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Πεξίιεςε 
 

 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κηα έλλνηα αλαθεξφκελε ζε έλα κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνίν πέξα 

απφ ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη άιινπο δχν πνιχ ζνβαξνχο 

παξάγνληεο πνπ είλαη ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο είλαη ε απνιαβή απφ ην πεξηβάιινλ φισλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηά 

ηεο, ρσξίο φκσο απηφ λα γίλεηαη κε ηξφπν άλαξρν πνπ θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ θαη ζηεξεί 

απφ ηηο επφκελεο γεληέο ην δηθαίσκα κηαο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί ζηφρν παγθφζκην, εζληθφ αιιά θαη ζηφρν ζε ηνπηθή 

θιίκαθα, φπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Σν θχξην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ε γεηηλίαζή ηνπ κε ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Δπίζεο, ν Γήκνο Λαγθαδά είλαη κηα πεξηνρή πνπ δηαζέηεη πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη ζεκαληηθή ηζηνξηθή, αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζηνηρεία ηα νπνία δχλαληαη 

λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ πφιν έιμεο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα επξχηεξν επίπεδν 

αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο. Αθφκε, ζπνπδαίνο παξάγνληαο αλάπηπμεο γηα ην Γήκν είλαη ηα 

ηακαηηθά ινπηξά ηνπ Λαγθαδά, ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε πξνβνιή κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πεξηνρή. 

Χζηφζν, έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά απνηειεί ε θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ιίκλε Κνξψλεηα. Ζ ιίκλε Κνξψλεηα απνηειεί έλαλ πγξφηνπν 

δηεζλνχο ζεκαζίαο, πνπ φκσο, ιφγσ ηνπ κνληέινπ άλαξρεο αλάπηπμεο πνπ επηθξάηεζε 

ζηελ πεξηνρή απφ ηε δεθαεηία ηνπ „80, ππνβηβάζηεθε ηφζν απφ άπνςε πνζφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ νξληζνπαλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. 

Κξίλεηαη ινηπφλ, ζθφπηκν λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

πγξνηφπνπ, θαζψο απνηειεί ηδαληθφ ηφπν γηα αλάπηπμε ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ, φπσο αγξνηνπξηζκφο θαη νηθνηνπξηζκφο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

πλνιηθά, παξά ηηο αδπλακίεο ηεο, ε πεξηνρή κειέηεο δηαζέηεη επνίσλεο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο ζε ζρέζε κε ηε Θεζζαινλίθε, ηελ πξνβνιή ησλ 
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ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, 

επηδεηθλχνληαο φκσο ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ. 
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Abstract 
 

 

Sustainable development is a concept referring to a development model which, apart from 

the economic progress, is taking into account two other important factors which are society 

and environment. The main objective of sustainable development is people to gain from the 

environment all goods and natural resources which are required for the maintenance of 

human life and improving its quality, but this must be done in a way that does not destroy the 

environment and does not deprive the right of next generations to a decent living. 

Sustainable development is a worldwide, national and local aim as well, such as in this 

case study of the municipality of Lagadas. The main advantage of the municipality of 

Lagadas is its strategic position in relation to the axis of the road „Egnatia Odos‟ and its 

proximity to the metropolitan city of Thessaloniki. Also, the municipality of Lagadas is an area 

that has rich natural environment and significant historical, architectural and cultural heritage, 

all of which can become a major attraction and work in the direction of promotion of the 

region. Furthermore, one important factor of development for the township is the thermal 

baths of Lagada, which can become a benchmark for the region. 

However, one of the major problems of the municipality of Lagadas is the condition of the 

lake „Koronia‟. The lake „Koronia‟ is a wetland of international importance, but because of the 

unregulated growth model that prevailed in the 80's, it has downgraded not only in quantity 

and quality of water but also in birds and flora of the region. It is therefore appropriate to 

make efforts to protect and upgrade the wetland as an ideal place for the development of soft 

and alternative forms of tourism such as agrotourism and ecotourism, which can contribute to 

the sustainable development of the region. 

Overall, despite its weaknesses, the study area has promising growth prospects. The 

sustainable development of the municipality of Lagadas can be achieved by taking 

advantage of its strategic position in relation to Thessaloniki, by the promotion of local 

traditional products and by creating soft and alternative forms of tourism that will use the rich 

natural environment in a way that will not damage it.  
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Πξόινγνο 
 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα παξνπζηάζεη ην πιαίζην 

ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά κπνξεί λα 

αλαδείμεη θαη λα πξνβάιεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, κε ζηφρν ηε βηψζηκε 

αλάπηπμή ηεο. Σα αμηφινγα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο είλαη πνηθίια θαη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη κε ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

Χζηφζν, ε κεγάιε «πιεγή» γηα ην Γήκν Λαγθαδά είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε ιίκλε Κνξψλεηα. Έλα απαξάκηιιεο θπζηθήο νκνξθηάο νηθνζχζηεκα, πνπ άιινηε 

έδηλε δσή ζηελ πεξηνρή, ζήκεξα έρεη θαηαζηξαθεί πεξηβαιινληηθά.  

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζή κνπ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζψο θαη ην αίζζεκα 

απνγνήηεπζεο γηα ην γεγνλφο φηη πνιινί θαη ζεκαληηθνί πφξνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη, θαηαδηθάδνληάο ηελ ζηε ζηαζηκφηεηα. Με ηελ πεξηνρή κε 

ζπλδένπλ ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί, θαζψο ν νρφο είλαη ν ηφπνο θαηαγσγήο κνπ αιιά θαη ν 

ηφπνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ε κεηέξα κνπ. Βηψλνληαο ινηπφλ θαλείο 

ηα πξάγκαηα «εθ ησλ έζσ» θαη παξαηεξψληαο ηηο δηάθνξεο θάζεηο εμέιημεο ηνπ ηφπνπ, 

αληηιακβάλεηαη πσο ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο επαξρηαθήο πεξηνρήο ηνπ Λαγθαδά 

είλαη κηα ππφζεζε δχζθνιε, αιιά ηαπηφρξνλα νη επθαηξίεο πνπ δίδνληαη είλαη πνηθίιεο θαη 

ζίγνπξα δελ πξέπεη λα κείλνπλ αλαμηνπνίεηεο.  

Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθεη λα απνηειέζεη κηα κηθξή ζπκβνιή 

ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα αιιάμεη ην κνληέιν αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί βηψζηκν θαη αληαπνθξηλφκελν ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο.    

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο βαζίζηεθε, πέξαλ ηεο κειέηεο θαη 

έξεπλαο ηεο ζπγγξαθέσο, ζηελ ζπκβνιή νξηζκέλσλ πξνζψπσλ, ηνπο νπνίνπο θαη ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα. 

Αξρηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία ηέιια Παπαπαχινπ-Ησαθεηκίδνπ, Δπίθνπξε 

Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα 

κνπ αλαζέζεη ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή επηζηεκνληθή 

θαζνδήγεζή ηεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο. 
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Δπηπιένλ νθείισ λα επραξηζηήζσ θαη ηα δχν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηελ θπξία 

Διεπζεξία Κνινβέα-Παπαρξήζηνπ, Οκφηηκε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, γηα ηε ζπλερή πιεξνθφξεζε πνπ κνπ έδηδε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο 

κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά θαη ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο θαζψο θαη ηελ θπξία 

Μαγδαιελή Πηηζηάβα-Λαηηλνπνχινπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ 

ΑΠΘ, γηα ηελ σθέιηκε ζπλεξγαζία πνπ είρα καδί ηεο ζηα δεηήκαηα ησλ κεηαθνξψλ θαη 

ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο. 

Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Αβξαάκ Καξαγηαλλίδε, Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

έδσζε ζρεηηθά κε ην Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Μαπξνξάρεο.  

Δπίζεο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Θεζζαινλίθεο θαη ην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

πνπ κνπ παξείραλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.   

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ αδεξθή κνπ γηα ηε ζπλερή θαη 

πνιχηξνπε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο.  
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Κεθάιαην 1 

Δηζαγσγή 
 

 

1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε» ηνπ ηκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ εξγαζία έρεη σο 

ζέκα ηε κειέηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο, κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε πξνηάζεσλ, ζηξαηεγηθψλ θαη πξννπηηθψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κηα έλλνηα πνιχπιεπξε θαη πνιπδηάζηαηε, θαη ππνλνεί έλα 

κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηζνκεξψο ζε ηξείο βαζηθνχο ππιψλεο: ηελ νηθνλνκία, 

ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  Ο φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε» ρξεζηκνπνηείηαη  πνιχ ζπρλά 

ζηηο κέξεο καο, θαζψο ε απεηιή πιένλ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ είλαη ε ππέξκεηξε αλάπηπμε 

ησλ πινχζησλ θνηλσληψλ, ε νπνία πνιιέο θνξέο ζην βσκφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ 

ζπζηάδεη ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα δνπλ ζε έλα πγηέο θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί πξσηεχνληα ζηφρν ζε επίπεδν θξαηψλ αιιά θαη ζε 

επίπεδν κηθξφηεξσλ θνηλσληψλ, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο ηνπ Γήκνπ 

Λαγθαδά. Ο Γήκνο Λαγθαδά βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή πνπ δηαζέηεη πινχζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη πνιινχο αλαμηνπνίεηνπο πφξνπο. Απηά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εγγχηεηά ηνπ ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.   Με ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλνληαη ζηελ 

πεξηνρή θαη κε ηελ εθαξκνγή νξζήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ν Γήκνο Λαγθαδά κπνξεί λα 

θηλεζεί ζηελ θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο.     

1.2 θνπόο θαη κεζνδνινγία  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δπλαηά 

ζεκεία θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζψο θαη λα παξνπζηάζεη πξνηάζεηο, 

ζηξαηεγηθέο θαη έλα κνληέιν βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή. 
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Όζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαζψο θαη ησλ γεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο. Έπεηηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε SWOT γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, φπνπ αλαιχνληαη ηα δπλαηά 

ζεκεία ηεο πεξηνρήο, ηα αδχλακα ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ελψ παξάιιεια, 

εμάγνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, αλαθέξνληαη θάπνηνη γεληθνί ζηφρνη, 

πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 

1.3 Γνκή  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: α) ην εηζαγσγηθφ κέξνο, 

β) ην θχξην κέξνο θαη γ) ην ζπκπιεξσκαηηθφ κέξνο. Κάζε έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα 

απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ππνελφηεηεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο εχθνια θαη κε 

ηξφπν ζπγθξνηεκέλν λα αληηιεθζεί πιήξσο ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο. 

Σν εηζαγσγηθφ κέξνο έρεη ζηφρν λα ελεκεξψζεη ελ ζπληνκία ηνλ αλαγλψζηε γηα ην ζέκα 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηα πεξηερφκελά ηεο. ην εηζαγσγηθφ κέξνο πεξηιακβάλνληαη: 

ην εζψθπιιν, ε πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά, ν πξφινγνο, ηα 

πεξηερφκελα, ν θαηάινγφο πηλάθσλ, ν θαηάινγνο εηθφλσλ θαη ν θαηάινγνο ραξηψλ. 

Σν θχξην κέξνο, πνπ απνηειεί ην ππξήλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, απαξηίδεηαη απφ 

επηά θεθάιαηα. ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, νη ζηφρνη θαη 

ε δνκή ηεο. ην 2ν θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαζψο θαη νη αξρέο 

ηεο.  ην 3ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, νη πξννπηηθέο 

θαη νη απεηιέο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζή 

ηνπο. Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο γίλεηαη ζην 4ν θεθάιαην, φπνπ αλαθέξνληαη 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, νη ππνδνκέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Σν 5ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην Δζληθφ Πάξθν ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο θαη 

Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο. ην 6ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε SWOT ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Σα 

ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηφζν γεληθά ζηελ πεξηνρή φζν θαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο. ην 7ν θεθάιαην δηαηππψλνληαη θάπνηνη γεληθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη γηα ηελ 

πεξηνρή θαη παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμή ηεο. 

