. 
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2.2.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις δημογραφικές τάσεις είναι πολλοί και σύνθετοι και 

είναι αυτοί που έχουν άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη (κυρίως την οικονομική) μιας 

περιοχής. Ένας από τους σημαντικούς αυτούς δημογραφικούς παράγοντες είναι και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού κατά φύλο. Τα κοινωνικά αυτά 

χαρακτηριστικά αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στο επάγγελμα. 

Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία της Απογραφής του 2011, η πλειοψηφία των 

κατοίκων του Δήμου Κιλκίς παρουσιάζει χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο, καθώς το 

28,84% του μόνιμου πληθυσμού του σποτελείται από απόφοιτους δημοτικού, ποσοστό, 

ωστόσο, χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2001 (37,10%). Το ανάλογα ποσοστά στην 

Π.Ε. Κιλκίς, στην Π.Κ.Μ. και στο σύνολο της χώρας φτάνουν το 30,05%, 23,99% και 

23,34% αντίστοιχα. Προκύπτει λοιπόν ότι στο Δήμο Κιλκίς, όσος και σε όλο το Νομό 

Κιλκίς, το ποσοστό των κατοίκων που κατέχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις του δημοτικού 

είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα στην Π.Κ.Μ. και στην Ελλάδα. 

Στην Π.Ε Κιλκίς και Δ. Κιλκίς το ποσοστό του πληθυσμού που είναι κάτοχοι 

διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών φτάνει το 9,90% και 

10,89% αντίστοιχα, ποσοστά μεγαλύτερα από τα ανάλογα του 2001 (7,30% στην 

Π.Ε.Κιλκίς και 7,90% στο Δ. Κιλκίς) αλλά αρκετά μικρότερα από αυτά της Π.Κ.Μ. και 

της χώρας, τα οποία σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έφταναν το 16,13% και 

16,73% αντίστοιχα. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί και το ποσοστό των αναλφάβητων καθώς και αυτών που 

γνωρίζουν απλά γραφή και ανάγνωση, το οποίο στο Δήμο Κιλκίς είναι 15,34%, ποσοστό 

και πάλι μεγαλύτερο από τα ανάλογα της Π.Κ.Μ. και της Ελλάδας που φτάνουν το 

12,75% και το 12,42% αντίστοιχα. Το υψηλό αυτό ποσοστό στο δήμο θεωρείται 

σημαντικό καθώς σχετίζεται άμεσα με την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη μιας περιοχής. 

Τέλος, από τον πίνακα που ακολουθεί προκύπτει ότι κατά κανόνα ο αριθμός των 

γυναικών που δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή που γνωρίζουν αλλά εγκατέλειψαν 

το Δημοτικό είναι υψηλότερος από τον αριθό των ανδρών. Στο δήμο του Κιλκίς το 

ποσοστό αυτό των ανδρών είναι μόλις 6,16% του συνολικού πληθυσμού του δήμου με 

το αντίστοιχο των γυναικών να φτάνει το 9,17%. 
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Γράφημα 2.1 

Επίπεδο Εκπαίδευσης στο σύνολο της Ελλάδας 

(Απογραφή 2011 - Μόνιμος πληθυσμός) 

 

 

Γράφημα 2.2 

Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Απογραφή 2011 - Μόνιμος πληθυσμός) 
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Γράφημα 2.3 

Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 

(Απογραφή 2011 - Μόνιμος πληθυσμός) 

 

 

Γράφημα 2.4 

Επίπεδο Εκπαίδευσης στο Δήμο Κιλκίς 

(Απογραφή 2011 - Μόνιμος πληθυσμός) 
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2.3 Φυσικό Περιβάλλον 

2.3.1 Κλίμα 

Γενικότερα, το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως εύκρατο μεσογειακό. Ειδικότερα, 

είναι ηπιότερο στα νότια (εκεί που συνορεύει με τον νομό Θεσσαλονίκης). Προς τα 

βόρεια γίνεται δριμύτερο και έχει τα χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού, ιδιαίτερα στις 

ορεινές περιοχές. Εκεί το χιόνι αποτελεί συχνό φαινόμενο, το ύψος των βροχοπτώσεων 

είναι μεγάλο και επικρατούν οι βόρειοι άνεμοι. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/30.03.2010 (ΦΕΚ 407/τεύχος Β΄/09.04.2010) 

«Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» η ελληνική επικράτεια 

διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. 

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του ανωτέρω Κανονισμού οι νομοί της ελληνικής 

επικράτειας εντάσσονται στις τέσσερις κλιματικές ζώνες (από τη θερμότερη στην 

ψυχρότερη), ως εξής: 

Πίνακας 2.10 

Νομοί ελληνικής επικράτειας ανά κλιματική ζώνη 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ 

ΖΩΝΗ Α 

 

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, 

Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, 

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά 

Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) 

ΖΩΝΗ Β 

 

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, 

Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, 

Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας 

ΖΩΝΗ Γ Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, 

Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ 

τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου 

ΖΩΝΗ Δ Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Σερρών (ΒΑ τμήμα), 

Δράμας 

Πηγή: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων 
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Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση της παραπάνω κατάταξης: 

ΧΆΡΤΗΣ 2.3 

Χάρτης κλιματικών ζωνών ελληνικής επικράτειας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων 

 

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από το μετεωρολογικό σταθμό Κιλκίς που βρίσκεται σε 

υψόμετρο 275 m (ο σταθμός λειτουργεί από το 1966), το κλίμα της περιοχής μελέτης 

χαρακτηρίζεται από ξηρό και θερμό καλοκαίρι με περιορισμένη ετήσια βροχόπτωση. Η 

μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής είναι 15,70C (το χειμώνα 8,80
ο
C, την άνοιξη 

140
ο
C, το καλοκαίρι 24,90

ο
C και το φθινόπωρο 17,10

ο
C). Η καλοκαιρινή περίοδος 

χαρακτηρίζεται ως περίοδος «ξηρασίας» με ελάχιστο ύψος βροχής κατά τους μήνες 

Ιούλιο – Αύγουστο και σπανιότερα το Σεπτέμβριο. Τα ετήσια βροχομετρικά ύψη δεν 

είναι μεγάλα. Η μεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται κυρίως το φθινόπωρο με 

133,5mm, ενώ την άνοιξη η βροχόπτωση κυμαίνεται στα 121,4mm, το χειμώνα στα 

120,8mm και το καλοκαίρι έχουμε τη μικρότερη με 88,8mm. Πάντως οι μεγαλύτερες 

μηνιαίες βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν από τους σταθμούς του Κιλκίς και του 

Πολυκάστρου σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 1972 με 151,8mm και το Φεβρουάριο 

του 1985 με 324,1mm, αντίστοιχα. Το ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής είναι περίπου 

442,5mm. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο μέσος αριθμός ημερών βροχής είναι 39 μέρες / 

έτος. 

Τέλος και η εμφάνιση παγετών, μερικών και ολικών, είναι συχνή στην περιοχή, με 

χαρακτηριστική περίπτωση την 8
η
 Ιανουαρίου 2017 που σημειώθηκε θερμοκρασία μείον 
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12,3
ο
C, σύμφωνα με τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών που είναι εγκατεστημένος στη θέση ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

2.3.2 Ορυκτός πλούτος – Έδαφος - Υπέδαφος 

Βεβαιωμένα αποθέματα μετάλλων, με αξία άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 

σημερινές τιμές, και δυναμικά κοιτάσματα που μπορούν να πολλαπλασιάσουν αυτό το 

οικονομικό μέγεθος, καθιστούν τη Βόρεια Ελλάδα ως μία από τις πλουσιότερες σε 

ορυκτό πλούτο περιφέρειες της Ευρώπης. 

Ο νομός Κιλκίς θεωρείται σαν ένας από τους πιο πλούσιους σε μεταλλεύματα. Η 

περιοχή του Κιλκίς συμπεριλαμβάνεται στη λεγόμενη «σερβομακεδονική ζώνη» η οποία 

εκτείνεται από το Στρατώνι Χαλκιδικής, στον Λαχανά, στη περιοχή των Κρουσσίων, 

στα Σκόπια και καταλήγει στην περιοχή του Μπορ της Σερβίας και είναι γνωστή ως 

«μεταλλογενετική επαρχία». 

Τα βεβαιωμένα αποθέματα, βάσει προηγούμενων ερευνητικών εργασιών του ΙΓΜΕ, 

ανέρχονται συνολικά σε 28.000.000 τόνους με 0,4% Χαλκό και 0,9 γρ./τόνο Χρυσό, ενώ 

τα δυναμικά (potential resources) σε 180.000.000 τόνους με τις ίδιες περιεκτικότητες. 

Η ακαθάριστη αξία των περιεχόμενων μετάλλων (gross metal value) Χαλκού και 

Χρυσού στα βέβαια αποθέματα ανέρχεται «IN SITU» περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στα 

δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα η αξία αυτή πλησιάζει τα περίπου 7,0 δισ. ευρώ. 

Οι πιο αξιόλογες εμφανίσεις μεταλλευμάτων στο Δήμο Κιλκίς καταγράφονται στις εξής 

περιοχές: 

 Χρυσός και άργυρος: Βάθη - Γερακαριό, Καμπάνη - Μάνδρες, Διπόταμος -

Μεταξοχώρι, Φύσκα, Πεδινό - Κολχίδα - Αργυρούπολη, Ευκαρπία – Μυλοχώρι, 

Ποντοκερασιά, 

 Ουράνιο: Βάθη 

 Αμίαντος: Αγ. Αντώνιος, Μελισσουργιό 

 Βαρύτης: Λειψύδριο, Ποταμιά, Μεταλλικό 

 Χαλκός: Βάθη, Γερακαριό, Κορωνούδα 

Το ΙΓΜΕ έχει «χαρτογραφήσει» όλα τα κοιτάσματα των Μη Ενεργειακών Μεταλλικών 

Ορυκτών στη Μακεδονία και τη Θράκη, καταδεικνύοντας εκείνα που είναι άμεσα 

εκμεταλλεύσιμα και άλλα που απαιτούν περαιτέρω έρευνα για τη βιώσιμη εξόρυξή τους, 

ενώ σημειώνει και νέες περιοχές κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος. 
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Χάρτης 2.4 

Μεταλλευτικές Ορυκτές Πρώτες Ύλες Μακεδονίας - Θράκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών Ελλάδας (Ι.Γ.Μ.Ε.)  

 

2.3.3 Υδατικό δυναμικό 

Το υδατικό δυναμικό του Δήμου Κιλκίς περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό ρεμάτων 

και χειμάρρων, τον ποταμό Γαλλικό και τις λίμνες Δοϊράνη και Πικρολίμνη. Στην εν 

λόγω περιοχή υπάρχουν οι παρακάτω λεκάνες απορροής που τροφοδοτούν με νερό τους 

αντίστοιχους υδάτινους αποδέκτες (Μουρατίδης, 2009): 

 Λεκάνη απορροής του Γαλλικού ποταμού: Η λεκάνη απορροής του Γαλλικού 

ποταμού έχει σχήμα απιοειδές και καταλαμβάνει έκταση 756 km2. Το 

μεγαλύτερο τμήμα της ανήκει στο νομό Κιλκίς. Ο ποταμός πηγάζει από το όρος 

Δύσωρο και εκβάλλει στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Ο Γαλλικός έχει 

ουσιαστικά δίαιτα χειμάρρου, με αποτέλεσμα τον περισσότερο χρόνο να είναι 

ξηρός ή με πολύ λίγο νερό. 

 Λεκάνη απορροής λίμνης Δοϊράνης: Το υδρολογικό σύστημα της λίμνης 

Δοϊράνης είναι κλειστό και αυτοτελές. Η λεκάνη απορροής της έχει έκταση 

273,5 km2, με ένα τμήμα να ανήκει στην Ελλάδα, και το άλλο στη F.Y.R.O.M. 

Η λεκάνη της λίμνης είναι τεκτονικής προέλευσης και αποτελεί το τελευταίο 
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τμήμα της Παιόνιας λίμνης που ο σχηματισμός της τοποθετείται στην 

Προπαγετώδη περίοδο. Το σχήμα της λεκάνης είναι ελλειψοειδές με τον μεγάλο 

άξονα να τρέχει από βορρά προς νότο με κλίση 1,5% και μέσο υψόμετρο 100m. 

Η λίμνη Δοϊράνη είναι «κλειστή λίμνη» και η υδρολογική λεκάνη της συνδέεται 

με την λεκάνη της αποξηρανθείσας περιοχής Αρτσάν - Αματόβου και στη 

συνέχεια με τη λεκάνη του Αξιού. 

 Λεκάνης απορροής λίμνης Πικρολίμνης: Η έκταση της λίμνης κυμαίνεται από 

3.000 - 5.000 στρέμματα. Η εισροή υδάτων γίνεται από κατακρημνίσματα, τα 

οποία και καθορίζουν το βάθος της, που κυμαίνεται από 0,2 ‐ 1,5 m 

2.3.4 Σεισμικότητα 

Η περιοχή του Δήμου Κιλκίς ανήκει σε μία μεγάλη σεισμική ζώνη, που είναι γνωστή ως 

σερβομακεδονική ζώνη. Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κ. Μανώλη Σκορδίλη, η ζώνη αυτή έχει 

βορειοδυτική-νοτιοανατολική διεύθυνση, περνάει μέσα από την Ελλάδα ερχόμενη 

βόρεια από τα Βαλκάνια, παράλληλα με τον ποταμό Αξιό προς τα δυτικά και τον 

Στρυμώνα προς τα ανατολικά. Είναι μια ζώνη που κατά καιρούς δίνει διάφορα ισχυρά 

γεγονότα και είναι η πλέον ενεργή σεισμικά ζώνη του βορειοελλαδικού χώρου. 

Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας του Ο.Α.Σ.Π. η Ελλάδα 

χωρίζεται σε 3 ζώνες, υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας. Ειδικότερα, οι τιμές 

εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού καθορίσθηκαν σε 0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας g) για την πρώτη ζώνη, σε 0,24g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36g για την 

τρίτη ζώνη. Βάσει της υπ’ αριθμ. Δ17α/115/9/ΦΝ275 Υ.Α. «Τροποποίηση διατάξεων 

του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του 

Χάρτη Σεισμικής Δραστηριότητας» (ΦΕΚ 1154/τεύχος Β΄/12.08.2003), ο Δήμος Κιλκίς 

ανήκει στη 2
η
 ζώνη. 

Πίνακας 2.11 

Κατανομή των Νομών και των Δήμων της Ελλάδας στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας 

 
ΝΟΜΟΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 
ΖΩΝΗ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (g) 

ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΙ 0.24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΙΙ 0.24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΙΙ 0.24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΙΙ 0.24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ ΙΙ 0.24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΙΙ 0.24 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ ΙΙ 0.24 

Πηγή: ΦΕΚ 1154/τεύχος Β΄/12.08.2003 
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Χάρτης 2.5 

Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

 

2.3.5 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Σε μετρήσεις, που διενεργήθηκαν το έτος 2011 από το Εργαστήριο Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, έδειξαν ότι η συγκέντρωση τόσο των αιωρούμενων σωματιδίων όσο και 

των αερίων δεν είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, καθώς βρίσκεται σε επίπεδα πολύ 

χαμηλότερα από το επιτρεπόμενο όριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες μετρήσεις 

λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο, με σκοπό να εκτιμάται συνεχώς η ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και έτσι να προλαμβάνονται τυχόν αρνητικές και επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.  

Οι μετρήσεις αερίων (οργανικές ενώσεις) πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του κυττάρου 

όπου γίνεται η υγειονομική ταφή των σκουπιδιών. Η δειγματοληψία του αέρα 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2011 από την επιστημονική ομάδα του 

Πανεπιστημίου με τεχνικές ενεργής δειγματοληψίας, ενώ η ανάλυση των δειγμάτων και 

ο ποσοτικός προσδιορισμός των χημικών ουσιών έγινε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας με τεχνικές αέριας χρωματογραφίας – φασματοσκοπία μάζας. Με βάση 
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λοιπόν τις μετρήσεις, οι συγκεντρώσεις των χημικών ενώσεων που μετρήθηκαν 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα επίπεδα μιας αγροτικής 

περιοχής χωρίς αστική ρύπανση.  

Σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις της συγκέντρωσης αιωρούμενων μικροσωματιδίων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα του Χ.Υ.Τ.Α., η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 31 

Αυγούστου 2011 και για διάστημα τεσσάρων ημερών, και οι συγκεντρώσεις βρίσκονται 

σε επίπεδα χαμηλότερα από το όριο των 50 μg/m3 που έχει ορίσει η Ε.Ε. για την 

ημερήσια τιμή και για τις τέσσερις μέρες δειγματοληψίας. 

Σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί δίκτυο παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, 

δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης γενικότερα σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

2.3.6 Ιαματικές πηγές – Μεταλλικό νερό – Γεωθερμία 

Στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς βρίσκεται ο Ιαματικός Φυσικός 

Πόρος Πικρολίμνης. Πρόκειται για μία λίμνη μικρής έκτασης, 4.500τ.μ. περίπου, στα 

δυτικά του Γαλλικού ποταμού η οποία είναι γνωστή για τις ιαματικές και καλλυντικές 

της ιδιότητες. Αποτελεί τον πυρήνα της αρχαίας λίμνης Χαλάστρας και οι αρχαίες πηγές 

μιλάνε για την περιοχή των Κλιτών όπου ανάβλυζαν οι θειούχες λάσπες, στην περιοχή 

από όπου εξαγόταν το Χαλαστραίον Νίτρον σύμφωαν με τον Πλάτωνα και η Μορρία 

ύλη. Το μυστικό βρίσκεται στο βυθό, μόλις στο 1 μέτρο, που αποτελείται από πηλό με 

θειούχες ενώσεις και νιτρικά άλατα. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες οφείλονται στα 

πετρώματα του πυθμένα και σε πηγές μεταλλικού νερού. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει 

την Πικρολίμνη ξεχωριστή είναι η τρομερά υψηλή της περιεκτικότητα σε αλάτι, πιο 

συγκεκριμένα, 3 φορές περισσότερο από τη Νεκρά Θάλασσα. 

Λόγω της λίμνης ο Δήμος Κιλκίς είναι ενταγμένος στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών 

Πηγών Ελλάδας που έχει ως σκοπό την προστασία – αξιοποίηση των Ιαματικών 

Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ) και την εκμετάλλευση αυτών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

τον εκσυγχρονισμό και γενικά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των 

Λουτροπόλεων της χώρας. 

Στον οικισμό Μεταλλικού της Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς, σε απόσταση 5 χλμ. Από 

την πόλη του Κιλκίς, αναβλύζει άφθονο ξινό νερό στις πηγές Γιάννες, που λόγω της 

μεγάλης περιεκτικότητας του σε μέταλλα και των θεραπευτικών ιδιοτήτων του 

(παθήσεις του ουροποιητικού και γαστρεντερικού συστήματος), είναι γνωστό σε όλη 
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την περιοχή. Το φυσικό μεταλλικό αυτό νερό παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητο. 

Τέλος, σύμφωνα με μελέτες που εκπονήθηκαν από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών 

Ελλάδας, αναφέρεται η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου στην περιοχή των Δημοτικών 

Ενοτήτων Δοϊράνης και Μουριών, χωρίς, επίσης, καμία προσπάθεια αξιοποίησης. 

 

2.4 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

2.4.1 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Κιλκίς εγκρίθηκε το 1985 και 

κάλυπτε μόνον την πόλη του Κιλκίς. Ο μετέπειτα Δήμος Κιλκίς αποτελούνταν από την 

πόλη του Κιλκίς και 22 ακόμα οικισμούς που περιβάλλουν την πόλη και εντάσσονται σε 

10 Δημοτικά Διαμερίσματα. Η σημερινή Δημοτική Ενότητα Κιλκίς καταλαμβάνει το 

κεντρικό τμήμα του νομού Κιλκίς: πρόκειται για μια περιοχή όπου κυριαρχούν η πόλη 

του Κιλκίς, το μοναδικό αστικό κέντρο του νομού, και μια ευρύτερη περιοχή γεωργικής 

γης με 22 συνεκτικούς οικισμούς-κέντρα της γεωργοκτηνοτροφικής ανάπτυξης όλης της 

ευρύτερης περιοχής. 

2.4.2 Το νέο Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Κιλκίς Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς
5
  

Το Δομικό Σχέδιο περιλαμβάνει τη συνολική χωροταξική θεώρηση του Δήμου, με βάση 

την ύπαρξη της πόλης του Κιλκίς ως πόλου υποδοχής πληθυσμού και δραστηριοτήτων 

από την μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση δραστηριοτήτων του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα σε υπερτοπικό επίπεδο, τη διατήρηση και ανάπτυξη 

του υπόλοιπου αγροτικού τμήματος και γενικότερα την οργάνωση του Δήμου σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις και τα προγραμματικά πλαίσια του σχεδιασμού σε εθνικό − 

περιφερειακό επίπεδο.  

Οι βασικές επιλογές του σχεδιασμού είναι οι ακόλουθες: 

 Ως αστική περιοχή του Δήμου, δηλαδή περιοχή που μπορεί να παραλάβει 

δραστηριότητες αστικού χαρακτήρα, θεωρείται μια ζώνη που αναπτύσσεται από 

το ύψος του οικισμού Κρηστώνης, περιλαμβάνει βεβαίως την πόλη του Κιλκίς 

και την ευρύτερη περιοχή της στα δυτικά και φθάνει μέχρι τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. 

Εντός αυτής της περιοχής χωροθετούνται ουσιαστικά οι κύριοι υποδοχείς της 

οικιστικής ανάπτυξης, οι παραγωγικές δραστηριότητες, καθώς και οι 

δραστηριότητες εξυπηρέτησης του αστικού πληθυσμού. Δραστηριότητες 

αστικού χαρακτήρα προβλέπονται και για ακόμη τρεις ζώνες: α) ζώνη (νότια της 

πόλης του Κιλκίς) σε απόσταση 300μ. εκατέρωθεν της Νέας Εθνικής Οδού 

                                                           
5
 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς (ΦΕΚ 13/τεύχος 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/20.01.2009) 
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Θεσσαλονίκης − Κιλκίς (συνδετήρια με Κιλκίς και Δυτική περιφερειακή) 

(εξαιρείται η πολεοδομημένη και προς πολεοδόμηση περιοχή του οικισμού 

Κρηστώνης) και μέχρι τον κόμβο Μαυρονερίου στο νότιο όριο του Δήμου, β) 

ζώνη 100μ. εκατέρωθεν της Επ.Ο. 5 από το Κιλκίς μέχρι την Αργυρούπολη και 

γ) ζώνη 100μ. εκατέρωθεν της Επ.Ο. 1 από το Κιλκίς μέχρι το Ζαχαράτο. 

 Προβλέπεται η επέκταση της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς μέχρι το όριο της σιδηροδρομικής 

γραμμής Θεσσαλονίκης − Αλεξανδρούπολης με σκοπό να ενδυναμωθεί ο 

σημαντικότερος πυρήνας παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και σε 

εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου. Εντός της ΒΙ.ΠΕ. 

προβλέπεται η κατασκευή σιδηροδρομικού σταθμού ούτως ώστε να είναι δυνατή 

η εξυπηρέτηση της με σιδηρόδρομο προαστιακού τύπου και η σύνδεση της με τη 

Θεσσαλονίκη.  

 Εντός της ευρύτερης περιοχής ανάμεσα στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης − 

Κιλκίς και τις συνδετήριους με την πόλη του Κιλκίς, καθώς και σε τμήμα 

ανατολικά της ΒΙ.ΠΕ., οριοθετούνται επιμέρους ζώνες με δυνατότητα 

εγκατάστασης καινοτόμων και σύγχρονων παραγωγικών επιχειρήσεων του 

τριτογενούς και δευτερογενούς τομέα, καθώς και εξυπηρέτησης του αστικού 

πληθυσμού. Εντός αυτής της περιοχής μπορούν να χωροθετούνται και ΠΟΑΠΔ
6
 

αντίστοιχων επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 2742/1999 

 Οι σημαντικοί πυρήνες φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ορίζονται ως 

ζώνες προστασίας. Τέτοιοι πυρήνες είναι ο λόφος Αγίου Γεωργίου και οι 

αρχαιολογικοί χώροι, όπως ορίστηκαν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων 

 Τα τμήματα της γεωργικής γης που έχουν αρδευτικό δίκτυο χαρακτηρίζονται ως 

γεωργική γη κύριας χρήσης και συνεπώς θα παραλάβουν χρήσεις που 

σχετίζονται με τη γεωργία 

 Όλες οι λοιπές εκτάσεις πλην των πολεδομημένων ή προς πολεοδόμησης 

περιοχών χαρακτηρίζονται ως λοιπός αγροτικός χώρος όπου περιλαμβάνεται η 

λοιπή γεωργική γη και δασικές ή θαμνώδεις εκτάσεις. Οι δασικές εκτάσεις 

εφόσον οριοθετηθούν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ζώνες προστασίας 

 Επεκτείνεται η πόλη του Κιλκίς κατά ένα τμήμα προς τη δυτική περιφερειακή 

οδό και κατά το μεγαλύτερο ανατολικά και νότια του σημερινού οικισμού, έτσι 

                                                           
6
 ΠΟΑΠΔ: Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων τουρισμού (ΠΟΑΠΔ) 

του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, είναι εκείνες στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση 

τουρισμού-αναψυχής 
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ώστε να παραλάβει τις μελλοντικές ανάγκες οικιστικής ανάπτυξης με ένα 

μοντέλο λίγο χαμηλότερων πυκνοτήτων σε σύγκριση με τις σημερινές πολύ 

υψηλές πυκνότητες 

 Προτείνονται μικρές επεκτάσεις σε ορισμένους αγροτικούς οικισμούς ώστε να 

παραλάβουν ενδεχόμενη μελλοντική ζήτηση για πρώτη κατοικία και να 

ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε όλους τους αγροτικούς οικισμούς 

 Κέντρο όλου του Δήμου για την οργάνωση των κοινωνικών εξυπηρετήσεων 

ορίζεται η πόλη του Κιλκίς. Επιπλέον, το σύνολο των οικισμών του Δήμου 

οργανώνεται σε επιμέρους οικιστικές ενότητες για την ορθολογικότερη 

οργάνωση ορισμένων τοπικού χαρακτήρα εξυπηρετήσεων (πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αθλητισμός και πρόνοια). Για την οργάνωση αυτή 

λήφθηκαν υπόψη τα σημερινά και προβλεπόμενα μεγέθη των οικισμών, η 

σημερινή διάρθρωση εξαρτήσεων και η διαθεσιμότητα χώρων 

 Προβλέπεται η αναβάθμιση του τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής 

Θεσσαλονίκης − Κιλκίς μέχρι τη ΒΙ.ΠΕ., ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί όλη η 

περιοχή του Δήμου (συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Κιλκίς) από γραμμές 

προαστιακού σιδηροδρόμου 

2.5 Φυσικοί πόροι  

2.5.1 Προστατευόμενες περιοχές 

Ο Δήμος Κιλκίς διαθέτει περιοχές που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000, το 

οποίο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν 

φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών 

1. τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - 

SPA) για την Ορνιθοπανίδα
7
, και  

2. τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community 

Importance - SCI )
8
  

Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο 

Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της 

Οδηγίας 92/43/ΕΚ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές του Δήμου Κιλκίς που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 

2000 φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

                                                           
7
 Οδηγία 79/409/ EK 

8
 Οδηγία 92/43/ΕΚ 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 45 
 

Πίνακας 2.12 

Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο Δήμο Κιλκίς 

Κωδικός 

Περιοχής 

Όνομα  

Περιοχής 

Είδος 

Προστασίας 

Έκταση 

GR1230001 Λίμνη Πικρολίμνη SCI 1.089,35 

GR1230002 Υδροχαρές Δάσος Μουριών SCI 774,92 

GR1230003 Λίμνη Δοϊράνη SPA 2.126,12 

GR1230004 Λίμνη Πικρολίμνη - Ξυλοκερατέα SPA 2.012,31 
Πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

 

2.5.2 Λίμνη Δοϊράνη 

Η λίμνη Δοϊράνη βρίσκεται στα σύνορα της χώρας με τη FYROM, σε απόσταση 26χλμ 

από την πόλη του Κιλκίς και 70χλμ από τη Θεσσαλονίκη. Τη δεκαετία του '80 ήταν 

δημοφιλής τουριστικός προορισμός και η παραλία της γέμιζε από λουόμενους τα 

σαββατοκύριακα. Δυστυχώς όμως η κακή διαχείριση των υδάτων της είχε ως 

αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης και το τράβηγμα των νερών αρκετά μέτρα από την 

ακτή. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων 

και η κατάσταση της λίμνης έχει βελτιωθεί. Το 2014 διαμορφώθηκε εκ νέου η παραλία 

της λίμνης και διανοίχθηκε δρόμος 300μ. για εύκολη πρόσβαση σε αυτήν. 

Η λίμνη είναι δημιούργημα αρχέγονων γεωφυσικών διεργασιών και πιθανόν κατάλοιπο 

της παλιάς λίμνης Παιονίας που έφθανε τα 130.000 στρέμματα. Η λεκάνη της 

τροφοδοτείται από πηγές που αναβλύζουν στον πυθμένα της, αλλά κι από τα γύρω 

ορεινά ρέματα που έρχονται από το Μπέλλες και τα Κρούσια όρη. Στα νερά της έχουν 

εντοπιστεί περί τα 18 είδη ψαριών, με κυριότερα το γριβάδι, το γουλιανό, την πλατίτσα 

και το περκί, ενώ εδώ φωλιάζουν ή αναζητούν προσωρινό καταφύγιο 36 σπάνια είδη 

ορνιθοπανίδας με σημαντικότερα από αυτά τη Λαγγόνα (Phalarocorax pygmeus), τη 

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) και τον Αργυροπελεκάνο (Pelecanus Crispus), είδη 

που έχουν αναγνωριστεί ως παγκόσμια απειλούμενα σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο 

Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Την περίοδο 2007-2009, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη μέτρων για την προστασία 

και την αειφορική διαχείριση της λίμνης Δοϊράνης», που υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ σε 

συνεργασία με τον Δήμο Dojran και χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε εκτίμηση της 

ποιότητας και ποσότητας των υδάτων της λίμνης με βάση τη βενθική μικροπανίδα. 

Το 2011, με την ΚΥΑ 140384/2011, η Λίμνη Δοϊράνη εντάχθηκε στο εθνικό δίκτυο 

παρακολούθησης των λιμνών της Ελλάδας με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα. 

 

 

 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 46 
 

Εικόνα 2.2 

Γενική άποψη Λίμνης Δοϊράνης 

Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων - Υγρότοπων (ΕΚΒΥ) 

 

Από το 2012 παρακολουθείται η οικολογική κατάσταση της λίμνης, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Παρακολούθησης Λιμνών. Ως εκτιμητές της οικολογικής κατάστασης 

της λίμνης χρησιμοποιούνται βιολογικά στοιχεία ποιότητας (φυτοπλαγκτό, υδρόβια 

μακρόφυτα, ζωοβένθος, κ.ά.). Φυσικοχημικές παράμετροι, υδρολογικά στοιχεία και 

στοιχεία μορφολογίας της, δρουν υποστηρικτικά στους βιολογικούς αυτούς εκτιμητές. 

Ταυτοχρόνως, για την παρακολούθηση και την ταξινόμηση της χημικής κατάστασης της 

λίμνης, αποστέλλονται δείγματα νερού στο Γενικό Χημείο του Κράτους για αναλύσεις 

ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων και στο Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων για 

αναλύσεις λοιπών ουσιών. 

2.5.3 Λίμνη Πικρολίμνη 

Η Πικρολίμνη είναι μια κυκλική, μικρή λίμνη, που τα ιδιαίτερα στοιχεία που την 

αποτελούν της προσδίνουν μια μοναδικότητα για τον ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για την 

μοναδική λίμνη της ηπειρωτικής Ελλάδας που έχει αλμυρό νερό. Η Πικρολίμνη είναι 

μια περιοδικά, αβαθής, κατακλυζόμενη λίμνη, σε υψόμετρο 50 μέτρων. Στα δυτικά της 

κυλάει ο Γαλλικός ποταμός, ενώ στα ανατολικά της, και λίγο πιο μακριά, κατεβαίνει ο 

Αξιός ποταμός. Η Πικρολίμνη έχει κυκλικό σχήμα και καλύπτει μια έκταση που 

κυμαίνεται μεταξύ 3,7 και 4,5 τ.χλμ., με βάθος από 0,5 μέχρι 0,7 μέτρα. Το μέγιστο 

μήκος της φτάνει τα 2,4 χλμ., το μέγιστο πλάτος 2,3 χλμ. και η περίμετρος της είναι 

περίπου 8,5 χλμ.. 

Η Πικρολίμνη οφείλει το όνομα της στη υψηλή της αλατότητα (τρεις φορές μεγαλύτερη 

από τη Νεκρά Θάλασσα), ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, στην αρχαιότητα 

ονομαζότανε λίμνη της Χαλάστρας και ήταν γνωστή για τις ιαματικές ιδιότητες του 

«Χαλαστραίου νίτρου» και της «Μορρίας ύλης». Η αλατότητα της οφείλεται στα 
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ηφαιστειογενή πετρώματα της περιοχής, ενώ ο πυθμένας της αποτελείται από πηλό με 

θειούχες ενώσεις και νιτρικά άλατα.  

Η Πικρολίμνη στεγνώνει το καλοκαίρι, σχηματίζοντας λιμναίους εβαπορίτες με κύρια 

συστατικά τον γύψο, τον ανυδρίτη και τον αλίτη και εκείνη την εποχή λειτουργεί και η 

πλαζ της λίμνης, η οποία είναι ιδανική για υπαίθρια πηλοθεραπεία. Ο ιαματικός πηλός 

και το ιαματικό νερό της Πικρολίμνης ενδείκνυνται για τη θεραπεία παθήσεων όπως: 

Ρευματικών, Οσφυαλγικών, Παθήσεων Σπονδυλαρθρίτιδας, Μυαλγιών, Ισχιαλγιών, 

Δισκοπαθειών, Μυοσκελετικών, Αρθριτικών, Δερματικών (Ακμή, Εκζύματα και 

Ψωριάσεις), Γυναικολογικών, Μετατραυματικών. Με την υπ’ αριθμ. 20 της 119ης 

Ολομ./21.12.95 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ανακηρύχθηκε ο πηλός Πικρολίμνης 

ως Ιαματικός. Έχει εγκριθεί η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του πηλού από τον 

Ε.Ο.Τ. στην πρώην Κοινότητα Ξυλοκερατέας. 

Η λίμνη Πικρολίμνη είναι, λόγω της ιδιομορφίας της, σημαντική τόσο σε εθνικό όσο και 

διεθνές επίπεδο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων για τις σχετικές 

έρευνες. 

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ίδρυσε μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής με την 

επωνυμία «Καταφύγιο άγριας ζωής Λίμνης Πικρολίμνης» έκτασης 7.500 στρ. στη θέση 

Λίμνη Πικρολίμνης, περιφέρειας Δήμου Πικρολίμνης. Η ίδρυση κρίθηκε απαραίτητη 

για ασφαλή μετανάστευση, φωλεοποίηση, διαχείμανση, διατροφή, αναπαραγωγή και 

διαβίωση της άγριας πανίδας, ενδημικής ή μη. 

 

Εικόνα 2.3 

Γενική άποψη Λίμνης Πικρολίμνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 

2.5.4 Γαλλικός ποταμός 

Ο Γαλλικός ποταμός με μήκος 70 χλμ. διασχίζει την περιοχή και εκβάλλει στον 

Θερμαϊκό κόλπο. Οι πηγές τροφοδοσίας του βρίσκονταν ΒΑ και ΒΔ του Κιλκίς στην 
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περιοχή των Κρουσσίων (Δύσωρον όρος), και τα ρέματα τροφοδοσίας του διατέμνουν 

μεταμορφωμένα και ηφαιστειακά πετρώματα κύρια της σειράς του Βερτίσκου τα οποία 

περικλείουν αυτοφυή χρυσό χαλαζιακές φλέβες, ηφαιστειακά πετρώματα, 

πολυμεταλλικές συγκεντρώσεις βασικών μετάλλων κλπ.). 

Ο Γαλλικός ποταμός ονομαζόταν Εχέδωρος, εξαιτίας των ψηγμάτων χρυσού που σε 

αφθονία υπήρχαν στην κοίτη του. Η ονομασία αυτή οφείλεται στον πατέρα της ιστορίας 

Ηρόδοτο και σημαίνει «αυτός που έχει δώρα». Τα δώρα του ποταμού δεν ήταν άλλα από 

τα ψήγματα χρυσού τα οποία βρίσκονταν στη μάζα των φερτών υλικών που 

συμπαρέσυρε στο διάβα του. 

Στο ετυμολογικό λεξικό Etymologicum Magnum (=Μέγα Ετυμολογικόν)
9
 που γράφηκε 

στα μέσα του 11
ου

 αιώνα μ.Χ. από άγνωστο λεξικογράφο, καταγράφεται η 

εκμετάλλευση της χρυσοφόρας κοίτης του ποταμού και εξηγείται η προέλευση της 

ονομασίας του:  

«Εχέδωρος: Ποταμός Μακεδονίας, ο πρότερον Ηδωνός καλούμενος. Ο έχων 

(φησί) δώρα. Χρυσού γαρ καταφέρων ψήγματα, οι εγχώριοι αρύονται, 

δέρματα αιγών κείραντες και καθιέντες εις το ύδωρ. Η από Δώρου τινός 

Αρκάδος, αρίστου τα πολεμικά. Ός συμμαχών Αλεξάνδρω τω Φιλαδέλφω, 

εμπεσών τω ποταμώ αίτιος γέγονε της ονομασίας». 

Λόγω της υπεράντλησης των νερών του για την άρδευση του κάμπου της Θεσσαλονίκης 

και την ύδρευση της πόλης, για μεγάλο διάστημα ο ποταμός Γαλλικός είχε στερέψει, ή 

τουλάχιστον δεν είχε επιφανειακή ροή στο μεγαλύτερο μέρος της κοίτης του. Όταν στα 

τέλη της δεκαετίας του '90 η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να τροφοδοτείται με νερό από τον 

ποταμό Αλιάκμονα, η ροή του νερού στο Γαλλικό αποκαταστάθηκε. 

Οι σπουδαιότερες σημερινές αξίες του είναι: υδρευτική, αρδευτική, κτηνοτροφική, 

θηραματική, αμμοληπτική, επιστημονική, πολιτιστική και εκπαιδευτική. 

 

2.5.5 Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) υπάγεται στο Ινστιτούτο 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων που ανήκει στον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). 

Είναι από τους νεότερους κήπους της Ευρώπης καθώς εγκαινιάστηκε το 2001. 

Χρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II – Εξωτερικά 

Σύνορα και από Εθνικούς Πόρους. Είναι μέλος του «Διεθνούς Δικτύου Βοτανικών 
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 Έκδοση του 1816 σελ. 404 
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Κήπων» (Botanic Gardens Conservation International, BGCI) και του «Δικτύου 

Ελληνικών Βοτανικών Κήπων». Σκοπός του τελευταίου είναι να διευκολύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των μελών της, να προσδιοριστεί ο ρόλος και η αποστολή των 

Βοτανικών Κήπων αλλά και να αποτελέσει η ίδια η ένωση στρατηγικό μέσο ανάπτυξης 

το οποίο θα συμβάλει στην εναρμόνιση των επιδιώξεων των Κήπων, πάντα με σεβασμό 

στη νομοθεσία περί προστατευομένων φυτών και στις διεθνείς συμβάσεις. 

Ο ΒΒΚΚ βρίσκεται στην Ποντοκερασιά του Νομού Κιλκίς, 70 Km από την 

Θεσσαλονίκη, μέσα σε φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου, της οροσειράς των 

Κρουσσίων σε 600 m υψόμετρο. 

Στόχοι του ΒΒΚΚ είναι: 

 η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, 

 η διάχυση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας, 

 η αξιοποίηση του εθνικού φυσικού πλούτου της χώρας μας. 

O BBKK αναπτύσσεται σε 310 στρέμματα, από τα οποία τα 150 είναι καλυμμένα με 

φυσικό δρυοδάσος στο οποίο διατηρούνται επί τόπου (in situ) αυτοφυείς πληθυσμοί, 

ενώ στα υπόλοιπα 160 στρέμματα διατηρούνται εκτός τόπου (ex situ) είδη της 

ελληνικής χλωρίδας μεταξύ των οποίων σπάνια και ενδημικά είδη, και πιο 

συγκεκριμένα 

 Είδη προστατευόμενα μόνο από τον ΒΒΚΚ: Τουλάχιστον 100 φυτικά είδη και 

υποείδη τα οποία, σύμφωνα με την Διεθνή Ενωση Βοτανικών Κήπων, δεν 

προστατεύονται από άλλους Βοτανικούς Κήπους του κόσμου.(π.χ. Seseli 

globiferum, roppira thracica κ.ά.) 

 Είδη φυτών του δικτύου Natura: Τουλάχιστον 70 είδη και υποείδη τα οποία 

αναγνωρίζονται ως «Σημαντικά Είδη Φυτών» του Πανευρωπαϊκού Δικτύου. 

 Ελληνικά Ενδημικά: Τουλάχιστον 25 είδη τα οποία υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα 

Τα έχουν συλλέξει από διαφορετικά υψόμετρα σε διαφορετικές ορεινές περιοχές 

της ελληνικής επικράτειας (centaurea huljakii, ebenus cretica, origanum 

dictamnus κ.ά.). 

 Τοπικά Βαλκανικά: Τουλάχιστον 20 ενδημικά βαλκανικά που απαντούν σε μια 

μικρή περιοχή των Βαλκανίων και πουθενά αλλού στον πλανήτη. 

 Βαλκανικά ενδημικά: Τουλάχιστον 35 φυτικά είδη που εξαπλώνονται 

αποκλειστικά στις χώρες των Βαλκανίων (βαλκανικά ενδημικά) ή και στις άμεσα 

γειτονικές (υποβαλκανικά). 

 Αλπικά φυτά: Τουλάχιστον 35 αλπικά φυτά από διαφορετικά βουνά της 
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Ελλάδας. 

 Σπάνια και απειλούμενα φυτά της Ελλάδας: Τουλάχιστον 23 φυτά που 

προστατεύονται από εθνικές και διεθνείς συμβάσεις (CITES, WCMC, IUCN, 

ΠΔ) ή συμπεριλαμβάνονται στο RED DATA BOOK of Rare and Threatened 

plants of Greece (Κόκκινο Βιβλίο για τα σπάνια και απειλούμενα φυτά της 

Ελλάδας (cyclamen persium, lilium candidum, lilium chalchedonicum, pamonda 

nathaliae, spiranthes spiralis). 

Στους χώρους του ΒΒΚΚ υπάρχει πολυλειτουργικό κτήριο υποδοχής με περιοδικές και 

μόνιμες εκθέσεις, μικρός ξενώνας, τεχνητοί καταρράκτες και υδατορροές, κιόσκια, 

μικρές τεχνητές λίμνες, μονοπάτια περιήγησης, ξύλινα τραπεζοκαθίσματα και 

παρατηρητήριο. 

Εικόνα 2.4 

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 

Πηγή: Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς 

 

2.5.6 Υδροχαρές Δάσος Μουριών – Μνημείο της Φύσης «Τα Χίλια Δέντρα» 

Το Υδροχαρές Δάσος Μουριών είναι υπόλειμμα ενός παλαιότερου μεγαλύτερου δάσους 

και αποτελεί ένα σπάνιο μικτό αλλουβιακό δάσος
10

. Καταλαμβάνει έκταση 5.300 στρ. 

και έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (Αρ. Υπ. Απ. 

200995/7950/19.12.79). Επιπλέον, η περιοχή περιλαμβάνεται στο δίκτυο των 

Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 (GR1230002). 

Το δάσος αποτελείται από υδροχαρή αιωνόβια δέντρα ηλικίας άνω των 400 ετών των 

ειδών: Χνοώδους ποδισκοφόρου Δρυός (Quercus pentunculiflora), Φράξου (Fraxinus 

oxysporus), Φτελιάς (Ulmus minor), Πλατάνου (Platanus orientalis) και Λευκής Ιτιάς 

(Salix alba). 
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 Αλλουβιακό Δάσος: το προερχόμενο από παλαιότερες αποθέσεις ποταμών 
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Η έκταση του μνημείου ανήκει στο Δασαρχείο Κιλκίς σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

3111/04.06.1984 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και την υπ’ αριθ. 2158/1984 απόφαση 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο χώρος του μνημείου είναι περιφραγμένος με ξύλινη περίφραξη που κατασκευάστηκε 

πρόσφατα (2009-2010) και βρίσκεται σε στάδιο «ανάνηψης» μετά την απαγόρευση της 

εισόδου των επισκεπτών σε αυτόν.  

Κατά το έτος 2001, διαπιστώθηκε ότι στο δάσος εντός του μνημείου, υπήρχαν 

προβλήματα που είχαν σχέση με την απώλεια αλλά και με την πτώση ορισμένων 

πολύτιμων δέντρων του μνημείου καθώς και ότι η υγεία των περισσότερων από αυτά 

ήταν οριακή και σε κάθε περίπτωση ανησυχητική. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η βοήθεια 

και η συνδρομή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Ι.Δ.Ε.Θ.) και ειδικά 

του τακτικού ερευνητή κ. Στ. Διαμαντή όπου μετά από επίσκεψη στο μνημείο και 

ανάλυση των παραμέτρων της υφιστάμενης τότε κατάστασης, εντοπίσθηκαν και 

επισημάνθηκαν οι παρακάτω κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν το μνημείο σε αυτά τα 

προβλήματα: 

1. Η λειτουργία του αναψυκτηρίου με τραπεζόπαγκους κάτω από τα δέντρα στο 

κέντρου του μνημείου, προσέλκυε πολλούς πεζούς αλλά και οχήματα. 

2. Η μετακίνηση πεζών και οχημάτων ήταν ελεύθερη σε όλο το χώρο και κάτω από 

όλα ανεξαιρέτως τα δέντρα. 

3. Τα υπόγεια νερά είχαν σταδιακή πτώση της στάθμης τα τελευταία χρόνια 

4. Η πλήγωση των δέντρων και οι απαράδεκτες μέθοδοι θεραπείας των πληγώσεων με 

κτίσιμο από πέτρες και ασβέστωμα 

Προκειμένου να σωθεί το μνημείο και να αναστραφεί το συντομότερο δυνατό η 

κατάστασή του προτάθηκαν τα παρακάτω μέτρα: 

1. Παύση λειτουργίας του αναψυκτηρίου μέσα στο χώρο του μνημείου και μεταφορά 

της λειτουργίας του σε χώρο εκτός του μνημείου. 

2. Απαγόρευση της εισόδου τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων εντός του 

μνημείου. Για λόγους εξυπηρέτησης των αναγκών για εκπαιδευτικούς ή 

ερευνητικούς σκοπούς θα ήταν δυνατή η χάραξη πολύ στενών μονοπατιών σε 

καθορισμένες διαδρομές από σχιστόλιθο χωρίς εκσκαφές και χωρίς σκυρόδεμα στο 

μέτρο του ελάχιστου δυνατού. 

3. Σε περιόδους έντονης ξηρασίας και ειδικά την πιο κρίσιμη περίοδο από Ιούλιο έως 

Σεπτέμβριο, καλό θα ήταν να γίνει κατάκλιση της έκτασης του μνημείου με 

αρτεσιανό νερό που υπάρχει στο χώρο. 
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4. Να προστατευθεί η υπάρχουσα αναγέννηση και αν υπάρξει ανάγκη να 

χρησιμοποιηθούν φυτά από σπόρο των ίδιων δέντρων. 

Κατόπιν και έχοντας υπόψη τα παραπάνω μέτρα, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν σχετικές 

μελέτες, με στόχο αφενός την απόλυτη προστασία του μνημείου και αφετέρου την 

μεταφορά του χώρου Δασικής αναψυχής εκτός του μνημείου σε παρακείμενη έκταση 

νότια προς τη λίμνη Δοϊράνη. Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών αυτών έχει υλοποιηθεί 

και απομένει ένα μέρος των έργων που προγραμματίσθηκαν να εκτελεστούν. 

Το μνημείο της Φύσης στα Χίλια Δέντρα Μουριών αποτελεί σήμερα ένα από τα 

ελάχιστα αν όχι το μοναδικό απομεινάρι φυσικής δασικής φυτοκοινωνίας που υπάρχει 

τόσο στον Ελλαδικό όσο και Μεσογειακό χώρο της Νότιας Ευρώπης. 

Εικόνα 2.5 

Τα Χίλια Δέντρα 

 Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων - Υγρότοπων (ΕΚΒΥ) 

 

2.6 Βασικές υποδομές – δίκτυα 

Το επίπεδο των υποδομών σε τομείς μείζονος σημασίας για την ποιότητα διαβίωσης των 

κατοίκων του Δήμου Κιλκίς αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της 

αναπτυξιακής εξέλιξής της και αποτελεί, έτσι, διαρκή προτεραιότητα παρέμβασης στα 

πλαίσια της συνεχούς εξυπηρέτησης των αναγκών και αντιμετώπισης των ανισοτήτων 

που δημιουργούνται εξαιτίας των αναδιαρθρώσεων της κοινωνικής και οικονομικής 

βάσης. 

Η τεχνική υποδομή περιλαμβάνει κυρίως τα δίκτυα μεταφορών, ενεργείας και 

επικοινωνιών. Ειδικότερα αναφέρεται στα: 

 Οδικό δίκτυο 

 Σιδηροδρομικό δίκτυο 
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 Επικοινωνίες 

 Δίκτυα ενέργειας 

 Αστικά δίκτυα και υποδομές 

Με τον όρο κοινωνική υποδομή χαρακτηρίζονται όλες οι υφιστάμενες ή προβλεπόμενες 

κατασκευές και σχεδιασμοί που εξυπηρετούν βασικές οργανωτικές δομές λειτουργίας 

και εξυπηρέτησης των κατοίκων μιας περιοχής, όπως: 

 Εκπαίδευση 

 Υγεία 

 Πρόνοια 

 Διοίκηση 

 Πολιτισμός 

 Αθλητισμός κ.α. 

 

2.6.1 Τεχνικές Υποδομές 

2.6.1.1 Οδικό δίκτυο 

Ο κεντρικός ιστός του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς αποτελείται 

από το τμήμα της ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) και από την, σε 

πολλά σημεία, παράλληλη προς αυτήν παλιά Εθνική Οδό Ευζώνων –Θεσσαλονίκης 

(διερχόμενη μέσω της πόλη του Πολυκάστρου) και της εθνικής οδού Θεσσαλονίκη – 

Κιλκίς – Δοϊράνη – Ροδόπολη Σερρών (εντός των ορίων του νομού). Από πλευράς 

συγκοινωνιακών υποδομών από τις επαρχιακές και δημοτικές οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. 

Κιλκίς υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο κάλυψης των οικισμών. Τα σημαντικότερα 

προβλήματα εντοπίζονται στις αυξημένες ανάγκες συντήρησης των συγκεκριμένων 

οδικών δικτύων που απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Επιπλέον 

προβλήματα αποτελούν η παλαιότητα μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου και τα 

δεδομένα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. 

Η οδική πρόσβαση από τη Θεσσαλονίκη προς το Κιλκίς γίνεται: 

 από τη «νέα» εθνική οδό μέσω Εγνατίας- Νέας Σάντας. Είναι αδιαίρετη με ένα 

ρεύμα ανά κατεύθυνση και χρήζει άμεσης αναβάθμισης που ήδη συντελείται 

 από την παλαιά εθνική οδό Κιλκίς - Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη οδός 

χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση κυρίως χωριών της περιοχής και έχει μικρό 

φόρτο. 

Η πόλη του Κιλκίς απέχει οδικώς 65χλμ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Επίσης 

υπάρχουν δύο μικρά αεροδρόμια στη Νέα Καβάλα και το Σταυροχώρι, κυρίως για 

εξυπηρέτηση αεραθλημάτων. 
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Το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού είναι 473χλμ εκ των οποίων το 79% είναι 

ασφαλτοστρωμένο, το 15% χαλικοστρωμένο και το 6% χωμάτινο σε όχι καλή 

κατάσταση. Το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο είναι 1113χλμ από τα οποία τα 356χλμ 

(32%) ασφαλτοστρωμένο, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι καλύπτουν συνολικό μήκος 

5560χλμ. 

Με την υπ’ αριθμ. 2077/07.07.2011 (ΑΔΑ:4Α5Μ7ΛΛ-ΞΗ1) απόφαση του Αναπληρωτή 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η αρμοδιότητα συντήρησης 

και τεχνικής αστυνόμευσης όλου του προαναφερόμενου οδικού δικτύου έχει ανατεθεί 

στη Διεύθυνση τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 

 

2.6.1.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Ο Δήμος Κιλκίς διατρέχεται επίσης από δύο βασικούς άξονες του σιδηροδρομικού 

δικτύου της χώρας. Ο ένας είναι Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη και ο άλλος Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη – Ειδομένη που αποτελεί την σιδηροδρομική πύλη της χώρας μας προς 

την ΠΓΔΜ και από κει προς την Δυτική Ευρώπη. Και η διαδρομή αυτή προβλέπεται να 

επανακτήσει σταδιακά τη μεταφορική αξία που είχε πριν από τη διάσπαση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. 

Δυσάρεστη εξέλιξη αποτελεί η κατάργηση, το έτος 2011, του σιδηροδρομικού σταθμού 

στην Κρηστώνη με την μετακίνηση των εργαζομένων στο σταθμό σε άλλες υπηρεσίες 

του Ο.Σ.Ε., ενώ πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων και των κατοίκων αποτελεί η 

προαστιακή σύνδεση της πόλης του Κιλκίς με τη Θεσσαλονίκη. 

 

2.6.1.3 Μεταφορές 

Ο νομός Κιλκίς διασχίζεται από δύο κύριους οδικούς άξονες, το τμήμα της ΠΑΘΕ από 

τη Θεσσαλονίκη μέχρι τους Ευζώνους και τον οδικό άξονα που συνδέει πάλι τη 

Θεσσαλονίκη με το Κιλκίς και στη συνέχεια με τα τελωνεία της Δοϊράνης (σύνορα με 

π.Γ.Δ.Μ.) και τον Προμαχώνα (σύνορα με Βουλγαρία).  

Ο πρώτος άξονας αποτελεί την παραδοσιακή πύλη της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη 

και πριν την διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας ήταν η σημαντικότερη οδική αρτηρία τόσο 

για το διαμετακομιστικό εμπόριο όσο και τον τουρισμό.  

Ο δεύτερος άξονας μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο μεγάλο εμπορευματικό 

φορτίο που τον διασχίζει καθημερινά, αποτελούμενο κυρίως από βαριά τροχοφόρα που 

εκτελούν μεγάλο μέρος της εμπορευματικής κίνησης μεταξύ της χώρας και των 

γειτονικών χωρών. 

Το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται γενικά ως καλό αφού συνδέει όλες τις γωνιές του 
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νομού εξυπηρετώντας το σύνολο του πληθυσμού και των επιχειρήσεων 

 

 

2.6.1.4 Μεθοριακοί σταθμοί 

Υπάρχουν 3 Μεθοριακοί σταθμοί στο Νομό Κιλκίς. Οι δύο είναι οδικοί και ο τρίτος 

σιδηροδρομικός. Αυτοί είναι: 

1. Μεθοριακός σταθμός Ευζώνων. Είναι η κύρια οδική πύλη εισόδου – εξόδου της 

περιοχής αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι πριν τα γεγονότα 

με την πρώην Γιουγκοσλαβία. Σήμερα ο ρόλος του μεθοριακού σταθμού γίνεται 

όλο και περισσότερο σημαντικός και αναγκαίος στα πλαίσια μάλιστα των νέων 

συνθηκών που επικρατούν. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) οι περισσότερες οδικές 

αφίξεις στη χώρα πραγματοποιούνται από το Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων και 

το έτος 2014 ανήλθαν σε 2.594.392. 

Ο νομός διασχίζεται επίσης και από τον αγωγό που μεταφέρει το πετρέλαιο από 

το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην π.Γ.Δ.Μ. 

2. Μεθοριακός Σταθμός Δοϊράνης. Είναι ένας από τους σημαντικούς οδικούς 

συνοριακούς σταθμούς του Δήμου Κιλκίς και βρίσκεται στην λίμνη Δοϊράνη. 

Κύριος στόχος της δημιουργίας αυτού του συνοριακού σταθμού ήταν η 

αποσυμφόρηση του συνοριακού σταθμού Ευζώνων και η καλύτερη εξυπηρέτηση 

και διασύνδεση του γειτονικού συνοριακού σταθμού του Προμαχώνα που 

συνδέει την Ελλάδα (Νομό Σερρών) με την Βουλγαρία. Οι οδικές αφίξεις κατά 

το έτος 2014 ανήλθαν σε 153.240. 

3. Μεθοριακός Σταθμός Ειδομένης. Είναι ο μόνος μεθοριακός σταθμός του Ν. 

Κιλκίς και της Ελλάδας ολόκληρης που συνδέει σιδηροδρομικά την Ελλάδα με 

την F.Y.R.O.M και από εκεί μέσω Σερβίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ο 

σπουδαιότερος τόσο από τουριστική όσο και εμπορική – οικονομική 

σπουδαιότητα συνοριακός σταθμός της χώρας για την διασύνδεση με την 

υπόλοιπη Ευρώπη μέσω τρένου. Οι αφίξεις στον μεθοριακό σταθμό Ειδομένης 

το 1990 ήταν 337.661 και ανήλθαν στις 450.000 το 2001. 

 

2.6.1.5 Τηλεπικοινωνίες 

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Π.Ε. Κιλκίς περιλαμβάνει ψηφιακά κέντρα στην πόλη 

του Κιλκίς, το Πολύκαστρο, τη Νέα Σάντα και τη Μεγάλη Βρύση. Επίσης υπάρχουν 33 

αυτόματα αστικά τηλεφωνικά κέντρα που καλύπτουν όλο το νομό με χωρητικότητα 
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50.000 παροχών, ενώ οι συνδέσεις σε λειτουργία είναι 30.000. Η πόλη του Κιλκίς 

συνδέεται με δίκτυο οπτικών ινών με Θεσσαλονίκη, Πολύκαστρο, Μουριές, Ν. Αγιονέρι 

και Ν. Σάντα. Με κόμβο την πόλη του Κιλκίς το δίκτυο οπτικών ινών συνεχίζει προς τη 

Βουλγαρία. 

Η κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας είναι 99% του εδάφους του νομού. Μικρά 

προβλήματα εμφανίζονται σε ακραία σημεία της παραμεθόριας περιοχής, όπου το 

δίκτυο εμπλέκεται με αυτό της FYROM. 

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα δεν είναι διαθέσιμη για 

το υπόλοιπο του Νομού πλην της πόλης του Κιλκίς. 

 

2.6.1.6 Ύδρευση 

Τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών τροφοδοτούνται από υπόγειους υδάτινους πόρους, 

παρά την ύπαρξη και επιφανειακών (Γαλλικός, Δοϊράνη κ.ά.). Η τροφοδότηση γίνεται 

από πηγές ή γεωτρήσεις με τη βοήθεια ή μη αντλητικών συγκροτημάτων. Η ποιότητα 

των νερών των πηγών στα ορεινά συγκροτήματα είναι πολύ καλή. 

Χλωρίωση γίνεται κυρίως στο νερό που προέρχεται από γεωτρήσεις ενώ στο δίκτυο 

γίνεται τακτικός υγειονομικός ποιοτικός έλεγχος. 

Η Δημοτική ενότητα Κιλκίς υδροδοτείται χωρίς προβλήματα επάρκειας. Η ποιότητα του 

νερού καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό. 

Οι υποδομές ύδρευσης, ιδιαίτερα σε ορισμένους οικισμούς ή και δημοτικές ενότητες δεν 

είναι επαρκείς, και απαιτούνται συνεχώς έργα αντικαταστάσεων, βελτιώσεων και 

επεκτάσεων. 

Μεγάλες επεμβάσεις χρειάζονται κυρίως στην πόλη του Κιλκίς που έχει και τον 

μεγαλύτερο δυναμισμό, με αντικατάσταση, κυρίως, του δικτύου που αποτελείται από 

αμιαντοσωλήνες και έχει αποδειχθεί, τα τελευταία χρόνια ότι είναι επιβλαβείς για την 

υγεία. 

Πάντως σύμφωνα με στοιχεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Κιλκίς και ημερομηνία καταγραφής την 31-12-2014 στο Δ. Κιλκίς, υπάρχουν 38.208 

υδρόμετρα και 212 γεωτρήσεις ύδρευσης ενώ το δίκτυο ύδρευσης φτάνει τα 3.000 χλμ. 

Η μέση ετήσια κατανάλωση στο δήμο φτάνει τα 4.844.817μ3 νερού. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι ο δήμος διαθέτει μόνο ένα υδροφόρο όχημα. 

Σημαντικά έργα ύδρευσης απαιτείται να υλοποιηθούν, όπως 

1. Αντικατάσταση αγωγού τροφοδοσίας από το Γαλλικό ποταμό. 

2. Αντικατάσταση πρωτεύοντος δικτύου μέσα στην πόλη του Κιλκίς: 

3. Εργασίες βελτίωσης υποδομής και προστασίας αντλιοστασίων και γεωτρήσεων και 
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δεξαμενών 

4. Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικισμών 

5. Αξιοποίηση γεωτρήσεων 

6. Μεταφορά υδρομέτρων εκτός των ιδιοκτησιών 

7. Έλεγχος μη τιμολογούμενου νερού 

 

2.6.1.7 Αποχέτευση 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τους οικισμούς 

του δήμου και βέβαια γενικότερα του νομού. Από τις κατοικίες του μόνο το 39,05% 

σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2001 είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο 

αποχέτευσης, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούν απορροφητικούς βόθρους. 

Επίσης σύμφωνα με την απογραφή κτηρίων της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 και τη σύνδεσή 

τους σε δίκτυο αποχέτευσης το 37,8% των κτηρίων της Π.Ε. Κιλκίς είναι 

συνδεδεμένα σε δίκτυο αποχέτευσης ενώ δεν είναι συνδεδεμένα ή δεν δηλώθηκε 

σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης το 61,4% και 0,8% αντίστοιχα. 

Στο Δήμο Κιλκίς από το σύνολο των 17.503 κανονικών κατοικιών που απογράφηκαν 

το 2001 σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο είχε μόνο το 39,83%. 

Στη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς, έχει ολοκληρωθεί πλήρως το αποχετευτικό και ο 

βιολογικός της πόλης του Κιλκίς. Από τους λοιπούς οικισμούς, οι ευρισκόμενοι 

δυτικά της πόλης στη λεκάνη Σταυροχωρίου, έχουν αποχετευτικά δίκτυα και κοινό 

αγωγό συλλογής που οδηγεί τα λύματα σε ρέμα μετά τον οικισμό Καστανέων. 

 

 

2.6.1.8 Απορρίμματα - Περιβάλλον 

Αστικά στερεά απόβλητα, Στερεά βιομηχανικά απόβλητα και υγρά απόβλητα, Αστικά και 

βιομηχανικά στερεά 

Ο νέος διευρυμένος Δήμος Κιλκίς διαθέτει τα αστικά στερεά του απόβλητα στο ΧΥΤΑ 

Κιλκίς. Αυτός χωροθετήθηκε 2χλμ. νοτίως της πόλης του Κιλκίς και λειτουργεί από τις 

αρχές του 2010 σε χώρο έκτασης περίπου 318.000 m2. Η εν λόγω μονάδα επεξεργασίας 

απορριμμάτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Κιλκίς έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 

25.000 τόνων σύμμικτων απορριμμάτων, 4.000 τόνων βιολογικής ιλύος από ΕΕΛ και 

1.000 τόνων πράσινων (οργανικών απορριμμάτων). Εξυπηρετεί όλο το νέο Δήμο Κιλκίς 

(πρώην Δήμοι Κιλκίς, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Κρουσσών, Πικρολίμνης και 

Γαλλικού). Επίσης υποδέχεται βιομηχανικά αστικά απορρίμματα οικιακού τύπου πλην 

δηλαδή ειδικών αποβλήτων που απαιτούν ειδική διαχείριση.  
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Σημειώνεται ότι δεκάδες χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που 

υπήρχαν διάσπαρτοι σε όλο το Δήμο Κιλκίς και στους οποίους διατίθονταν τα 

παραγόμενα στερεά αποκαταστάθηκαν καθώς δημοπρατήθηκαν και υλοποιήθηκαν 

σχετικά έργα, πλην ενός που βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 

Δοϊράνης. 

Υγρά απόβλητα 

Για το ζήτημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στο νομό και στο πλαίσιο της 

σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας 91/271 που εκδόθηκε το 1994 υλοποιήθηκαν αρκετά έργα 

με αποτέλεσμα την τελευταία πενταετία τα κυριότερα αστικά κέντρα του νομού (Κιλκίς, 

Πολύκαστρο και Αξιούπολη) που αντιστοιχούν στο μισό συνολικό πληθυσμιακό 

μέγεθος του νομού να εξυπηρετούνται από σύγχρονες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ). 