Σέινο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ζπκπιεξσκαηηθφ κέξνο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθία. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη φια ηα ζπγγξάκκαηα θαη νη 

ηζηφηνπνη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ παξαπνκπέο ζην θείκελν.  
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Πίλαθαο 1.1: Γνκή κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
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πκπιεξσκαηηθό κέξνο 

Βηβιηνγξαθία 
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Κεθάιαην 2 

Βηώζηκε αλάπηπμε  
 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη κηα έλλνηα πνπ πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε, 

ιακβάλνληαο φκσο ππφςε θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο. Έηζη, ε ζρέζε 

αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο έρεη αλαδεηρζεί πιένλ ζε ζέκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, 

θαζψο δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Ζ λέα πξνζέγγηζε ζηελ αλάγθε ζχγθιηζεο ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο 

ππφ ην πξίζκα κηαο πνιηηηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζπλδπάδεη ηζφηηκα ηνπο επί κέξνπο 

ζηφρνπο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο 

θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2.2 Ζ έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη νη αξρέο ηεο 

Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, εηζέβαιε ζην θνηλφ ιεμηιφγην φισλ ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. Γηεθδηθεί ηε ζέζε ελφο βαζχηαηνπ 

αηζζήκαηνο θαη κηαο ππέξηαηεο επηδίσμεο, παξφκνηαο κε απηήλ ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο, ζπλερίδεη φκσο λα είλαη εμίζνπ κε απηέο δχζθνιν λα επηηεπρζεί.  

Ζ αλάγθε ηεο χπαξμεο ηεο εληνπίζζεθε θαη άξρηζε λα πξνζδηνξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄70. Σν 1972 ππήξμε κηα ζεκαληηθή ρξνληά ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζθέςεο, αθνχ ήηαλ απηή θαηά ηελ νπνία θπθινθφξεζε κηα ζεκειηψδεο κειέηε, «Σα φξηα ζηελ 

αλάπηπμε» ηεο Λέζρεο ηεο Ρψκεο. Ζ κειέηε επηζήκαηλε φηη ν πνιηηηζκφο καο εμαληιεί ηνπο 

πφξνπο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο χπαξμήο ηνπ. Σελ ίδηα ρξνληά έιαβε ρψξα 

κηα κεγάιε ζπλδηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην «Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ», ε νπνία 

ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπκθηιίσζεο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πην απνδνηηθήο 

ρξήζεο ησλ πφξσλ. Ζ δηάζθεςε απηή, πνπ έγηλε ζηελ ηνθρφικε, νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP, United Nations 

Environment Program). Σν UNEP ζπγθάιεζε ζεκηλάξην ην 1973 ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 
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κε ζαθήλεηα ν φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε» θαη εθεί δεκηνπξγήζεθε ε βάζε ζπδήηεζεο γηα ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη.  

Όκσο, ν πιένλ απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ φξνπ «βηψζηκε αλάπηπμε» πξσηνπαξνπζηάζηεθε 

ην 1987 ζε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, πνπ 

ζήκεξα αλαθέξεηαη ζπρλά σο «Έθζεζε Μπξνχληιαλη», αθνχ πξφεδξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηηξνπήο ήηαλ ε ηέσο πξσζππνπξγφο ηεο Ννξβεγίαο Γθξν Υάξιεκ Μπξνχληιαλη. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έθζεζε έζεηε ην εξψηεκα αλ θαηαλαιψλεη ε ζχγρξνλε βηνκεραλία ηηο πξψηεο 

χιεο κε ξπζκφ αλεζπρεηηθφ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα πνιχ ρσξίο λα 

πξνθιεζνχλ κεγάιεο αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ Έθζεζε Μπξνχληιαλη αλαγλψξηδε 

φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη αλαγθαία αλ ζέινπκε κεγαιχηεξε επεκεξία ζηνλ 

αλαπηπζζφκελν θφζκν. Όκσο γεληθά ε αλάπηπμε έπξεπε λα θαηαζηεί βηψζηκε. Ζ Δπηηξνπή 

φξηζε σο βηψζηκε «ηελ αλάπηπμε πνπ αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γεληψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». Ο 

νξηζκφο απηφο πξνζπαζεί λα ελαξκνλίζεη ηε αησλφβηα δηακάρε αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νξηνζεηεί ηελ πεξηβαιινληηθή εζηθή 

πνπ παξαζηαηηθά ππνδήισλε ε θελπάηηθε παξνηκία απφ πνιιά ρξφληα πξηλ: «Γελ 

θιεξνλνκνχκε ηε γε απφ ηνπο γνλείο καο, ηελ δαλεηδφκαζηε απφ ηα παηδηά καο». Ο νξηζκφο 

ηεο έλλνηαο «βηψζηκε αλάπηπμε» ζ‟ απηήλ ηελ έθζεζε («Σν θνηλφ καο κέιινλ») ήηαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο ηξίρξνλεο ζπδήηεζεο (1984-1987) κε ηα εθαηνκκχξηα ησλ αλζξψπσλ θαη 

ησλ πέληε επείξσλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ.  

Ζ έθζεζε απηή ηεο παγθφζκηαο επηηξνπήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε  (WCED: 

World Commission on Environment and Development) ζεκαηνδνηνχζε θαη πξνεηθφληδε κηα 

ζεηξά δηεζλψλ δηαζθέςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο. Ζ 

παγθφζκηα Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Ρίν ην 1992 πηνζέηεζε κηα δηαθήξπμε 27 

αξρψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζχζηελε λα δηακνξθψζεη θάζε ρψξα κηα εζληθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ δηάζθεςε απηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNCED: United Nations 

Conference on Environment and Development) έγηλε γλσζηή σο ζπλάληεζε θνξπθήο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο γεο “Earth Summit” θαη νη αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ απηήλ  απνηεινχλ ηελ 

«Αηδέληα 21», ε νπνία είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ έλα πην βηψζηκν ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηνλ 21ν αηψλα. Ζ 

εθαξκνγή ηεο «Αηδέληα 21» απαηηεί απφ ηα έζλε λα βάινπλ ζε εθαξκνγή ηελ έλλνηα ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, ελψ σζνχληαη επίζεο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο πνπ ζπλδένπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην θνηλσληθφ-

πνιηηηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζα κπνξνχζαλ 

θαηφπηλ, λα είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζνπλ ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.   
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Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ελζσκάησζε ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην 2001 εγθαηληάζηεθε κηα ζπλεθηηθή ηξαηεγηθή 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα 

πιαίζην ζην νπνίν επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ε ζπληήξεζε ησλ πφξσλ γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ θξίλεηαη ζθφπηκε ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

νη νπνίεο είλαη: 

 Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δειαδή  

- νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα γίλνληαη κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ θαη 

ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,  

- ε αλάπηπμε πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ αηζζεηηθή ησλ ηνπίσλ, 

- πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

 Διάρηζηε ρξήζε ησλ κε αλαλεώζηκσλ πόξσλ θαη κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

απόζεζεο  απνβιήησλ, δειαδή  

- νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη νη «ξππαίλνληεο» πξέπεη λα επσκίδνληαη ην 

θφζηνο ηεο ξχπαλζεο θαη άιισλ δεκηψλ, 

- πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο κφλν ην πνζνζηφ 

ζην νπνίν κπνξνχκε λα ηνπο παξάγνπκε, 

- πξέπεη λα κεηψζνπκε θαη λα αλαθπθιψλνπκε ηα απφβιεηα. 

 Αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηελ νηθνλνκηθή δσηηθόηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε, δειαδή  

- νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αθνξνχλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

ηεο πεξηνρήο θαη πξέπεη λα κε βιάςνπλ ηα νηθνζπζηήκαηά ηνπ,  

- νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ, δειαδή  

- αληί ηεο ππεξβνιηθήο αλάπηπμεο φπσο π.ρ. ηα κεγάια ζπίηηα, ε αλάπηπμε 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο φπσο θαηάιιειν 

κέγεζνο, αζθάιεηα θαη πγηέο θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

- θνηλσληθή δηθαηνζχλε. 

 Κνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη κεηαμύ ησλ γελεώλ δηθαηνζύλε, δειαδή 

- ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξήζεο ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα εμεηαζζεί ν ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο πιεζπζκφο θαη λα κελ ζηεξεζεί απηφο ν πιεζπζκφο ηνπ βαζηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ησλ εδαθψλ.1 

                                                
1
 Παπαπαχινπ – Ησαθεηκίδνπ ., (2008). Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο, Θεζζαινλίθε.  
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2.3 Δπξσπατθή θαη εζληθή πνιηηηθή γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζαλαηνιίδεη ηηο πνιηηηθέο ηεο, ψζηε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ζηνρεχεη ζε κηα αλάπηπμε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηφ 

ππνδειψλεη, πσο δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη άθξαηε θαη αθαηάζρεηε εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο κε γλψκνλα κφλν ην πξφζθαηξν νηθνλνκηθφ φθεινο, 

αιιά κηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή πξφνδνο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ λα 

έρεη ζαλ βάζε ηεο ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά 

ηνπο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ νπνία πξφηεηλε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ (15-16 Ηνπλίνπ 2001), 

πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζεκεία:  

 χπαξμε ζπληνληζκνχ φισλ ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο (νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ), ψζηε λα έρνπλ ηειηθφ ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε· 

 δέζκε ζηφρσλ-ελεξγεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ρξήζε 

πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία, ηε ιεινγηζκέλε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε βειηίσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θαη πην νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ εδάθνπο· 

 κέηξα παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζε θάζε αλνημηάηηθε ζχλνδν 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, πνπ πξσηνμεθίλεζε απφ ην Κάξληηθ ην 1998.2 

Οη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη γηα ηελ δεθαεηία 2001-2010 αλαθέξνληαη εθηελψο 

ζην Έθην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν παξνπζηάδεη απηά 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα βηψζηκε 

αλάπηπμε. Σν πξφγξακκα ζέηεη ηέζζεξεηο πξνηεξαηφηεηεο. 

1. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζηνρεχεη λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα αιιαγήο ησλ 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Ζ κείσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην, 

δειαδή 8% γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2012 (απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990), 20-40% έσο ην 

2020. Ζ κείσζε απηή πξέπεη λα πξνθχςεη απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ ελέξγεηα, ελψ ζπγρξφλσο πξνηείλεηαη πην 

εληαηηθή πξνζπάζεηα γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. 

2. Ζ δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

αιιά θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπζηθψλ αιπζίδσλ ψζηε 

λα επαιεηθζεί ν θίλδπλνο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Απηά ζα επηηεπρζνχλ κε ηελ 

                                                
2
 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/02/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=208&s=1&e=10 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/00200-r1.en1.pdf
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/02/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=208&s=1&e=10
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εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε 

ησλ ηνπίσλ, κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, ψζηε λα εθιείςνπλ νη θίλδπλνη 

εμαθάληζεο πνιιψλ εηδψλ αιιά θαη ησλ νηθνηφπσλ ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ζπληνληζκέλσλ 

θαη δπλακηθψλ ελεξγεηψλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εδάθνπο. 

3. Ζ πξνηεξαηφηεηα απηή επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο πνηνηηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη  ε πγεία ησλ αλζξψπσλ. Απηφ πξνυπνζέηεη αλακφξθσζε ηνπ επξσπατθνχ  

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαη  γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ, θαζψο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ερνξχπαλζεο αιιά θαη απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο 

ησλ πδάησλ θαη ηνπ αέξα. 

4. Βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε δηαρσξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηδίσο κέζσ: ηεο θαιχηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ· ηεο θνξνιφγεζεο 

ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ· ηεο ελζάξξπλζεο ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ κε κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξντφλησλ.3 

Δπηπιένλ, ε Δπξσπαηθή Έλσζε ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Έθηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ γηα ην πεξηβάιινλ LIFE+, ην 

νπνίν ρξεκαηνδνηεί έξγα ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή έλα επξσπατθφ πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (GMES: Global Monitoring for Environment and Security), ην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δνξπθνξηθήο παξαθνινχζεζεο, θπξίσο ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, γεσξγίαο, πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, αιηείαο, κεηαθνξψλ θ.α.  

Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη θαη ε νδεγία INSPIRE γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία βνεζά ηε ράξαμε πνιηηηθήο φζνλ αθνξά 

ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν αληίθηππν ζην 

πεξηβάιινλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, αθνπγθξάδεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο ηφζν ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζε δηεζλέο. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη θάζε ρξφλν ππνβάιιεη έθζεζε ζηελ επηηξνπή Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Αηδέληα 21. 

Δμάιινπ, ζην χληαγκα ηνπ 2001 (άξζξν 24, παξ. 1) αλαθέξεηαη φηη: «Ζ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο. Γηα ηε δηαθχιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή 

θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο βησζηκφηεηαο.».4 

                                                
3
 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/02/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=208&s=1&e=10 

4
 http://www.minenv.gr/4/41/g4110/00/ethniki.stratigiki.biosimi.anaptixi.pdf 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/02/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=208&s=1&e=10
http://www.minenv.gr/4/41/g4110/00/ethniki.stratigiki.biosimi.anaptixi.pdf
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Ζ Διιάδα ινηπφλ, κπνξεί θαη νθείιεη λα πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο 

πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ηξείο ππιψλεο ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, δειαδή:  

 Οηθνλνκία: Κξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηεο πγηνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.   

 Κνηλσλία: Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, αιιά θαη ζηε κεηαμχ ησλ γελεψλ δηθαηνζχλε.  

 Πεξηβάιινλ: Πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπο. 

2.4 Μέζα θαη εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθήο γηα βηώζηκε αλάπηπμε 
θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

Γηα  ηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κε βάζε ηεο αξρέο ηεο 

βησζηκφηεηαο ππάξρνπλ δηάθνξα κέζα θαη εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθήο, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε ρσξνηαμηθά, νηθνλνκηθά θαη εξγαιεία πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

 Υσξνηαμηθά: εξγαιεία ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, δειαδή ε ζέζπηζε δσλψλ 

ρξήζεσλ γεο φπνπ επηηξέπνληαη ή φρη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζηφρνη πνπ 

επηδηψθνληαη απφ ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ 

αζθνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνζδηνξίδνληαη ζην Γεληθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, απφ ηα Υσξνηαμηθά 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη απφ άιιεο Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 

 Οηθνλνκηθά: θίλεηξα, θνξναπαιιαγέο θαη ελζάξξπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Οηθνλνκηθά 

κέηξα πξνσζνχληαη κέζσ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ, αιιά θαη κέζσ ησλ ΠΔΠ 

(Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ) θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ. 

 Δξγαιεία πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο: Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, 

ζέζπηζε βξαβείσλ θαη ζεκάησλ, πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ (π.ρ. ISO, EMAS). Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο. 

Απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πξνθχπηνπλ νθέιε θαη 
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πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο.5 

 

  

                                                
5
 ακαξά Φ. (2008). Γηπισκαηηθή εξγαζία, Θεζζαινλίθε. 
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Κεθάιαην 3 

Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 
 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Ο άλζξσπνο αληιεί απφ ηα πεξηβάιινλ θπζηθνχο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε 

δηαβίσζή ηνπ ή θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ζηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηάο ηνπο. Ζ νξζή δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη αλαγθαία 

φρη κφλν γηαηί απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο έλα αλεθηίκεηεο αμίαο θπζηθφ θεθάιαην, αιιά θαη 

γηαηί είλαη απαξαίηεηα ζηνλ άλζξσπν. Βάζεη ινηπφλ ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ην 

θπζηθφ απηφ θεθάιαην ζα πξέπεη λα κεηαβηβαζηεί αλαιινίσην θαη ζηηο επφκελεο γεληέο, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ θαη απηέο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο.  

ήκεξα φκσο, πιήζνο θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππέξκεηξε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα απεηινχλ ηελ ηζνξξνπία ησλ θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ. Σέηνηεο απεηιέο είλαη ε 

εληαηηθή γεσξγία, ε αζηηθνπνίεζε, νη ππξθαγηέο ζηα δάζε θ.α.  

Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ ζπάληνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη νηθνινγηθήο αμίαο απφ 

ηέηνηεο απεηιέο, νη αξκφδηνη θνξείο ηηο ραξαθηεξίδνπλ σο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.   

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (IUCN), 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή είλαη «κηα ρεξζαία ή/θαη ζαιάζζηα έθηαζε αθηεξσκέλε ζηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ησλ θπζηθψλ θαη ζπλαθψλ 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαρείξηζε κε λνκηθά κέζα ή άιινπο 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο»6. Τπάξρεη θαη άιινο έλαο νξηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε 

γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, ν νπνίνο είλαη πην γεληθφινγνο θαη ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη φηη 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή είλαη κηα «γεσγξαθηθά δηαθξηηή πεξηνρή ε νπνία ζεζκνζεηείηαη ή 

ξπζκίδεηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

δηαηήξεζεο».  

 

 

                                                
6
 Ναξαζάλε Δ. (2009). Γηπισκαηηθή εξγαζία, Βέξνηα  
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3.2 Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο  

Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο σο πξνζηαηεπφκελεο δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

απνθιεηζηνχλ απφ απηήλ φιεο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απιά, νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

πεξηνρή πξέπεη λα γίλνληαη κε ηξφπν πνπ λα είλαη ζχκθσλνο κε ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηηο επηηξεπφκελεο θαη κε ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζή ηεο, θαη λα ζέβνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε 

βηνπνηθηιφηεηά ηεο.  

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελδείθλπληαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο είλαη:  

1.  νηθνηνπξηζκφο 

2.  αγξνηνπξηζκφο 

3.  ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

4.  αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

5.  επηζηεκνληθφο ηνπξηζκφο 

6.  ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο 

7.  γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο 

8.  εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο 

9.  εξεπλεηηθφο ηνπξηζκφο 

10.  εζεινληηζκφο 

11.  πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

12.  αδειθνπνηεηηθφο ηνπξηζκφο. 

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη ζηελ νπζία έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο Πνιηηείαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζπγθξάηεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο θαη απνζπκθφξεζεο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Έλα άιιν 

ζηνηρείν ηνπο είλαη ε νξγαληθή δηαζχλδεζε ηνπο κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία ζε κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηζρπξήο ηνπηθήο αγνξάο. Δπηηεινχλ απφ ηελ 

θχζε ηνπο κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία δηθαηφηεξεο θαηαλνκήο ηνπ «πιενλάζκαηνο» - κεηαθνξά 

εηζνδήκαηνο απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεξηνρέο ζηηο θησρφηεξεο θαη επαλάθακςεο ησλ 

ιεγφκελσλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ. 

 Ο ηχπνο απηφο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληζρχεη ζπλαθείο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ρεηξνηερλία - νηθνηερλία), πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθφηεξα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξα αθξηβψο κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Οη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο, ην 

ζεβαζκφ ζηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, ηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή παξάδνζε 

ηνπ ηφπνπ θαη ηελ άκεζε αλζξψπηλε ζρέζε ληφπηνπ πιεζπζκνχ - επηζθεπηψλ.  

Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε 
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ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: 

 δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ  

 ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ζηήξημε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο  

 θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο (νδνπνηία, χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ)  

 έκθαζε ζηελ κηθξή κνλάδα νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο - δίθαηε  

θαηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ λέα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 αλάπηπμε ζπλαθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 δηάζσζε ή αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

 πξνζηαζία θαη αλάδεημε θπζηθνχ πινχηνπ  

 επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

 αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ παξαγσγηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ - 

ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ απηαπαζρφιεζεο 

 δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ θαη πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζηελ ηνπηθή  

αλάπηπμε  

 άξζε ηεο γεληθφηεξεο απνκφλσζεο ηνπ ηφπνπ.  

ίγνπξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ πφιν έιμεο 

ηνπξηζκνχ, πξάγκα ην νπνίν απνθέξεη πνιιαπιά νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά νθέιε ηφζν 

ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο φζν θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Δηδηθφηεξα, ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οη αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά. 

 Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ ή κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ, δξαζηεξηφηεηα πνπ επηθέξεη επηπιένλ έζνδα, δεκηνπξγεί ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη ζπλήζσο επηιέμηκεο γηα πνιιά εζληθά ή θνηλνηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Αλάκεζά ηνπο ην LIFE, ην Interreg, ην Leader, ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία, δξάζεηο ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβάιινληνο, 

Αλάπηπμεο, Αιηείαο θ.ά., αιιά θαη ν δεχηεξνο ππιψλαο ηεο ΚΑΠ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε. Γηα θάπνηα απφ απηά κάιηζηα (π.ρ. ην LIFE), ε έληαμε ζην δίθηπν NATURA 

2000 απνηειεί πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο. 

 Πέξα απφ απηά, ε ηνπηθή θνηλσλία θαξπνχηαη επίζεο ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, θαζψο, γηα παξάδεηγκα, 

ην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα πφζηκν ζα είλαη πην θαζαξφ, κπνξεί λα ππάξρεη 
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απμεκέλε πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο, ηα αιηεχκαηα λα είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

θιπ.7 

Δλδεηθηηθά, ππνινγίζηεθε φηη ην 1999 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πεξίπνπ 125.000 άηνκα 

εξγάδνληαλ ζε δνπιεηέο πνπ άκεζα (100.000 ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζηα φξηα θαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο) ή έκκεζα (25.000 ζέζεηο) ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.8 

Δμάιινπ ηα πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε δελ πεξηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα 

κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, αιιά εθηείλνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

εμππεξεηήζνπλ είηε ηηο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε ην απμεκέλν θχκα 

επηζθεπηψλ. Ο ηχπνο θαη ην κέγεζνο απηψλ ησλ σθειεηψλ εμαξηάηαη, βέβαηα, απφ ηελ 

πεξηνρή αιιά θαη απφ ηελ επηηπρή δηαρείξηζε, ηελ ηνπηθή απνδνρή θαη, ηειηθά, ηε δηείζδπζε 

ηεο έλλνηαο ηεο πξνζηαζίαο ζηελ επξχηεξε ηνπηθή νηθνλνκία. Δπαλεηιεκκέλσο θαη ζε φιε 

ηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα κε γλσξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ελφο θέληξνπ πιεξνθφξεζεο ή κηαο ζπληνληζκέλεο νκάδαο 

πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε απνηειεί ζπλήζσο πεγή ελεκέξσζεο.9 

3.3 Πξνβιήκαηα θαη απεηιέο  

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαζψο ζπλήζσο είλαη πεξηνρέο ζπάληνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα απνκνλσκέλεο, αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ απνκαθξπζκέλε ζέζε ηνπο απφ ηα αζηηθά θέληξα.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν κφληκνο πιεζπζκφο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εχξεζεο εξγαζίαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα εληνπίδνληαη ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, νδηθφ δίθηπν, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο, ππνδνκέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ρψξνπο 

αλαςπρήο. 

ε φια απηά πξνζηίζεληαη νη αιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ,  αθνινπζνχκελεο απφ 

ηελ ειάηησζε ησλ πδάησλ πνπ καδί κε ηελ αλεμέιεγθηε θαη απαμησηηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είλαη νη βαζηθνί θίλδπλνη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Οπζηαζηηθά, ηα πξνβιήκαηα θαη νη απεηιέο, απαξηζκνχκελα, εληνπίδνληαη: 

1) ηελ άζθεζε πνηθίισλ επαγγεικαηηθψλ θαη κε  δξαζηεξηνηήησλ (ηνπξηζκφο – κεηαπνίεζε 

- θηελνηξνθία – γεσξγία - ιαζξνζεξία) κέζα αιιά θαη γχξσ απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ρσξίο έιεγρν θαη πξνυπνζέζεηο. 

                                                
7
 Καξάβειιαο Γ. θ.α. (2003). WWF Διιάο, Αζήλα. 

8
 Καξάβειιαο Γ. θ.α. (2003). WWF Διιάο, Αζήλα. 

9
 Πάηθνπ Α. (2005). Γηπισκαηηθή εξγαζία, Μπηηιήλε. 
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2) ηελ κε χπαξμε  ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη νπζηαζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Τπνινγίδεηαη φηη νη 3 ζηηο 4 πεξηνρέο NATURA ηεο Διιάδαο  δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα 

θαη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο. 