Στο Δήμο Κιλκίς, η υπάρχουσα ΕΕΛ λειτουργεί με εφαρμογή της μεθόδου της ενεργού 

ιλύος (παρατεταμένου αερισμού) και τελικής απολύμανσης των υγρών λυμάτων από 

παθογόνους μικροοργανισμούς, πριν τη διάθεσή τους στον τελικό υδατικό αποδέκτη 

(ποταμός Γαλλικός). Βρίσκεται περίπου 2χλμ. νοτίως του Κιλκίς και είναι σχεδιασμένη 

έτσι ώστε να εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 26.000 κατοίκων. Στην ίδια ΕΕΛ 

αποστέλλονται μέσω βυτιοφόρων βοθρολύματα από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της 

ευρύτερης περιοχής που δεν διαθέτουν κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα και φυσικά 

μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. 

Στο Δροσάτο, η υπάρχουσα ΕΕΛ λειτουργεί με εφαρμογή της μεθόδου των τεχνητών 

υγρότοπων που συνίσταται για μικρού μεγέθους οικισμούς. Μέσω αυτής εξυπηρετείται 

η επεξεργασία των υγρών λυμάτων (ισοδύναμου πληθυσμού 1.300 κατοίκων),του ΔΔ 

Δροσάτου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου Κιλκίς, πέραν των προαναφερόμενων, 

εξυπηρετούνται είτε με απορροφητικούς βόθρους για τη συλλογή των υγρών οικιακών 

λυμάτων είτε με κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα που εναποθέτουν, όμως, τα λύματα 

χωρίς κανενός είδους επεξεργασίας σε διάφορα τοπικά υδατορέματα. 

Βιομηχανικά υγρά λύματα 

Τα βιομηχανικά λύματα χρήζουν ειδικής επεξεργασίας και για το λόγο αυτό σχετικές 

εγκαταστάσεις προβλέπονται στις προαπαιτούμενες υποδομές σχεδιασμού μίας 

βιομηχανικής περιοχής ή βιοτεχνικού πάρκου. Η βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς 

(ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου) από τη δεκαετία του 1990 εξυπηρετείται από μονάδα 

επεξεργασίας υγρών λυμάτων η οποία λειτουργεί συνδυαστικά με τις μονάδες 
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προεπεξεργασίας λυμάτων που υποχρεωτικά διαθέτουν συγκεκριμένες βιομηχανικές 

μονάδες υψηλού υγρού ρυπαντικού φορτίου. 

Δεν υπάρχει όμως ανάλογη πρόβλεψη στη ΖΟΕ της περιοχής Νέας Σάντας -

Παντελεήμονα με αποτέλεσμα οι τοπικές εγκατεστημένες μονάδες να υποχρεώνονται 

στην κατασκευή των κατά περίπτωση απαιτούμενων μονάδων επεξεργασίας 

βιομηχανικών λυμάτων. 

Πρέπει να αναφερθεί σε ό,τι αφορά τα στερεά απόβλητα και τη διάθεση των 

απορριμμάτων στο Δ. Κιλκίς ότι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

που λειτουργεί στην Κρηστώνη και πρόσφατα μεταβιβάσθηκε στο Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας) 

συμβάλλει στην παύση ή τουλάχιστον στη μείωση της ανεξέλεγκτης απόθεσης 

απορριμμάτων σε χωματερές, ρέματα, δάση με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η 

περιβαλλοντική προστασία και η αντιμετώπιση των ρυπογόνων πηγών, οι οποίες 

βλάπτουν την καθημερινότητα των πολιτών και επιφέρουν επιπτώσεις στη δημόσια 

υγεία. 

Αναλυτικά στοιχεία Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου Δήμου. Κιλκίς 

Ο Δήμος Κιλκίς διαθέτει αυτή τη στιγμή στόλο περί τα δέκα φορτηγά απορριμματοφόρα 

και στο επόμενο διάστημα θα εφοδιασθεί με τρία καινούργια οχήματα για την 

αποκομιδή απορριμμάτων. 

Επίσης συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης συνεργαζόμενος με εταιρεία ιδιωτικών 

συμφερόντων η οποία ενισχύει διαρκώς τον Δήμο με υλικό και κάθε σχετικό 

ενημερωτικό δελτίο για την εμπέδωση της κατάλληλης νοοτροπίας.  

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου σχεδιάζει 

ήδη την έναρξη ειδικής ενημερωτικής εκστρατείας σε σχολεία κάθε ηλικίας (δημοτικά, 

γυμνάσια και λύκεια) σε μια πρώτη φάση για την επίτευξη του στόχου της να ''περάσει'' 

δηλαδή στη νεολαία και να γίνει ''κτήμα'' της η ανακύκλωση απορριμμάτων και τα 

οφέλη που θα έχει η ίδια η κοινωνία μας είτε οικονομικά είτε όμως για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να επισημάνουμε ότι για τον τομέα καθαριότητας και για 

την ενίσχυση της λειτουργούν εντός της πόλης του Κιλκίς τρεις (3) ρομποτικοί κάδοι οι 

οποίοι δέχονται κάθε λογής απορρίμματα τα οποία είναι καλά τοποθετημένα σε 

σακούλες (όχι εκτός σακούλας) και αποτελούν μια πολύ καλή υποδομή που βοηθά στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αλλά επιπροσθέτως και την υπηρεσία καθαριότητας 
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καθώς δεν επιβαρύνεται περαιτέρω η ήδη βεβαρημένη διαδικασία αποκομιδής που 

γίνεται επί καθημερινής βάσεως σε όλη την έκταση του Δήμου Κιλκίς από τα συνεργεία 

(βάσει του ημερησίου προγράμματος που εκδίδει η Δ/νση Καθαριότητας). 

Εικόνα 2.6 

Ρομποτικός Κάδος Απορριμμάτων (Οδός Θεσσαλονίκης με Κ. Γαβριηλίδη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Καινοτομία: Στο Κιλκίς λειτουργούν τρεις ρομποτικοί κάδοι σκουπιδιών, 

http://www.iefimerida.gr/news/349254/kainotomia-sto-kilkis-leitoyrgoyn-treis-rompotikoi-kadoi-

skoypidion, ανακτήθηκε 06/10/2017 

 

Για την ενίσχυση μάλιστα της αποκομιδής ο Δήμος Κιλκίς θα προμηθευτεί, στο άμεσο 

χρονικό διάστημα, 100 επιπλέον κάδους, και έτσι θα αποκατασταθούν είτε παλαιοί 

κατεστραμμένοι κάδοι είτε θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν κάποια σημεία τα 

οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάδο απορριμμάτων, ενώ έχει δρομολογηθεί η αγορά 

ειδικού οχήματος (πλυντήριο) για την καθαριότητα των κάδων και για την αποφυγή 

δυσάρεστων οσμών αλλά και για την διασφάλιση καλύτερων συνθηκών υγιεινής για την 

δημόσια υγεία. 

Συνολικά στο Δήμο Κιλκίς οι συμβατικοί κάδοι απορριμμάτων αντιστοιχούν σε περίπου 

6.000 ενώ οι κάδοι ανακύκλωσης περί τους 500. 

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Οκτώβριος 2017), η ποσότητα των απορριμμάτων που 

έχει συγκεντρωθεί έχει ως εξής: 

 ΕΤΟΣ 2011, 2012, 2013: 22.918tn  

 ΕΤΟΣ 2014: 14.003,61tn  

 ΕΤΟΣ 2015: 21.677,43tn  

 ΕΤΟΣ 2016: 22.575,68tn  

 ΕΤΟΣ 2017: (έως 31.10.2017): 14.348,17tn  

http://www.iefimerida.gr/news/349254/kainotomia-sto-kilkis-leitoyrgoyn-treis-rompotikoi-kadoi-skoypidion
http://www.iefimerida.gr/news/349254/kainotomia-sto-kilkis-leitoyrgoyn-treis-rompotikoi-kadoi-skoypidion
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Αντίστοιχα, η ποσότητα των απορριμμάτων που έχει ανακυκλωθεί έχει ως εξής: 

 ΕΤΟΣ 2011: 689tn 

 ΕΤΟΣ 2012: 316tn  

 ΕΤΟΣ 2013: 229tn  

 ΕΤΟΣ 2014: 149tn  

 ΕΤΟΣ 2015: 333tn  

 ΕΤΟΣ 2016: 102tn  

 ΕΤΟΣ 2017 - Φεβρουάριος: 3,05tn, Μάρτιος: 61,44tn, Απρίλιος: 78,67tn, Μάιος: 

31,96tn  

 

2.6.2 Κοινωνικές Υποδομές 

2.6.2.1 Υγεία 

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ Ιε του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές 

υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την 

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας 

ζωής της τοπικής κοινωνίας. Μια από τις αρμοδιότητες των Δήμων αφορά τον τομέα 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται η εφαρμογή 

πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, 

υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών 

ιατρείων. 

Οι δομές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες παρέχουν νοσοκομειακή φροντίδα στους 

κατοίκους του δήμου Κιλκίς είναι το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κιλκίς καθώς και 

το Πολυιατρείο του ΙΚΑ. Επίσης, υπάρχουν περιφερειακά αγροτικά ιατρεία καθώς και 

αρκετά εξεταστήρια σε διάφορες κοινότητες τα οποία όμως είναι απλά κάποιοι χώροι 

στο κτίριο της Κοινότητας ή τα εγκαταλειμμένα σχολεία, με υποτυπώδη εξοπλισμό. 

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κιλκίς το οποίο λειτουργεί από τα μέσα της 

δεκαετίας του 30, είναι δυναμικότητας 250 κλινών και φημισμένο για τις Ορθοπεδικές 

του κλινικές. Διαθέτει τα παρακάτω τμήματα: Γναθοχειρουργικό, Δερματολογικό, 

Γυναικολογικό, Διαβητολογικό, Ενδοσκοπικό, Ηπατολογικό, Καρδιολογικό, 

Νευρολογικό, Ορθοπεδικό Α, Ορθοπεδικό Β, Οστεοπόρωσης, Ουρολογικό, 

Οφθαλμολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Πνευμονολογικό, Πόνου, 

Υπερτασιολογικό, Χειρουργικό, Ψυχιατρικό, Ψυχογηριατρικό, Νεφρολογικό, ΩΡΛ και 

φυσικά εξωτερικά ιατρεία. 
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Επίσης στο Δήμο Κιλκίς λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Δροσάτου το οποίο διαθέτει 

τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

Ακόμη, με την υπ΄ αριθ. 87/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, ο Δήμος 

Κιλκίς αποφάσισε τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου με στόχο την μέριμνα, 

υποστήριξη και φροντίδα των δημοτών με την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας. Το 

Δημοτικό Ιατρείο ως οργανική μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας και από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργεί σε έναν χώρο 50τμ στον 1ο όροφο 

του κτιρίου του δήμου Κιλκίς, που βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Αγοράς 

Κιλκίς και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως δημοτικό Ιατρείο προς εξυπηρέτηση 

των δημοτών του. 

 

2.6.2.2 Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Στο Δήμο Κιλκίς λειτουργούν 29 νηπιακές δομές από τις οποίες η μία αφορά το Ειδικό 

νηπιαγωγείο Κιλκίς καθώς και 22 Δημοτικά Σχολεία και ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Λειτουργούν 11 Γυμνάσια και 10 Λύκεια καθώς και το Εργαστήριο Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νομού Κιλκίς (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Επίσης το 

Σεπτέμβριο του 1994 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

Κιλκίς. Είναι το μοναδικό Ι.Ε.Κ. στο Νομό Κιλκίς, είναι δημόσιο και εποπτεύεται από 

τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 με 

το Π.Δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. 179/6-9-99/τ.Α') ως παράρτημα του ΤΕΙ/Θ., με έδρα το 

Κιλκίς.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την 

εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και 

την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με 

δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση. Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται 

γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση 

παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο σκέλος της οργάνωσης, 

περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων 

κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη 

χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα 

έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που 
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εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και 

θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι 

παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, 

είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης. 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου 

Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας 

 Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία προτύπων 

σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών 

 Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και 

άλλων συναφών με έτοιμο ένδυμα δράσεων 

 Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, 

εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ 

ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας 

(ateliers) 

 Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων 

 Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης 

 Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων 

υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 

 Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

Έτοιμο, σύγχρονο, ακριβό αλλά εγκαταλειμμένο έξω από την πόλη του Κιλκίς 

βρίσκεται από τον Δεκέμβριο του 2013 το κτίριο που χτίστηκε ως παράρτημα του 

Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, για να στεγάσει το Τμήμα 

σχεδιασμού παραγωγής και ενδυμάτων. Πρόκειται για ακόμη μία συνέπεια του σχεδίου 

«Αθηνά», που αφορούσε συγχωνεύσεις, καταργήσεις και μετονομασίες ιδρυμάτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της εν λόγω αναδιαρθρώσεως το τμήμα της 

Σίνδου καταργήθηκε και μετονομάστηκε σε σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης, 

εντάχθηκε διοικητικώς στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών), χωρίς όμως να έχει 

μεταβιβαστεί και η κυριότητα του κτιρίου, ενώ γεωγραφικώς βρίσκεται στο Κιλκίς.  

Λύση διαφαίνεται τους τελευταίους μήνες και είναι «ανοιχτό» το ενδεχόμενο της 
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λειτουργίας του πρώτου (χειμερινού) εξαμήνου του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 

στις νέες εγκαταστάσεις 

 

2.6.2.3 Πρόνοια - Κοινωνική Μέριμνα 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Στο Δήμο Κιλκίς λειτουργούν, συνολικά, 9 Ομάδες Δράσης του Προγράμματος οι 

οποίες έχουν έδρα στους εφτά παλιούς Καποδιστριακούς Δήμους και εξυπηρετούν 300, 

περίπου, άτομα ετησίως 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά 

προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη 

φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν 

τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η 

υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση 

ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού. 

Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των 

ηλικιωμένων και των ατόμων με Αναπηρία, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους 

στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την 

οικογενειακή ζωή. 

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική 

φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. 

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά 

οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, 

νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό. 

Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των 

ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, 

ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν 

άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος. 

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η 

νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη 

μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων 
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καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους. 

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση 

εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς 

και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών 

βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που 

προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. 

 

Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 

Το πρόγραμμα «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής 

προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών. 

Στόχος είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής τους. 

Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, 

φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια 

στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των 

εξυπηρετούμενων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους. 

 Οι υπηρεσίες του προγράμματος απευθύνονται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους 

ηλικιωμένους, σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και άλλων ειδών αναπηρίες, που 

κατοικούν στην πόλη του Κιλκίς, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους, που 

δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας και που το εισόδημα τους, δεν τους 

επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στο Κιλκίς ξεκίνησε τη λειτουργία του 

στις 15.09.2006 μετά από σχετικό αίτημα σημαντικών φορέων του Νομού. 

Το ΚΕΘΕΑ στην προσπάθειά του να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές 

της χώρας ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτό το αίτημα. 

Έτσι, το Συμβουλευτικό αυτό Κέντρο, απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 

και τις οικογένειές τους στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κιλκίς. 

Στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου, είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

υποστήριξης σε χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, η ενημέρωση και υποστήριξη του 
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οικογενειακού περιβάλλοντός τους καθώς και η κινητοποίηση των εξαρτημένων για 

θεραπεία. 

Επιπλέον, στόχος είναι η γενικότερη ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν 

τη χρήση ουσιών και την εξάρτηση, καθώς και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 

και τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

 

Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Πρόκειται για Σταθμούς που είχαν συσταθεί είτε ως Κρατικοί Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και μεταβιβάστηκαν στους Ο.Τ.Α είτε για Σταθμούς που 

συνέστησαν οι πρώην Δήμοι του πριν τη συγχώνευσή τους στον ενιαίο Δήμο Κιλκίς , 

ως ίδια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ως υπηρεσίες του Δήμου, και 

συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών 

σταθμών Δήμου Κιλκίς» 

Σήμερα λειτουργούν 6 παιδικοί σταθμοί και 2 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, που σε καμία 

περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων ειδικά στην πόλη του Κιλκίς, και 

φιλοξενούν 280 παιδιά (βρέφη και νήπια),  με τις εγγραφές για τη σχολική περίοδο 2017 

– 2018 να έχουν ως εξής: 

Πίνακας 2.13 

Εγγραφές Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών (σχολικό έτος 2017-2018) 

Παιδικός Σταθμός Νήπια Βρέφη 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Κιλκίς 55 - 

Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κιλκίς 60 32 

Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κιλκίς 62 14 

Παιδικός Σταθμός Σταυροχωρίου 22 - 

Παιδικός Σταθμός Χέρσου 15 - 

Παιδικός Σταθμός Νέας Σάντας 20 - 

ΣΥΝΟΛΟ 234 46 
Πηγή: Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Δήμου Κιλκίς 

 

Μονάδες Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ.  

Παιδικός Σταθμός «Αστεράκια» και Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ» 

Πρόκειται για μονάδες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 

Σκοπός των μονάδων αυτών είναι η καθημερινή φύλαξη και η σωστή απασχόληση 

νηπίων και βρεφών. Επίσης προβλέπεται η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η 

διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων και βρεφών, η πολύπλευρη νοητική, 

συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των νηπίων και των βρεφών, η 
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προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο 

σχολικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα, βοηθούν τα νήπια και τα βρέφη: 

 Να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις του, 

κινητικές και νοητικές. 

 Να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις 

σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό. 

 Να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά 

και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας των μαθηματικών και της αισθητικής. 

 Να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν 

στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και 

 Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και μέσα στο πλαίσιο του 

οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και 

ομάδας. 

 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

Ο θεσμός της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών δεν είναι νέος. Από τη δεκαετία 

του 1980 οι Ο.Τ.Α. προχώρησαν στη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Οι βάσεις ωστόσο για την ανάπτυξη του θεσμού των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν το 1994, μέσα από 

τη συνεργασία τεσσάρων φορέων: της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) , του 

Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), του Ινστιτούτου Εργασίας της 

Γ.Σ.Ε.Ε. και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

Η πλειοψηφία των Κ.Δ.Α.Π. που λειτουργούν σήμερα, ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ 

και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

Το Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Κιλκίς είναι δομή ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», παρέχοντας ουσιαστικά 

δωρεάν τις υπηρεσίες του στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών -

ηλικίας 5 έως 12 χρόνων- μέσω της ενασχόλησης τους με τις τέχνες και τον πολιτισμό. 

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν την κοινωνικότητα τους, να ψυχαγωγηθούν, να 

καλλιεργήσουν τις αισθητικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, να εκφράσουν την 
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φαντασία τους, να εξερευνήσουν τα ταλέντα τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση 

τους και την έκφραση των συναισθημάτων τους. 

 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.) 

Το Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. είναι δομή, επίσης, ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», Με γνώμονα πάντα τη θετική παρέμβαση το 

Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. προσφέρει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για το κάθε 

παιδί, έφηβο, άτομο, καθώς δεν υπάρχει όριο ηλικίας στη συμμετοχή και 

παρακολούθηση του προγράμματος. 

Σκοπός του προγράμματος είναι: η δημιουργική απασχόληση νέων με αναπηρίες, η 

κοινωνική ένταξή τους, η στήριξη των οικογενειών τους και η βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής των ιδίων και των οικογενειών τους 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. με Α.) 

εξυπηρετεί όλο το Νομό Κιλκίς και συγκεκριμένα 31 παιδιά ετησίως. 

 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 

Στην πόλη του Κιλκίς λειτουργεί ένα Κ.Α.Π.Η., επί της οδού Γ. Καπέτα  (απέναντι από 

το Δημαρχιακό Μέγαρο), ενώ παλιότερα υπήρχε και ένα δεύτερο το οποίο, όμως έχει 

διακόψει τη λειτουργία του, για λόγους οικονομίας.  

Αποσκοπεί στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή της ιδρυματοποίησης των 

ηλικιωμένων και της διατήρησης του ενδιαφέροντός τους για τον κοινωνικό τους 

περίγυρο, αφενός μέσω της ενεργοποίησης των ίδιων και αφετέρου μέσω της 

κινητοποίησης του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινότητας για τα άτομα τρίτης ηλικίας 

Πιο συγκεκριμένα, το Κ.Α.Π.Η. προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες 

 Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο που προσφέρει ροφήματα, 

αναψυκτικά, κ.λ.π., όπου τα μέλη βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση. 

 Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους. 

 Φυσικοθεραπεία 

 Εργοθεραπεία 

 Ιατρική Φροντίδα με ιατρό, συνταγογράφηση και οδηγίες για 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 

 Οργανωμένη ψυχαγωγία (ολοήμερες και ημερήσιες εκδρομές) 

 Εορταστικές εκδηλώσεις στο Εντευκτήριο του Κ.Α.Π.Η. και σε άλλους χώρους  
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Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Κιλκίς «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ» 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του έτους 2010 και αποτελεί συλλογική 

προσπάθεια του Δήμου Κιλκίς, του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς και του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Κιλκίς.  

Δίνει τη δυνατότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 

φαρμακευτικής κάλυψης σε μια σειρά πολιτών, οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο 

βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής. Ειδικότερα, απευθύνεται σε πολίτες άπορους, 

ανασφάλιστους, αναξιοπαθούντες, διερχόμενους μετανάστες προσωρινά χωρίς 

νομιμοποιητικά έγγραφα, και σε όσους πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού 

λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου. 

Παράλληλα το κέντρο διαχειρίζεται τα αποθέματα οικιακών φαρμάκων, τα οποία για 

κάποιο λόγο οι πολίτες δεν τα χρειάζονται πλέον, και ως συνήθως καταλήγουν στα 

σκουπίδια. 

Εικόνα 2.7 

Εξωτερική άποψη Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου 

Πηγή: Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς 

 

Προνοιακές δομές άλλων φορέων στο δήμο Κιλκίς 

Oίκος Eυγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς 

Στην περιφερειακή οδό του λόφου του Αη Γιώργη Κιλκίς λειτουργεί από το 1992 σε 

χώρο 5,56στρ. της Ι.Μ. Πολυανής και Κιλκισίου ο «Oίκος Eυγηρίας & Θεραπευτήριο 

Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς» που υπάγεται διοικητικά στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επί της ουσίας πρόκειται για 

γηροκομείο, μία μικρή μονάδα κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως 
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πασχόντων που έχει δυνατότητα περίθαλψης 41 ατόμων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 

κατασκευή του ιδιόκτητου κτιρίου δυναμικότητας 50 κλινών, στην περιοχή των Γ' 

Εργατικών Κατοικιών (2
ο
χλμ. Κιλκίς - Προμαχώνα). 

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Κιλκίς «βηματίΖΩ» 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ» 

ιδρύθηκε το 1994 στην πόλη του Κιλκίς και σήμερα αριθμεί σχεδόν 200 μέλη. 

Ο Σύλλογος έχει ως κύριο σκοπό του, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ατόμων 

με αναπηρία και κύριο μέλημα του είναι να αποκτήσουν αυτά τα άτομα την θέση που 

τους αξίζει στην Κοινωνία. Έτσι ο Σύλλογος προσπαθεί να δημιουργεί τις κατάλληλες 

συνθήκες αλλά και τις ευκαιρίες, να οργανώσει και να συντονίσει οποιεσδήποτε δράσεις 

θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση του σκοπού του. Για τον λόγο αυτό συνεχώς θέτει, 

προγραμματίζει και υλοποιεί στόχους, όπως: 

 Βοήθεια των ατόμων με αναπηρία να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως 

ισότιμα μέλη. 

 Βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία. 

 Παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρία και στους γονείς και 

κηδεμόνες τους. 

 Υποστήριξη προς τα άτομα με αναπηρία ώστε να ενσωματωθούν στην αγορά 

εργασίας. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου περιβάλλοντος σε θέματα 

αναπηρίας. 

 Εκδόσεις εντύπων με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινωνικού 

συνόλου για τα άτομα με αναπηρία. 

 Διοργάνωση ψυχαγωγικών-καλλιτεχνικών- αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων 

για άτομα με αναπηρία. 

 Διάδοση προγραμμάτων και μεθοδολογίας για άτομα με αναπηρία. 

 Δημιουργία Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας. 

 Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. 

 Δημιουργία Προστατευμένων Παραγωγικών Εργαστηρίων. 

 

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» (Κ.Κ.Σ.) είναι Ν.Π.Ι.Δ με τη μορφή Εταιρείας 

Αστικού Τύπου μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει συσταθεί από την Νομαρχία 

Κιλκίς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ο οποίος 
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στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία 

Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ»), σύμφωνα με το νόμο 2072/92 και τις σχετικές διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα το φθινόπωρο του 1994 και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1995. 

Βασικοί σκοποί της εταιρείας, από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, είναι : 

 Η υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων 

 Η κατάρτιση και αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 Η δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης και Υποστήριξης 

 Η υποστήριξη της οικογένειας ατόμων με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η παραμονή του αναπήρου ατόμου στην οικογένεια 

 Η προληπτική ιατρική-πρώιμη διάγνωση ψυχικών διαταραχών, κινητικών 

διαταραχών, νοητικής καθυστέρησης που προκύπτουν εκ γενετής από ασθένεια 

ή/ και από ατύχημα 

 Ειδικά προγράμματα ψυχαγωγίας και αθλητισμο 

 Η προώθηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, δικτύου πληροφόρησης και 

προώθησης δια μέσου αυτού προγραμμάτων κατάρτισης και ενημέρωσης 

 Η προώθηση προγραμμάτων διαφώτισης για το τι είναι και δεν είναι αναπηρία, 

για την αποδυνάμωση και απομυθοποίηση του φαινομένου της αναπηρίας και 

των προκαταλήψεων, που το συνοδεύουν, μέσα από τον έντυπο λόγο 

 Η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

τους καθ’ όλην κατά κατηγορία αναπηρίας φορείς για την προώθηση των 

αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος 

 Η συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και 

γνώσεων των προαναφερθέντων ζητημάτων 

 Η προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων στον τομέα του συντονισμού , του 

προγραμματισμού και της σύνδεσης της κατάρτισης για τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας 

 Η δημιουργία δικτύων με φορείς κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα ή στις 

χώρες της Ε.Ε. για την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες 

 Η δημιουργία παραγωγικών ειδικών κέντρων και προστατευομένων 

εργαστηρίων για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες 

 Η εκπαίδευση επιστημονικού ή άλλου προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής 

προστασίας και στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες 
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Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Κιλκίς «ΚΟΥΡΟΣ» 

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Κιλκίς «ΚΟΥΡΟΣ» ιδρύθηκε 

σύμφωνα με την 38/27.11.02 απόφαση του Πρωτοδικείου Κιλκίς και είναι μέλος της 

Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Α.ΟΜ.Α.μεΑ.). 

Έχει ως στόχο την βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων στα αθλήματα που ταιριάζουν σε 

άτομα με αναπηρία, καθώς και τη συμμετοχή τους σε αγώνες και σε άλλες αθλητικές 

δραστηριότητες. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η προετοιμασία των 

αθλητών σε όλη την διάρκεια του χρόνου και η προσπάθεια των παιδιών να 

συμμετάσχουν σε όσους περισσότερους αθλητικούς αγώνες μπορούν προκειμένου να 

καλλιεργήσουν την κιναισθητική τους ικανότητα και την αντίληψη, να αποκτήσουν 

βασικές γνώσεις προπονητικής και ομαδικού πνεύματος, καθώς και να μάθουν να 

σέβονται τους αντιπάλους τους και να αναπτύσσουν το αίσθημα της κοινωνικής 

ευθύνης, με μοναδικό εφόδιο τους τη θέληση. 

 

2.7 Πολιτισμός 

2.7.1 Αρχαιολογικοί χώροι 

Στο Δήμο Κιλκίς υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, με σημαντικότερους από 

αυτούς να βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: 

1. Περιοχή Παλατιανού της κοινότητας Γερακαριού: Έχει προταθεί η συσχέτιση 

της πόλης με το αρχαίο Ίωρον, ενός από τα αστικά κέντρα της αρχαίας 

Κρηστωνίας, χωρίς ακόμη να έχει τούτο επιβεβαιωθεί επιγραφικά. Τα πλούσια 

ευρήματα της περιοχής ξεκινούν από τον 3ο και 4ο π.Χ. αιώνα 

Εικόνα 2.8 

Γενική άποψη από τον αρχαιολογικό χώρο Παλατιανού 

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
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2. Περιοχή Παλαιού Γυναικοκάστρου: Βυζαντινή κυρίως πόλη με επιβλητικό 

βυζαντινό φρούριο που στεφανώνει την κορυφή απόκρημνου λόφου σε μικρή 

απόσταση από το νεκροταφείο της εποχής του Σιδήρου. Κτίστηκε στη θέση 

παλαιότερου, από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο, μεταξύ των ετών 

1328 -1341, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της περιφέρειας της 

Θεσσαλονίκης. Η ονομασία του οφείλεται στα ισχυρά τείχη του που κατά το 

θρύλο καθιστούσαν δυνατή την υπεράσπισή του ακόμη και από γυναίκες, όπως η 

μυθιστορηματική Μαρουλία που αναφέρεται σε μεταγενέστερες γραπτές πηγές. 

Εικόνα 2.9 

Γενική άποψη του Βυζαντινού Φρουρίου 

 
Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

3. Περιοχή Κολχίδας του Δήμου Κιλκίς. Ανακαλύφθηκε παλαιοχριστιανικός 

οικισμός και τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική (τέλη 5ου αιώνα μ.Χ.), 

στην οποία διατηρούνται ίχνη από βυζαντινές τοιχογραφίες του 12ου αιώνα 

4. Περιοχή Χωρυγίου: οικισμός και νεκροταφείο προϊστορικών και ιστορικών 

χρόνων στη θέση «Λαζαρίτσα» καθώς και προϊστορικός οικισμός στη θέση 

«Κιρέτς» 

5. Περιοχή Βαπτιστή: προϊστορικός οικισμός και νεκροταφείο ιστορικών χρόνων 

κοντά στον οικισμό Κυριακαίικα 

6. Περιοχή Μεταλλικού: Δύο προϊστορικοί οικισμοί στις θέσεις «Ξυνό Νερό» 

και «Ντουχ» καθώς και οικισμός και νεκροταφείο των ιστορικών χρόνων στη 

θέση «Τρανός Λόφος» πλησίον του οικισμού 
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2.7.2 Εκκλησίες 

Στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς υπάρχουν εκκλησίες (μεταβυζαντινές) που σώζονται 

από την εποχή της τουρκοκρατίας και μονές σημαντικού θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

1. Εκκλησία – Μονή Αγίου Γεωργίου Κιλκίς. Σημαντική μεταβυζαντινή (1830) 

στη θέση ομώνυμης μονής, τρίκλιτη, ξυλόστεγη, βασιλική μεγάλων 

διαστάσεων με ξύλινο τέμπλο και μοναδικό εσωτερικό διάκοσμο 

αντιπροσωπευτικό του 19ου μ.Χ. αιώνα 

2. Παλαιοχριστιανικός ναός του Άη Γιάννη στην Κολχίδα κτισμένος μέσα στη 

βραχοσπηλιά της Ζωοδόχου Πηγής με τοιχογραφίες που ανήκουν στο 12ο 

αιώνα 

3. Ιερός Ναός Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στη Μεγάλη Στέρνα (μεταβυζαντινή 

εκκλησία) 

4. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Χωρύγι του 1814, βασιλικού ρυθμού 

5. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Μεταλλικό του 1815 

6. Ερείπια Βυζαντινού Ναού στο Παλαιό Γυναικόκαστρο 

7. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στη Ξυλοκερατιά βασιλικού ρυθμού των αρχών 

του 19ου αιώνα. 

 

2.7.3 Αξιοθέατα – Χώροι Πολιτισμού 

2.7.3.1 Σπήλαιο Κιλκίς 

Το Σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στους πρόποδες του Λόφου του Αγίου 

Γεωργίου του Κιλκίς και κατατάσσεται στα αξιολογότερα της Ελλάδας. Η επιφάνεια 

του είναι σχετικά μεγάλη και ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει δύο 

ορόφους. Η υγρασία του παραμένει σταθερή στο 95% και η θερμοκρασία του δεν 

ξεπερνά τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα 

και χρονολογούνται 235 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η δημιουργία του σπηλαίου 

άρχισε όταν το νερό της βροχής κατάφερε να περάσει μέσα στα πετρώματα 

ελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα με αποτέλεσμα τη διάβρωση του πετρώματος 

από την όξινη δράση του. Έτσι με το νερό της βροχής ασβεστίτης εγκαθίσταται στο 

σπήλαιο, ο οποίος είναι βασικό υλικό των σχηματισμών του σπηλαίου. Το σπήλαιο 

ανακαλύφθηκε γύρω στο 1925 από τον λατόμο Γεώργιο Παυλίδη (Μπουλασίκη) ο 
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οποίος εργαζόταν και τυχαία βρέθηκε μπροστά στην είσοδο του σπηλαίου
11

. Η πρώτη 

χαρτογράφηση έγινε από την Άννα Πετροχείλου, το 1930, ενώ πολύ αργότερα το 

1986, το σπήλαιο έγινε επισκέψιμο ύστερα από κατάλληλες εργασίες αξιοποίησης οι 

οποίες ξεκίνησαν το 1977. 