3) ηε ξχπαλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ θπηνθάξκαθα, αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα θαη ινηπέο  

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη αλεμέιεγθηε  άληιεζε πδάησλ γηα άξδεπζε θαη βηνκεραληθή ρξήζε. 

4) ηηο θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο ησλ ππξθαγηψλ ηνπ 2007 ζε δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα.  

5) ην ζιηβεξφ γεγνλφο ηεο έιιεηςεο ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο θαη ζηε ζεζκηθή αλεπάξθεηα. 

Τπάξρεη ζαθήο θσιπζηεξγία ζηε δεκηνπξγία θνξέσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ ΚΤΑ πνπ 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο (ζχκθσλα  κε αλαθνξέο θνξέσλ). 

6) ην γεγνλφο φηη κφλνλ γηα 27 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ππάξρνπλ  θνξείο δηαρείξηζεο, 

ελψ νη ππφινηπνη είλαη εγθαηαιεηκκέλνη. 

7) ηε δπζθνιία δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο εκπινθήο ζηνλ ίδην 

ρψξν πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, άιιεο πεξηνρέο ηηο δηαρεηξίδνληαη 

ηα δαζαξρεία, άιιεο νη Γήκνη, άιιεο ην δεκφζην, κνλαζηήξηα, ηδηψηεο θηι. 

8) Ζ έιιεηςε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, εμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνγξακκάησλ 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο, ζήκαλζεο θηι. Γεληθά παξαηεξνχληαη κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, 

ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηφρεπζε. 

9) ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο πνπ ππάξρνπλ, εμαηηίαο ηνπ 

φηη: 

 Σα Γ.. δηνξίδνληαη απφ ην θξάηνο. 

 Ζ άπνςε θαη ε εθπξνζψπεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ δελ έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν. 

 Οη θνξείο δελ έρνπλ επαξθέο θαη εμεηδηθεπκέλν δπλακηθφ. 

 Γελ έρνπλ νπζηαζηηθέο θαη επαξθείο αξκνδηφηεηεο.                                                            

 Γελ ππάξρεη επαξθήο θαη ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα αζθήζνπλ ην 

παξεκβαηηθφ ηνπο ξφιν γηα ηε πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

10) ηελ εμνινθιήξνπ έιιεηςε βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ζηνπο πεξί ηελ πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή Γήκνπο θαη ζηνπο νηθηζκνχο αιιά θαη ζηελ  χπαξμε αθφκα αλεμέιεγθησλ ΥΑΓΑ.  

11) ηελ  απφζεζε αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ απφ ηηο βηνκεραλίεο, ζηελ παξάλνκε 

ακκνιεςία, παξάλνκε πινηνκία θαη αιηεία αλάινγα βέβαηα κε ην νηθνζχζηεκα. 

12) ηελ ππεξβνιηθή  ρξήζε θπηνθαξκάθσλ ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζηνπο ςεθαζκνχο 

βνζθνηφπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

13) Δπηζεσξεηέο πεξηβάιινληνο, Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Γαζαξρεία 

αζθνχλ αλεπαξθή επνπηεία ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

αληηθαηηθψλ ζπλζεθψλ ειέγρνπ. 
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3.4 Δπξσπατθό θαη εζληθό δίθαην  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ηζρχνλ επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο: 

 1. Οδεγία 79/409/ΔΟΚ «πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ» θαη Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 414985/1985 «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο». 

2. Οδεγία 92/43/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, ηεο άγξηαο παλίδαο 

θαη απηνθπνχο ρισξίδαο» θαη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 33318/3028/1998 «Καζνξηζκφο 

κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο». 

3. Καλνληζκφο 82/72/ΔΟΚ «Πεξί ζπλάςεσο ζπκβάζεσο πεξί δηαηεξήζεσο ηεο άγξηαο 

δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο (χκβαζε ηεο Βέξλεο)» θαη Νφκνο 

1335/1983 (ΦΔΚ 32Α/14-3-1983) «Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο 

δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο». 

4. Απφθαζε 93/626/ΔΟΚ «ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή 

πνηθηινκνξθία» θαη Νφκνο 2204/1994 «Κχξσζε χκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα». 

5. Καλνληζκφο 3626/82/ΔΟΚ «Γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ Κνηλφηεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ην 

δηεζλέο εκπφξην ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε» θαη 

Νφκνο 2055/1992 «Κχξσζε χκβαζεο δηεζλνχο εκπνξίαο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο πνπ θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζζνχλ κε ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ απηήο (χκβαζε 

CITES)». 

6. Απφθαζε 82/461/ΔΟΚ «ζχκβαζε πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ άγξηα παλίδα» θαη Νφκνο 2719/1999 «Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (χκβαζε 

Βφλλεο)». 

7. Καλνληζκφο 3528/86/ΔΟΚ «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ ζηελ Κνηλφηεηα απφ ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε» (Δπξσπατθή Έλσζε). 

8. Καλνληζκφο 3529/86/ΔΟΚ «ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ ζηελ Κνηλφηεηα 

απφ ηηο ππξθαγηέο» (Δπξσπατθή Έλσζε). 

9. Καλνληζκφο 2494/2000/ΔΟΚ «ρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαηήξεζεο θαη ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηξνπηθψλ θαη άιισλ δαζψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο» (Δπξσπατθή Έλσζε). 

10. Απφθαζε 1600/2002/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε ηνπ έθηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ» (Δπξσπατθή Έλσζε). 

11. Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 191/1974 (ΦΔΚ 350Α/20-11-1974): «πεξί θπξψζεσο ηεο ελ 

Ρακζάτξ ηνπ Ηξάλ θαηά ηελ 2αλ Φεβξνπαξίνπ 1971 ππνγξαθείζεο Γηεζλνχο πκθσλίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ Γηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδία σο πγξνβηνηφπσλ». 



17 
 

12. Νφκνο 1634/1986(ΦΔΚ 104/Α/18-07-86): «Κχξσζε Πξσηνθφιινπ ηνπ 1982 πεξί 

ησλ εηδηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ». 

13. Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 86/1969 «Γαζηθφο Κψδηθαο» (Διιάδα). 

14. Νφκνο 998/1979 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη 

εθηάζεσλ ηεο ρψξαο» (Διιάδα). 

15. Νφκνο 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Διιάδα).  

16. Νφκνο 2742/1999 «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».10 

  

                                                
10

 Ναξαζάλε Δ. (2009). Γηπισκαηηθή εξγαζία, Βέξνηα 
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Κεθάιαην 4 

Αλάιπζε πεξηνρήο κειέηεο 
 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Ο Γήκνο Λαγθαδά αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» ν Γήκνο Λαγθαδά δηεπξχλζεθε πνιχ ηφζν απφ άπνςε 

έθηαζεο φζν θαη πιεζπζκηαθά. Ο λένο δηεπξπκέλνο Γήκνο Λαγθαδά πξνήιζε απφ ηελ έλσζε 

ησλ Γήκσλ Λαγθαδά, νρνχ, Καιιηλδνίσλ, Κνξψλεηαο, Αζζήξνπ, Λαραλά θαη Βεξηίζθνπ. Ζ 

έδξα ηνπ είλαη ν Λαγθαδάο θαη ηζηνξηθή ηνπ έδξα ν Λαραλάο. 

Ο Γήκνο Λαγθαδά βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Μπγδνλίαο, βνξεηναλαηνιηθά ηεο 

πφιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κάιηζηα απέρεη απφ απηήλ κφιηο είθνζη ρηιηφκεηξα. Ο Γήκνο 

έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 1220,3 km2 θαη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001, 42.622 θαηνίθνπο. 

 

 

Υάξηεο 4.1: Ο Γήκνο Λαγθαδά (Πεγή: el.wikipedia.org)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/2011_Dimos_Langada.png
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Υάξηεο 4.2: Ζ πεξηνρή ηνπ Λαγθαδά (Πεγή: http://maps.google.com/ θαη επεμεξγαζία ζπγγξαθέσο) 

http://maps.google.com/
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4.2 Ηζηνξηθά ζηνηρεία – δηαρξνληθή εμέιημε 

Ζ  νλνκαζία ηνπ Λαγθαδά πξνέξρεηαη  απφ ην «ιαγθάδη», ππνθνξηζηηθφ ηνπσλχκην ηνπ 

κεζαίσλα ηεο ιέμεο «Λάγθνο», δειαδή θνηιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν Λαγθαδάο ήηαλ 

κία απφ ηηο πην παιηέο θαη αλεπηπγκέλεο πφιεηο ηεο αξραίαο Μπγδνλίαο, ιέμε πνπ 

εηπκνινγηθά δειψλεη ηελ χπαξμε πνιιψλ λεξψλ, δειαδή πφιε ησλ λεξψλ – ιαγθαδηά , 

αβίαζηα νδεγείηαη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ζσζηά πήξε ηελ νλνκαζία Λαγθαδάο γηαηί ε 

πξαγκαηηθφηεηα ζπλάδεη κε ηε θήκε θαη ηελ ηζηνξία. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο απνδεηθλχεη 

φηη φιε απηή ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν Λαγθαδάο ήηαλ ζθεπαζκέλε κέρξη ην 2000 

π.Υ. κε ηα λεξά ηεο ιίκλεο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ (Κνξψλεηα). Οη πξψηνη θάηνηθνη, πνπ θπζηθά 

εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ ζηελ πεξηνρή, ήηαλ απφ γεηηνληθέο 

πεξηνρέο, ηηο αξραίεο πφιεηο ηεο Λεηήο θαη ηεο Αζζήξνπ.  

Με ηελ νλνκαζία πνπ έρεη ζήκεξα, ν Λαγθαδάο πξσηνζπλαληάηαη σο αλαθνξά ζε γξαπηά 

ηνπ 6νπ αηψλα κ.Υ. Ζ χπαξμε ησλ ινπηήξσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη ην 900 κ.Υ., απνηειεί 

ηεθκήξην ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Σνλ 13ν αηψλα 

αλαθέξεηαη ζε πεξηγξαθή ησλ ζαπκάησλ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ απφ ηνλ δηάθνλν Ησάλλε 

ηαπξάθην, ραξηνθχιαθα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 1207 κ.Υ. αλαθέξεηαη επίζεο 

κε ην φλνκα απηφ ζε ηζηνξηθή αλαθνξά γεγνλφησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηδξνκή ηνπ 

Βνχιγαξνπ ηζάξνπ θπινγηάλλε. Σν 1430 θαηειήθζε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο Λαγθαδάο 

αλαθέξεηαη ζε πνιιά απηνθξαηνξηθά θηξκάληα θαη απηφ απνηειεί απφδεημε φηη απφ εθείλα 

αθφκε ηα ρξφληα ήηαλ έδξα πνιιψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ αιιά θαη πνιηηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ . ε φια ηα ηζηνξηθά ρξφληα θαη γεγνλφηα, ν Λαγθαδάο έπαηδε βαζηθφ ξφιν ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαηάθηεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο, γηαηί ιφγσ ζέζεο  δηέζεηε έθηαζε θάκπνπ πνπ 

κπνξνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηξαηφο θαη ηππηθφ, είρε γφληκε γε πνπ κπνξνχζε λα ζξέςεη 

άινγα θαη ζηξαηηψηεο, είρε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ επέηξεπε ζε φπνηνλ ήηαλ 

ζηξαηνπεδεπκέλνο ζηελ πεξηνρή λα ζπληάμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη λα θηάζεη ζηα ηείρε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζρεδφλ αζέαηνο.  

Έηζη νη Λαγθαδηαλνί εθ ζέζεσο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ηζηνξηθά 

δξψκελα ησλ θαηξψλ. Πήξαλ κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηεο Υαιθηδηθήο, ε νπνία, επεηδή 

πλίγεθε ζην αίκα, νλνκάζζεθε απφ ηνπο ληφπηνπο «ραιαζκφο». Απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ 

καθεδνλνκάρν Γηάλλε Ράκλαιε ζηηο 24/10/1912 θαη ζηηο 26/10/1912 ζηελ πφιε κπήθε ν 

Διιεληθφο ηξαηφο. ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα ε ζπκκεηνρή ησλ Λαγθαδηαλψλ ήηαλ 

νπζηαζηηθή θαη νκαδηθή. Σν 1904 ηδξχζεθε ε νξγάλσζε «Αλαγέλλεζε» γηα λα 

αληηπαξαηαρζεί κε ηνπο Βνχιγαξνπο θνκηηαηδήδεο. Ο πξψηνο νκψλπκνο Γήκνο ηδξχζεθε ην 

1934.  

ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ην εχθνξν έδαθνο θαη ην άθζνλν λεξφ νδήγεζαλ ηνπο θαηνίθνπο 

ζηελ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ κε απνηέιεζκα ν Λαγθαδάο λα θεκίδεηαη γηα ηα 
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πνιιά θαη θαιά δαξδαβαηηθά. Ζ αιηεία ήηαλ επίζεο κηα βαζηθή απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ. 

Σελ ίδηα επνρή ε ζηξαηησηηθή ηνπ ζέζε ππήξμε πφινο έιμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΝΑΣΟ.  

Ζ γεσξγία, ε αιηεία θαη ε χπαξμε ησλ ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξαηνχζαλ ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηνπ Λαγθαδά ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά πιαίζηα θαη ν Λαγθαδάο γηα πνιιά 

ρξφληα είρε ηελ θιαζηθή εηθφλα κηαο επαξρηαθήο πφιεο πνπ επηπιένλ ζε απηήλ ήθκαδαλ νη 

ζηδεξνηερλίηεο θαη νη μπινπξγνί.  

Ζ ππαγσγή ηνπ Λαγθαδά ζηελ Β΄ αλαπηπμηαθή δψλε ησλ Ν. 1262/82 θαη Ν. 1892/90, ε 

επέθηαζε ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, ηα θπζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο (άθζνλν λεξφ θαη θπζηθή απνζηξάγγηζε), ε θνκβηθή ηνπ ζέζε ζην ζπγθνηλσληαθφ 

δίθηπν, ε αζηηθή δνκή ηεο πφιεο θαη ε θζελή, γηα εθείλα ηα ρξφληα, γε νδήγεζαλ πνιιέο 

ξππνγφλεο βηνκεραλίεο λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εμέιημε ηνπ Λαγθαδά ζε έλα ζχγρξνλν αζηηθφ θέληξν, πνπ ζπγθέληξσλε 

εξγαδνκέλνπο απφ φια ηα πιάηε ηεο γεο, κέρξη πνπ ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα ε άλαξρε 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηνλ έθαλε έλα ερεξφ, πξνο απνθπγή, παξάδεηγκα νηθνινγηθήο 

αζπλεηδεζίαο.        

4.3 Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Γήκνπ Λαγθαδά 

4.3.1 Γεκνηηθή Δλόηεηα Λαγθαδά 

Ο Λαγθαδάο είλαη ε έδξα ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 110 κέηξσλ θαη ε απφζηαζή ηνπ 

απφ ηε Θεζζαινλίθε είλαη  είθνζη ρηιηφκεηξα. Ο Λαγθαδάο ήηαλ κέρξη πξφζθαηα θαη ε έδξα 

ηνπ Δπαξρείνπ Λαγθαδά, ην νπνίν θαηαξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Καιιηθξάηεο». Οη θάηνηθνί ηνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είλαη 7.215, ελψ νη 

θάηνηθνη φιεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λαγθαδά είλαη 16.836. 

Δπίζεο, ν Λαγθαδάο είλαη ε έδξα ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Λαγθαδά, Λεηήο θαη Ρεληίλεο, ε 

νπνία είλαη κηα ζρεηηθά λέα Μεηξφπνιε πνπ ηδξχζεθε πξηλ πεξίπνπ ζαξάληα ρξφληα. 

Ο Λαγθαδάο απνηειεί ην κεγαιχηεξν γεσξγηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ κε πνιιέο 

κηθξέο θαη κεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. ηελ πεξηνρή θαιιηεξγνχληαη θπξίσο 

θαιακπφθηα, θεπεπηηθά θαη ζηηεξά. Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ε θηελνηξνθία θαη 

θπξίσο ε αγειαδνηξνθία. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζην Λαγθαδά έληνλε αζηηθή 

αλάπηπμε.  

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λαγθαδά πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο: Αλάιεςε, Γξαθφληην, 

Ζξάθιεην, Καβαιάξη, Κνιρηθφ, Λαγθαδάο, Λαγπλά, Πεξηβνιάθη θαη Υξπζαπγή.  
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4.3.2 Γεκνηηθή Δλόηεηα νρνύ 

Ζ ζεκεξηλή Γεκνηηθή Δλφηεηα νρνχ (πξψελ Γήκνο νρνχ) είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

θσκφπνιε ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, κεηά ην Λαγθαδά θαη βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα 

ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ζπλνιηθά ε δεκνηηθή 

ελφηεηα έρεη πιεζπζκφ 5.773 θαηνίθνπο ελψ ε θσκφπνιε ηνπ νρνχ έρεη 2.920 θαηνίθνπο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ήζπρε θσκφπνιε, ρσξνζεηεκέλε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βεξηίζθνπ 

θαη ζε πςφκεηξν πεξίπνπ 620 κέηξσλ.  

Δίλαη κηα θαηεμνρήλ γεσξγνθηελνηξνθηθή πεξηνρή. ην νρφ παξάγνληαη ηνπηθά εθιεθηά 

πξντφληα, ηα νπνία είλαη γλσζηά ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη φρη κφλν. Βαζηθά ηνπηθά 

πξντφληα είλαη ηα θξνχηα, ην κέιη θαη ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα.  

 Ζ δεκνηηθή ελφηεηα νρνχ πεξηιακβάλεη ηα ρσξηά: νρφο, Κξπνλέξη, Απγή θαη Αζθφο.  

4.3.3 Γεκνηηθή Δλόηεηα Καιιηλδνίσλ 

Σν Εαγθιηβέξη ήηαλ ε έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ Καιιηλδνίσλ, πνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιιηλδνίσλ έρεη ζπλνιηθά 4.689 θαηνίθνπο θαη ε έδξα ηεο, ην Εαγθιηβέξη 

έρεη 2.311 θαηνίθνπο. Σν Εαγθιηβέξη είλαη θηηζκέλν ζε πςφκεηξν 140 κέηξσλ, βνξεηνδπηηθά 

ηεο Θεζζαινλίθεο θαη έρεη απφζηαζε απφ απηήλ 47 ρηιηφκεηξα. Οη θάηνηθνη ηνπ Εαγθιηβεξίνπ 

αζρνινχληαη θπξίσο κε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο βεβαηψλνπλ φηη ήδε απφ ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. ππήξρε ζηελ 

πεξηνρή εθθιεζία ηνπ Γήκνπ, ελψ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαλ γηνξηέο, 

παλεγχξηα θαη αζιεηηθνί αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ Γία, ηνπ απηνθξάηνξα θαη ηεο Θεάο Ρψκεο.11 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Καιιηλδνίσλ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο: Άγηνο Υαξάιακπνο, 

Αδάκ, Μεζφθσκν, Εαγθιηβέξη, Νέα Καιιίλδνηα/Καιακσηφ, Πεηξνθέξαζα, αξαθήλα.  

4.3.4 Γεκνηηθή Δλόηεηα Κνξώλεηαο 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κνξψλεηαο ήηαλ ν απηνηειήο Γήκνο Κνξψλεηαο κε έδξα ηε Γεξαθαξνχ, 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». Βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ 

φξνπο Υνξηηάηε θαη λφηηα ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο. Απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Άγην 

Βαζίιεην, Αξδακέξη, Βαζηινχδη, Λαγθαδίθηα θαη Γεξαθαξνχ.  Έρεη έθηαζε 106.270 ζηξέκκαηα 

θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, 

είλαη 4.330 θάηνηθνη ελψ ηεο Γεξαθαξνχο είλαη 1293 θάηνηθνη. Σν Αξδακέξη είλαη ρηηζκέλν ζην 

φξνο Υνινκψληα ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο νηθηζκνί βξίζθνληαη παξάιιεια ζηε ιίκλε θαη 

δηαζρίδνληαη απφ ηελ παιηά εζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο – Καβάιαο. 

                                                
11

 Μηρειάθε Γ. (2009). Μπγδνλία, Σηα ίρλε ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα – Οδεγόο πξνβνιήο ηζηνξηθώλ θαη 

ιανγξαθηθώλ ζηνηρείωλ ηεο πεξηνρήο, Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ληκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο, Λαγθαδάο. 



23 
 

Ζ πεξηνρή έρεη επξχηεξε πεξηβαιινληηθή αμία θαη γηα ην ιφγν απηφλ πξνζηαηεχεηαη απφ 

ζεηξά θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηηο ζπκβάζεηο Ramsar, Βαξθειψλεο, 

Βέξλεο θαη Βφλλεο ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηελ πξνζηαζία 

πνιιψλ εηδψλ πνπιηψλ, ακθίβησλ, ζειαζηηθψλ θαζψο θαη εξπεηψλ. 

4.3.5 Γεκνηηθή Δλόηεηα Αζζήξνπ 

Ζ Άζζεξνο ήηαλ ε έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ Αζζήξνπ, πνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο θσκφπνιεο ζχκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είλαη 2.264 θάηνηθνη ελψ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο είλαη 3.909 θάηνηθνη. Ζ Άζζεξνο βξίζθεηαη 23 ρικ. βφξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, πάλσ 

ζηελ παιηά Δζληθή Οδφ Θεζζαινλίθεο - εξξψλ. Λφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο απφ ην 

Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο πνιινί θάηνηθνη ηελ επηιέγνπλ γηα κφληκε 

εγθαηάζηαζε. 

χκθσλα κε αξραηνινγηθά επξήκαηα, ε πεξηνρή θαηνηθείηαη απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Σα παιαηφηεξα γλσζηά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ Άζζεξν είλαη απφ ην 2000 π.Υ. θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «Σνχκπα» Αζζήξνπ, ε νπνία θαηνηθήζεθε απφ ην 2000 π.Υ. έσο ην 900 

π.Υ. χκθσλα κε επξήκαηα αλαζθαθψλ, απνηεινχζε δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο 

πεξηνρήο. 

 Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Αζζήξνπ πεξηιακβάλεη ηα ρσξηά: Άζζεξνο, Δμακίιη θαη Κξηζηά.  

4.3.6 Γεκνηηθή Δλόηεηα Λαραλά 

Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Λαραλά ήηαλ ν απηνηειήο Γήκνο Λαραλά κε έδξα ηε Ξπιφπνιε, πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». Ο Λαραλάο, εμαηηίαο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ 

ζεκαζίαο, έρεη νξηζηεί σο ηζηνξηθή έδξα ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Λαγθαδά.  

 Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Λαραλά βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ν 

ζπλνιηθφο ηεο πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είλαη 3.779 θάηνηθνη. Ο 

πιεζπζκφο ηεο Ξπιφπνιεο είλαη 1.381 θάηνηθνη. 

Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Λαραλά πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο: Λαραλά, Γνξθάδα, 

Δπαγγειίζηξηα, Καξηεξαί, Κπδσληέο, Λεπθνρψξη, Μαπξνξάρε, Νηθφπνιε, Ξπιφπνιε θαη 

ηεθάληα. 

4.3.7 Γεκνηηθή Δλόηεηα Βεξηίζθνπ 

Ο Γήκνο Βεξηίζθνπ θαηαξγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε». Ζ Όζζα ήηαλ έδξα 

ηνπ πξψελ Γήκνπ Βεξηίζθνπ θαη ζήκεξα ε έδξα ηεο νκψλπκεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

πλνιηθά, ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Βεξηίζθνπ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, έρεη 

πιεζπζκφ 3.350 θαηνίθνπο ελψ ε Όζζα έρεη πιεζπζκφ 835 θαηνίθνπο. 