Είναι ιδιαίτερης σπηλαιολογικής σημασίας καθώς εκεί που δεν υπάρχει ρεύμα αέρος 

δημιουργούνται μοναδικά στο είδος τους πέτρινα κοράλλια, σταλακτιτικός και 

σταλαγμιτικός διάκοσμος στους τοίχους, στις οροφές και στα δάπεδα λόγω του 

τινάγματος και σκορπίσματος των σταγόνων του νερού που πέφτει στο έδαφος, ενώ 

Εντός του σπηλαίου βρέθηκε μια πλούσια συλλογή απολιθωμένων οστών ζώων. 

Μετά από σύγχρονες επιστημονικές έρευνες που έγιναν από Τσέχους επιστήμονες 

στο σπήλαιο του Κιλκίς ανακαλύφθηκε πως το κλίμα του μπορεί να θεραπεύσει 

παθήσεις όπως το παιδικό άσθμα και δερματολογικές παθήσεις προερχόμενες από 

μολύνσεις και αλλεργίες. Μάλιστα στο σπήλαιο έχει δημιουργηθεί ξενώνας για την 

φιλοξενία ασθενών και την διεξαγωγή της θεραπείας αλλά, δυστυχώς, δεν 

χρησιμοποιείται, αφού δεν έχει τύχει της ανάλογης προβολής. Τέτοια οργανωμένα και 

αξιοποιημένα με θεραπευτικές ιδιότητες σπήλαια βρίσκονται και λειτουργούν 

κανονικά σε Τσεχία και Ρωσία εδώ και 30 χρόνια 

Εικόνα 2.10 

Άποψη Σπηλαίου Κιλκίς 

 

Πηγή: Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Κιλκίς 

 

                                                           
11

 Με την υπ’ αριθμ. 335/25.09.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς αποφασίσθηκε η 

ονομασία της πλατείας στην είσοδο του σπηλαίου σε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ (ΜΠΟΥΛΑΣΙΚ) 
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2.7.3.2 Ηρώο Μάχης Κιλκίς (19-21/06/1913) 

Το επιβλητικό, αυτό, ιστορικό μνημείο βρίσκεται νότια της πόλης του Κιλκίς, μέσα σε 

ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, κι είναι αφιερωμένο στους πεσόντες της 

αποφασιστικής και φονικής Μάχης του Κιλκίς. 

Στο κέντρο του περιβόλου, ακριβώς απέναντι από την είσοδο, επάνω σε ευρύχωρη 

οκταγωνική βάση ύψους περίπου ενός μέτρου είναι στημένο το μαρμάρινο 

σύμπλεγμα του Ηρώου της μάχης, στραμμένο όχι προς την είσοδο, αλλά 

βορειοανατολικά, προς την πόλη του Κιλκίς. Η βάση του συμπλέγματος είναι ένα 

μαρμάρινο βάθρο από λευκό καθαρό μάρμαρο - όπως και το σύμπλεγμα ύψους 

περίπου ενός μέτρου που οι δύο του πλευρές καλύπτονται από ανάγλυφο δάφνινο 

στεφάνι και η βορειοανατολική του πλευρά, στραμμένη προς την πόλη, έχει την 

επιγραφή: «Έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πατρίδος κατά την εν Κιλκίς μάχην τη 19, 20, 21 

Ιουνίου 1913». 

Όλο το μνημείο, από την οκταγωνική βάση ως την κορυφή, πρέπει να ξεπερνάει τα 

τέσσερα μέτρα. 

Εικόνα 2.11 

Ηρώο πεσόντων μάχης Κιλκίς - Λαχανά 

 
Πηγή: Γενικό Επιτελείο Στρατού 
 

Τα εγκαίνια του Ηρώου αυτού έγιναν τον Ιούλιο του 1928 από τον τότε πρωθυπουργό 

της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο. Σ’ αυτά ο εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς, 

εξηνταεννιάχρονος τότε, απάγγειλε το μεγαλόπνοο ποίημά του «Η πατρίδα προς τα 

τέκνα της». 
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2.7.3.3 Πολεμικό – Στρατιωτικό Μουσείο Κιλκίς  

Το Πολεμικό – Στρατιωτικό Μουσείο του Κιλκίς είναι ίσως το παλαιότερο μουσείο 

από όσα ίδρυσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς λειτουργεί από το 1966. 

Βρίσκεται σε απόσταση ενός χλμ. από την πόλη, στο λόφο που έγινε η φονική μάχη 

του Κιλκίς (19-21 Ιουνίου 1913) μεταξύ του ελληνικού και του βουλγαρικού στρατού 

στη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου και η οποία έκρινε μαζί με εκείνη του 

Λαχανά την έκβαση του πολέμου υπέρ της Ελλάδας. 

Επέκταση των εκθεσιακών χώρων, με στόχο την αύξηση των επισκεπτών, έγινε το 

1996, και σ’ αυτό παρουσιάζεται με οπτικοακουστικό σύστημα η συγκλονιστική 

μάχη, πλαισιωμένη από έκθεση κειμηλίων ιστορικής σημασίας, όπως είναι οι σημαίες 

των πολεμικών σχηματισμών που συμμετείχαν, των Μεραρχιών και των 

Συνταγμάτων.  

 

2.7.3.4 Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς 

Η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κιλκίς, που λειτουργεί από το 1972-

1973 στην πόλη του Κιλκίς, σηματοδοτεί την αρχαιοελληνική κληρονομιά του 

ακριτικού Νομού Κιλκίς και συμπίπτει χρονικά με τον τυχαίο εντοπισμό ενός 

επιφανούς ευρήματος, του Κούρου της Ευρωπού, που κυριαρχεί στον εκθεσιακό του 

χώρο. 

Στις αίθουσές του εκτίθενται ανασκαφικά, αλλά και τυχαία ευρήματα από παραδόσεις 

ιδιωτών, αγγεία, γλυπτά, νομίσματα και κοσμήματα, που προέρχονται από 

αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής. 

Το μικρό σε διαστάσεις κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου περιλαμβάνει τρεις 

αίθουσες εκθέσεων με προθήκες, με επιτοίχια ή στημένα σε βάσεις αγάλματα και 

αναρτημένους πίνακες εποπτικού υλικού, που ακολουθούν χρονολογική, κατά το 

δυνατόν, διάταξη και διαμορφωμένο αύλειο χώρο, στο κέντρο του οποίου έχει 

διαμορφωθεί κλιμακωτή κρηπίδα για την έκθεση ογκωδών γλυπτών και 

αρχιτεκτονικών μελών. 

 

2.7.3.5 Λαογραφικό Μουσείο Κιλκίς 

Το Λαογραφικό Μουσείο Κιλκίς στεγάζεται σε κτίριο αρχιτεκτονικής ύστερου 

νεοκλασικισμού του 19ου αιώνα, το οποίο πριν από το 1913 στέγαζε βουλγαρικό 

δημοτικό σχολείο. Κατά τη διάρκεια της μάχης του Κιλκίς το 1913 καταστράφηκε, 

αλλά το 1923, με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, άρχισε να επισκευάζεται και 

χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο ενώ λειτούργησε και ως γυμνάσιο θηλέων μέχρι το 
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1980. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα νεοκλασικά κτίρια που διασώζονται στην 

πόλη του Κιλκίς. 

Το Λαογραφικό Μουσείο αποτελείται από 4 αίθουσες μέσα στις οποίες υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός λαογραφικών αντικειμένων και κειμηλίων. Εκτός από τους χώρους 

των εκθέσεων το μουσείο διαθέτει εργαστήριο συντήρησης-καθαρισμού 

αντικειμένων καθώς και αίθουσα προβολών-εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 

2.7.3.6 Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης 

Το Μουσείο στεγάζεται σε νεόδμητο κτίσμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής εξωτερικά 

και μοντέρνου στυλ εσωτερικά, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη, και δημιουργήθηκε με 

αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, από τον πρώην Δήμο Δοϊράνης σε 

συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων 

Υγροτόπων και εξοπλίσθηκε από το νυν Δήμο Κιλκίς 

Σκοπός του είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα υγροτοπικά 

οικοσυστήματα και ειδικότερα για τη Λίμνη Δοϊράνη. Η μόνιμη έκθεση παρουσιάζεται 

σε μεγάλα έγχρωμα πανό, με οθόνες, φωτογραφίες των πτηνών και των φυτών, χάρτες 

που αφορούν στους υπάρχοντες υδροβιότοπους στον ελλαδικό χώρο, όπως και για τη 

ζωή των ψαράδων στη περιοχή. 

Εικόνα 2.12 

Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης 

 
 Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων - Υγρότοπων (ΕΚΒΥ) 
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2.7.3.7 Οθωμανικό λουτρό 

Πρόκειται για ένα μοναδικό λουτρικό κτίσμα, από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα της 

οθωμανικής φάσης της ζωής της πόλης του Κιλκίς.  

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1825/54663/16.10.2001 απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού (ΦΕΚ 1370/τεύχος Β΄/18.10.2001) το συγκεκριμένο κτίσμα 

χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.  

Αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία και αυτός είναι ο βασικός λόγος της μη αξιοποίησης του. 

 

2.7.3.8 Μουσείο Αντιγράφων Βυζαντινών Εικόνων και έργων Ελλήνων Ζωγράφων 

Δροσάτου 

Το Μουσείο στεγάζεται στην ανακαινισμένη παλιά εκκλησία της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου του οικισμού Δροσάτου της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης, που 

χρονολογείται από το 1831. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει έκθεση αντιγράφων 

αγιογραφιών από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και λειτουργεί από το 2002. 

 

2.7.3.9 Ιστορικό Μουσείο «Γρηγόρης Αυξεντίου» 

Πρόκειται για το πρώην στρατιωτικό φυλάκιο του οικισμού Ακρίτα της Δημοτικής 

Ενότητας Δοϊράνης, το οποίο μετατράπηκε σε Ιστορικό Μουσείο με την επωνυμία: 

«Γρηγόρης Αυξεντίου» εις μνήμην του ήρωα εθνομάρτυρα του κυπριακού 

απελευθερωτικού αγώνα και υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α., που υπηρέτησε εκεί μέρος της 

θητείας τους ως έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. 

Η πρωτοβουλία για τη μετατροπή του φυλακίου σε Μουσείο ανήκει στο Δήμο Λύσης 

Κύπρου σε συνεργασία με το Δήμο Κιλκίς και η τελετή εγκαινίων έγινε στις 03.04.2016 

από τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου κ. Χριστόφορο Φωκαΐδη. 

 

2.8 Παραγωγικοί τομείς και η συμβολή τους στην τοπική οικονομία 

2.8.1 Πρωτογενής Τομέας 

Η διαθέσιμη γεωργική γη στην Π.Ε. Κιλκίς είναι περίπου 1.060 χιλ. στρ. και καλύπτει 

το 45% της συνολικής έκτασης. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αποτελούν πολύ μικρό 

ποσοστό της γεωργικής γης (μόλις 21,1%). Το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό της ξηρικής 

γης έχει επιβάλλει την εκτεταμένη καλλιέργεια σιτηρών και περιόρισε τις καλλιέργειες 

του βαμβακιού, τεύτλων και κηπευτικών. 

Ο Δήμος Κιλκίς με κριτήριο γεωργικά, κλιματολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 

διαχωρίζεται σε τρεις περιοχές: 
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1. Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς, Κρουσσών και Γαλλικού 

Επικρατούντες κλάδοι φυτικής και ζωικής παραγωγής είναι τα σιτηρά, ο καπνός 

(Μπασμάς), η αιγοπροβατοτροφία, η γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία και οι 

θηλάζουσες αγελάδες. Η περιοχή αυτή είναι από τις πιο προβληματικές της Π.Ε. 

Κιλκίς, αφού θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρδευόμενες εκτάσεις της περιοχής 

αποτελούν μόλις το 3,8% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. 

2. Δημοτικές Ενότητες Δοϊράνης και Μουριών 

Επικρατούν και ποτιστικές και ξηρικές καλλιέργειες (βαμβάκι, καλαμπόκι, 

μηδική και χειμερινά σιτηρά, αλιεύματα), ενώ η δενδροκομία και η κτηνοτροφία 

αποτελούν σημαντικούς κλάδους για την περιοχή. 

3. Δημοτικές Ενότητες Πικρολίμνης και Χέρσου 

Καλλιεργούνται ποτιστικές (βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική) και ξηρικές 

καλλιέργειες (χειμερινά σιτηρά). Είναι ιδιαίτερα προβληματική περιοχή με τα 

σιτηρά να αποτελούν το 95,3% της έκτασης που καταλαμβάνουν οι κύριοι 

κλάδοι φυτικής παραγωγής. Οι αρδευόμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν το 9% της 

χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. 

Την τελευταία δεκαετία, η παραγωγή στο γεωργικό τομέα του Νομού αλλά και του 

Δήμου Κιλκίς παρουσίασε σημαντική κάμψη. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 

τις μειώσεις της παραγωγής των διαφόρων καλλιεργειών αλλά και τις μεταβολές των 

προϊόντων ζωικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή παραδοσιακών 

προϊόντων όπως είναι το σιτάρι, ο καπνός, διάφορα κηπευτικά, ζωοκομικά προϊόντα 

παρουσίασαν είτε μείωση είτε στασιμότητα. 

Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς έχουν αναγνωρίσει, έγκαιρα, ότι τα προϊόντα με 

γεωγραφική προέλευση είναι εξ ορισμού ευεργετικά για την περιοχή του Κιλκίς και 

ότι μπορούν να της προσφέρουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για μια 

βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά τοπική ανάπτυξη. Έτσι, 

αναδεικνύοντας ορισμένα δυνατά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα της περιοχής, 

όπως: 

 Τα επώνυμα τυροκομικά Π.Ο.Π. προϊόντα και ο Π.Γ.Ε. οίνος, 

 η διαθεσιμότητα πλούσιας ποιοτικής α΄ ύλης όπως το σιτάρι, το κρέας και το 

γάλα για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, 

 μοναδικός συνδυασμός περιβαλλοντικών συνθηκών (έδαφος, κλίμα) 

απαραίτητος για την καλλιέργεια και παραγωγή ιδιαίτερων σε γεύση και 

θρεπτικές αξίες προϊόντων, 
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 η αποκλειστική τεχνογνωσία παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων όπως αυτή 

μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά διατηρώντας μια πολύτιμη πολιτισμική 

παράδοση. 

Όσο αφορά την κτηνοτροφία, η περιοχή του Κιλκίς έχει μακρόχρονη παράδοση. 

Απαντώνται όλοι οι κλάδοι της ζωικής παραγωγής με κυρίαρχους βέβαια τα βοοειδή, 

τα αιγοπρόβατα καθώς και την ορνιθοτροφία, ωστόσο σύμφωνα με συγκριτικά  

στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2011 και 2014, στο Δήμο Κιλκίς παρουσιάζεται 

μείωση σε όλα τα είδη ζώων. 

 

Πίνακας 2.14 

Ζωικό κεφάλαιο στον Δήμο Κιλκίς (2011 - 2014) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ 2014 

1 Βοοειδή 18.240 19.546 

2 Πρόβατα - Αίγες 134.592 120.922 

3 Χοίροι 623 944 

4 Όρνιθες 80.000 413.200 

5 Κυψέλες μελισσών 5.002 6.197 

6 Κονικλοειδή 595 380 

7 Ίπποι 114 127 

Πηγή: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ) 

 

2.8.2 Δευτερογενής Τομέας 

Ο Δευτερογενής τομέας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70 ήταν ανύπαρκτος στο 

Νομό Κιλκίς. Από τα μέσα όμως της δεκαετίας ξεκίνησε η εκβιομηχάνιση του 

Νομού. 

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 1078/71 (ΦΕΚ 273/τεύχος Α΄/27.12.1971) για πρώτη 

φορά ο Νομός Κιλκίς βρέθηκε σε υψηλότερη ζώνη κινήτρων από τον Νομό 

Θεσσαλονίκης. 

Η πορεία ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις, 

κυρίως λόγω της έλλειψης σταθερής πολιτικής στον επενδυτικό τομέα, αλλά και λόγω 

των προβλημάτων στις γειτονικές χώρες (ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, ο 

οικονομικός αποκλεισμός προς την Π.Γ.Δ.Μ. κ.α.) 

Αρχικά η πορεία ανάπτυξης ήταν ανοδική με την εγκατάσταση στην Βιομηχανική 

Περιοχή Σταυροχωρίου και στην ευρύτερη περιοχή, σημαντικών μεταποιητικών 

μονάδων όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε στο νομό μια τάση 
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αποβιομηχάνισης, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην Περιφέρεια, λόγω της 

μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε γειτονικές χώρες, κατά 

πρώτο λόγο στη Βουλγαρία (Σαντάνσκι, Γκότσε Ντέλτσεφ) και κατά δεύτερο στη 

FYROM (Γευγελή) όπου λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. 

Η αποβιομηχάνιση αυτή έχει πλήξει πολλούς κλάδους της μεταποίησης με πρώτο 

αυτό του ενδύματος. 

Η ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου αποτελεί τη μόνη αυτοδιαχειριζόμενη βιομηχανική περιοχή 

της χώρας και κατά συνέπεια από τις πιο οργανωμένες και δυναμικές. Η ΒΙ.ΠΕ αυτή 

είναι εγκατεστημένη σε μια έκταση 1.612 στρ. Διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, δίκτυο 

ύδρευσης, φυσικό αέριο, πυροσβεστικό σταθμό, ιατρείο Πρώτων Βοηθειών με 

ασθενοφόρο όχημα ενώ έχει άμεση σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο. Πάντως οι 

αριθμοί έχουν τη δική τους αμείλικτη αλήθεια αφού σύμφωνα με επίσημη καταγραφή 

στις αρχές του 2015, στη ΔΙΒΙΠΕΚ λειτουργούσαν 29 βιομηχανικές μονάδες ενώ 

ήταν ανενεργές 23, δηλαδή περίπου το 50% των συνολικών μονάδων. 

Μια δεύτερη ΒΙ.ΠΕ. είναι αυτή στην περιοχή της Νέας Σάντας και Αγίου 

Παντελεήμονα (Δημοτική Ενότητα Γαλλικού), σε μικρή απόσταση από τη 

Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί περίπου 30 βιομηχανίες, χωρίς όμως να διαθέτει τις 

υποδομές και την οργάνωση της ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου. Πέραν των δύο αυτών 

οργανωμένων ΒΙ.ΠΕ. υπάρχουν άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανιών σε διάφορες 

περιοχές. 

Με βάση τα στοιχεία (Αύγουστος 2015) του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Κιλκίς, στο νομό δραστηριοποιούνται 4.634 επιχειρήσεις, αριθμός 

πολύ μικρότερος συγκριτικά με τις 7.734 επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο του 2010. Η 

κατανομή των επιχειρήσεων του νομού ανά Δημοτική Ενότητα και Τομέα και δήμο 

φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2.15 

Αριθμός επιχειρήσεων ανά Δημοτική Ενότητα και ανά Τμήμα (έως 31.08.2015) 

Δημοτική Ενότητα Εμπορικό Μεταποίηση Υπηρεσίες 

Δ.Ε. Γαλλικού 98 147 88 

Δ.Ε. Δοϊράνης 15 10 33 

Δ.Ε. Κιλκίς 642 246 888 

Δ.Ε. Κρουσσών 59 44 86 

Δ.Ε. Μουριών 51 11 61 

Δ.Ε. Πικρολίμνης 111 94 134 

Δ.Ε. Χέρσου 29 43 66 

Σύνολο Δ. Κιλκίς 1.005 595 1.356 

Σύνολο Ν. Κιλκίς 1.537 989 2.108 

Πηγή: ΕΒΕ Κιλκίς – Ιδία επεξεργασία 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 83 
 

2.8.3 Τριτογενής Τομέας 

Η γεωγραφική της θέση της περιοχής, το γεγονός της εγγύτητας του λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης, οι τρεις είσοδοι – έξοδοι της χώρας (τελωνεία Ευζώνων, Δοϊράνης, 

Ειδομένης), η διέλευση του άξονα Π.Α.Θ.Ε. (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – 

Εύζωνοι), το διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελούν σημαντικά αλλά και μοναδικά 

στοιχεία που δημιουργούν ρεαλιστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης τόσο στο εμπόριο όσο 

κυρίως και στις υπηρεσίες. 

Η διέλευση από το τελωνείο των Ευζώνων οχημάτων παντός τύπου και ανθρώπων 

συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής στον τριτογενή τομέα τόσο στο εμπόριο όσο και 

στον τουρισμό. 

Ο τριτογενής τομέας στο νομό Κιλκίς κατέχει την πρώτη θέση στην τοπική οικονομία με 

αποτέλεσμα το 37,90% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Νομού Κιλκίς το 2001 

και το 56,37% το 2011 να εργάζονται στον τριτογενή τομέα.  

Στο Δήμο Κιλκίς, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του το 2011 ήταν 19.734 άτομα, ο 

τριτογενής τομέας καταλαμβάνει το 57,99% της απασχόλησης (το αντίστοιχο ποσοστό 

το 2001 ήταν 39,71%) αποτελώντας το βασικότερο τομέα του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού του Δήμου Κιλκίς αφού τα αντίστοιχα ποσοστά του πρωτογενή και 

δευτερογενή τομέα είναι 15,13% και 26,88% αντίστοιχα. 

Ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των 

επιχειρήσεων, ωστόσο ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον τομέα του τουρισμού. 

Η τουριστική κίνηση στο Νομό Κιλκίς και κατ’ επέκταση στο Δήμο Κιλκίς, όπως αυτή 

εμφανίζεται μέχρι σήμερα, δεν είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος του χώρου, 

παρουσιάζει δε διακυμάνσεις ως προς το μέγεθος της. Λόγω της γεωγραφικής θέσης του 

νομού, η περιοχή έχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό διερχομένων, ωστόσο ο μεγαλύτερος 

αριθμός επισκεπτών δε διανυκτερεύει στην περιοχή αλλά καταλήγει στα γειτονικά 

μεγάλα αστικά κέντρα. 

Σημαντικό κομμάτι των επισκεπτών ανήκουν στην κατηγορία του Θρησκευτικού 

Τουρισμού. Οι επισκέπτες στα Μοναστήρια του νομού ανέρχονται σε περίπου 80.000 

επισκέπτες ετησίως. Ο αριθμός αυτός είναι ανοδικός κάθε έτος και θα πρέπει να 

συγκριθεί με τους ανάλογους αριθμούς της περιόδου 1992-1994 όπου η θρησκευτική 

τουριστική κίνηση ανέρχονταν σε περίπου 5000 επισκέπτες ετησίως. 

Οι τουριστικές υποδομές είναι συγκριτικά με όμορους Νομούς της Κεντρικής 

Μακεδονίας περιορισμένες, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των κλινών όσο και την 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 84 
 

ποιότητα αυτών, με σημαντικές, όμως προσπάθειες και επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, 

κυρίως στην πόλη του Κιλκίς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Αξιολόγηση εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

3.1 Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας 

Σύμφωνα με την Τριμηνιαία Έκθεση τρίτου τριμήνου 2017 για την ελληνική οικονομία 

του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο δείκτης 

οικονομικού κλίματος το τρίτο τρίμηνο του 2017 ενισχύεται σε σχέση με το δεύτερο 

τρίμηνο, αλλά και συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η ανάκαμψη 

του δείκτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 είναι συμβατή με το ρυθμό μεγέθυνσης της 

οικονομίας, και η ενίσχυσή του κατά τους τελευταίους μήνες είναι συνεπής με την 

προσδοκία ότι αυτός ο ρυθμός θα επιταχυνθεί, τουλάχιστον κατά το τρίτο τρίμηνο του 

έτους. Αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται χαμηλότερα από τα επίπεδα της 

υπόλοιπης Ευρώπης, η βελτίωσή του είναι αξιοσημείωτη. Αντανακλά κατά κύριο λόγο 

την άμβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος 

Οικονομικής Πολιτικής, όπως σε κάποιο βαθμό τη συνεχή φέτος ενίσχυση της 

δραστηριότητας σε εξωστρεφείς κλάδους, όπως η Μεταποίηση και ο Τουρισμός. Στην 

πλευρά των νοικοκυριών, σημαντικό είναι ότι δεν προέκυψαν από την πρόσφατα 

ολοκληρωθείσα αξιολόγηση νέα δημοσιονομικά μέτρα, για το 2018. Από την άλλη 

πλευρά, υφίστανται τις φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις των περσινών 

δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Στο σύνολο των οικονομικών μονάδων της ελληνικής 

οικονομίας φαίνεται να διαμορφώνονται προσδοκίες ανάκαμψής της, έστω και με 

μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις 

Σε επίπεδο τομέων, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στην Ελλάδα βελτιώνονται 

σημαντικά το γ’ τρίμηνο του έτους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε όλους τους 

τομείς, εκτός από το Λιανικό Εμπόριο, όπου καταγράφουν επιδείνωση. Η βελτίωση 

είναι έντονη στην πλευρά της ζήτησης, όπου σημειώνεται άνοδος στο μέσο δείκτη 

τριμήνου στην πολύ χαμηλή κατά τα άλλα καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία, 

σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομική Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για το μήνα Οκτώβριο του 

2017, παρέμεινε, μεν, στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα, αλλά ανακόπηκε η  ανοδική  

τροχιά  του προηγούμενου  εξαμήνου. 

Όσο αφορά τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επίσης μειώθηκαν 

στο οκτάμηνο, κατά 27,1% σε σχέση με το 2016, και περιορίστηκαν σε €1.583 εκατ., 

όσες περίπου και την αντίστοιχη περίοδο του 2015, όταν το Δημόσιο αντιμετώπιζε 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 86 
 

τεράστιες ταμειακές δυσχέρειες. Προκειμένου να ανέλθουν οι πληρωμές για επενδύσεις 

στο προϋπολογισμένο ετήσιο ποσό (€6.750 εκατ.), θα πρέπει στο τελευταίο τετράμηνο 

του έτους να καταβληθούν €5.167 εκατ. Τούτων δεδομένων, είναι πολύ πιθανό να 

περικοπούν και οι πληρωμές για επενδύσεις, όπως συνέβη και το 2016, έτος στο οποίο η 

υστέρηση υλοποίησης του ΠΔΕ ήταν πολύ μικρότερη, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις 

και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού. 

Όσο αφορά την απασχόληση και την ανεργία και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 

Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η ανεργία στην Ελλάδα ήταν το Α΄ 

τρίμηνο του 2017 σε πτωτική τροχιά για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο (από το Β΄ τρίμηνο 

του 2014), καθώς κατήλθε στο 21,1%, από 23,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και 

23,3% το Α΄ τρίμηνο του 2017.  

Σε επίπεδο βασικών οικονομικών τομέων, ο Πρωτογενής Τομέας, μετά την παροδική 

αύξηση του Α΄ τριμήνου του 2017, παρουσιάζει εκ νέου πτώση στην απασχόληση του, 

ενώ σημειώνεται πως η πτωτική τροχιά της ξεκίνησε από το Β΄ τρίμηνο του 2014. Το Β΄ 

τρίμηνο. του 2017 η απασχόληση του περιορίστηκε κατά 14.200 άτομα ή 3%, δηλαδή 

από τους 417.000 εργαζόμενους στους 457.000. Αντιθέτως, στους δύο άλλους τομείς η 

απασχόληση ενισχύεται. Στο Δευτερογενή Τομέα ενισχύθηκε στο τρίμηνο Απριλίου - 

Ιουνίου για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο και ο αριθμός των απασχολουμένων έφτασε το β’ 

τρίμ. φέτος τους 581.000 από 571.300 το ίδιο τρίμηνο πέρυσι (+1,7%). Στον 

πολυπληθέστερο τομέα της χώρας, τον Τριτογενή, ο αριθμός των απασχολουμένων 

αυξήθηκε κατά 93.300 άτομα (ή κατά 3,5%) από τους 2.660.000 στους 2.753.300, 

ενισχυόμενος για 14ο συνεχόμενο τρίμηνο. 

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η συνεισφορά του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην απασχόληση, αν και θετική, κυρίως λόγω της εφαρμογής των 

προγραμμάτων προσωρινής απασχόλησης (Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας 

οκτάμηνης διάρκειας μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.), θα είναι μικρότερη στο τρέχον εξάμηνο. 

 

3.2 Κεντρική Μακεδονία 

Η προνομιακή γεωγραφική θέση της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνάρτηση με την 

σημαντική Ελληνική επενδυτική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στο Βαλκανικό 

χώρο αποτελεί αναμφισβήτητα βασικό πλεονέκτημα. Παρά όλα αυτά, δεν έχει 

προσδιορισθεί η ταυτότητα της περιοχής και ούτε έχει εξασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση 

των προϊόντων και υπηρεσιών στα μεγάλα Ευρωπαϊκά Κέντρα. Η αδυναμία αμφίδρομης 

προσέγγισης οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα στην στοχευόμενη 

αναγνωρισιμότητα της περιοχής σε διεθνές επίπεδο. 
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Το αγροτικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ισχυρό σημείο της περιοχής 

προκειμένου να αποτελέσει το βασικό πυλώνα οικονομικής τόνωσης σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο. Ενώ η περιοχή είναι ένας δυναμικός παραγωγικός πόλος και κέντρο 

παραγωγής μεγάλης ποικιλίας   αγροτικών   προϊόντων   σε   κρίσιμες   μάζες   και   με   

ισχυρές τοπικές αγροτικές εξειδικεύσεις, παρατηρείται σημαντική υστέρηση σε θέματα 

όπως ο μειωμένος εξαγωγικός προσανατολισμός, το υψηλό κόστος παραγωγής, η 

εξάρτηση από επιδοτούμενες καλλιέργειες, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η μη 

επαρκής αξιοποίηση των υδατικών πόρων, ο ξεπερασμένος τρόπος εμπορίας και η 

έλλειψη εφαρμογής συστημάτων τυποποίησης και διαχείρισης ποιοτικής απόδοσης. 

Πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα αγροτικής πολιτικής που η διαχείρισή τους θα 

συντελέσει στην αύξηση των δεικτών παραγωγής, εισοδήματος και απασχόλησης της 

περιοχής 

Το μέγεθος του δευτερογενή τομέα μέχρι πρόσφατα ήταν σημαντικό και οριοθετημένο 

κύρια σε παραδοσιακούς κλάδους. Τα τελευταία χρόνια ακολούθησε μια φθίνουσα 

πορεία που επιταχύνθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις πολιτικές που 

ακολουθήθηκαν. Το έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενούς τομέα 

οφείλεται κύρια στην καθυστέρηση υλοποίησης βασικών υποδομών εξυπηρέτησης της 

διακίνησης των παραγόμενων προϊόντων και του μη φιλόξενου διοικητικού 

περιβάλλοντος. 

Επίσης, διαπιστώνεται  ένα  έλλειμμα  συνεργασίας  και  συντονισμού  μεταξύ  των  

τριών επιπέδων διοίκησης όσο αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό έργων και δράσεων 

σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό επιφέρει την χαμηλή αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα πέρα από την μη ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων 

οικονομικών πόρων. 

Ο τουρισμός της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο 

και παρουσιάζει συνεχή αυξητική πορεία καθώς συγκεντρώνει πλήθος δυναμικών 

πόρων σε επίπεδο πολιτιστικό (Άγιο Όρος, Όλυμπος, Βεργίνα), τουριστικό (θερινός, 

χειμερινός, συνεδριακός, γαστρονομικός), φυσικού κάλλους (ανάγλυφο, ακτές, 

θάλασσα, ιαματικές πηγές, προστατευόμενες περιοχές, ορεινοί όγκοι, λίμνες, σπήλαια), 

υποδομών και προσβασιμότητας (ξενοδοχειακή κτηριακή υποδομή, αεροδρόμιο 

«Μακεδονία», Εγνατία Οδός, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Ζητήματα, όμως, αναφορικά με 

την αναγνωρισιμότητα του ονόματος, τον εκσυγχρονισμό του τομέα, την αδυναμία 

συντονισμού δράσεων και πολιτικών στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και την απουσία 

επαγγελματισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εξηγούν την αδυναμία ανάδειξης 
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της περιοχής ως ενιαίο ποικιλόμορφο προορισμό αποτελούμενο από 

αλληλοσυμπληρούμενα προϊόντα μιας πολυθεματικής τουριστικής βιομηχανίας με 

σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της επισκεψιμότητας, 

του παραγόμενου προϊόντος και της απασχόλησης.   

Ωστόσο, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση εθνικών προτεραιοτήτων 

σε επενδύσεις για τις υποδομές γενικά και ειδικά στις μεταφορές, που αποτελούν 

καθοριστικό ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξης της περιοχής και ακυρώνουν την 

ανάδειξη της Περιφέρειας σε διαμετακομιστικό κέντρο και κατ’ επέκταση δυσκολεύουν 

τη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και επισκεπτών. Τα έργα του Μετρό, η μεταφορά 

της ΔΕΘ εκτός Θεσσαλονίκης, τα έργα στο Λιμάνι  Θεσσαλονίκης  και  η  ανάπτυξη  

της  ακτοπλοΐας,  τα  έργα  στο  αεροδρόμιο  και  η διασύνδεση με Ευρωπαϊκά Κέντρα, 

η ενεργοποίηση της Ζώνης Καινοτομίας και η πλήρης ανάπτυξης  του  Διεθνούς  

Πανεπιστημίου,  η  δημιουργία  σύγχρονου  προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου για 

την ένωση των περιφερειακών αστικών και παραγωγικών κέντρων με τη Θεσσαλονίκη, 

τα έργα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από 

τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους. 

 Τέλος, τα ζητήματα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης όπως η εξάλειψη ή ο 

περιορισμός των ρυπογόνων, για τον υπόγειο υδροφορέα, παραγόντων και της αέριας 

ρύπανσης (ιδιαίτερα στη περιοχή της Θεσσαλονίκης) ή η διαχείριση των απορριμμάτων 

και αποβλήτων,  εντείνουν τη σημασία της δέσμευσης όλων των εμπλεκομένων φορέων 

για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

και φυσικών πόρων της περιοχής στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις κοινοτικές και 

εθνικές επιταγές. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τελευταίες γεωπολιτικές και 

οικονομικές εξελίξεις σε εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι 

η Κεντρική Μακεδονία προσπαθεί να βρει τη «θέση» της, κυρίως λόγω της μη 

εκπλήρωσης των φιλόδοξων στόχων τόσο για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την 

Περιφέρεια στο σύνολό της. 

 

3.3 Δήμος Κιλκίς  

Η ανάλυση που προηγήθηκε και αφορούσε στα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου και τα 

βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή, σε συνδυασμό με τη γενικότερη 

γνώση των παραγωγικών και λοιπών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών της περιοχής, 

μας επιτρέπει τη «διάγνωση» των προβλημάτων/περιορισμών, όπως και των 

δυνατοτήτων/προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής.  
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Στη συνέχεια και προκειμένου να παρουσιαστεί καλύτερα η φυσιογνωμία της περιοχής, 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της Ανάλυσης Ισχυρών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών 

και Απειλών (μέθοδος SWOT ανάλυση). 

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα σημεία (Weaknesses) 

μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) που προέρχονται 

από το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει. Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις 

προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να  

πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. 

H μέθοδος αυτή συνοψίζει, με τον καλύτερο τρόπο, τα κύρια συμπεράσματα της 

καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε και θέτει τις κύριες 

συνιστώσες της αναπτυξιακής στρατηγικής.  

Κατά συνέπεια, η SWOT ανάλυση θα αποτελέσει τη βάση για τη διατύπωση των 

στρατηγικών στόχων και περαιτέρω, την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού επιχειρησιακού 

σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής. 

 

1. Δυνατά σημεία 

 Γεωμορφολογία της περιοχής και ήπιες κλιματολογικές συνθήκες 

 Γεωπολιτική θέση του Νομού Κιλκίς που τον καθιστά σημαίνον παράγοντα για 

τις εξελίξεις στο βαλκανικό οικονομικό χώρο 

 Διασταύρωση των δύο κεντρικών οδικών αξόνων της χώρας, της ΠΑΘΕ (Πάτρα 

– Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) και της Εγνατίας Οδού 

 Μικρή απόσταση από το Αερολιμένα Μακεδονίας και το Λιμάνι Θεσσαλονίκης 

 Ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο (ύπαρξη τριών μεθοριακών σταθμών) 

 Δυναμική πρωτογενής παραγωγή που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής και 

εθνικής οικονομίας 

 Ύπαρξη πεδινού τμήματος µε υψηλή παραγωγικότητα 

 Παράδοση ενασχόλησης µε τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

 Σημαντικό μέγεθος του δευτερογενή τομέα (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου και ΒΙ.ΠΕ. 

Νέας Σάντας) 

 Χαμηλό κόστος πρώτης εγκατάστασης λόγω φθηνής και διαθέσιμης γης 

 Σημαντικό εξειδικευμένο και με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο ανθρώπινο 

δυναμικό   

 Ύπαρξη φορέων µε εμπειρία στην ανάπτυξη συνεργασιών και τη δημιουργία 

δικτύων 

 Σημαντικοί φυσικοί εδαφικοί και υδατικοί πόροι (μεγαλύτερες πεδιάδες, 
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σημαντικά ποτάμια και λίμνες, ορυκτός και μεταλλευτικός πλούτος, δάση, 

προστατευόμενες περιοχές) 

 Προοπτικές τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης 

 Λειτουργία Σχολής ΤΕΙ 

 Κουλτούρα κοινωνικής αλληλεγγύης 

 Ποιότητα ζωής 

 

2. Αδύνατα σημεία 

 Εγγύτητα με την περιοχή της Θεσσαλονίκης 

 Υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης 

 Υψηλά ποσοστά υπογεννητικότητας που ενισχύονται από την οικονομική κρίση  

 Έλλειψη αγροτικής επιχειρηματικότητας  

 Χαμηλός  βαθμός  καθετοποίησης  και  διασύνδεσης  του  πρωτογενούς  τομέα  

στους  άλλους τομείς 

 Καθυστέρηση στην αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα και την αξιοποίηση των 

πρώτων υλών 

 Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης καλλιεργειών (μονοκαλλιέργεια  σιταριού) 

 Ελλιπής συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων για κοινό σχεδιασμό σε 

επίπεδο Νομού 

 Πληθυσμιακή αποδυνάμωση 

 Υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων συγκριτικά με άλλους 

ευρωπαϊκούς εταίρους 

 Σταδιακή ερήμωση της, κατά το παρελθόν, ισχυρής Βιομηχανικής Περιοχής 

Σταυροχωρίου 

 Στασιμότητα - αδράνεια του μεταποιητικού κλάδου σε επίπεδο παραγωγικότητας 

και εξειδίκευσης 

 Χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (οικογενειακές επιχειρήσεις) 

 Χαμηλό επίπεδο επίδοσης του τουριστικού κλάδου αναφορικά με την 

προστιθέμενη αξία του τουριστικού προϊόντος του Νομού 

 Μεγάλη υστέρηση στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών marketing για την 

προσέλκυση τουριστών 

 Περιορισμένη σύνδεση του τουρισμού και του πολιτισμού 

 Απουσία διακριτής ταυτότητας της πόλης (city branding) 

 Έλλειψη αναγνωρισιμότητας της περιοχής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 91 
 

της 

 Απουσία πιστοποίησης και προβολής τοπικά παραγόμενων προϊόντων 

 Υστέρηση στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, τυποποίησης και 

πιστοποίησης από τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων 

 Υστέρηση σε υποδομές περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και τον έλεγχο και 

διαχείριση των οικολογικών πόρων (διαχείριση λυμάτων, υδάτινα και δασικά 

οικοσυστήματα) 

 Μη ικανοποιητική σύνδεση µε ερευνητικά και πανεπιστημιακά  κέντρα 

 Αποσπασματικός  σχεδιασμός,  απουσία συνέχειας,  εγκατάλειψη  υλοποίησης 

προηγούμενων σχεδίων 

 Γεωγραφική απόσταση από τα κέντρα αποφάσεων και της Ελλάδας και της 

ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεπαρκείς συνδέσεις 

 

3. Ευκαιρίες 

 Δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδότησης και ενισχύσεων (Νέα 

προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ)) 

 Μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας για επενδυτικές δραστηριότητες (π.χ. 

αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπορικό μητρώο) 

 Διεύρυνση της Ε.Ε. ανατολικά και συνεπακόλουθη αναβάθμιση των αγορών στις 

βαλκανικές χώρες 

 Δυνατότητα αξιοποίησης καινοτομικών και σύγχρονων τεχνολογιών 

 Ευρωπαϊκές  και εθνικές  πολιτικές  για την απασχόληση  και την ανάπτυξη  του 

ανθρώπινου δυναμικού 

 Αυξανόμενο ενδιαφέρον για απασχόληση, κυρίως των νέων, στον πρωτογενή 

τομέα 

 Αυξημένη ζήτηση παραδοσιακών,  τοπικών,  ποιοτικών, πιστοποιημένων 

προϊόντων 

 Αυξανόμενη ζήτηση για μεσογειακά και βιολογικά προϊόντα που προέρχεται από 

την αλλαγή των διατροφικών προτύπων 

 Ανάπτυξη της αγοράς οικολογικών προϊόντων 

 Αυξημένη ζήτηση και ανάπτυξη νέων εναλλακτικών καλλιεργειών 

(φαρμακευτικά, αρωματικά φυτά, γλυκαντικά)  

 Αξιοποίηση δεδομένων (κίνητρα για ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης, 

βελτίωσης υποδομών κλπ.) της νέας Κοινής  Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 

 Σταθερή αυξημένη ζήτηση για ειδικές και  εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
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4. Απειλές 

 Οικονομική κρίση και δημοσιονομική στενότητα 

 Μείωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες λόγω παρατεταμένης οικονομικής 

ύφεσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδα 

 Συνθήκες που αποτρέπουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό 

 Πολύπλοκο εθνικό νομικό και φορολογικό σύστημα που επηρεάζει αρνητικά την 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

 Αυξανόμενος ανταγωνισμός στο πλαίσιο της ένταξης νέων χωρών στη Ε.Ε. 

 Επιχειρηματική μετανάστευση και συνεχιζόμενη μετακίνηση παραγωγικών 

μονάδων έντασης εργασίας σε όμορες χώρες 

 Παράνομη εισροή μεταναστών και προσφύγων που δημιουργεί αύξηση των 

αναγκών και δαπανών κρατικής μέριμνας και πιέσεις στην αγορά εργασίας 

 Γήρανση του αγροτικού πληθυσμού 

 Απομάκρυνση των νέων από τον πρωτογενή τομέα – πρόβλημα διαδοχής 

 Συρρίκνωση των αγροτικών ενισχύσεων λόγω εφαρμογής της νέας Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Μείωση του αγροτικού εισοδήματος 

 Απουσία συντονισμού και δυσχέρειες στις συνεργασίες των εμπλεκόμενων 

φορέων σε επίπεδο διαχείρισης ολοκληρωμένων προγραμμάτων στην αγροτική 

ύπαιθρο 

 Αυξημένη μακροχρόνια ανεργία και υψηλά ποσοστά νεανικής και γυναικείας 

ανεργίας 

 Υψηλό ποσοστό μετανάστευσης εργατικού και επιστημονικού δυναμικού  

 Κλιματικές αλλαγές και ακραία καιρικά φαινόμενα 

 Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης του φαινομένου της ερημοποίησης στην περιοχή 

 Ανταγωνισμός από γειτονικές τουριστικές περιοχές 

 Μακροχρόνιες καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα υποδομής (σύγχρονος οδικός 

άξονας Κιλκίς – Θεσσαλονίκη, προαστιακός σιδηρόδρομος κλπ.) 

 Ο καταναλωτικός «παράδεισος» της αγοράς των Σκοπίων και της Βουλγαρίας 

 Ελκυστικότερο επενδυτικό περιβάλλον στις όμορες χώρες (πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - FYROM, Βουλγαρία) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

Η εσωτερική οργάνωση και το οργανόγραμμα του Δήμου Κιλκίς αποτυπώνονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2593/ 

τεύχος Β΄/07.11.2011 και ο οποίος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 443/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς (ΦΕΚ 3417/ τεύχος Β΄/31.12.2013). Στον ισχύοντα 

Οργανισμό αποτυπώθηκε η δομή του Δήμου βάσει του οδηγού της Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  για τους νεοσύστατους 

καλλικρατικούς δήμους. 

Η αποστολή του Δήμου Κιλκίς συνεπικουρείται από τις Επιχειρήσεις του και τα Νομικά 

του Πρόσωπα που προέκυψαν από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων των επτά 

πρώην καποδιστριακών Δήμων, και πιο συγκεκριμένα:  

 Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – 

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, ΦΕΚ σύστασης: 818/τεύχος 

Β΄/10.05.2011 

 Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρηση – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς, ΦΕΚ 

σύστασης: 921/τεύχος Β΄/23.05.2011 

 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς, ΦΕΚ σύστασης: 

921/τεύχος Β΄/23.05.2011 

 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς, ΦΕΚ σύστασης: 

818/τεύχος Β΄/10.05.2011 

 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Κιλκίς, ΦΕΚ 

σύστασης: 158/τεύχος Α΄/27.09.1994 

Παράλληλα, ο Δήμος Κιλκίς είναι ο κύριος μέτοχος (με ποσοστό άνω του 99%) της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Βιομηχανικά Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε. - Επιχείρηση 

ΟΤΑ (ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.)», ΦΕΚ σύστασης: 9376/τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών 

κα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης/11.09.2002, ενώ συμμετέχει, μαζί και με άλλους 

φορείς του Νομού, και στην αναπτυξιακή εταιρεία με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή 

Κιλκίς (ΑΝ.ΚΙ.) Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» 
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4.1 Διοικητική διάρθρωση Δήμου Κιλκίς 

4.1.1 Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο 

1. Γενικός  Γραμματέας 

2. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου. 

3. Αυτοτελές  Γραφείο Επικοινωνίας και  Δημοσίων Σχέσεων 

4. Νομική Υπηρεσία 

5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 

6. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων 

7. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 

8. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 

Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου 

9. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης  

 

4.1.2 Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 

2. Τμήμα Ζωικής  Παραγωγής, Αλιείας και  Υδάτινων Πόρων 

3. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και  Ρύθμισης  Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

4. Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού  

 

4.1.3 Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής 

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

1. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών  

2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 

3. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων 

4. Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης 

 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που 

περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω  διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης  Πρασίνου 

2. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 

3. Τμήμα Καθαριότητας 

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Στήριξης  
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4.1.4 Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

 

4.1.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης  

2. Τμήμα Ληξιαρχείου 

3. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού  

2. Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

3. Τμήμα Διπλογραφικού και Αποθηκών  

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Τμήμα Ταμείου 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω  

διοικητικές ενότητες: 

1. Τμήμα Συντονισμού  Ελέγχου  και Διοικητικής Στήριξης 

2. Τμήμα Κτιριακών και Συγκοινωνιακών  Έργων 

3. Τμήμα Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης 

4. Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και  Κυκλοφορίας 

5. Τμήμα Υδραυλικών  έργων  και  Συντήρησης  Κατασκευών 

6. Τμήμα Συνεργείων  και Αποκατάστασης Βλαβών  

 

Διεύθυνση Ε.Κ.Ε. Κ.Ε.Π. που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω  διοικητικές 

ενότητες: 

1. Τμήμα Εξυπηρέτησης  Πολιτών 

2. Τμήμα Εσωτερικής  Ανταπόκρισης  



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 96 
 

3. Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού 

4. Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης  

5. Αυτοτελές Γραφείο Μουριών 

6. Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης 

 

Σχήμα 4.1 

Οργανόγραμμα Δήμου Κιλκίς 

 

 

Πηγή: ΦΕΚ 2593/ τεύχος Β΄/07.11.2011 
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4.2 Στελέχωση - Προσωπικό 

 Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Κιλκίς, ανά κλάδο – ειδικότητα και υπηρεσιακή 

μονάδα, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.1 

Υφιστάμενες θέσεις προσωπικού Δήμου Κιλκίς 

Κλάδος  - Ειδικότητα και Επίπεδο Εκπαίδευσης Πλήθος 

Νομική Υπηρεσία 

ΠΕ Δικηγόρων 2 

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων 

ΠΕ Οικονομικού 1 

ΠΕ Διοικητικού 2 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1 

ΔΕ Διοικητικού 1 

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Η.Π. 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1 

ΥΕ Κλητήρων 1 

ΥΕ Κλητήρων – Θυρωρών 1 

ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 1 

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3 

ΔΕ Διοικητικού 20 

ΠΕ Δασολόγων 1 

ΠΕ Διοικητικού 1 

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΔΕ Διοικητικού 8 

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 3 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2 

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1 
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ΠΕ Διοικητικού 2 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2 

ΠΕ Οικονομικού 3 

ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 5 

ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 1 

ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας 1 

ΠΕ Γεωπόνων 1 

ΠΕ Πληροφορικής 1 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1 

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 1 

ΔΕ Διοικητικού 2 

ΔΕ Δενδροκηπουρών 1 

ΔΕ Εργοδηγών Δομικών έργων 1 

ΔΕ Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων 1 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 4 

ΔΕ Ξυλουργών 1 

ΔΕ Οδηγών 1 

ΔΕ Τεχνιτών 3 

ΔΕ Τεχνιτών Έργων 1 

ΔΕ Τεχνιτών Ύδρευσης 3 

ΔΕ Υδραυλικός 1 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων 1 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών 1 

ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 2 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1 

ΠΕ Γεωτεχνικών 1 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 

ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 1 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 6 

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών  1 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΔΕ Διοικητικού 2 
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ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης 1 

ΔΕ Φυλάκων 1 

ΠΕ Βιολόγων 1 

ΠΕ Γεωπόνων 1 

ΠΕ Διοικητικού 2 

ΠΕ Δασολόγων 1 

ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας 1 

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

ΔΕ Διοικητικού 3 

ΤΕ Μηχανικών 1 

ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 1 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 2 

ΠΕ Γεωλόγων 1 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 

ΔΕ Διοικητικού 3 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 

ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 1 

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού 2 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 24 

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων 12 

ΔΕ Διοικητικού 3 

ΔΕ Δενδροκηπουρών 6 

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 3 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 14 

ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 3 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 6 

ΤΕ Εργοδηγών 1 
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ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων 1 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 

Διεύθυνση Ε.Κ.Ε. Κ.Ε.Π. 

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 4 

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 2 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 

ΠΕ Γεωπόνων 1 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 231 

Πηγή: Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Κιλκίς 

 

Από το παραπάνω προσωπικό, εκατόν εβδομήντα έξι (176) υπάλληλοι είναι μόνιμοι, 

ενώ πενήντα πέντε (55) υπάλληλοι υπηρετούν με σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).  

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι αν και οι προβλεπόμενες, από 

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ανέρχονται 473, σήμερα στον Δήμο Κιλκίς 

απασχολούνται, μόνο, 231 υπάλληλοι. Παρατηρείται, λοιπόν, μία απόκλιση της τάξεως 

του 48%, γεγονός που καταδεικνύει το έλλειμμα στελέχωσης του Δήμου Κιλκίς. 

 

4.3 SWOT ανάλυση του Δήμου Κιλκίς ως οργανισμού 

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Κιλκίς και 

βασίζεται στην αξιολόγηση όλων των οργανωτικών μονάδων όπως αυτές έχουν 

διαρθρωθεί από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

 

1. Δυνατά σημεία 

 Επαρκής κτηριακή υποδομή τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις έδρες των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

 Ικανό στελεχιακό δυναμικό με αυξημένη εμπειρία  

 Επάρκεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής σε όλες τις οργανικές 

μονάδες 

 Πλήρης διασύνδεση των υπηρεσιών μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

 Διευκόλυνση των υπαλλήλων για συνεχή εξειδικευμένη κατάρτιση μέσω του 
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Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 

 Αξιοποίηση εθελοντών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών 

 Έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών μέσω της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου 

 Υψηλές επιδόσεις στην εκπόνηση μελετών και στην προετοιμασία υποβολής 

προτάσεων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από προγράμματα 

περιφερειακού ή εθνικού χαρακτήρα ή με απευθείας χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ύπαρξη ουσιαστικών διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας 

 Πλήρης μηχανοργάνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, της υπηρεσίας 

Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου, αποφάσεων πολιτικών οργάνων 

 Ικανοποιητική διοικητική εξυπηρέτηση των δημοτών (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο 

κλπ) 

 Ευρεία χρήση εφαρμογών και εργαλείων του διαδικτύου (Dimosnet, google 

earth, βάσεις δεδομένων κλπ.) 

 Ικανοποιητική διαχείριση και εκμετάλλευση της Δημοτικής Περιουσίας 

 Συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα 

 Αδελφοποιήσεις με πόλεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή 

εμπειριών και καλών πρακτικών 

 Ευρεία χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Ανοικτού Κώδικα (Linux, Open Office, 

Libre Office κλπ.)  για την αποφυγή από δαπανηρών αγορών και αναβαθμίσεων 

αντίστοιχων επώνυμων προγραμμάτων 

 Υψηλή ταμειακή ρευστότητα (περίπου 10.000.000,00€) 

 Περιορισμένος αριθμός δανείων προς τραπεζικά ιδρύματα και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και δανείων, τα οποία εξυπηρετούνται πλήρως 

 Παροχή υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αποδέκτες της 

τρίτης ηλικία (μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι», μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας) 

 

2. Αδύνατα σημεία 

 Απουσία διαχειριστικής επάρκειας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για να εντάξει κάποιος Δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ 

 Απουσία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και τυποποίησης διαδικασιών 

λειτουργίας (π.χ. ISO, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης)  

 Απουσία διαδικασιών εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου 
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 Αδυναμία εξασφάλισης των αναγκαίων προϋποθέσεων (θεσμικών, οργανωτικών, 

στελέχωσης, κλπ.) για την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνία για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Ιστοσελίδα που δεν παρέχει αξιόλογες δυνατότητες εξυπηρέτησης των πολιτών 

(πχ. δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών κλπ.) 

 Έλλειψη διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

 Σημαντικές ελλείψεις προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, 

που επέφερε η αύξηση αρμοδιοτήτων και του γεωγραφικού χώρου του νέου 

Δήμου Κιλκίς, λόγω συνταξιοδοτήσεων και απαγόρευσης προσλήψεων 

 Ασαφής και ελλιπής αποτύπωση των αρμοδιοτήτων στον υφιστάμενο Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου Κιλκίς, ο οποίος διαμορφώθηκε χωρίς οργανωτικές μελέτες και με 

απουσία σαφούς περιγραφής θέσεων, δημιουργώντας αναντιστοιχίες 

οργανωτικής δομής και πραγματικών αρμοδιοτήτων 

 Έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού 

 Αδυναμία ορισμένων στελεχών να υιοθετήσουν τη χρήση τεχνολογικών 

εργαλείων, μέσων και εφαρμογών  

 Απουσία ουσιαστικής ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων με 

βάση το παραγόμενο έργο και τις δεξιότητες 

 Αδυναμία εκτέλεσης έργων με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας, με αποτέλεσμα 

την ανάθεση αυτών σε ιδιώτες - εργολάβους 

 Δυσκολία είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών παλαιότερων ετών 

 Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

διαφορετικών οργανικών μονάδων ή βαθμίδων διοίκησης 

 Έλλειψη απαραίτητου υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως 

στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 Ανεπαρκής εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης, με υπαιτιότητα της 

υπηρεσίας 

 Αποτυχία ενεργοποίησης του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη (δεν επετεύχθη 

η απαραίτητη αυξημένη πλειοψηφία, άρα και συναίνεση μεταξύ των δημοτικών 

παρατάξεων) 

 Υποβάθμιση της λειτουργίας των Επιτροπών του Δήμου 

 Υποβάθμιση του ρόλου των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων 
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 Συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων και 

πρόβλημα συνεργασίας με τις φιλοζωικές οργανώσεις 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας από την πλευρά των αιρετών προσώπων, σε σύγχρονες 

μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης 

 Έλλειψη σαφούς δέσμευσης της δημοτικής αρχής ως προς την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη 

 Αδυναμία εφαρμογής κινήτρων αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί βέβαια 

εγγενές πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης γενικότερα στην Ελλάδα 

 Περιορισμένη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής από τα στελέχη 

 

3. Ευκαιρίες 

 Σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων 

 Εκμετάλλευση ευκαιριών από την εφαρμογή του νέου συστήματος 

κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό την κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων 

 Εφαρμογή του συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρησης της 

αποδοτικότητας 

 Πολιτικές και ενέργειες ενθάρρυνσης του προσωπικού 

 Προγράμματα εργασίας (π.χ. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας) και πρακτικής 

άσκησης του Ο.Α.Ε.Δ. και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και προσλήψεις  

υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την προσωρινή αντιμετώπιση αναγκών σε προσωπικό 

 Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-

2020 

 Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» 

 Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο αποτελεί 

ευκαιρία για την βελτίωση της Οργανωτικής Δομής του Δήμου 

 Ενσωμάτωση της χρήσης των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Δήμου με 

απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα και την παροχή νέου επιπέδου 

ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες που θα τον καταστήσουν ως ένα 

σύγχρονο ψηφιακό Δήμο 

 Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου προκειμένου να παρέχει όλες τις 

ψηφιακές ευκολίες προς τους δημότες με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία και 

συμμετοχή των πολιτών 

 Επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των Δημοτικών Παρατάξεων και  εκλογή 
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Συμπαραστάτη του Δημότη 

 Αναθεώρηση ή και κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με 

σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού, αλλά και την πρόβλεψη 

νέων ειδικοτήτων 

 Υιοθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με απώτερο σκοπό τη μείωση 

των δαπανών 

 Περαιτέρω αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 

 Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακής 

υπογραφής 

 Εφαρμογή συστηματικής και προγραμματισμένης πολιτικής εκπαίδευσης – 

επιμόρφωσης των στελεχών 

 Έναρξη διαδικασιών για απονομή Διαχειριστικής Επάρκειας σε όλες τις 

οργανωτικές μονάδες του Δήμου 

 Έναρξη διαδικασιών πιστοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001 

 Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για εφαρμογή συστήματος Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας 

 

4. Απειλές 

 Παρατεταμένη οικονομική κρίση και δημοσιονομική στενότητα που στερεί 

πόρους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Μη απόδοση των παρακρατημένων πόρων από την κεντρική διοίκηση 

 Περιορισμός της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

 Συνεχής μείωση τακτικών επιχορηγήσεων 

 Σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή των επιχορηγήσεων που δικαιούνται 

οι ΟΤΑ, από την κεντρική διοίκηση 

 Δυσλειτουργία των υπηρεσιών στην εκτέλεση των διοικητικών πράξεων εξαιτίας 

της αύξησης της γραφειοκρατίας 

 Πολυνομία και κακονομία 

 Ελλείψεις σε θέματα κωδικοποίησης νομοθεσίας 

 Συνεχής μείωση του προσωπικού λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων και 

υποστελέχωση  της υπηρεσίας σε ανθρώπινο δυναμικό δεδομένης εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας 

 Αδυναμία πρόσληψης προσωπικού λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων περί 

απαγόρευσης προσλήψεων 

 Διατάραξη του ομαλού εργασιακού βίου και δυσπιστία  από την αποσπασματική 
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και χωρίς σχεδιασμό εφαρμογή σύγχρονων ρυθμίσεων στον τομέα του 

ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα) 

 Κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλεια και εργασιακό άγχος υπό το φόβο των 

απολύσεων 

 Συνεχής απαξίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και των ίδιων των 

εργαζομένων, κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  

 Μεταβίβαση μεγάλου όγκου αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς 

παράλληλη μεταβίβαση των ανάλογων πόρων 

 Μη έγκαιρη εκπαίδευση του προσωπικού από τις κεντρικές κρατικές Υπηρεσίες 

στο πλαίσιο λειτουργίας καινοτόμων ηλεκτρονικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά 

Μητρώα, Ηλεκτρονικές  Δημόσιες Συμβάσεις, Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί έργων 

και προμηθειών κλπ) 

 Μη υποχρέωση εφαρμογής του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/τεύχος Α΄/11.02.2004) 

«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας 

και άλλες διατάξεις» από τους Δήμους σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 267 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

 Μείωση της εισπραξιμότητας των ανταποδοτικών τελών (τέλη ύδρευσης, 

αποχέτευσης, άρδευσης, καθαριότητας κλπ.) που μπορεί να οδηγήσει σε 

υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Χαμηλή λειτουργικότητα του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Αποστολή και Όραμα του Δήμου Κιλκίς 

 

 

5.1 Αποστολή του Δήμου Κιλκίς 

Μια σαφής και καλά μελετημένη δήλωση αποστολής δημιουργεί στο προσωπικό ενός 

οργανισμού μια κοινή αίσθηση σκοπού, κατεύθυνσης και ευκαιρίας. Οι καλές δηλώσεις 

αποστολής έχουν τρία κύρια χαρακτηριστικά (Kotler and Keller,2006): 

 Εστιάζουν σε ένα περιορισμένο αριθμό στόχων. 

 Τονίζουν τις πιο σημαντικές πολιτικές και αξίες του οργανισμού. 

 Ορίζουν τους πιο σημαντικούς τομείς ανταγωνισμού στους οποίους θα 

δραστηριοποιηθεί / ανταγωνιστεί ο οργανισμός. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 1) οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση 

των τοπικών υποθέσεων, μάλιστα σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Ο.Τ.Α. και κεντρικής διοίκησης, συντρέχει υπέρ των πρώτων τεκμήριο αρμοδιότητας.   

Οι ΟΤΑ έχουν αρχίσει πλέον να λειτουργούν σαν οργανωμένες επιχειρήσεις, 

αναδιαμορφώνοντας ριζικά τις σχέσεις πολιτικής, οικονομίας, αγορών, κοινωνίας, 

πολιτών, επικοινωνίας, πληροφόρησης και γνώσης, δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν 

συνεχή και δυναμική εξέλιξη 

Η αποστολή του Δήμου Κιλκίς, ως σύγχρονου φορέα έκφρασης της τοπικής κοινωνίας, 

περιγράφεται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

αυτός συμπληρώθηκε με τους Νόμους 3852/2010 (άρθρο 94) και 3979/2011 (άρθρο 44 

παρ. 10) και είναι κοινή για όλους του Δήμους: 

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 

Αναλυτικότερα, και με βάση την παραπάνω διατύπωση ο Δήμος Κιλκίς θα πρέπει να 

έχει ως αποστολή τα εξής: 

1. Την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης 

2. Την ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 

3. Την τόνωση του τουρισμού 

4. Την προστασία και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

5. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου  
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6. Την τόνωση της απασχόλησης  

7. Την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης  

8. Την προώθηση της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού  

9. Την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής μέριμνας 

10. Την άμβλυνση των ανισοτήτων αστικού κέντρου και περιφέρειας 

11. Την τήρηση των αρμοδιοτήτων του ως φορέας κρατικού χαρακτήρα 

 

5.2 Όραμα του Δήμου Κιλκίς 

Ο Δήμος Κιλκίς αποτελεί τον αμεσότερο εκπρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, που πρέπει 

να λειτουργεί με γνώμονα την αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους 

δημότες και την προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων της περιοχής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των σκοπών και των επιδιώξεων του Δήμου Κιλκίς 

είναι η αποσαφήνισή τους, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού και της 

διατύπωσης του στρατηγικού του οράματός του. 

Στρατηγικό όραμα αποτελεί η δήλωση ενός οργανισμού για τις βασικές κατευθύνσεις 

του σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι οποίες διασυνδέονται με τις αντίστοιχες λειτουργίες 

του και τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των μελλοντικών στρατηγικών 

στόχων. 