Ζ Όζζα είλαη θηηζκέλε ζε πςφκεηξν 650 κέηξσλ ζην φξνο Βεηίζθνο θαη απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο παιαηφηεξνπο θαη ηζηνξηθφηεξνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Οη αξραηνινγηθέο 
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αλαζθαθέο θαη κλήκεο ηνπ παξειζφληνο νδεγνχλ ζηελ αξραία Βηζαιηία θαη ζηα ζχλνξά ηεο 

κε ηε Μπγδνλία, φπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ε Όζζα. Ζ ζέζε ηεο αξραίαο Όζζαο ιέγεηαη πσο 

ήηαλ αλάκεζα ζην νρφ θαη ηε ζεκεξηλή Όζζα. Ζ πεξηνρή θεκίδεηαη γηα ηελ ηνπηθή 

αξρηηεθηνληθή θαη ηα πνηνηηθά θξαζηά ηεο.  

Ζ δεκνηηθή ελφηεηα Βεξηίζθνπ πεξηιακβάλεη ηα ρσξηά: Όζζα, Γαιήλε, Βεξηίζθνο, 

Υσξνχδα, Πέληε Βξχζεο, Πνιπδέλδξη, Λνθίζθνο, Αξεηή. 

4.4 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

4.4.1 Πιεζπζκηαθή εμέιημε 

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεζπζκνί ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2001, πνπ πιένλ κεηά ηηο ζπλελψζεηο πνπ έγηλαλ κε ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο», ζπζηήλνπλ ην λέν δηεπξπκέλν Γήκν Λαγθαδά.  

 

Πίλαθαο 4.1: Πιεζπζκφο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά (Πεγή: ΔΤΔ 2001) 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Πιεζπζκόο 

Λαγθαδά 16.836 

νρνχ 5.773 

Καιιηλδνίσλ 4.689 

Κνξψλεηαο 4.286 

Αζζήξνπ 3.909 

Λαραλά 3.779 

Βεξηίζθνπ 3.350 

πλνιηθόο πιεζπζκόο Γήκνπ Λαγθαδά 42.622 

 

Παξαθάησ εμεηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ νηθηζκψλ πνπ ηνλ 

απνηεινχζαλ ζχκθσλα κε ην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο «Η. Καπνδίζηξηαο» θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1971 – 2001, πνπ ζήκεξα πιένλ κε ην λέν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» απνηειεί ηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Λαγθαδά ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Οη πιεζπζκηαθέο 

κεηαβνιέο παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο 4.2 θαη 4.3. 
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Πίλαθαο 4.2: Γηαρξνληθή εμέιημε πιεζπζκνχ Γήκνπ Λαγθαδά αλά νηθηζκφ (Πεγή: ΔΤΔ) 

Οηθηζκνί 1971 1981 1991 2001 

Λαγθαδάο 6.708 5.890 6.133 7.215 

Αλάιεςε 605 545 553 606 

Ζξάθιεην 788 747 1022 914 

Καβαιιάξην 1.210 1.375 1.518 1.874 

Κνιρηθφ 1.666 1.558 1.824 1.959 

Λαγπλά 1465 1674 1863 2409 

Πεξηβνιάθην 864 938 950 841 

Υξπζαπγή 641 707 880 1018 

ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ 13.947 13.434 14.723 16.836 

Μεηαβνιή Πιεζπζκνύ 

1971-2001: +20,71% 
 -3,68% +9,60% +14,35% 

 

Πίλαθαο 4.3: Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο νηθηζκψλ Γήκνπ Λαγθαδά (Πεγή: Δπεμεξγαζία 

ζπγγξαθέσο) 

 
Οηθηζκνί 1971-1981 1981-1991 1991-2001 

Λαγθαδάο -12,19 3,79 18,03 

Αλάιεςε -9,92 1,47 9,58 

Ζξάθιεην -5,20 36,81 -10,57 

Καβαιιάξην 13,64 10,40 23,45 

Κνιρηθφ -6,48 17,07 7,40 

Λαγπλά 14,27 11,29 29,31 

Πεξηβνιάθην 8,56 1,28 -11,47 

Υξπζαπγή 10,30 43,99 15,68 

Γήκνο Λαγθαδά 

(κεηαβνιή %) 
-3,68% +9,60% +14,35% 

 

Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαηά ην δηάζηεκα 1971-2001 ζεκεηψλεη ζεκαληηθή 

πιεζπζκηαθή άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 20,71%. Αληίζεηα, ηελ πξψηε δεθαεηία 1971-1981 

παξνπζηάδεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ (- 3,68%). εκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπλνιηθή ηάζε ηνπ Γήκνπ 

ην δηάζηεκα απηφ, έπαημε ν νηθηζκφο ηνπ Λαγθαδά ν νπνίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη εκθαλίδεη 

ηελ κεγαιχηεξε κείσζε απ' φινπο ηνπο νηθηζκνχο (-12,19%). Σε δεθαεηία 1981-1991 ε ηάζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ απμεηηθή (9,60%), ελψ ηελ δεθαεηία 1991-2001 ν Γήκνο ζεκεηψλεη ηελ 

κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14,35%.  
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ην δηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδνληαη πην παξαζηαηηθά νη πιεζπζκηαθέο απμνκεηψζεηο ζην 

Γήκν Λαγθαδά γηα ηηο δεθαεηίεο 1971 – 2001. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.1: Γηαρξνληθή εμέιημε πιεζπζκνχ Γήκνπ Λαγθαδά θαηά ηηο δεθαεηίεο 1971-

2001 (Πεγή: Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέσο) 

 

Ζ κειέηε ησλ πιεζπζκηαθψλ κεηαβνιψλ αλά νηθηζκφ γηα ην δηάζηεκα 1971-2001  

νδεγεί ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

 ην δηάζηεκα 1971-1981, ε έληνλε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο ζα επεξεάζεη θαη ηελ πεξηνρή κειέηεο, κε απνηέιεζκα λα 

ζεκεησζνχλ ζεκαληηθέο πιεζπζκηαθέο κεηψζεηο επεξεάδνληαο ηελ ζπλνιηθή 

πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ.  

 Καηά ηε δεθαεηία 1981-1991, ην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ ηνπ Ο.Σ.Α. παξνπζηάδεη  

πιεζπζκηαθή άλνδν, αθφκα θαη απηψλ πνπ ζεκείσζαλ κείσζε θαηά ηε δεθαεηία 1971- 

1981. εκαληηθή άλνδν παξνπζηάδεη ν νηθηζκφο Ζξαθιείνπ (36,81 %) ζε αληίζεζε κε 

ηελ επφκελε δεθαεηία πνπ κεηψλεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ θαηά 10,57%.  

 Οξηζκέλνη απφ ηνπο νηθηζκνχο ζεκεηψλνπλ ζηαζεξή άλνδν ζε φιε ηελ ηξηαθνληαεηία 

(Καβαιιάξη, Λαγπλά).  

 εκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (1991-2001) παξνπζηάδνπλ νη 

κεγαιχηεξνη νηθηζκνί Λαγθαδάο, Λαγπλά, Καβαιιάξη θαη Κνιρηθφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

18,03%, 29,31 %, 12,63% θαη 7,40% αληίζηνηρα θαη δεπηεξεπφλησο ε Αλάιεςε θαη ε 

Υξπζαπγή ηεο ηάμεσο ηνπ 9,58% θαη 15,68% αληίζηνηρα, ελψ νη νηθηζκνί Ζξαθιείνπ θαη 

Πεξηβνιαθίνπ ζπξξηθλψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαηά 10,57% θαη 11,47% αληίζηνηρα.  
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4.4.2 Αλάιπζε λνηθνθπξηώλ 

Ο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ην 2001 αλεξρφηαλ ζε 5.172 κε 16.014 

κέιε. Ζ αλαινγία κέιε αλά λνηθνθπξηφ ήηαλ ζην 3,1 γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Σν  

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ (45.17%) απνηειείηαη απφ 3-4 κέιε θαη αθνινπζνχλ  

ηα 2 κέιε κε πνζνζηφ 39.20% (46.80% γηα ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ) θαη πάλσ απφ 5 κειή  

15.60% (8.50% γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνχ).  

 
Πίλαθαο 4.4: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο – λνηθνθπξηά θαηά κέγεζνο θαη κέιε απηψλ (Πεγή: 

ΔΤΔ 2001) 

Γηνηθεηηθή Δλόηεηα πλνιηθόο αξηζκόο 
Μέγεζνο λνηθνθπξηνύ θαηά αξηζκό 

κειώλ 

 Ννηθνθπξηώλ Μειώλ 1 - 2 3 - 4 >5 

Λαγθαδάο 2.246 6.735 918 1.044 284 

Αλάιεςε 195 569 86 83 26 

Ζξάθιεην 294 882 118 133 43 

Καβαιιάξην 539 1.811 173 246 120 

Κνιρηθφ 617 1.872 273 253 91 

Λαγπλά 742 2.368 268 341 133 

Πεξηβνιάθην 246 782 91 107 48 

Υξπζαπγή 293 995 100 129 64 

ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ 5.172 16.014 2.027 2.336 809 

Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 363.626 1.007.054 170.200 162.520 30.906 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 3.674.381 10.291.186 1.759.015 1.527.021 388.345 

  

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, είλαη εκθαλήο ε ππεξνρή ηνπ Λαγθαδά  

πνπ ζπγθεληξψλεη ην 43,42% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Αθνινπζνχλ κε  

κηθξφηεξα πνζνζηά ηα Λαγπλά (14,34%), ην Κνιρηθφ (11,92%) θαη ην Καβαιιάξη  

(10,42%), ελψ ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ε ζπγθέληξσζε είλαη πνιχ κηθξή.  

4.4.3 ύλζεζε πιεζπζκνύ θαηά θύιν θαη ειηθία 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην Γήκν Λαγθαδά θαηά νκάδεο ειηθηψλ θαη θχιν παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 4.5. 
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Πίλαθαο 4.5: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο θαηά νκάδεο ειηθηψλ θαη θχιν (Πεγή: ΔΤΔ 2001) 

Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο 

0-4 1.003 492 511 

5-9 965 484 481 

10-14 982 506 476 

15-19 1.238 761 477 

20-24 1.372 791 581 

25-29 1.311 699 612 

30-34 1.317 668 649 

35-39 1.153 616 537 

40-44 1.089 546 543 

45-49 914 451 463 

50-54 960 489 471 

55-59 884 420 464 

60-64 1.055 497 558 

65-69 944 477 467 

70-74 833 387 446 

75-79 440 198 242 

80-84 212 74 138 

85-89 122 48 74 

90-94 29 11 18 

95-99 9 3 6 

>=100 4 3 1 

ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ 16.836 8.621 8.215 

Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1.057.825 512.210 545.615 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΑ 10.964.020 5.427.682 5.536.338 
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Απφ ηνλ πίλαθα 4.5 θαίλεηαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο νη άλδξεο ππεξέρνπλ ειάρηζηα ησλ 

γπλαηθψλ (51.21% έλαληη 48.79% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ αληίζηνηρα). Σν γεγνλφο απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή εηθφλα ηφζν ηνπ λνκνχ φζν θαη νιφθιεξεο ηεο ρψξαο φπνπ 

επηθξαηεί κηθξή αξηζκεηηθή ππεξνρή γπλαηθψλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-14 παξαηεξείηαη ζρεηηθή ηζνξξνπία ζηνπο 

πιεζπζκνχο ησλ δχν θχισλ κε ειαθξχ πξνβάδηζκα ησλ αληξψλ (50.20% άληξεο έλαληη 

49.80% γπλαηθψλ). ηελ ειηθηαθή νκάδα 15-39 εκθαλίδεηαη εληνλφηεξε δηαθνξά αληξηθνχ θαη 

γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ (55.30% άληξεο έλαληη 44.70% γπλαηθψλ). ηελ νκάδα ειηθηψλ 40-64  

εκθαλίδεηαη ζρεηηθή ηζνξξνπία ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ δχν θχισλ κε ειαθξχ πξνβάδηζκα  

απηή ηε θνξά ησλ γπλαηθψλ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51.00% έλαληη 49.00% ησλ αληξψλ.  

ηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 65, απνηειεί γεγνλφο ην φηη ππεξέρνπλ ζεκαληηθά νη γπλαίθεο  

(53.70% γπλαίθεο έλαληη 46.30% αληξψλ). Έηζη, απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ειηθηαθέο νκάδεο δηαθαίλεηαη κηα ππεξνρή ησλ αληξψλ ζε λεαξφηεξεο ειηθίεο θαη ησλ 

γπλαηθψλ ζε γεξαηφηεξεο ειηθίεο.  