Το Όραμα του Δήμου Κιλκίς θα πρέπει να συγκροτείται από το τρίπτυχο της χωρικής 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής 

προστασίας. Θα πρέπει να θεμελιώνεται πάνω στις αξίες της κοινωνικής ευαισθησίας, 

της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, στην ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας και τη συμμετοχή των πολιτών, 

στην εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη διοίκηση και στην 

αποτελεσματικότητα αυτής, στη διαφάνεια της διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων και 

τη λογοδοσία, στην καθιέρωση της περιοχής σε ελκυστικό χώρο διαβίωσης, να είναι 

ρεαλιστικό και να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Όραμα της Δημοτικής Αρχής για το Δήμο Κιλκίς 

είναι: 

«Η ανάδειξη του Δήμου Κιλκίς σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο, φιλικό, 

συμμετοχικό και ελκυστικό Δήμο με αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους 

πολίτες, η οποία θα βασίζεται στην ισόρροπη αξιοποίηση όλων των πόρων 

(φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων), στην κοινωνική ευημερία, στην 

οικονομική ανάπτυξη και στο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, της 
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ιστορίας και την τοπικής ταυτότητας της περιοχής» 

 

5.3 Στρατηγικές επιδιώξεις και κατευθυντήριες πολιτικές οράματος του Δήμου 

Κιλκίς 

Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιδιώξεις 

της Δημοτικής Αρχής, που βασίζονται στις εξής κατευθυντήριες πολιτικές: 

 Δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης μέσα από την ενίσχυση της 

ποιοτικής και ποσοτικής  ανταγωνιστικότητας  του  δήμου  με  επίκεντρο  τον  

άνθρωπο  σε  επίπεδο χωρικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

 Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη, µε γνώμονα την άμεση επίλυση 

των σημαντικότερων προβλημάτων της καθημερινότητάς του 

 Αξιοποίηση   με   ορθολογικό   και   συστηματικό   τρόπο   των   μοναδικών   

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

 Προώθηση της παραγωγής τοπικών αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

και προστιθέμενης αξίας, που ενσωματώνουν τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του Δήμου 

 Τόνωση της τοπικής οικονομίας, και της απασχόλησης, αξιοποιώντας το τοπικό 

κεφάλαιο 

 Αξιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και 

πολιτισμικού κεφαλαίου των αγροτικών περιοχών 

 Αντιστροφή της κατάστασης περιθωριοποίησης και ερημοποίησης των 

αγροτικών και ορεινών περιοχών  

 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη χωρίς αποκλεισμούς στη βάση της 

δημιουργίας ίσων ευκαιριών πρόσβασης αλλά και σύγχρονων υποδομών υγείας - 

πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού – αναψυχής 

 ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αστικού ιστού και δημοτικών – τοπικών κοινοτήτων 

ως προς τις βασικές υποδομές που εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων 

 Βελτίωση των θεμελιακών ικανοτήτων, της διοικητικής και διαχειριστικής 

επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Δήμου ως οργανισμού παροχής 

ποιοτικών υπηρεσιών, ο οποίος θα ανταποκρίνεται, επιτυχώς, στις ανάγκες και 

στα αιτήματα των πολιτών 

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης της 

συμμετοχικής δημοκρατίας, του εθελοντισμού και της ανάληψης δράσης από 
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τους πολίτες 

 

5.4 Βασικές αξίες του Δήμου Κιλκίς για την υλοποίηση του οράματος 

Ο Δήμος Κιλκίς προκειμένου να υλοποιήσει το όραμά του θα πρέπει να ενσωματώσει 

στην καθημερινή του λειτουργία τις ακόλουθες αξίες: 

Διαφάνεια: ενίσχυση της ανοιχτής πληροφόρησης όλων των πράξεων και ενεργειών της 

Διοίκησης στους ενδιαφερόμενους 

Ανοιχτή Επικοινωνία: εγκαθίδρυση σύγχρονων και αποτελεσματικών μορφών 

επικοινωνίας με όλους 

Συμμετοχή: ενθάρρυνση της διαβούλευσης και της συμμετοχής όλων τον τοπικών 

κοινωνικών φορέων 

Εντιμότητα: λήψη αποφάσεων με αντικειμενικό, αξιοκρατικό και δίκαιο τρόπο 

Εμπιστοσύνη: ενίσχυση της αξιοπιστίας με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών και φορέων στις ενέργειες της διοίκησης 

Ισότητα: εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους 

Ποιότητα: προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Εκσυγχρονισμός: χρήση των πλέον σύγχρονων εργαλείων και μέσων της Τεχνολογίας 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την απλούστευση των διαδικασιών 

Κοινωνική ευαισθησία: προσφορά φροντίδας στους έχοντες ανάγκη με την λειτουργία 

σύγχρονων μηχανισμών κοινωνικής προστασίας 

Αποτελεσματικότητα: παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν, πλήρως, τις ανάγκες των 

πολιτών 

Αποδοτικότητα: προσφορά με τον, κατά το δυνατόν, ταχύτερο τρόπο και με το, κατά 

το δυνατό, χαμηλότερο κόστος υψηλών ποιοτικά υπηρεσιών 

Δημιουργικότητα: εξάλειψη των εμποδίων που παρεμποδίζουν τη δημιουργικότητα 

των πολιτών και του έμψυχου δυναμικού του Δήμου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Κιλκίς  

και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 
 

Η στρατηγική του Δήμου Κιλκίς συνιστά το συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και 

πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του 

οράματος του Δήμου. 

Για την επίτευξη των παραπάνω είναι απαραίτητο ο Δήμος Κιλκίς να προχωρήσει στην  

υιοθέτηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και στην επιτυχή εφαρμογή μιας σειράς 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης σε κρίσιμους τομείς όπως: 

 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία – Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 Τοπική Οικονομία – Απασχόληση  

 Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου   

Φυσικά, η ανάπτυξη των πολιτικών αυτών θα πρέπει να συνάδει με τα χαρακτηριστικά 

και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου, να δίνει το στίγμα της νέας στρατηγικής, και να 

υποκινεί, να παρακινεί και να εμπνέει τους δημότες στο να συμμετέχουν ενεργά με την 

καθημερινή τους πρακτική αλλά και τις ιδέες τους στην κατεύθυνση της καθολικής 

συμμετοχής, της ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών.  

 

6.1 Στρατηγικός Στόχος 1: Στρατηγική Διαχείρισης των Απορριμμάτων 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανάμεσά τους ο Δήμος Κιλκίς είναι η 

διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Αξιοσημείωτες προσπάθειες γίνονται από τις 

Δημοτικές Αρχές για την ενίσχυση της κουλτούρας της ανακύκλωσης και την αύξηση 

των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν. Άλλωστε αυτό επιτάσσουν και οι οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σήμερα ο Δήμος Κιλκίς επιβάλλει Τέλος Καθαριότητας, το οποίο εισπράττεται μέσω 

του λογαριασμού ρεύματος, με βάση τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της οικίας 

και του κτίσματος που φορολογείται. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι δε λαμβάνεται, σε 

καμία περίπτωση, υπόψη ο συνολικό όγκος των απορριμμάτων που προέρχονται από 

μία κατοικία και ούτε παρέχονται κίνητρα στους πολίτες είτε για τον περιορισμό είτε για 

την ανακύκλωση αυτών, η οποία έχει αφεθεί στη διαμορφωμένη οικολογική συνείδηση 
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του κάθε δημότη. 

Απαιτείται αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των υπηρεσιών καθαριότητας και μια πολύ 

καλή πρακτική που εφαρμόσθηκε, με μεγάλη επιτυχία τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής όσο και στην Ευρώπη είναι το πρόγραμμα «Pay As You Throw» (PAYT), 

δηλαδή πληρώνω ανάλογα με τι πετάω. Με άλλα λόγια, οι δημότες θα χρεώνονται 

ανάλογα με τα απορρίμματα που απορρίπτουν. 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής όχι μόνο θα δώσει κίνητρο στους πολίτες, 

αρχικά της πόλης του Κιλκίς, να περιορίσουν τα απορρίμματά τους άλλα θα συμβάλλει 

επιπρόσθετα στην προώθηση, μεταξύ άλλων, των κάτωθι: 

1. Αίσθημα δικαιοσύνης: οι πολίτες θα πληρώνουν μόνο για τον όγκο των  

σκουπιδιών που παράγουν και όχι βάσει κριτηρίων που δε σχετίζονται με την 

απόθεση απορριμμάτων 

2. Δραστικός περιορισμός του όγκου των απορριμμάτων, ενδυνάμωση της 

ανακύκλωσης και της οικιακής κομποστοποίησης
12

: υπάρχουν μεγάλες 

πιθανότητες οι πολίτες να ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους, ή και ακόμη να 

εφαρμόζουν διαδικασίες κομποστοποίησης, όταν συνειδητοποιήσουν ότι θα 

πληρώνουν λιγότερα χρήματα. 

3. Προστασία του περιβάλλοντος: η ανάπτυξη της ανακύκλωσης θα οδηγήσει σε 

περιορισμό των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και 

κατ’ επέκταση σε εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, περιορισμού της 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου. 

4. Περιορισμός εξόδων: το πρόγραμμα θα συμβάλλει σε δραστική μείωση του 

κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων αλλά και του κόστους μεταφοράς 

Το προτεινόμενο σύστημα παρέχει μεγάλη ευελιξία στο Δήμο, όσον αφορά την 

κατηγορία προγράμματος PAYT που θα επιλεγεί (πρόγραμμα αποκομιδής με σακούλες, 

πρόγραμμα αποκομιδής με ετικέτες ή αυτοκόλλητα, πρόγραμμα αποκομιδής με δοχεία, 

πρόγραμμα αποκομιδής με βάση το βάρος), την τιμολόγηση που θα ακολουθήσει, αλλά 

και τα κίνητρα που θα προσφέρει στους δημότες. 

Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος PAYT, ο Δήμος Κιλκίς πρέπει να 

προετοιμάσει τις κατάλληλες συνθήκες όπως: 

 Θέσπιση στόχων και προτεραιοτήτων  

                                                           
12

 Κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια 

σκούρα ουσία, η οποία ονομάζεται κομπόστ ή χούμους ή φυτικό «λίπασμα» και είναι ένας πολύ άμεσος 

και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης 
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 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών 

 Ενίσχυση του υπάρχοντος υποτυπώδους προγράμματος ανακύκλωσης 

 Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού  

 Επιμόρφωση του προσωπικού 

 Εποπτεία και αξιολόγηση 

Πίνακας 6.1 

Προγράμματα PAYT σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χώρα – Τύπος PAYT 

Προγράμματος 

Βασικά Χαρακτηριστικά  

Προγράμματος 

Χρηματοδότηση  

Προγράμματος 

Βέλγιο 

Πρόγραμμα 

αποκομιδής με 

σακούλες 

Ειδικές χρεώσεις για τα νοικοκυριά που 

εφαρμόζουν την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», χαμηλό κόστος εφαρμογής της 

ανακύκλωσης, μείωση όγκου οικιακών 

απορριμμάτων 

Φόρος οικιακών απορριμμάτων ή 

περιβαλλοντικός φόρος, χρέωση 

της σακούλας αποκομιδής ή του 

δοχείου αποκομιδής ή ανάλογα 

με τη συχνότητα αποκομιδής των 

απορριμμάτων 

Δανία 

Πρόγραμμα 

αποκομιδής με 

σακούλες 

Ειδικές χρεώσεις για τα νοικοκυριά που 

εφαρμόζουν την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», κίνητρα για ανακύκλωση, 

μείωση όγκου απορριμμάτων, 

κομποστοποίηση κατ’ οίκον 

Τέλος ανάλογο με το βάρος ή το 

όγκο των απορριμμάτων, χρέωση 

για την αποκομιδή 

Γερμανία 

Πρόγραμμα βασισμένο 

στον όγκο και το βάρος 

των απορριμμάτων που 

εφαρμόζεται σε 

συγκροτήματα 

κατοικιών 

Ειδικές χρεώσεις για τα νοικοκυριά που 

εφαρμόζουν την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», κατ’ οίκον διαχωρισμός 

απορριμμάτων και μείωση όγκου οικιακών 

απορριμμάτων 

 

Ιταλία 

Πρόγραμμα 

αποκομιδής με 

σακούλες που φέρουν 

ετικέτες 

Ειδικές χρεώσεις για τα νοικοκυριά που 

εφαρμόζουν την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», πρόγραμμα ανακύκλωσης από 

το Δήμο, μείωση όγκου οικιακών 

απορριμμάτων 

Σταθερό τέλος ανάλογα με τον 

τύπο της οικίας και τον  αριθμό 

των ατόμων που κατοικούν σε 

αυτή, μεταβαλλόμενο τέλος 

ανάλογο με τον αριθμό σάκων 

αποκομιδής 

Λουξεμβούργο 

Πρόγραμμα που 

συνδυάζει όγκο και 

βάρος απορριμμάτων 

Ειδικές χρεώσεις για τα νοικοκυριά που 

εφαρμόζουν την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», κίνητρα για ανακύκλωση, 

μείωση όγκου απορριμμάτων 

Χρεώσεις ανάλογα με τη 

συχνότητα αποκομιδής, χρεώσεις 

ανάλογα με τον όγκο των 

απορριμμάτων 

Πηγή: Μήτσου (2011) 
 

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η επιτυχία μιας τέτοιας ενέργειας προϋποθέτει την 

ενημέρωση και την πληροφόρηση της κοινωνίας μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών 

δράσεων όπως επανειλημμένες δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, έντυπο ενημερωτικό 

υλικό (που θα μοιρασθεί στο σύνολο των κατοίκων π.χ. με τους λογαριασμούς της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς – ΔΕΥΑΚ), τη διοργάνωση 

συναντήσεων με τους κατοίκους και τους μαθητές στα σχολεία, τη διοργάνωση 
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σεμιναρίων. 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει, επίσης να δοθεί στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος ανακύκλωσης για το Δήμο Κιλκίς, με την εφαρμογή των παρακάτω 

ενεργειών: 

1. Ορισμός Συντονιστή του Προγράμματος, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός 

υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την οργάνωση των εκπαιδευτικών 

δράσεων και την ενημέρωση των πολιτών 

2. Καθορισμός του είδους των απορριμμάτων μέσω της διεξαγωγής μελέτης 

αξιολόγησης της ποσότητας και του είδους των απορριμμάτων που παράγει η 

τοπική κοινωνία (π.χ. αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, υπολείμματα τροφών, χαρτί), 

προκειμένου το πρόγραμμα ανακύκλωση να εστιάσει σε αυτά 

3. Πρακτικές πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων με τη χρήση μικρότερης 

ποσότητας υλικών στις καθημερινές συνήθειες ώστε η τελική ποσότητα 

απορριμμάτων να είναι και αυτή μικρότερη (π.χ. χρήση προϊόντων από 

ανακυκλωμένα υλικά, επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες κλπ.) 

4. Ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου και εθελοντών που θα αποτελούν 

την ομάδα υποστήριξης του προγράμματος 

5. Σωστή επιλογή εταιρειών που θα αναλάβουν τις ενδιάμεσες διαδικασίες, όπως 

(προμήθεια εξοπλισμού, μεταφορά απορριμμάτων κλπ.) 

6. Σχεδιασμός απλού συστήματος αποκομιδής, ώστε η διαδικασία της 

ανακύκλωσης να είναι εύκολη για όλη την τοπική κοινωνία 

7. Καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενημέρωση και εκπαίδευση των 

κατοίκων 

8. Έλεγχος και αξιολόγηση του προγράμματος για τον εντοπισμό τυχόν 

παραλείψεων και αδυναμιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν με διορθωτικές 

κινήσεις  

 

6.2 Στρατηγικός Στόχος 2: Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός 

Η ποιότητα  ζωής των πολιτών, η ευημερία  τους, αλλά και  η συνολική  λειτουργία  της 

κοινωνίας εξαρτώνται από την ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. 

Στο σύγχρονο περιβάλλον ο Δήμος Κιλκίς θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην 

εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή πολιτική, ενώ παράλληλα, 

λειτουργεί ως σημαντικός καταναλωτής ενέργειας. Με άλλα λόγια πρέπει να έχει  

πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη  διαχείριση  των ενεργειακών  πόρων τόσο σε 

επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων, όσο και στη 
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διαμόρφωση κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών.  

Βασικός στόχος θα πρέπει να αποτελέσει η εκπόνηση Σχεδίου Ορθολογικής Χρήσης 

Ενέργειας, η εφαρμογή του οποίου, εκτός του προφανούς σκοπού εξοικονόμησης 

ενέργειας, θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών 

πόρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες. 

Παράλληλα, ο Δήμος ως σημαντικός καταναλωτής ενέργειας όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω και προκειμένου να βελτιώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα
13

 στον τομέα 

της ενέργειας απαιτείται να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις, όχι απαραίτητα 

δαπανηρές. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτηρίων 

Γενικότερα, η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια παρατηρείται κυρίως στις 

παρακάτω χρήσεις: 

 θέρμανση  

 κλιματισμός  

 συσκευές γραφείου  

 φωτισμός 

 εξαερισμός  

με σημαντική προτεραιότητα του Δήμου να είναι η μέτρηση και ο έλεγχος αυτής, καθώς 

και η μείωση της κατανάλωσης, τόσο στα δημοτικά όσο και στα σχολικά κτήρια, με 

κατάλληλες παρεμβάσεις όπως: 

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων  

 Βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης, φωτισμού, ψύξης 

 Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

 Ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους κτηρίων (εξωτερική θερμομόνωση, 

αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων) 

 Εγκατάσταση παθητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού 

 Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού 

 Ευαισθητοποίηση προσωπικού και χρηστών των κτηρίων 

 

Καλή πρακτική  

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» κατάφερε να μειώσει τα έξοδα 

κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και θέρμανση, και για την τετραετία 2012 - 

                                                           
13

 Το Ανθρακικό Αποτύπωμα εκφράζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες 

προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, δραστηριότητα ή προϊόν. 
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2016 εξοικονόμησε 850.000,00€. Τα μέτρα που ακολούθησε ήταν απλά και δεν 

διατάραξαν τη λειτουργία του νοσοκομείου. 

Ως πρώτο βήμα, ήταν η εκτενής ενημέρωση του προσωπικού, ενώ ακολούθησαν οι 

ενημερωτικές αφίσες και υπενθυμίσεις σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, όπου 

δινόταν έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.  Σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης έγιναν 

ορισμένες «έξυπνες» μικροπαρεμβάσεις, με τοποθέτηση χρονοδιακοπτών, που 

ρυθμίζουν τη λειτουργία σε θέρμανση και φωτισμό συγκεκριμένων χώρων., ενώ 

αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στο σύστημα υδροδότησης. 

Την 20
η
 Νοεμβρίου 2017 απονεμήθηκε στη Διοίκηση του νοσοκομείου το Εθνικό 

Βραβείο «Energy Globe Ελλάδας 2017» για το έργο εξοικονόμησης που επιτελέστηκε 

σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του Νοσοκομείου, ενώ το συγκεκριμένο έργο έχει 

επιλεχθεί, ανάμεσα σε 2.000 έργα από όλο τον κόσμο, για να διεκδικήσει το Διεθνές 

Βραβείο «Energy Globe 2017» στην κατηγορία του, στο πλαίσιο της τελετής που θα 

διεξαχθεί στις 16 Ιανουαρίου 2018 στην Τεχεράνη. Ο θεσμός των Βραβείων «Energy 

Globe» αποτελεί σήμερα παγκοσμίως το πιο αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό βραβείο, 

με τη συμμετοχή 180 και πλέον χωρών. 

 

2. Αναβάθμιση Φωτισμού Οδών, Πλατειών, Κοινόχρηστων Χώρων 

Η κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη από τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Κιλκίς σε 

οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους είναι πολύ υψηλά. Σύμφωνα με στοιχεία 

που τηρούνται στην οικονομική υπηρεσία το ποσό που αποδίδεται στην υπηρεσία 

ηλεκτρισμού ανέχεται σε 1.500.000,00€ ετησίως, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη 

προώθηση λύσεων όπως: 

 Σωστή συντήρηση δικτύου 

 Αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών λαμπτήρων και σωμάτων με 

ενεργειακά αποδοτικά και με ίδια φωτομετρικά χαρακτηριστικά 

 Εγκατάσταση φωτισμού με αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν το φωτισμό 

μόνο όταν υπάρχει κίνηση 

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας 

σε ηλεκτρική 

Αν και με μια πρώτη ματιά οι λύσεις αυτές φαίνεται να έχουν μεγάλο αρχικό κόστος, 

ωστόσο, μακροπρόθεσμα, αποδεικνύονται οικονομικά πιο συμφέρουσες λόγω της 

καλύτερης απόδοσής τους. 
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3. Εκσυγχρονισμός Στόλου Οχημάτων 

Η  συνολική κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και από τον 

τομέα των μεταφορών. Ο Δήμος Κιλκίς πρέπει να λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

και να μειώσει τη χρήση δημοτικών οχημάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των δημοτικών οχημάτων 

αλλά και με την προμήθεια νέων και απόσυρση των παλαιών. Θα πρέπει να αποτελέσει 

στόχος πενταετίας η ολική αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και κυρίως των απορριμματοφόρων, με νέα σύγχρονα οχήματα 

αποκομιδής απορριμμάτων. 

 

4. «Πράσινες» Δημοτικές Προμήθειες 

Εκτός της εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών πόρων με παρεμβάσεις στα 

κτήρια και τον εξοπλισμό του Δήμου Κιλκίς, απαραίτητη είναι η κατάρτιση ενός  

προγράμματος υιοθέτησης «πράσινων» προμηθειών (Green Public Procurement), ή 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά «υπεύθυνων» προμηθειών, δηλαδή φιλικών, προς το 

περιβάλλον, υλικών. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υιοθετηθεί  μία διαδικασία με την 

οποία ο Δήμος Κιλκίς να  επιδιώκει να προμηθεύεται αγαθά, υπηρεσίες και έργα με 

μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Δημόσιος Τομέας αξιοποιώντας τις Πράσινες 

Δημόσιες Προμήθειες, μπορεί να παράσχει στην βιομηχανία πραγματικά κίνητρα για 

την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και προϊόντων. 

 

5. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 

Ο Δήμος Κιλκίς απαιτείται να αναλάβει ρόλο συμβούλου και καθοδηγητή και να 

ενημερώνει τους δημότες του για τις επιλογές που έχουν σε θέματα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να ενεργοποιήσει προγράμματα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των δημοτών και των μαθητών σε 

θέματα πράσινης ενέργειας σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις και ειδικούς, με στόχο τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 

στο έργο του Δήμου για βιώσιμη ενέργεια. 

 

6.3 Στρατηγικός Στόχος 3: Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

Σύμφωνα με τις Αρχές τις Λισσαβόνας η πρόσβαση σε καθαρό και οικονομικά προσιτό 

πόσιμο νερό αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Αν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης έχει κάνει αξιόλογες 

επιτυχημένες προσπάθειες και ο πληθυσμός απολαμβάνει υψηλής ποιότητα νερό, είναι 
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απαραίτητα να ληφθούν μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, 

αλλά και βελτίωση της ποιότητας νερού σε λίμνες και ποτάμια. 

Οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, μπορεί 

να μην έχουν επηρεάσει το ύψος το βροχοπτώσεων, έχουν επηρεάσει, ωστόσο, 

σημαντικά, την χρονική διάρκεια των βροχοπτώσεων. Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται ότι 

μετά από πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθούν παρατεταμένες περίοδοι 

ξηρασίας ή και ανομβρίας που έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρή δυνατότητα συγκράτησης 

των υδάτων και του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, οι ανάγκες για 

κατανάλωση υδατικών πόρων είτε παραμένουν οι ίδιες είτε αυξάνονται. 

Απαιτείται, λοιπόν, από πλευράς του Δήμου Κιλκίς μία βιώσιμη διαχείριση των 

υδατικών πόρων. Εξάλλου οι φυσικοί υδατικοί πόροι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

μειώνονται σημαντικά. Ειδικότερα, το ύψος της στάθμης της λίμνης Δοϊράνης είχε 

σημαντική καθοδική πορεία, και την προηγούμενη δεκαετία έλαβε δραματικές 

διαστάσεις καθώς η όχθη μετατοπίστηκε κατά 500 μέτρα και η λίμνη έχασε 

περισσότερα από τέσσερα μέτρα ύψος νερού, αν και σήμερα η κατάσταση είναι πολύ 

καλύτερη. Όσο αφορά το Γαλλικό ποταμό, αυτός έχει καταντήσει ένα ξεροπόταμος και 

τίποτα παραπάνω, γεγονός που απαιτεί την άμεση ανάληψη δράσης. 

Ορατός, όμως, είναι και ο κίνδυνος από το φαινόμενο της ερημοποίησης που απειλεί την 

περιοχή. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι  σύμφωνα με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Παρακολούθησης για την Εκτίμηση του Κινδύνου Ερημοποίησης» που εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Moonrises», το οποίο εντάσσεται στην κοινοτική 

πρωτοβουλία INTERREG III B ARCHIMED, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. 

Νικόλαο Συλλαίο, καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, ο Νομός Κιλκίς και 

κατ’ επέκταση ο Δήμος Κιλκίς,  είναι η πρώτη σ’ επικινδυνότητα περιοχή της πατρίδας 

μας, σε σχέση με το φαινόμενο της ερημοποίησης 

Υπάρχουν τρεις (3) διαφορετικές διαδικασίες ερημοποίησης που, αν και συνδέονται 

στενά, ωστόσο δεν πρέπει να συγχέονται (Μήτσου, 2011): 

 Ξηρασία: η περίοδος ενός ή δύο ετών με βροχοπτώσεις χαμηλότερες του μέσου 

όρου 

 Αφυδάτωση: περίοδος που μπορεί να κρατήσει μια ή περισσότερες δεκαετίες, 

κατά την οποία οι βροχοπτώσεις είναι πολύ χαμηλότερες του μέσου όρου 

 Υποβάθμιση των ξηρών περιοχών: μια επίμονη φθορά των βιολογικών 

δυνατοτήτων του εδάφους και της βλάστησης, που οφείλεται κυρίως στις 

μεθόδους διαχείρισης και χρήσης της γης, υπό συνθήκες χαμηλών 
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βροχοπτώσεων 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων, η οποία αναφέρεται τόσο στην ποσότητα όσο και 

στην ποιότητα του νερού, πρέπει να αποτελέσει τμήμα του γενικότερου στρατηγικού 

σχεδιασμού του Δήμου Κιλκίς, υπό το βάρος των απειλών μείωσης των διαθέσιμων 

πόρων, αφού οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες για την περιοχή, Επιπλέον, μία 

ολοκληρωμένη παρέμβαση οδηγεί στην αξιοποίηση και τη χρήση των πόρων που θα 

ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των ωφελούμενων (βιομηχανιών, κατοίκων, αγροτών). 

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του Δήμου Κιλκίς για την επιτυχής διαχείριση των 

υδατικών πόρων της περιοχής θα πρέπει να λάβει υπόψη του δύο βασικές συνιστώσες 

και προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν: 

1. Τη διαμόρφωση αγαστής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τους Δήμους των 

γειτονικών περιοχών και κυρίως με το Δήμο Dojran της πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την, από κοινού, διαχείριση της λεκάνης 

απορροής της λίμνης Δοϊράνης, όπως και με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 

είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και το συντονισμό της υδατικής πολιτικής 

2. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων του ίδιου του Δήμου Κιλκίς, ώστε οι 

δραστηριότητες ενός τομέα να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες στις 

δραστηριότητες ενός άλλου τομέα, όπως π.χ. η μόλυνση του υδροφόρου 

ορίζοντα της πόλης από τα λύματά της. 

Το πολυτιμότερο αγαθό της φύσης, το νερό, κινδυνεύει γι’ αυτό και το σχέδιο πρέπει να 

περιλαμβάνει άμεσα μέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως: 

 Προστασία των υδατικών πόρων από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση 

 Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων 

 Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του αρδευτικού ύδατος 

 Ανακύκλωση νερού 

 Εφαρμογή συστημάτων ανίχνευσης διαρροών και άμεση αποκατάσταση 

 Επιβολή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων ανόρυξης νέων γεωτρήσεων 

 Ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας των υδάτων 

 Νέο σύστημα τιμολόγησης του νερού για να ενθαρρυνθεί η ορθολογική του 

διαχείριση 

 Εκπαίδευση τω κατοίκων ως προς την ορθή χρήση των υδατικών αποθεμάτων 

 Εγκατάσταση συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων 
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Καλή πρακτική
14

  

Αν και η πόλη Sumida, που βρίσκεται στη Μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο, έχει πολύ 

συχνά πέσει θύμα ισχυρών πλημμύρων, ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις, παραμένει 

έντονο το πρόβλημα παροχής επαρκούς ποσότητας νερού για να καλυφθούν οι ανάγκες 

της. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή η πόλη κατασκευάζει ένα σύστημα 

εκμετάλλευσης και αξιοποίησης του βρόχινου νερού, σύμφωνα με το οποίο φράγματα 

μικρού μεγέθους χτίζονται μέσα στην πόλη για την αποθήκευσή του. Με τον τρόπο 

αυτό, το βρόχινο νερό που πέφτει στις οροφές των κτηρίων συλλέγεται και 

αποθηκεύεται. Το αποθηκευμένο νερό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για 

πολλαπλές χρήσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η κατάσβεση πυρκαγιών και η κάλυψη 

έκτακτης ζήτησης πόσιμου νερού. 

 

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας βιώσιμης διαχείρισης των 

υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, όχι μόνο μπορεί να μειώσει το κόστος του νερού 

προς όφελος των δημοτών, αλλά και να αυξήσει την δυνατότητα του Δήμου Κιλκίς να 

παρέχει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες. 

Ο Δήμος Κιλκίς επιβάλλεται να θεσπίσει μέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων και η 

διοίκηση του Δήμου δεν πρέπει να φοβηθεί ούτε το πολιτικό κόστος ούτε τις 

αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. 

Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης της μείωσης αλλά και της ρύπανσης των υδάτων θα πρέπει 

να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και η στάση της Διοίκησης να μην περιορίζεται στην 

απλή αντιμετώπιση του προβλήματος όταν αυτό εμφανισθεί, αλλά στην εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου προληπτικού σχεδίου. 

 

6.4 Στρατηγικός Στόχος 4: Ολοκληρωμένο Σύστημα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προστασίας  

Η κρίση της τελευταίας 8ετίας έχει δημιουργήσει ένα κοινωνικό κράτος μειωμένης ως 

ελάχιστης αποτελεσματικότητας. Ο Δήμος Κιλκίς πρέπει να πρωταγωνιστήσει και να 

διεκδικήσει ένα ηγετικό ρόλο στον τομέα την κοινωνικής πολιτικής. 

Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, μέσα 

σ’ αυτήν την κατάσταση της βαθιάς οικονομικής κρίσης και όξυνσης των κοινωνικών 

προβλημάτων, απαιτείται να αποτελεί βασικό μέλημα του Δήμου Κιλκίς. Ο κεντρικός 

                                                           
14

 Πηγή: Μήτσου, Κ. (2011),  Καλλικράτης – Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ε.Ε.Τ.Α.Α., σελ 59 
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Δήμος του Νομού καλείται να αντιμετωπίσει πολλές φορές δυσεπίλυτα προβλήματα και 

το σχέδιό του θα πρέπει να προβλέπει δράσεις και πρωτοβουλίες που θα είναι συμβατές 

και επιλέξιμες από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

το οποίο αναγκαστικά αποτελεί τη κύρια πηγή χρηματοδοτήσεων. 

Με το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος 

Α΄/07.06.2010) μεταβιβάσθηκαν στο Δήμο Κιλκίς πλήθος κοινωνικών αρμοδιοτήτων 

και, παράλληλα, κατέστην υποχρεωτική η σύσταση μονάδων κοινωνικής πολιτικής.  

Η κρίση, παράλληλα, δημιούργησε νέες ανάγκες, που προστέθηκαν στις ήδη 

υπάρχουσες, στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, κυρίως λόγω:  

 Της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής αρχής τον Αύγουστο του 2017 ανήλθε στο 20,6% (αν και 

θεωρείται σίγουρο ότι η πραγματική ανεργία είναι κατά πολύ υψηλότερη)  

 Της δημιουργίας συνθηκών εξαθλίωσης μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού που 

ζει, πλέον, κάτω από τα όρια της φτώχειας  

 Της αύξησης των ανασφάλιστων πολιτών 

 Της αύξησης των πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν άμεσης βοήθειας,  όπως 

μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι, άποροι, άτομα τρίτης ηλικίας, οικογένειες με 

παιδιά κλπ. 