ε γεληθέο γξακκέο, πξνθχπηεη φηη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ εκθαλίδεηαη  

ζρεηηθά «γεξαζκέλν», ελψ ην θαηλφκελν είλαη πην έληνλν γηα ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ.  

4.5 Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

4.5.1 Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Γεσξγία  

Ο Γήκνο Λαγθαδά γλσξίδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή. ην γεγνλφο 

απηφ ζπληεινχλ ζεκαληηθά νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Απφ 

ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ θαπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ (197.300 ζηξέκκαηα), ην 47,8% απνηειεί 

γεσξγηθή θαιιηεξγνχκελε γε (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη αγξαλαπαχζεηο).  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ έηνπο 2000 ε ζπλνιηθή  

θαιιηεξγνχκελε γε ηεο πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 69.219 ζηξέκκαηα. ρεδφλ ην ζχλνιν ηεο  

ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο ηνπ ΟΣΑ θαιχπηεηαη απφ εηήζηεο θαιιηέξγεηεο κε 

πνζνζηφ 97,52%. Αθνινπζνχλ νη δελδξψδεηο κε πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή (0,83%), ελψ  

επίζεο πνιχ κηθξά πνζνζηά αληηζηνηρνχλ ζηα ακπέιηα (0,26%), ζηα θπηψξηα (0,18%) θαη  

ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ιαραλφθεπνπο (0,16%).  

Ζ γεσξγηθή γε ηεο πεξηνρήο κειέηεο εληάζζεηαη ζε δψλε πςειήο γαηντθαλφηεηαο θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αξδεχεηαη. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή  

έθηαζε ην 64,41 % πεξίπνπ απνηεινχλ αξδεπφκελεο εθηάζεηο.  

Πεγέο άξδεπζεο είλαη νη θαηά ηφπνπο γεσηξήζεηο. Παξφια απηά, νη ηνπηθνί θνξείο  

ηζρπξίδνληαη έιιεηςε χδαηνο γηα ηηο αξδεχζεηο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξάθιεηνπ, ηεο  

Υξπζαπγήο, ηνπ Κνιρηθνχ θαη ηνπ Πεξηβνιαθίνπ.  
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Κηελνηξνθία  

Ζ θηελνηξνθία απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Βάζεη ηεο 

γεσξγηθήο απνγξαθήο ηεο ΔΤΔ 2000, ην δσηθφ θεθάιαην απαξηίδεηαη απφ 20.223 

αηγνπξφβαηα, 6.484 βννεηδή, 522.349 πνπιεξηθά, 1.257 ρνίξνπο αλαπαξαγσγήο θαη 

πάρπλζεο θαη 40 θπςέιεο κειηζζψλ ζην Λαγθαδά. ην δσηθφ θεθάιαην ηνπ Γήκνπ 

θπξηαξρνχλ ηα πνπιεξηθά θαη ηα αηγνπξφβαηα κε πνζνζηά 94,86% θαη 3,67% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ αληίζηνηρα.  

4.5.2 Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, δεκηνπξγήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο πφινο 

έιμεο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ ρσξίο ηελ χπαξμε ζρεδηαζκνχ. Μεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο ηέηνησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ πνιχ θνληά ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ 

Γήκνπ θαη θπξίσο ζηνλ Λαγθαδά, ην Καβαιιάξη, ην Κνιρηθφ θαη ηα Λαγπλά.  

Οη θχξηνη ιφγνη ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη ε ππαγσγή ηεο 

πεξηνρήο ζηε δψλε Β' ηνπ Ν. 1262/82 θαη ηνπ Ν. 1892/90 απφ άπνςε θηλήηξσλ γηα ηελ  

εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ, ε γεηηλίαζε κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 

Θεζζαινλίθεο θαη ε χπαξμε  ηνπ ζπλερψο αλαπηπζζφκελνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Λαγθαδά. 

Δπίζεο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ε θνκβηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο ζηνλ δξφκν απφ Θεζζαινλίθε πξνο έξξεο - 

Βνπιγαξία θαη  Θεζζαινλίθε - Καβάια - Αιεμαλδξνχπνιε (ηκήκα Δγλαηίαο Οδνχ).  

Ζ φριεζε, ε ξχπαλζε θαη ηειηθά ε ζχγθξνπζε ηεο βηνκεραληθήο ρξήζεο κε ηε γεσξγηθή 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ηπραία θαη απξνγξακκάηηζηε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ πνπ  έγηλε κε 

έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ θαη θπξίσο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα (θζελή γε), ηελ  

πξνζβαζηκφηεηα ζε νδηθά δίθηπα θαη ηέινο ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία (αξθεηέο δελ δηαζέηνπλ  

άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, νη λφκηκα πθηζηάκελεο κνλάδεο δχλαηαη λα ζπλερίζνπλ  λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα επεθηείλνληαη κέζα ζην ρψξν πνπ ιεηηνπξγνχζαλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

επέιζεη αιιαγή ρξήζεο γεο κε ηελ νπνία ε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη  ζπκβαηή, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7 ηνπ Ν 3325/05. χκθσλα κε ην ίδην άξζξν, απαηηείηαη  πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, γηα ηπρφλ αλάγθεο απνκάθξπλζεο ή  πεξηνξηζκφ ησλ πξνο ίδξπζε 

κνλάδσλ.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο ηεο ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ απνηειείηαη απφ ηνλ λφκν 

2742/99 πεξί Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηνλ λφκν 2508/97  πνπ 

δηέπεη ηα ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ. χκθσλα κε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην  

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Π.Κ.Μ., ζηνλ Λαγθαδά πξνηείλεηαη ε  

ρσξνζέηεζε θαη νξγάλσζε παξαγσγηθψλ δσλψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο επαξρίαο, ζε  

επηιεγκέλα ζεκεία, θαζψο επίζεο θαη ε απνκάθξπλζε κνλάδσλ πνπ επηβαξχλνπλ ην  
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πεξηβάιινλ κε ξππαληηθφ θφξην, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ 

πφξσλ (ιίκλε Κνξψλεηα).  

4.5.3 Σξηηνγελήο ηνκέαο  

Όια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ειάρηζηε ζε κέγεζνο αγνξά 

αγαζψλ ελψ γηα αλψηεξνπ βαζκνχ εμππεξεηήζεηο ζε εκπφξην θαη ππεξεζίεο  

θαηαθεχγνπλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηνλ Λαγθαδά.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί  θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ ζε 

θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα.  

 
Πίλαθαο 4.6: Αξηζκφο θαηαζηεκάησλ αλά θαηεγνξία θαη νηθηζκφ ζην Γήκν Λαγθαδά (Πεγή: 

Γήκνο Λαγθαδά) 

 
 

Οηθηζκφο Παληνπσιεία Καθέ-

Bar 

Καθελεία Πξαηήξηα 

βελδίλεο 

Σαβέξλεο Άιιν χλνιν 

Αλάιεςε 3 - 8 2 - - 13 

Ζξάθιεην 2 - 2 2 - 1 7 

Καβαιιάξη 5 4 2 3 4 5 23 

Κνιρηθφ 5 4 1 2 3 1 16 

Λαγπλά 8 3 3 5 4 - 23 

Πεξηβνιάθη 2 2 1 1 1 - 7 

Υξπζαπγή 2 2 - 1 5 - 10 

 

Ζ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ ζε δηάθνξεο δεκφζηεο θαη νηθνλνκηθέο  

ππεξεζίεο, γίλεηαη ζηνλ Λαγθαδά θαη δεπηεξεχνληνο ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, θπξίσο  

ζε ζέκαηα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (ιηκάλη, αεξνδξφκην «Μαθεδνλία», ζηδεξνδξνκηθφο 

ζηαζκφο), ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο Γηθαηνζχλεο. Σα  

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζηνπο νηθηζκνχο εμππεξεηνχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηνπο θαηνίθνπο θαη  

κεγαιχηεξε επάξθεηα ζηνλ ηνκέα απηφ ζεκεηψλεη ν Λαγθαδάο. Οη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 

Λαγθαδά έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε θαη ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο ιφγσ ηεο  κηθξήο 

απφζηαζεο απφ ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο.  

ην αζηηθφ θέληξν ηνπ Λαγθαδά ππάξρεη ιατθή αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα (θάζε Σξίηε) θαη εμππεξεηνχληαη απφ απηή φινη ζρεδφλ νη θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ 

ηνπ Γήκνπ. Αθφκε, θάζε Παξαζθεπή δηνξγαλψλεηαη ιατθή αγνξά θαη ζην νρφ.  

Δπίζεο, ζηηο 21 Μαΐνπ, εκέξα ενξηήο ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, πνπ γίλνληαη 

ηα «αλαζηελάξηα» ζην Λαγθαδά πξαγκαηνπνηείηαη θαη κεγάιε εκπνξνπαλήγπξεο. 

Δπηπξφζζεηα, θάζε επηέκβξε δηνξγαλψλεηαη εκπνξνπαλήγπξεο ζην Ζξάθιεην.  
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Πίλαθαο 4.7: Τθηζηάκελεο ππεξεζίεο Γήκνπ Λαγθαδά αλά νηθηζκφ (Πεγή: Δπεμεξγαζία 

ζπγγξαθέσο) 

Τπεξεζίεο Οηθηζκόο 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Λαγθαδάο, νρφο, Εαγθιηβέξη, Ξπιφπνιε 

Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθε 

Δηξελνδηθείν Λαγθαδάο θαη νρφο 

Σαρπδξνκείν Λαγθαδάο, Λαγπλά, Κνιρηθφ, νρφο 

Γαζαξρείν Λαγθαδάο 

Πνιενδνκία Λαγθαδάο 

Αγξνηηθή Σξάπεδα Λαγθαδάο, νρφο, Εαγθιηβέξη, Ξπιφπνιε 

Γεκφζηα Δθνξία & Σακείν Λαγθαδάο, νρφο, Εαγθιηβέξη, Ξπιφπνιε 

Κέληξν Τγείαο Λαγθαδάο, νρφο, Εαγθιηβέξη, Ξπιφπνιε 

Αγξνηηθφ Ηαηξείν ε φινπο ηνπο νηθηζκνχο 

Τπνθαηάζηεκα ΓΔΖ Λαγθαδάο 

Τπνθαηάζηεκα ΟΣΔ Λαγθαδάο 

Τπνθαηάζηεκα ΟΑΔΓ Λαγθαδάο 

ηαζκφο ΟΔ Θεζζαινλίθε 

Αεξνδξφκην Θεζζαινλίθε 

Ληκάλη Θεζζαινλίθε 

 
ην Λαγθαδά είρε έδξα θαη ην Δπαξρείν πνπ επφπηεπε φιε ηελ επαξρία Λαγθαδά, αιιά 

πιένλ έρεη θαηαξγεζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε». Δπίζεο, ζην Λαγθαδά εδξεχεη θαη 

ν θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο θαη Βφιβεο, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκφ Πξση. 300127-02-2006 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Σνπξηζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΔΟΣ, ζην Γήκν Λαγθαδά ιεηηνπξγνχλ ηα μελνδνρεία 

«Λίλην» θαη «Μέγαο Αιέμαλδξνο» πνπ είλαη 2* θαη έρνπλ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 100  

δσκαηίσλ θαη 184 θιηλψλ.  

4.5.4 Απαζρόιεζε - αλεξγία  

Απφ ηνλ πίλαθα 4.8 πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε, φηη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ απαζρνινπκέλσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (41,68%), ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο δηαδξακαηίδεη θαη ν 

δεπηεξνγελήο (36%). Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ ΟΣΑ έρεη ν 

πξσηνγελήο κε ζπκκεηνρή 18,71%. Απφ ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ 

Γήκνπ ην 8,5% είλαη άλεξγνη.  
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Πίλαθαο 4.8: Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη κε πιεζπζκφο θαη απαζρνινχκελνη αλά ηνκέα (Πεγή: ΔΤΔ 2001)

Γηνηθεηηθή 
Δλόηεηα 

     Οηθνλνκηθώο ελεξγνί       

     Απαζρνινύκελνη        

   Α' γελήο  Β' γελήο  Γ' γελήο 
Γε δήισζαλ 

θιάδν 
νηθνλ. 