 Της μείωσης των οικονομικών παροχών και της αντικατάστασης αυτών με 

παροχές αγαθών και υπηρεσιών που είναι, όμως, πολύ σημαντικές στην 

καθημερινή επιβίωση   

Το Σχέδιο Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας του Δήμου Κιλκίς πρέπει να δομηθεί 

πάνω σε τρεις βασικούς άξονες 

1. Καταπολέμηση της φτώχειας, ο οποίος θα περιλαμβάνει δράσεις για την 

εξυπηρέτηση βασικών αναγκών, όπως σίτιση και στέγαση  

2. Άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων και προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει δράσεις για την εξάλειψη των 

διακρίσεων λόγων αναπηρίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 

προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως πρόσφυγες και μετανάστες 

3. Κοινωνική πρόνοια με ανάληψη πρωτοβουλιών για  κατ’ οίκον φροντίδα, 

απόδοση προνοιακών επιδομάτων, ψυχολογική στήριξη με σκοπό την ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής 

Όσο αφορά τον 1
ο
 άξονα που αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, θα πρέπει να 
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επισημανθεί ότι ο Νομός Κιλκίς, επομένως και ο Δήμος Κιλκίς, έχει επηρεασθεί σε 

μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση και συμπεριλαμβάνεται στις φτωχότερες 

περιοχές τις χώρας. Πολλοί δημότες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης (αν 

και σε μία μικρή κοινωνία αυτά πολλές φορές δεν είναι εμφανή για προφανείς λόγους), 

ο Δήμος Κιλκίς πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές όπως: 

 Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε απόρους με τη συλλογή, μεταφορά, 

αποθήκευση, διανομή τροφίμων, υλικής συνδρομής με την διάθεση ειδών 

καθαριότητας και υγιεινής, ρουχισμού και παιδικών ειδών (βιβλία, παιχνίδια, 

σχολικά είδη, αθλητικός εξοπλισμός κλπ.), καθώς και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη 

Απαιτείται η συνέχεια των δράσεων εκ μέρους του Δήμου Κιλκίς με τη χρήση 

πόρων από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 

 Διανομή καθημερινού γεύματος σε άπορους πολίτες 

Ο Δήμος Κιλκίς υστερεί στον τομέα αυτό. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει 

καμία δράση σχετικά με την παροχή συσσιτίου σε οικονομικά εξαθλιωμένους 

δημότες Πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό αναλαμβάνουν μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις της περιοχής και η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, με 

του οποίους πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασίας 

 Επαναλειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Τα όποια προβλήματα παρουσιάσθηκαν στη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου τα προηγούμενα χρόνια δεν πρέπει να φοβίζουν τη Διοίκηση του 

Δήμου και να την οδηγούν στην απόφαση συνέχισης της διακοπής λειτουργίας 

της εν λόγω δομής. Απαιτείται η ανάκληση της απόφασης διαχείρισης του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του 

Δήμου Κιλκίς λόγω έλλειψης εμπειρίας, και τη διοίκηση να την αναλάβουν και 

πάλι οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.   

 Συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» 

Επέκταση του συγκεκριμένου προγράμματος που προβλέπει ενοικίαση 

κατοικιών και αγορά οικιακού εξοπλισμού με στόχο την υποστήριξη 

οικογενειών που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης. 

Σχετικά με το 2
ο
 άξονα που αναφέρεται στην άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων και 

προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή, λόγω 

του γεγονότος ότι διαθέτει το συνοριακό σταθμό Ευζώνων που οδηγεί στις άλλες χώρες 

τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που 
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έχουν εγκλωβιστεί. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα, ενώ η ισότητα των φύλων αποτελεί στοιχειώδη αξία για κάθε 

κοινωνία.  

Ειδικότερα, για τον άξονα 2 οι στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν απαιτείται να 

περιλαμβάνουν: 

Μετανάστες – πρόσφυγες: 

 Ενεργοποίηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, το οποίο συγκροτήθηκε 

το 2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Νόμου
15

, αλλά δε συνεδρίασε ποτέ 

 Προσφορά κοινωνικών δημοτικών υπηρεσιών (σίτιση, στέγαση, υγιεινή και 

υγειονομική περίθαλψη) στους πρόσφυγες και μετανάστες για την εξασφάλιση 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης 

 Ανάληψη δράσεων για την επίτευξη κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής από 

την τοπική κοινωνία με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

ασχολούνται με την μετανάστευση 

 Διευκόλυνση των προσφύγων και μεταναστών όσο αφορά την πρόσβασή τους 

στις υπηρεσίες του Δήμου 

 Εφαρμογή προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

 

Άτομα με Αναπηρία: 

 Δημιουργία δομής εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης που είναι 

απαραίτητη τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης 

περιστατικών 

 Ανάπτυξη δικτύου με φορείς και επαγγελματίες 

 Διασφάλιση της προσβασιμότητας όσο αφορά τη μετακίνηση των ΑμεΑ στο 

φυσικό και δομημένο περιβάλλον (πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες κλπ.) 

 Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης σε όλα τα δημοτικά κτήρια  

 Καθιέρωση θέσεων στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα σε όλα τα δημοτικά 

κτήρια 

 Ανάληψη δράσεων και εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας για την 

καταπολέμηση των προκαταλήψεων 

 Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας, φιλικών προς τα ΑμεΑ, για πληρέστερη 

                                                           
15

 Άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07.06.2010) 
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πληροφόρηση (σύστημα Braille για τυφλά άτομα, μηνύματα με τηλεφωνική 

μετάδοση, ηλεκτρονικοί πίνακες μηνυμάτων κλπ.) 

 Δράσεις δημοσιότητας για την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας 

και την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών 

 Συνεχή πληροφόρηση των ΑμεΑ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 

 Προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όργανα διοίκησης της 

τοπικής κοινωνίας, ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη συναπόφασης για θέματα 

που αφορούν την τοπική κοινωνία που διαβιούν 

 

Ισότητα των φύλων: 

 Διεύρυνση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κιλκίς με την προσθήκη 

νέων μελών (σήμερα η Επιτροπή αποτελείται από τρία, μόνο, μέλη, και αυτά με 

την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου). 

Απαιτείται ανοιχτή πρόσκληση προς φορείς, οργανώσεις και συλλόγους 

γυναικών για το ορισμό εκπροσώπων τους στην Επιτροπή. 

 Απονομή περισσότερων αρμοδιοτήτων, αποφασιστικού χαρακτήρα και όχι απλά 

γνωμοδοτικού, στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 

 Διεύρυνση ωραρίου Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για 

καλύτερη εξυπηρέτηση των γυναικών 

 Εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων στερεοτύπων που προκαλούν ανισότητες 

σχετικά με την κατάσταση και τη θέση των γυναικών 

 Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας, τόσο για την 

τοπική κοινωνία όσο και για τα στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και 

εφαρμογή τέτοιων πολιτικών 

 Λήψη μέτρων για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων 

Η διοίκηση του Δήμου κατά τη συγκρότηση επιτροπών, διοικητικών 

συμβουλίων, ομάδων θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη δυνατότητα σ’ 

αυτά να μετέχουν γυναίκες, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, με στόχο την 

ενίσχυσή του ρόλου τους στη δημόσια ζωή. 

 Ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις του Δήμου 

 Προγραμματισμένες δράσεις και παρεμβάσεις σε θέματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών 

 Προγραμματισμός και κατασκευή ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

και των παιδιών του 
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 Σύσταση συμβουλευτικού κέντρου για παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης 

και ψυχοκοινωνικής στήριξης 

 Κατάρτιση σχεδίου για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων 

Πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής 

Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Ο δήμος Κιλκίς 

υπέγραψε τη Χάρτα το Νοέμβριο του έτους 2011, ωστόσο δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωση αυτή εντός δύο ετών, όπως προβλεπόταν. 

Στα πλαίσια του 3
ου

 άξονα, ο Δήμος Κιλκίς έχει αναπτύξει δίκτυο υπηρεσιών σε 

συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου, που χρήζει, ωστόσο, 

ενίσχυσης. Ειδικότερα: 

 Εφαρμογή συστήματος για την ταχύτερη απονομή των προνοιακών επιδομάτων 

στους δικαιούχους, με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας των 

πολιτών 

 Συγκρότηση ειδικής μονάδας εξυπηρέτησης των ανασφάλιστων πολιτών για την 

έκδοση  βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι οποίοι τα τελευταία 

χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά  

 Εφαρμογή προγραμμάτων νοσηλείας κατ’ οίκον 

 Επέκταση και ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ένταξη νέων 

περισσότερων ωφελούμενων, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς λόγω της κρίσης 

 Δημιουργία νέων μονάδων Δημοτικών Ιατρείων και επέκταση του θεσμού στις 

Δημοτικές Ενότητες 

 Επανεξέταση της ένταξης του Δήμου Κιλκίς στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγειών Πόλεων που έχει ως την προώθηση θεμάτων αγωγής και προαγωγής 

υγείας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και τη διαμόρφωση 

ενός υγιούς αστικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος 

 Αξιοποίηση εθελοντικού δυναμικού 

 Έγκαιρη προετοιμασία για τη μετάβαση από προσωρινές σε μόνιμες δομές για τη 

χρονική περίοδο μετά το τέλος των χρηματοδοτήσεων των προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της κεντρικής εξουσίας (π.χ. πρόγραμμα Βοήθεια στο 

Σπίτι) 

Η επιτυχία των ανωτέρω δράσεων προϋποθέτει ενίσχυση με προσωπικό, είτε με νέες 

προσλήψεις είτε με μετατάξεις, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 

Κιλκίς, αλλά και στρατηγικές ενδυνάμωσης της εμπλοκής και ενεργητικής συμμετοχής 

των χρηστών και ωφελούμενων τόσο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
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όσο και για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις 

πραγματικές ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, απαραίτητη είναι η θέσπιση στόχων για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών 

μέσω της χρήσης δεικτών αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η εφαρμογή 

μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και 

η βελτίωση του οργανωτικού και χρηματοδοτικού πλαισίου. 

 

6.5 Στρατηγικός Στόχος 5: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την 

απόκτηση δεξιοτήτων και στη Δια Βίου Μάθηση 

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η Δια Βίου μάθηση αποτελούν από τις σημαντικότερες 

αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ο Δήμος Κιλκίς. Οι τομείς στους οποίους 

εκπαιδεύονται οι πολίτες τους προσφέρουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους 

επιτρέπουν να έχουν ενεργή συμμετοχή στα κοινά του Δήμου. Παράλληλα, η Δια Βίου 

Μάθηση προάγει την κοινωνική ανάπτυξη, την ισότιμη μεταχείριση και την ενίσχυση  

της συνοχής μέσα στην κοινωνία. 

Στόχος είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες όλων 

των πολιτών, ανεξαρτήτου ηλικίας, για τη βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης με την αγορά εργασίας, κυρίως σε ομάδες με μεγάλα ποσοστά ανεργίας 

(μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με μειωμένα τυπικά προσόντα, γυναίκες, άνεργοι 30-44 

ετών), αλλά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δία 

Βίου Μάθηση αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στην 

αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020», η Δια Βίου 

Μάθηση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες αναπτυξιακής πολιτικής και 

αναδεικνύεται ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και της ευρύτερης 

οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις» αναφέρεται ότι ο Δήμος έχει την υποχρέωση να καταρτίζει, στο 

πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματός του, το Τοπικό Πρόγραμμα Δια 

Βίου Μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους 

δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας 

πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι: α) οι δραστηριότητες 

σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, 

ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του 
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περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης 

της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και γ) οι 

δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με 

την τοπική οικονομία. 

Ο Δήμος Κιλκίς από το 2012 έως και σήμερα εφαρμόζει με επιτυχία προγράμματα Δια 

Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αλλά έχει ιδρύσει ένα μόνο Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με 

περιορισμένο αριθμό μαθητευόμενων, αν και από την εμπειρία λειτουργίας προκύπτει 

ότι οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα είναι πολύ 

περισσότεροι. 

Αν και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου δε απονέμει πιστοποιημένες 

βεβαιώσεις παρακολούθησης, έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλει: 

 στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση 

 στην ανάπτυξη ίσων ευκαιριών 

 στη βελτίωση της ικανότητας των πολιτών να προσαρμόζονται στις νέες 

συνθήκες της αγοράς, κυρίως αυτών που έχουν χαμηλά προσόντα ή είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας 

 στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των άνεργων πολιτών 

 στην ενίσχυση της απασχόλησης 

 στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με δημιουργικό τρόπο 

 στην εγκαθίδρυση ευέλικτων μορφών επιμόρφωσης 

Ωστόσο, μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικο – οικονομικό περιβάλλον, οι 

ανάγκες, διαρκώς, μεταβάλλονται. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Κιλκίς για την επόμενη 

περίοδο θα πρέπει να θέσει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχούς 

απώλειας θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση στην ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης 

της εργασίας που θα χαρακτηρίζονται από καινοτομία, την επανακατάρτιση σε 

υπάρχουσες ή την κατάρτιση σε νέες δεξιότητες με σκοπό την αντιμετώπιση των 

οικονομικών αλλαγών και των απαιτήσεων που θα προκύψουν στο μέλλον σχετικά με 

θέσεις εργασίας και ικανότητες καθώς και στην ενθάρρυνση συμμετοχής ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται, η διεύρυνση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης, η ίδρυση νέων Δημοτικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις έδρες των 

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, αλλά και η εκπόνηση Τοπικού Προγράμματος Δια 

Βίου Μάθησης, το οποίο θα πρέπει να εστιάσει: 
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 στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και τη διάγνωση των αναγκών 

επιμόρφωσης 

 στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, συναφή με την τοπική ιδιαιτερότητα και τις αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες 

 στην αναβάθμιση των γενικών και επαγγελματικών γνώσεων, των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας 

 στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για τη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσα 

στο κοινωνικό σύνολο 

 στην εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης που να ανταποκρίνονται και να 

ικανοποιούν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων  

 στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 στην υιοθέτηση σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, όπως η εκπαίδευση εξ’ 

αποστάσεως και η ασύγχρονη εκπαίδευση, ώστε οι συμμετέχοντες να μην 

εμποδίζονται από την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεών τους 

 στην εξασφάλιση συμμετοχής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα με 

αναπηρίες και γυναίκες, προκειμένου αφενός να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες που θα επιτρέψουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, και 

αφετέρου να αποτραπούν τάσεις κοινωνικού τους αποκλεισμού  

 στην εφαρμογή προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες, όπως εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, 

ώστε να αποκτήσουν γλωσσικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ικανότητες, 

απαραίτητες για την ομαλή τους ένταξη στο κοινωνικό σύνολο 

 στη δημιουργία Σχολών Γονέων για τη στήριξη των γονέων, αλλά και των 

μελλοντικών γονέων, προκειμένου να ανταποκριθούν στο δύσκολο και σύνθετο 

ρόλο που έχουν να επιτελέσουν 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι η χρηματοδότηση προς το Δήμο Κιλκίς για 

τη λειτουργία των κέντρων Δια Βίου Μάθησης, που προέρχεται τόσο από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όσο και από τους 

Ευρωπαϊκούς πόρους, είναι σημαντικά περιορισμένη. Η διοίκηση του Δήμου Κιλκίς 

πρέπει να δείξει μεγαλύτερη πίστη στο θεσμό και να τον χρηματοδοτήσει γενναία από 

ιδίους πόρους προβλέποντας σημαντικά κονδύλια στο προϋπολογισμό του Δήμου, κάτι 
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που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, διότι τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά.  

 

6.6 Στρατηγικός Στόχος 6: Δυναμικός Πολιτιστικός Προγραμματισμός 

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά περιουσιακά στοιχεία μίας περιοχής και 

κατεξοχήν επικοινωνιακό στοιχείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξάλλου δεν είναι 

τυχαίο ότι η ένταξη του πολιτισμού ως βασική πτυχή στην κατάρτιση του στρατηγικού 

σχεδίου ενός Δήμου είναι όλο και πιο έντονη τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Υπό αυτή την έννοια ο ρόλος του Δήμος Κιλκίς είναι κομβικός, με βασική υποχρέωση 

να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει μια δυναμική πολιτιστική πολιτική, η 

οποία θα αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής. 

Βέβαια, η χάραξη ενός στρατηγικού προγραμματισμού για τον πολιτισμό απαιτεί 

πολυσύνθετη προσέγγιση και θα πρέπει να στοχεύει τόσο στη διαφύλαξη όσο και στην 

αξιοποίηση των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων με σκοπό την ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. Οι πολιτιστικοί πόροι έχουν ευρεία έννοια και 

καλύπτουν την κληρονομιά, τις τέχνες, τα γράμματα, την αρχιτεκτονική, τον αθλητισμό, 

τον τουρισμό, την αναψυχή, τις τοπικές παραδόσεις. 

Ο Δήμος Κιλκίς είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη σχεδίαση και εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου πολιτιστικού προγραμματισμού με κεντρικούς σκοπούς: 

 τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πλούσιας τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 

 την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας 

 την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών της συμμετοχής των πολιτών τόσο στην 

κατανάλωση όσο και στην παραγωγή ποιοτικών πολιτιστικών προϊόντων 

 την προώθηση τη εικόνας του Δήμου σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και σε 

άλλες χώρες, αναπτύσσοντας πολιτιστικά δίκτυα επικοινωνίας 

 τη σύνδεση της πολιτιστικής πολιτικής με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 

περιοχής  

 τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των τεχνών και των 

γραμμάτων 

 τη ισχυροποίηση της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό, την εκπαίδευση 

και την απασχόληση 

 την ενδυνάμωση των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της περιοχής 

 την ενίσχυση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας  

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και 

Παντομίμας του Δήμου Κιλκίς, που για το 2017 θα διοργανωθεί για 18
η
 συνεχή χρονιά. 
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Το εν λόγω φεστιβάλ αποτελεί, κατά γενική ομολογία, τη σημαντικότερη πολιτιστική 

δράση που έχει να επιδείξει ο Δήμος Κιλκίς, μοναδική σε όλη τη χώρα, αφού όπως 

αναφέρεται στην πολυτελή έκδοση του προγράμματος του 13
ου

 Φεστιβάλ το 2011:  

«Κούκλες, μαριονέτες, μορφές-αποκυήματα της φαντασίας ταλαντούχων 

καλλιτεχνών, αλλά και θίασοι με ξεχωριστά και πρωτότυπα δρώμενα 

μεταφέρουν την τέχνη τους από διάφορα και μακρινά μέρη του κόσμου και 

ενώνονται με τον δικό μας πολιτισμό και τη δική μας παράδοση» 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 διήρκησε 13 ημέρες και σ’ αυτό συμμετείχαν 36 

θίασοι, 130 καλλιτέχνες, παρουσιάσθηκαν συνολικά 38 διαφορετικά θεατρικά έργα, ενώ 

διοργανώθηκαν πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων (σεμινάρια, εργαστήρια, ομιλίες, 

μουσικοθεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ.)  

Σε όλα αυτά τα χρόνια, οι καλεσμένοι προέρχονταν απ’ όλα τα σημεία του πλανήτη 

(Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ολλανδία, Βραζιλία, 

Γερμανία, Η.Π.Α., Πορτογαλία, Νότια Κορέα, Βουλγαρία, Τουρκία, Τσεχία, Ισραήλ, 

Περού, Χιλή, Κύπρος, Αυστραλία, Ελβετία, Ρωσία, Πολωνία, Ινδονησία, Νότια Αφρική, 

Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία κ.α.), ενώ η εκδήλωση αποτελούσε πρώτο θέμα όλων των 

ενημερωτικών ιστοσελίδων, κυρίως της Αθήνας. 

Δυστυχώς, το 2015 ήταν και η τελευταία χρονιά που το Φεστιβάλ χρηματοδοτούνταν 

από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Κιλκίς δε φάνηκε προετοιμασμένος για το τέλος της 

χρηματοδότησης, ενώ η επικράτηση συντηρητικών απόψεων, οδήγησε στη συρρίκνωση 

της μεγάλης αυτής πολιτιστικής δράσης, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια διοργανώνεται με 

μεγάλη επιτυχία από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017, θα 

διεξαχθεί το μήνα Δεκέμβριο, θα διαρκέσει επτά ημέρες, και θα συμμετέχουν τέσσερις, 

μόνο, χώρες του εξωτερικού, ενώ ο προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ανέρχεται στο 

ποσό των 24.000,00€, όταν τα προηγούμενα χρόνια άγγιξε ακόμη και το ποσό των 

300.000,00€. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο του φεστιβάλ, πρέπει να ειπωθεί ότι η επιτυχημένη, αυτή, 

δράση ανέδειξε πολιτιστικά την περιοχή, ενώ η πόλη του Κιλκίς απέκτησε ζωντάνια, 

αυξήθηκε η επισκεψιμότητά της και τονώθηκε η τοπική οικονομία. Η βιωσιμότητά του 

θεσμού θεωρείται επιβεβλημένη, και ο Δήμος Κιλκίς απαιτείται να αναλάβει 

πρωτοβουλία, να αναζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και να χρηματοδοτήσει 

χωρίς φειδώ, ώστε να αποκτήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας 

τη χαμένη του αίγλη, και γιατί όχι η πόλη του Κιλκίς να καθιερωθεί ως «πόλη της 

Κούκλας και της Παντομίμας».  
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Η επιτυχημένη πολιτιστική πολιτική, που θα προέλθει μέσα από ένα συντονισμένο 

προγραμματισμό, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τους ανθρώπους που θα 

εργασθούν για την εκπλήρωση των στόχων της και για την επίτευξη υψηλής ποιότητας 

δραστηριοτήτων που θα την εκφράσουν. Το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Κιλκίς 

απασχολεί δύο υπαλλήλους που αν και αγαπούν με πάθος τον πολιτισμό και έχουν 

μεγάλη εμπειρία, δε διαθέτουν, ωστόσο, την κατάλληλη εξειδίκευση, ενώ αναλώνονται, 

κυρίως, στη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Επιβάλλεται η ενίσχυση 

του ανθρώπινου δυναμικού με άτομα διαφορετικής κουλτούρας και αντίληψης σε σχέση 

με τον πολιτισμό.   

Ο πολιτισμός για το Δήμο Κιλκίς αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση και μέσα από 

την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγραμματισμού θα αποκτήσει ουσιαστικό 

περιεχόμενο. Ο Δήμος Κιλκίς καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και 

απαιτείται μία αρθρωμένη πολιτιστική πολιτική που δε θα αναλώνεται στη διοργάνωση 

κάποιων καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, στην ετήσια  επιχορήγηση των 

πάμπολλων τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων χωρίς κανένα έλεγχο ή σε 

ευκαιριακού χαρακτήρα παρεμβάσεις και δράσεις, αλλά στην ενεργοποίηση όλων των 

τοπικών πολιτιστικών πόρων και δυνάμεων που θα τους εντάξει σε μία λογική 

πολιτιστικής ανάπτυξης. 

 

6.7 Στρατηγικός Στόχος 7: Έμφαση στην Τουριστική Ανάπτυξη 

Είναι παραδεκτό ότι ο τουρισμός αποτελεί την πιο βαριά «βιομηχανία» της χώρας και 

είναι ο κλάδος της οικονομίας που συμβάλλει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή διέξοδο από 

την κρίση. Αυτή, όμως, η δύσκολη περίοδος προσφέρει πολλές ευκαιρίες και 

δυνατότητες για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού που ευνοούν τις νέες 

επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας ώθηση στην πραγματική 

οικονομία. 

Πολλοί συνδέουν τη λέξη τουρισμό με τον ήλιο και τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές 

διακοπές. Πράγματι η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 

αναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς (Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, Θεσσαλονίκη) 

που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών τόσο από την 

Ελλάδα όσο και από εξωτερικό. Η περιοχή του Δήμου Κιλκίς μπορεί να μη διαθέτει 

θάλασσα, αλλά έχει να παρουσιάσει τεράστιο φυσικό κάλλος και αξιόλογους 

πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους που αναλυτικά αναφέρθηκαν στο δεύτερο 

κεφάλαιο (λίμνη Δοϊράνη, μουσείο της λίμνης Δοϊράνης, λίμνη Πικρολίμνη με τα 

ιαματικά νερά και το θεραπευτικό πηλό, τον υπέροχο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο 
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Κρουσσίων, τον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο του Παλατιανού, το Σπήλαιο του 

Κιλκίς με τη μοναδική στη χώρα δυνατότητα σπηλαιοθεραπείας, το βυζαντινό φρούριο 

του Παλαιού Γυναικοκάστρου,  το Μνημείο της Φύσης τα «Χίλια Δέντρα», τα βουνά, τα 

ποτάμια, οι εκκλησίες κ.α.). 

Οι πόροι αυτοί που συνδέονται με ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος 

μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών θεματικών 

μορφών τουρισμού στην περιοχή, ιδιαίτερα δημοφιλών τα τελευταία χρόνια, όπως 

υγείας, θρησκευτικός, ορειβατικός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός, περιπατητικός, 

πολιτιστικός κ.α.. 

Οι ειδικές, αυτές, μορφές τουρισμού μπορούν επαρκώς να υποστηριχθούν από τις 

υπάρχουσες υποδομές, αφού την τελευταία εικοσαετία αναπτύχθηκαν αρκετές 

ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα μέσα από το πρόγραμμα Leader και τον Άξονα 

3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας» του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

(ΟΠΑΑΧ). Βεβαία απαιτείται η υλοποίηση και μιας σειρά άλλων έργων, κυρίως 

τεχνικών, που θα προσθέσουν αξία στο τουριστικό προϊόν της περιοχής, όπως βελτίωση 

του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών κ.α.. 

Ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προώθηση του Κιλκίς ως τουριστικού 

προορισμού απαιτεί την εκπόνηση, από πλευράς του Δήμου Κιλκίς, ενός 

μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου με τις δράσεις και πρωτοβουλίες που θα 

αναπτυχθούν, σε συνεργασία πάντα, με την Περιφερειακή Ενότητας Κιλκίς και με στόχο 

να ενταχθεί στην ευρύτερη τουριστική στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Παράλληλα, απαραίτητη είναι η σύσταση ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου που 

θα ευθυγραμμίζει τις αποφάσεις και ενέργειες όλων των φορέων, θα συνθέτει απόψεις 

και γνώμες και θα επιδιώκει συνεργασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Κιλκίς 

ποτέ δε συγκροτήθηκε, έως σήμερα, μία επίσημη επιτροπή για τον τουρισμό ή απλώς 

μια άτυπη ομάδα εργασίας, γεγονός που φανερώνει ότι, διαχρονικά, ο τουρισμός 

αντιμετωπίζεται ως θέμα ήσσονος σημασίας. 

Η στάση αυτή του Δήμου Κιλκίς πρέπει να αλλάξει και να χαραχθούν πολιτικές που θα 

εντάξουν την ευρύτερη περιοχή στον τουριστικό χάρτη της χώρας, σε συνεργασία 

βέβαια με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς και αναπτύξουν 

ένα μοντέρνο τουριστικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που θα στηρίζει τον τουριστικό τομέα 

και θα προάγει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με πρωτοβουλίες 
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όπως: 

 σχεδιασμός τουριστικής προβολής, συμβατής με τις ιδιαιτερότητες του τόπου 

 άμεση συγκρότηση συντονιστικού οργάνου για την προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος 

 επικέντρωση στο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής με επίτευξη ισχυρής 

σύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό, την ύπαιθρο, την ιστορία 

 προσανατολισμός σε συγκεκριμένες εναλλακτικές, θεματικές μορφές τουρισμού 

 προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων 

 προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων 

 επιδίωξη συνεργασίας με φορείς όχι μόνο μέσα στο Νομό Κιλκίς αλλά και με 

γειτονικούς νομούς για την παροχή συνδυαστικών τουριστικών πακέτων 

 άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και απλοποίηση διαδικασιών για την 

προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 

 δημιουργία ελκυστικής διαδραστικής ιστοσελίδας αποκλειστικά για την 

προώθηση του τουρισμού στην περιοχή 

 προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσω των κοινωνικών δικτύων 

 έκδοση ενημερωτικών δελτίων (newsletter), ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και 

προώθησής τους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα) 

 αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για 

οργανωμένη και συντονισμένη τουριστική προβολή της περιοχής  

 αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 

για ανάπτυξη και προώθηση δράσεων θεματικού τουρισμού 

 συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά δικτύου προώθησης δράσεων θεματικού 

τουρισμού 

 επιμορφωτικές δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό (εργαζομένων και των 

επιχειρηματιών του χώρου) για την ανάπτυξη κουλτούρας τουριστικής 

συνείδησης και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού και επιδίωξη συναντήσεων με επαγγελματίες 

του χώρου 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι θα πρέπει να τεθούν 

στόχοι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων σε 

ετήσια βάση. 

Σημαντική, επίσης, είναι η λειτουργία ενός οργάνου που θα λειτουργεί ως 

Παρατηρητήριο που θα καταγράφει τις ανάγκες και τις βασικές τάσεις της τουριστικής 
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αγοράς, ώστε ο Δήμος να μπορεί να αναπροσαρμόζει, έγκαιρα, την στρατηγική του, 

ανάλογα με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, ώστε τελικά να αποκτά 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Είναι κατανοητό ότι η ανάδειξη του τουρισμού στην περιοχή του Κιλκίς ξεπερνάει τα 

στενά όρια του Δήμου Κιλκίς και απαιτείται η συνέργεια πολλών ενδιαφερόμενων 

μερών, για την αποφυγή ασυντόνιστων ενεργειών αλλά και για την ενθάρρυνση 

συνεργασιών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, 

όμως, θα πρέπει  να  αναπτυχθεί  με  προσοχή,  χωρίς  πολύ υψηλούς και φιλόδοξους  

στόχους, και με επιλογή δράσεων και παρεμβάσεων που θα προκύψουν μετά από 

εμπεριστατωμένη μελέτη και  καταγραφή των αναγκών, αλλά και προσεκτική ανάλυση 

των δυνατοτήτων και αδυναμιών της περιοχής.  

 

6.8 Στρατηγικός Στόχος 8: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας 

Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την εποχή της ασύδοτης, ίσως, 

ελευθερίας κατά την προηγούμενη δεκαετία, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ένα πολύ 

σκληρό γραφειοκρατικό πρόσωπο που επηρεάζει πολύ αρνητικά κάθε προσπάθεια 

επιχειρηματικής δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας. 

Η οικονομική κρίση, όμως, που πλήττει τη χώρα, υποχρεώνει το Δήμο Κιλκίς, ως την 

πιο προσιτή δομή εξουσίας στον πολίτη, να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει δράσεις 

ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη δημιουργία νέων και 

βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Γιατί όμως ο Δήμος και όχι αποκλειστικά η κεντρική εξουσία; Γιατί ο Δήμος είναι αυτός 

που γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τους 

φυσικούς πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό που έχει, τις εξειδικεύσεις των ανέργων, την 

κατάσταση των διαθέσιμων υποδομών και δικτύων αλλά και αυτών που πρέπει να 

διαμορφωθούν, την πορεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Πολλοί, ίσως, αμφισβητήσουν αυτήν προσέγγιση θεωρώντας ότι η αποστολή του Δήμου 

δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εμπλέκεται με την επιχειρηματικότητα και για τα θέματα 

αυτά πρέπει να είναι υπεύθυνοι άλλοι φορείς. Όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική σε ένα Δήμο αφού συμβάλλει: 

 στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής 

 στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας 

 στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
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 στην ένταξη ανέργων ή μειονεκτούντων ατόμων στην ενεργό οικονομική ζωή 

 στην καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας 

 στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

 στην αύξηση των επιλογών των καταναλωτών 

 στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κιλκίς, ως κατ’ εξοχήν αγροτικός Δήμος, θα 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας της 

υπαίθρου, που αναπτύσσεται δυναμικά λόγω της σημαντικής εσωτερικής 

μετανάστευσης πολιτών από τα μεγάλα αστικά κέντρα σε αγροτικές περιοχές προς 

αναζήτηση νέων εργασιακών ευκαιριών. Πρόκειται, κυρίως, για άτομα υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της 

υπαίθρου, κατέχουν ικανότητες διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων, γνωρίζουν 

τους τρόπους εκμετάλλευσης των διάφορων χρηματοδοτήσεων και δικτύων, και 

στοχεύουν στην έναρξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα της υπαίθρου προκύπτουν 

λόγω της όλο και μεγαλύτερης ενασχόλησης των γυναικών. Η απασχόληση των 

γυναικών, ως βοηθητικό προσωπικό κυρίως, σε παραδοσιακές αγροτικές εργασίες, 

συνεχώς μειώνεται, και ταυτόχρονα αυξάνεται, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα σε πιο σύγχρονες δραστηριότητες που αφορούν τη 

γεωργία, με την υιοθέτηση νέων αντιλήψεων για τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Έτσι 

όλο και πιο συχνά βλέπουμε την ίδρυση γυναικείων συνεταιριστικών οργανώσεων που 

αξιοποιούν τα ποιοτικά προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, γυναίκες που επιλέγουν 

ως κύριο επάγγελμα, αυτό του αυτοτελούς απασχολούμενου αγρότη και εντάσσονται, σε 

όλο και μεγαλύτερο ποσοστό, στα προγράμματα χρηματοδότησης των Νέων Αγροτών, 

αλλά και γυναικών που είναι ιδιοκτήτες αγροτουριστικών επιχειρήσεων. 

Γίνεται κατανοητό ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της τοπικής 

κοινωνίας, και από τη άποψη αυτή ο Δήμος Κιλκίς οφείλει να δημιουργήσει το 

κατάλληλο περιβάλλον ενίσχυσής της, με στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις, όπως: 

 καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής σε θέματα επιχειρηματικότητας 

 μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εμποδίζουν την έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων και εξοπλισμένων χώρων για την 

εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, όπως θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων  
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 ανάπτυξη υποστηρικτικού μηχανισμού για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις 

(συμβουλευτική υποστήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα ίδρυσης 

και λειτουργίας επιχειρήσεων κλπ.) 

 αποτελεσματικός χειρισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι 

επιχειρηματίες, οι γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και οι μετανάστες που 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό 

 ενέργειες προσέλκυσης νέων επενδυτών 

 υποστήριξη επενδύσεων που προέρχονται από, εκτός νομού, επιχειρήσεις 

 ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία συνεργασιών και δικτυώσεων από 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο με σκοπό την διαμόρφωση 

εξωστρεφούς προσανατολισμού 

 έκδοση Οδηγού Επιχειρηματία με παρουσίαση της περιοχής, νόμους και 

εγκυκλίους 

 ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματιών, πανεπιστημίων και 

ερευνητικών ιδρυμάτων 

 συνεχής πληροφόρηση για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα εθνικά και 

ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και διευκόλυνση πρόσβασης σ’ αυτά 

Ωστόσο, ο Δήμος Κιλκίς, όσο και εάν επιθυμεί, δεν θα καταφέρει να υποστηρίξει 

αποτελεσματικά τις παραπάνω στρατηγικές, οι οποίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση 

ως προς την εφαρμογή τους. Άλλωστε, στην οργανωτική του δομή δεν υπάρχει κάποια 

διεύθυνση που να ασχολείται, αποκλειστικά, με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Απαραίτητη, λοιπόν, κρίνεται η συγκρότηση ενός κέντρου ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή όχι μόνο του Δήμου Κιλκίς αλλά και άλλων 

φορέων, όπως είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς, ο Εμπορικός 

Σύλλογος Κιλκίς, αλλά και η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. (στην οποία είναι μέτοχος ο 

Δήμος) που έχει μεγάλη εμπειρία στην εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

6.9 Στρατηγικός Στόχος 9: Διαμόρφωση City Branding (Ταυτότητα πόλης) 

Ο όρος «City Branding» είναι σχετικά νέος για την Ελλάδα και συνδέεται με τα φυσικά, 

αρχαιολογικά, πολιτισμικά, ιστορικά, αρχιτεκτονικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας 

πόλης, τα οποία δημιουργούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της απέναντι σε άλλες 

περιοχές.  

Τα τελευταία χρόνια το City Branding έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο ανάπτυξης για 

πολλούς Δήμους, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, που, όμως, απαιτεί μια 

μακροχρόνια και επίμονη προσπάθεια για να σφυρηλατηθεί και να αποδώσει 
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αποτελέσματα.  

Ειδικότερα, η επιτυχής διαμόρφωση ενός brand name δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για 

την περιοχή αφού αναπτύσσει ένα δυναμικό περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις της 

ιδιωτικής οικονομίας, αυξάνει την κοινωνική συνοχή διότι όλοι οι τοπικοί πόροι 

(οικονομικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί) ευθυγραμμίζονται γα τη διατήρηση της 

ταυτότητας της πόλης, ενώ δημιουργείται αίσθημα υπερηφάνειας στους κατοίκους για 

την πόλη τους.  

Μέσα στο περιβάλλον της οικονομική κρίσης που ταλαιπωρεί τη χώρα, ο Δήμος Κιλκίς 

πρέπει να προσπαθήσει δυναμικά να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα και ιδιαίτερα 

να οικοδομήσει την επωνυμία της πόλης του Κιλκίς, ώστε να καθιερωθεί η πόλη του 

Κιλκίς ως τόπος ελκυστικός για επενδύσεις, εγκατάσταση νέων κατοίκων, 

δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων, τουρίστες. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η περιοχή του Κιλκίς αντιμετωπίζει έντονο και 

αυξανόμενο ανταγωνισμό λόγω της γειτνίασής της με την πόλη της Θεσσαλονίκης και η  

εφαρμογή του City Branding στο Δήμο Κιλκίς θα πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση μέσω των σημαντικών 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει και πρέπει να εκμεταλλευθεί, όπως: 

 το όμορφο φυσικό περιβάλλον 

 το κλίμα της περιοχής 

 τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

 τη γεωγραφική θέση μετατρέποντας το μειονέκτημα της εγγύτητας με την πόλη 

της Θεσσαλονίκης σε πλεονέκτημα 

 την τοπική παράδοση 

 τους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

 τις σύγχρονες ξενοδοχειακές υποδομές 

Η διαδικασία του brand name θα βοηθήσει το Δήμο Κιλκίς να προσδιορίσει σε ποια 

κατεύθυνση θέλει να οδηγηθεί προκειμένου να ξεχωρίσει από άλλες περιοχές, και να 

απαντήσει στο ερώτημα αν τελικά θέλει να εξελιχθεί σε τουριστικό, πολιτιστικό, 

επενδυτικό, οικιστικό, φιλικό κ.α. προορισμό, αν και μελετώντας τα χαρακτηριστικά του 

Δήμου φαίνεται ότι ένα συνδυασμός όλων των παραπάνω ευνοείται στην περιοχή. 

Το City Branding, ωστόσο, προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός προγράμματος marketing 

για την περιοχή, μέσω του οποίου θα καταγραφούν και θα προβληθούν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, θα αναδειχθούν οι υπηρεσίες και τα αγαθά που 

προσφέρονται καθώς και οι δυνατότητες που παρέχει. Χωρίς την εφαρμογή ενός 
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ολοκληρωμένου προγράμματος marketing, η διαμόρφωση του City Branding είναι, 

σχεδόν βέβαιο, ότι θα αποτύχει. Ειδικότερα, η εκμετάλλευση των μέσων που διαθέτει το  

marketing θα βοηθήσει να επιδιωχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

 Διαμόρφωση μηχανισμών πληροφόρησης και επικοινωνίας των λειτουργιών και 

ευκαιριών που προσφέρει ο Δήμος  

 Προβολή της πόλης μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή 

τεχνολογία 

 Προώθηση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού που μπορεί να 

υποστηρίξει η περιοχή 

 Δημιουργία ιστότοπου για την ανάδειξη της πόλης με συνεχή και άμεση 

πληροφόρηση για όλα τα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα 

 Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 Δικτύωση του Δήμου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως, της Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης 

 Διοργάνωση πρωτότυπων πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. Διεθνές Φεστιβάλ 

Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας) και διαφήμισής τους σε εθνικά και διεθνή 

μέσα 

 Ανάπτυξη δράσεων προβολής με καταχώρηση διαφημίσεων στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο 

 

6.10 Στρατηγικός Στόχος 10: Κιλκίς – Έξυπνη Πόλη 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνίσταται στη 

μετατροπή των ευρωπαϊκών πόλεων σε έξυπνους και βιώσιμους τόπους διαβίωσης.  H 

«έξυπνη πόλη» χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη μείωση του κόστους και τη σωστή χρήση 

των πόρων, ενώ παράλληλα εμπλέκει τους πολίτες στο δημόσιο διάλογο και τη 

διακυβέρνηση. Είναι αυτή που προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες της, τους 

επισκέπτες και τις τοπικές επιχειρήσεις χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Μία «έξυπνη πόλη» οδηγεί ουσιαστικά σε τόνωση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των 

πολιτών μέσω των καινοτόμων υπηρεσιών που παρέχονται. Οι πολίτες μπορούν να 

χρησιμοποιούν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με το Δήμο, να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων αλλά και στο σχεδιασμό των υπηρεσιών που απολαμβάνουν. Παράλληλα, 

με την εφαρμογή των πολιτικών της ανοιχτής διακυβέρνησης και των ανοιχτών 

δεδομένων (open data), ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και με 
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τον τρόπο αυτό αυξάνονται η διαφάνεια και η λογοδοσία, αρχές που πρέπει να υπηρετεί 

κάθε Δήμος.  

Επίσης, η «έξυπνη πόλη» χρησιμοποιεί πολύ πιο αποδοτικές μορφές διακυβέρνησης, 

παρέχοντας προς τους κατοίκους της, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και ευκολίες, 

επιλύοντας έτσι με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο διάφορα ζητήματα που τους 

αφορούν. 

Η αλήθεια είναι ότι ό όρος «έξυπνη πόλη» περιλαμβάνει πολλές δράσεις και 

πρωτοβουλίες και ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να 

αναφερθούν η «έξυπνη στάθμευση», ο «έξυπνος φωτισμός», η «έξυπνη διαχείριση 

απορριμμάτων», οι «έξυπνες μεταφορές» και πολλές άλλες. 

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Κιλκίς δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία εκμετάλλευσης 

των ευκαιριών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Πολλοί, ίσως, 

επιχειρηματολογήσουν ότι είναι ένας μικρός, σχετικά, Δήμος και ότι τέτοιες δράσεις 

μπορούν να τις αναλάβουν, μόνο, μεγαλύτερες πόλεις. Ωστόσο, είναι σαφές, ότι οι 

στρατηγικές για την οικοδόμηση μιας έξυπνης πόλης, μπορούν να προσαρμόζονται 

ανάλογα σε ποια περιοχή εφαρμόζονται και δεν είναι προνόμιο μόνο των μεγάλων 

Δήμων. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Κιλκίς πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται διότι οι 

«έξυπνες πόλεις» θα κυριαρχήσουν και θα επιβιώσουν στο όχι και τόσο μακρινό 

μέλλον. 

Η μετατροπή του Δήμου Κιλκίς σε «έξυπνο Δήμο» πρέπει να αποτελέσει στρατηγική 

προτεραιότητα. Σε πρώτη φάση, όμως, δε χρειάζεται να εφαρμόσει μεγάλες και 

δύσκολα υλοποιήσιμες πολιτικές. Θα μπορούσε να ακολουθήσει πρακτικές άλλων 

Δήμων της χώρας και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην υπηρεσία 

των Πολιτών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής απ’ όλους 

τους υπαλλήλους του Δήμου, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, η αναβάθμιση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες, η ανάπτυξη εφαρμογής 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης αιτημάτων και 

παραπόνων των πολιτών, παροχή δωρεάν internet στα κεντρικά σημεία της πόλης, 

αντικατάσταση των λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και δημοτικών κτηρίων με 

λαμπτήρες τεχνολογίας led, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημοτικά 

κτήρια και στα σχολεία κλπ.. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ο οποίος  

αποτελεί πρότυπο Δήμου για την εφαρμογή σε μεγάλη έκταση της ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης αιτημάτων πολιτών, αλλά και Δήμο-μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και 
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επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μέσω συνεργειών και δικτύων. Ειδικότερα 

εφαρμόζονται: 

 Διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης πολιτών σε διάφορα θέματα στον οικείο 

ιστότοπο 

 Συνεργατικές εφαρμογές διαμοιρασμού περιεχομένου web 2.0., όπως οι 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook & Τwitter  

 RSS-feeds/Newsletter, εφαρμογή ροής ειδήσεων για στιγμιαία ενημέρωση π.χ. 

μιας απόφασης του Δήμου (ως μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του Δημότη) 

 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας ως 

«έξυπνο» σύστημα παροχής γεωχωρικής πληροφόρησης 

 Ηλεκτρονικός οδηγός ενημέρωσης για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

του Δήμου 

 Ειδική πύλη διοικητικών διαδικασιών με στοιχεία πληροφόρησης του κοινού για 

τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις προθεσμίες και την ακολουθητέα διαδικασία 

 Εφαρμογή e-Kallikratis 15195 για την καθημερινή εξυπηρέτηση αιτημάτων 

δημοτών (π.χ. καθαριότητας), μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, (με ταυτόχρονη 

αξιοποίηση εφαρμογών GPS, λήψης φωτογραφίας και ασύρματης επικοινωνίας 

Wi-Fi) 

 Γραμμή εξυπηρέτησης του Πολίτη 15195 για κάθε είδους καταγγελία εκ μέρους 

δημοτών για πλημμελή άσκηση αρμοδιοτήτων του δήμου στην καθημερινότητα 

(πχ. για οδικές κακοτεχνίες, ή την εύρεση αδέσποτου ζώου), για την οποία 

υπάρχει και ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας μέσω e-mail. 

Έχουν αναπτυχθεί επίσης δύο πολύ ενδιαφέρουσες καινοτόμες εφαρμογές του ψηφιακού 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη:  

 Η Υγεία στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη. ΚΕΠ Υγείας και e- Βοήθεια στο Σπίτι  

 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  Ο Δήμος αξιοποιώντας το μοντέλο 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δημιούργησε την πλατφόρμα elearning.pilea-

hortiatis.gr, η οποία βασισμένη σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα δίνει τη 

δυνατότητα στους δημότες να βελτιώσουν, μέσω διαδραστικών ψηφιακών 

μαθημάτων τις δεξιότητές τους, στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση. 

 

6.11 Στρατηγικός Στόχος 11: Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 

Όπως προαναφέρθηκε, σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Δήμος Κιλκίς δημιουργήθηκε από 

τη συνένωση των επτά (7) πρώην Δήμων Κιλκίς, Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, 
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Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου του Νομού Κιλκίς σε εφαρμογή του Νόμου 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», με έκταση 1581.21 τ.χλμ., 

γεγονός που τον καθιστά τέταρτο μεγαλύτερο Δήμο, σε έκταση, τη χώρας, 

Αποτέλεσμα της διοικητικής μεταρρύθμισης του Προγράμματος «Καλλικράτης», είναι, 

μεταξύ άλλων, ο νέος Δήμος Κιλκίς να έχει, πλέον, στην κατοχή του ή να ελέγχει 

μεγάλες εκτάσεις ακίνητης περιουσίας. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, για μεγάλο αριθμό 

ακινήτων η απουσία σημαντικών στοιχείων καταγραφής (ακριβής περιγραφή, ακριβής 

θέση, όρια, κλπ.), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ακριβής εντοπισμός του 

ακινήτου και ο έλεγχος της κατάστασής του (καταπατήσεις, χρήσεις, κλπ.). Σε 

μεγαλύτερο βαθμό, απουσιάζουν τοπογραφικά διαγράμματα και τίτλοι ιδιοκτησίας 

(εγγραφές υποθηκοφυλακείων, κλπ.), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δημιουργία 

πλήρων φακέλων για κάθε ακίνητο της δημοτικής περιουσίας. Επιπρόσθετα, οι 

υφιστάμενοι φάκελοι των ακινήτων είναι σε έντυπη μορφή και σε διαφορετικές 

υπηρεσίες του Δήμου (ανάλογα με ποια υπηρεσία διαχειρίζεται το ακίνητο), 

καθιστώντας δυσχερή την αναζήτησή τους. 

Η μη διαμορφωμένη και μη ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των 

ακινήτων του Δήμου Κιλκίς, οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι οι πρώην Δήμοι δεν 

τηρούσαν μητρώο ακινήτων, όσο και γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες δημοτικών 

ακινήτων 

Ειδικότερα, τα ακίνητα του Δήμου Κιλκίς ανέρχονται περίπου σε τρεις (3.000) χιλιάδες, 

ενώ είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), 

για το έτος  2014, ανήλθε στο ποσό των 280.000€, ο οποίος, τελικά  μειώθηκε σε 

52.000,00€, κατόπιν προσφυγών για εξαίρεση μεγάλου αριθμού ακινήτων. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η ακίνητη περιουσία του Δήμου Κιλκίς, όπως 

και της πλειοψηφίας των Δήμων της χώρα, παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, 

που καθιστούν την αξιοποίησή της μία δύσκολη και επίπονη προσπάθεια: 

 η περιουσία του Δήμου Κιλκίς είναι πολλών διαφορετικών τύπων (Δασικές 

εκτάσεις, Δενδροκαλλιέργειες, Αγροτεμάχια χωρίς δενδροκαλλιέργειες, 

Κληροτεμάχια, Χώροι αναψυχής, Οικόπεδα, Κτήρια, Κοινόχρηστοι χώροι, 

Πλατείες,  Παιδικές χαρές, Χώροι πρασίνου, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Σχολεία, 

Σχολικοί Κλήροι, Κοιμητήρια κλπ.) που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση και 

αξιοποίηση 

 στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη δαπάνη για την αξιοποίηση με 
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αποτέλεσμα να μη δίνει η Διοίκηση την πρέπουσα σημασία 

 η αξιοποίηση απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό και προσπάθεια που μπορεί να 

ξεπερνά και τις δύο δημοτικές θητείες, αλλά συνήθως δεν υπάρχει συνέχεια στη 

Διοίκηση 

 απαιτεί στήριξη από την τοπική κοινωνία, που πολλές φορές δεν είναι εύκολο να 

επιτευχθεί 

Πέρα από τα προβλήματα, όμως, η αξιοποίηση της ακίνητης, που σημειωτέον θα πρέπει 

να είναι πάντα προς όφελος των δημόσιου συμφέροντος, αποτελεί στρατηγική επιλογή 

και κρίσιμος τομέας για την οικονομική ανεξαρτησία του Δήμου Κιλκίς, σε μία εποχή 

που η μεταφορά πόρων από την κεντρική διοίκηση όλο και μειώνεται. Με  την  

κατάλληλη  αξιοποίηση,  η  ακίνητη  περιουσία του Δήμου Κιλκίς  μπορεί  να  

δημιουργήσει  τις  προϋποθέσεις  για  εισροή  πρόσθετων  οικονομικών πόρων και 

συνεπώς για προσφορά καλύτερων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες. 

Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται, πρώτα απ’ όλα, η δημιουργία ηλεκτρονικής 

βάσης όπου θα καταχωρηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες των ακινήτων του 

Δήμου (έκταση, τοποθεσία, τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ.), η οποία μπορεί να συνδυασθεί με 

την περαιτέρω ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και λογιστικής αποτύπωσης για κάθε 

ακίνητο ξεχωριστά, αποτύπωση της αξίας του σε λογιστική βάση δεδομένων, καθώς και 

καταχώρηση της αξίας βάσει των εργασιών συντήρησης.  

Η γνώση τέτοιων πληροφοριών θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του Δήμου και θα δημιουργήσουν κίνητρα για καλύτερη 

διαχείριση, αφού θα βελτιώσουν την ικανότητά του σε θέματα όπως: 

 διαμόρφωση στρατηγικών διαχείρισης των ακινήτων και αποτελεσματικότερη 

στρατηγική λήψης αποφάσεων με την απόδοση στρατηγικού ρόλου στην ακίνητη 

περιουσία για την επίτευξη στόχων του Δήμου 

 σχεδιασμός ενός μακροχρόνιου πλάνου δράσης, η πραγματοποίηση του οποίου 

επιμερίζεται σε επιμέρους βραχυπρόθεσμα στάδια και υλοποίηση μιας πολιτικής 

που αποβλέπει στην ορθή κατανομή των ακινήτων στη ζήτηση από δημοτικές 

υπηρεσίες και κοινωνικούς χρήστες 

 βελτιστοποίηση γνώσης για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό και 

την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

 ταχύτερη διαχείριση (τεχνικές εργασίες, επισκευές κλπ,) και αξιοποίηση 

(ενοικιάσεις δημοτικών ακινήτων, δημοπρασίες, παραχωρήσεις κλπ.)  μειώνοντας 

το κόστος σε χρόνο και σε ανθρώπινο δυναμικό 
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 εξοικονόμηση πόρων με την ιδιόχρηση ακινήτων του για τη στέγαση σημερινών ή 

μελλοντικών των Υπηρεσιών του, για τις οποίες επιβαρύνεται με ενοίκια (π.χ. 

ΚΕΠ, σχολεία, Κ.Α.Π.Η., κλπ.) και αξιοποίηση ακινήτων του για εξοικονόμηση 

ενέργειας 

 αύξηση εσόδων με καλύτερη οικονομική εκμετάλλευση των ακινήτων  

 επενδυτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κιλκίς, από τον ίδιο, 

από ιδιώτες ή από συμπράξεις με τη συμμετοχή του, με την αξιοποίηση 

χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, JESSICA, Ταμεία 

Συμμετοχών, κλπ.), με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης 

 άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου, με 

την υποστήριξη ειδικών ομάδων του πληθυσμού (άνεργοι, νέοι, κλπ.), μέσω της 

παραχώρησης με ευνοϊκούς όρους δημοτικών ακινήτων για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα) ή για προσφορά κοινωνικών 

υπηρεσιών 

 ενίσχυση της πληροφόρησης και της επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα, και κυρίως 

μεταξύ του Δήμου τόσο με τους συλλογικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας όσο και 

με τους ίδιους τους πολίτες, με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ 

τους για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας  

 βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενίσχυση του περιβάλλοντος, κυρίως με 

κατάλληλη εκμετάλλευση των χώρων πρασίνου και των πάρκων 

Σημαντική είναι, επίσης, και η δημιουργία οικονομικών σεναρίων σχετικά με τα ακίνητα 

που ανήκουν στο Δήμο. Ειδικότερα, πρόκειται για κατάρτιση οικονομικών 

εναλλακτικών σεναρίων για κάθε, προς αξιοποίηση, ακίνητο με υπολογισμό της 

καθαρής παρούσας αξίας για κάθε δυνατή χρήση, καθώς και υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων από την αξιοποίηση της περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή, σε όρους 

απασχόλησης, κοινωνικής ευημερίας, κ.λπ., αφού για παράδειγμα η αξιοποίηση ενός 

ακινήτου πιθανότατα θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας των γειτονικών 

κτηρίων.  

Είναι αυτονόητο ότι η υλοποίηση τέτοιων ενεργειών και πολιτικών απαιτεί τεχνογνωσία 

κα αρκετές και συγκεκριμένες επιστημονικές ειδικότητες, που ο Δήμος Κιλκίς διαθέτει, 

γι’ αυτό αναγκαία είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και με 

πανεπιστήμια. 

 

6.12 Στρατηγικός Στόχος 12: Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 
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Κεντρικός στόχος του Δήμου Κιλκίς θα πρέπει να αποτελεί η βελτίωση της λειτουργίας 

των υπηρεσιών και των οργάνων του προς όφελος των δημοτών του. Οι σύγχρονες 

κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες απαιτούν από το Δήμο Κιλκίς τη διαρκή εξέλιξη και 

ανάπτυξή του, και για το σκοπό αυτό απαραίτητος είναι ο προσανατολισμός στην 

εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης 

της ποιότητας που εξασφαλίζουν, μέσω  της συστηματικής αξιολόγησης των 

εφαρμοζόμενων διαδικασιών, αυτοέλεγχο, αυτοβελτίωση, αποτελεσματικότητας και 

οικονομικότητα της διοικητικής δράσης. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται το Κοινό 

Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ). 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΚΠΑ: «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2013 - 

Βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης» του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

είναι ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που αναπτύχθηκε από τον δημόσιο 

τομέα για το δημόσιο τομέα, εμπνευσμένο από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού 

Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation Quality Management – 

EFQM). Βασίζεται στην παραδοχή ότι τα άριστα αποτελέσματα ως προς την 

οργανωσιακή απόδοση, τους πελάτες/πολίτες και την κοινωνία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την ηγεσία που καθοδηγεί τη στρατηγική και το σχεδιασμό, το 

ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες, τους πόρους και τις διοικητικές διαδικασίες. Το 

ΚΠΑ αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της ανάλυσης της οργανωσιακής απόδοσης, 

προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα. 

Η ανάγκη για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης από το Δήμο Κιλκίς 

εμφανίζεται επιτακτική, αφού στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του είναι ο 

πολίτης/δημότης και η γρήγορη, ποιοτική και  αποτελεσματική εξυπηρέτησή του/της 

στα πλαίσια μιας διοίκησης που λειτουργεί με διαφάνεια και στόχους. Επιπρόσθετα, το 

ΚΠΑ είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο, διατίθεται δωρεάν χωρίς να απαιτεί 

προσφυγή σε εξωτερικές πηγές για την εφαρμογή κάποιας παρόμοιας ολοκληρωμένης 

μεθοδολογίας και προσφέρει χρήση τεχνικών διαχείρισης ποιότητας για τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας και  απόδοσης. 

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου στο Δήμο Κιλκίς θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 

εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας 

και ικανότητάς του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, αφού θέτει τις βάσεις για 

την αυτο-αξιολόγηση του Δήμου ως οργανισμού, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η 

υφιστάμενη κατάσταση και να προσδιοριστούν δράσεις για: 



 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση  Σελίδα 144 
 

 βελτίωση της λειτουργία της διοίκησης του Δήμου προς την κατεύθυνση της 

αύξησης της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης των 

ηγετικών ικανοτήτων της, όπως  εκπόνησης στρατηγικών προγραμμάτων και 

σχεδίων δράσης 

 ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (γνώσεις, δεξιότητες, αξιοποίηση, 

εκπαίδευση, στελέχωση μονάδων) 

 βελτίωση της χρηματο - οικονομικής διαχείρισης, την ανάπτυξη των υλικό - 

τεχνικών και άλλων υποδομών και αποδοτική διαχείριση της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας 

 βελτίωση των διαδικασιών σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου, στη λήψη 

αποφάσεων, στην παραγωγή και παροχή διοικητικών υπηρεσιών κ.τ.λ. 

 βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας του Δήμου με το εξωτερικό 

περιβάλλον του, και γενικότερα της εξωστρεφούς δράσης του 

 βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας του 

προσωπικού, καθώς και των προοπτικών αντικειμενικής και αμερόληπτης 

επαγγελματικής εξέλιξής του 

 ανάδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας του Δήμου στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται 

 βελτίωση των παραγωγικών αποτελεσμάτων του δήμου, μέτρηση και 

αξιολόγησή τους, καθώς και μέτρηση της ικανοποίησης του στελεχιακού 

δυναμικού και των αποδεκτών (πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνία - κοινωνικοί 

φορείς κ.τ.λ.) των αποτελεσμάτων των δράσεών του 

Είναι φανερό ότι η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης θα εισάγει τον Δήμο 

Κιλκίς στην κουλτούρα της αριστείας και στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται από την πολιτική 

ηγεσία του Δήμου που διαμορφώνει το όραμα και την αποστολή του οργανισμού και 

παρακινεί τους εργαζομένους. Αν δεν υπάρξει σαφής δέσμευση της Διοίκησης του 

Δήμου Κιλκίς και πίστη στα οφέλη που θα προκύψουν από το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησής, τότε η προσπάθεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Αντί επιλόγου 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, κυρίως στο δυτικό κόσμο, μία συνεχής προσπάθεια 

αποκέντρωσης του κεντρικού κράτους λόγω της αδυναμίας του να έχει τον πλήρη 

έλεγχο όλων των διαστάσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών του. Στο πλαίσιο αυτό 

παρατηρείται μία συνεχής μεταβίβαση των κεντρικών αρμοδιοτήτων προς την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και μια μεγαλύτερη εμπλοκή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού στις δημόσιες 

πολιτικές, αφού διαρκώς διαπιστώνεται ότι πολλές από τις διοικητικές λειτουργίες του 

κράτους διεκπεραιώνονται, πολύ καλύτερα, από τις αποκεντρωμένες βαθμίδες 

διοίκησης. 

Παράλληλα, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς το τοπικό επίπεδο εξασφαλίζει 

μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό στη λήψη των αποφάσεων, ικανοποιεί το αίτημα των 

πολιτών για πιο ενεργή συμμετοχή τους στις τοπικές υποθέσεις, ενώ οι υπηρεσίες που 

παρέχονται είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κοινωνίας. 

Ο Δήμος Κιλκίς παρά το γεγονός ότι η μεταβίβαση όλο και περισσότερων 

αρμοδιοτήτων δε συνοδεύεται από αντίστοιχη μεταβίβαση των ανάλογων πόρων, παρότι 

η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί ο τέταρτος μεγαλύτερος, 

σε έκταση, Δήμος της Ελλάδας, και τη σημαντική μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης και άρα του προϋπολογισμού του λόγω της δύσκολης οικονομικής 

συγκυρίας που βιώνει η χώρα, είναι υποχρεωμένο να εκπληρώσει την αποστολή του 

απέναντι στους δημότες του και γενικότερα προς το κοινωνικό σύνολο. 

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 και άρα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, που αποτελεί την κύρια αποστολή του Δήμου Κιλκίς, δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με αποσπασματικές πολιτικές και με κατά περίπτωση αντιμετώπιση των 

προβλημάτων όταν αυτά εμφανισθούν, αλλά με συγκεκριμένους και σαφείς 

στρατηγικούς στόχους που θα εστιάζουν σε ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης και σε ζητήματα χωρικής οργάνωσης και προστασίας των 

φυσικών πόρων του Δήμου. 

Οι στρατηγικοί στόχοι που παρουσιάσθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν εξαντλούν, 

σε καμία περίπτωση, το σύνολο των απαιτούμενων, προς διαμόρφωση,  στρατηγικών 
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στόχων, αλλά θεωρούνται οι σημαντικότεροι δεδομένης της ανάλυσης που προηγήθηκε. 

Κάποιοι, ίσως, να αξιολογούσαν ως σημαντικότερο την αντιμετώπιση του προβλήματος 

της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, που η αλήθεια είναι ότι ταλανίζει την τοπική 

κοινωνία και κυρίως την πόλη του Κιλκίς εδώ και πολλά χρόνια, ή τη διαμόρφωση ενός 

ειδικού στρατηγικού σχεδιασμού για την προσφυγική κρίση λόγω της εγκατάστασης 

μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή.  

Έχουν ως σκοπό να διαμορφώσουν το πνεύμα της νέας στρατηγικής που πρέπει να 

ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή και να υποκινήσουν και να εμπνεύσουν τους πολίτες να 

συμμετέχουν ενεργά με τις ιδέες τους στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου 

Κιλκίς. 

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι για την επιτυχή εφαρμογή του στρατηγικού 

σχεδίου του Δήμου Κιλκίς, θα πρέπει να εκπληρωθούν ορισμένες απαραίτητες 

προϋποθέσεις, με κύρια τη σαφή και σταθερή δέσμευση της Διοίκησης για την 

προώθηση των στρατηγικών στόχων, χωρίς υπαναχωρήσεις, λαμβάνοντας, παράλληλα, 

όλα τα απαραίτητα μέτρα και προωθώντας δράσεις για την παρακίνηση των υπευθύνων 

και του προσωπικού του Δήμου, η ενεργή συμμετοχή των οποίων είναι κρίσιμης 

σημασίας. 

Σημαντική, επίσης, είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας που μπορεί να επιτευχθεί 

με σύγχρονους τρόπους προσέγγισης ενθάρρυνσης μελών συμβουλίων, φορέων και 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Κιλκίς, προκειμένου να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη διάδοση και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί τόσο στην ευρεία όσο και στην ισότιμη 

συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. Με τον τρόπο αυτό θα  εξασφαλισθούν οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων 

των τοπικών δυνάμεων (δημόσιων και ιδιωτικών) για την επίτευξη της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

Η ανάλυση που προηγήθηκε και οι στρατηγικές που κατατέθηκαν συμπυκνώνουν την 

κατεύθυνση της πολιτικής του Δήμου Κιλκίς, ωστόσο χρειάζεται να εξειδικευτούν, 

περαιτέρω, σε συγκεκριμένες δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και να ενταχθούν στο 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) που αποτελεί το 

βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών 

πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ηλεκτρονικές Πηγές 

Κιλκίς: Σε χαμηλά επίπεδα η συγκέντρωση ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα του ΧΥΤΑ, 

www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/kilkis-se-xamila-epipeda-i-sigkentrosi-ripon-ston-atmosfairiko-

aera-tou-xita/, ανακτήθηκε 03/10/2017 

Καινοτομία: Στο Κιλκίς λειτουργούν τρεις ρομποτικοί κάδοι σκουπιδιών, 

http://www.iefimerida.gr/news/349254/kainotomia-sto-kilkis-leitoyrgoyn-treis-rompotikoi-kadoi-

skoypidion, ανακτήθηκε 06/10/2017 

www.anki.gr (Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.) 

www.army.gr (Γενικό Επιτελείο Στρατού) 

www.ccikilkis.gr (Επιμελητήριο Κιλκίς) 
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www.ekby.gr (Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων – Υγρότοπων) 

www.enjoykilkis.gr (Τουριστικός Οδηγός Κιλκίς) 
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Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω Αναθεώρησης του χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας» (ΦΕΚ 1154/τεύχος Β΄/12.08.2003) 
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(ΦΕΚ 13/τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών 
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