δξαζηεξ/ηαο 

  Οηθνλνκηθώο  

ύλνιν  ύλνιν   Σνκέαο  Σνκέαο  Σνκέαο Άλεξγνη  κε ελεξγνί  

           
Αξηζκόο  

Πνζνζηό   

  Αξηζκόο  %  Αξηζκόο  %  Αξηζκόο  %  Αλέξλσλ   

Γ.Γ. Λαγθαδά  2.942 2.689 223 8,29 973 36,18 1.404 52,21 89 253 8,60 4.317 

Γ.Γ. Αλαιήςεσο  337 315 95 30,16 82 26,03 123 39,05 15 22 6,53 528 

Γ.Γ. Ζξαθιείνπ  368 349 124 35,53 133 38,11 86 24,64 6 19 5,16 553 

Γ.Γ. Καβαιιαξίνπ  878 786 250 31,81 307 39,06 208 26,46 21 92 10,48 964 

Γ.Γ. Κνιρηθνχ  809 749 248 33,11 271 36,18 213 28,44 17 60 7,42 1.069 

Γ.Γ. Λαγπλψλ  909 822 97 11,80 294 35,77 371 45,13 60 87 9,57 1.508 

Γ.Γ. Πεξηβνιαθίνπ  298 274 47 17,15 109 39,78 110 40,15 8 24 8,05 550 

Γ.Γ. Υξπζαπγήο  432 396 110 27,78 133 33,59 144 36,36 9 36 8,33 552 

ΓΖΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ  6.973 6.380 1.194 18,71 2.302 36,08 2.659 41,68 225 593 8,50 10.041 
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Ο πξσηνγελήο ηνκέαο δελ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξηνρή, κε  

βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπλεπψο ε άκεζε επηξξνή  

ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Χζηφζν, ε 

έκκεζε επηξξνή είλαη ζεκαληηθή, αλ ιάβνπκε ππφςε ηε ζχλδεζε ηεο κεηαπνίεζεο κε ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή, θαζψο ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί ζεκαληηθφο αξηζκφο κνλάδσλ 

κεηαπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

ε επίπεδν δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε  

κεηαπνίεζε δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά. Παξαηεξνχκε φηη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ε 

ζπκκεηνρή  ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή κε πνζνζηά ζρεδφλ 40% ζε 

φινπο ζρεδφλ ηνπο νηθηζκνχο. Αληίζεηα σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο παξαηεξνχληαη 

θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ  νηθνλνκία ηνπ Λαγθαδά, ησλ Λαγπλψλ θαη ηνπ Πεξηβνιαθίνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν  ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο, ελψ νη 

ππφινηπνη νηθηζκνί δηαηεξνχλ ηνλ  αγξνηηθφ ηνπο ραξαθηήξα.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία, ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε εμαίξεζε  ην 

Καβαιιάξη (10, 48%) δελ μεπεξλά ην 10%.  

4.6 Τπνδνκέο - ππεξεζίεο  

4.6.1 Οδηθό δίθηπν 

Ζ επλντθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπγθνηλσληαθψλ ηεο ππνδνκψλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηε ζχλδεζή ηεο ζε ππεξηνπηθφ 

επίπεδν. Σα ηειεπηαία έηε ππήξμαλ ζεκαληηθέο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο δηέξρεηαη ηκήκα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ πνπ απνηειεί ηνλ πιένλ 

ζχγρξνλν απηνθηλεηφδξνκν ηεο ρψξαο. Γηαζρίδεη ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ ζε ζπλνιηθφ 

κήθνο πεξίπνπ 16 ρηιηνκέηξσλ θαη ε ζχλδεζε κε ην δεπηεξεχνλ δίθηπν γίλεηαη κέζσ 

αληζφπεδσλ θφκβσλ. Ο Γήκνο Λαγθαδά έρεη πξφζβαζε ζηελ Δγλαηία Οδφ θπξίσο κέζσ δχν 

αληζφπεδσλ θφκβσλ. Ο πξψηνο, ν νπνίνο είλαη πην θνληά ζηελ πφιε ηνπ Λαγθαδά θαη δίλεη 

άκεζε πξφζβαζε ζηε Θεζζαινλίθε, βξίζθεηαη 11/2 ρηιηφκεηξν βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ησλ 

Λαγπλψλ θαη 31/2 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηνπ Λαγθαδά (εηθφλα 4.1). Ο δεχηεξνο βξίζθεηαη 

πνιχ θνληά ζηνλ νηθηζκφ Αζθφο θαη απνηειεί πχιε εμφδνπ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ 

Βεξηίζθνπ πξνο ηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο Βφιβεο - Κνξψλεηαο αιιά θαη πξνο ηελ 

παξαζαιάζζηα  πεξηνρή ηνπ ηαπξνχ.    
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Δηθφλα 4.1: Ο θφκβνο ηνπ Λαγθαδά ζηελ Δγλαηία Οδφ (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 

ζπγγξαθέσο) 

 

ην πξσηεχνλ νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο εληάζζεηαη ε παιηά Δζληθή Οδφο Θεζζαινλίθεο - 

Καβάιαο, ε νπνία δηέξρεηαη βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ησλ Λαγπλψλ θαη λφηηα ηνπ νηθηζκνχ 

Καβαιιαξίνπ. πλερίδεη πξνο ηνλ νηθηζκφ Αγίνπ Βαζηιείνπ θηάλνληαο ζε απφζηαζε κφιηο 

200 κέηξα απφ ηελ ιίκλε Κνξψλεηα ζην λφηην άθξν ηνπ Γήκνπ. Ο άμνλαο απηφο ζεκεηψλεη 

πςειή επηθηλδπλφηεηα ιφγσ ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ησλ γεσκεηξηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (δηπιήο θαηεχζπλζεο, έιιεηςε δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο, κηθξφ πιάηνο 

ισξίδαο θπθινθνξίαο) αιιά θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο δηακνξθσκέλσλ θφκβσλ. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ησλ θφκβσλ έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ 

Θεζζαινλίθεο πνπ εμππεξεηεί αξθεηνχο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά.  

Σν δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν θξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο επαξθέο θαη νη ειιείςεηο 

εληνπίδνληαη  θπξίσο ζε πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο, γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο θαη ζήκαλζεο. Ζ δηαδεκνηηθή επηθνηλσλία είλαη εχθνιε θπξίσο γηα ηνπο 

νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πνπ βξίζθνληαη ζηα δπηηθά. Γηα ηνπο νηθηζκνχο Κνιρηθφ, 

Γξαθφληεην θαη Αλάιεςε, θπξίσο ιφγσ ηεο ζρεηηθά απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά ζέζεο ηνπο 

αιιά θαη ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηνλ θφκβν κε ηελ Δγλαηία Οδφ, ην δίθηπν δελ είλαη 
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ηθαλνπνηεηηθφ. Οη ειιείςεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

θαη ειεθηξνθσηηζκνχ.  

Οη ππφινηπεο δεκνηηθέο νδνί εμππεξεηνχλ ηηο ελδνδεκνηηθέο θαη δηαδεκνηηθέο  

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ε φηη αθνξά ην εζσηεξηθφ δίθηπν ησλ 

νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε κε 

ειιείςεηο κηθξήο θιίκαθαο. Οη δεκφζηνη δξφκνη ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη 

ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90% ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη πέξα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα απηά πξνβιήκαηα ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ πνπ αληηκεησπίδνληαη ζην Γήκν Λαγθαδά, ζηελ πφιε ηνπ Λαγθαδά ππάξρεη 

θαη θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, ηδίσο ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο. Σν πξφβιεκα απηφ πξνθαιείηαη 

αθελφο απφ ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ΗΥ απηνθηλήηνπ, αθεηέξνπ απφ ηα ζηαζκεπκέλα 

νρήκαηα παξά ησλ νδψλ.  

4.6.2 Γεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο 

Οη κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, πέξα απφ ηα επηβαηηθά ΗΥ νρήκαηα θαη ηα πνδήιαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θάηνηθνη ηνπ Λαγθαδά γηα θνληηλέο απνζηάζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ιεσθνξεία ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαζψο θαη κε ιεσθνξεία ηνπ Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ 

Θεζζαινλίθεο. Οη νηθηζκνί Άζζεξνο, Κξηζηά, Αλάιεςε, Καβαιιάξη, Λαγπλά, Πεξηβαιάθη, 

Ζξάθιεην θαη Υξπζαπγή εμππεξεηνχληαη κε ελδνδεκνηηθή αζηηθή ζπγθνηλσλία απφ θαη πξνο 

ην Λαγθαδά. Όινη νη ππφινηπνη νηθηζκνί εμππεξεηνχληαη κε ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ γηα 

κεηάβαζε απφ θαη πξνο ην Λαγθαδά. Σα δξνκνιφγηα ηνπ ΚΣΔΛ ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο είλαη 

πιένλ πνιχ ζπρλά, θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο, πνπ 

ππάξρεη γηα ηε κεηάβαζε ησλ θαηνίθσλ απφ ην Λαγθαδά πξνο ηε Θεζζαινλίθε θαη ην 

αληίζηξνθν. 

Σα δξνκνιφγηα ηφζν ηνπ ΚΣΔΛ φζν θαη ηνπ ΟΑΘ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε κηα ψξα 

πεξίπνπ θαη ηα ιεσθνξεία εμππεξεηνχλ απφ ηηο 500π.κ. έσο θαη ηηο 2300κ.κ. Τπάξρνπλ 

πξνθαζνξηζκέλεο ζηάζεηο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

δηακνξθσκέλνη ρψξνη αλακνλήο κε ζηέγαζηξα θαη θαζίζκαηα.  

Οη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζην Γήκν Λαγθαδά έρνπλ βειηησζεί πάξα πνιχ σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ αιιά θαη σο πξνο ηνλ ζηφιν ησλ ιεσθνξείσλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». Απηφ επλφεζε ηδηαίηεξα ηνπο κηθξνχο 

νηθηζκνχο, δηφηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» νη κεηαθηλήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά κε ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ κε θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθέο 

ζπρλφηεηεο δξνκνινγίσλ.   
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Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γηα λα εμππεξεηεζνχλ πεξαηηέξσ ζε ζέκαηα κεηαθνξηθψλ 

ππνδνκψλ (ιηκάλη, αεξνδξφκην «Μαθεδνλία», ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο) κεηαβαίλνπλ ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

Γεληθά, ε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζήκεξα δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. 

4.6.3 Ύδξεπζε 

Όινη νη νηθηζκνί δηαζέηνπλ δίθηπν χδξεπζεο θαη ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ πξνέξρεηαη απφ 

γεσηξήζεηο. Σν δίθηπν χδξεπζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Λαγθαδά εμππεξεηεί πεξίπνπ 

20.000 θαηνίθνπο θαη ην λεξφ αληιείηαη απφ 15 γεσηξήζεηο.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 70 εληφο ηνπ Λαγθαδά θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο επεθηάζεηο πεξηθεξεηαθά. Σν παιαηφηεξν δίθηπν είραλ νη 

νηθηζκνί Λαγπλά, Καβαιιάξη θαη Κνιρηθφ, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε αληηθαηαζηαζεί ηκήκαηα 

ησλ δηθηχσλ ηνπο.   

Οη ζσιελψζεηο χδξεπζεο είλαη θαηά θαλφλα θαηαζθεπαζκέλεο απφ PVC θαη ζηα πην 

πξφζθαηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ είλαη απφ PE (πνιπαηζπιέλην). Σν παιαηφηεξν ηκήκα εληφο 

ηεο πφιεσο ηνπ Λαγθαδά έρεη αθφκε ζσιήλεο ακηάληνπ.  

4.6.4 Απνρέηεπζε 

Σν δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πφιεο ηνπ Λαγθαδά εμππεξεηεί πεξίπνπ 5.000 θαηνίθνπο, θπξίσο 

ζην θέληξν ηνπ Λαγθαδά θαη θαηαζθεπάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ „70. Σν δίθηπν είλαη 

παληνξντθφ, δειαδή ζε απηφ ζπιιέγνληαη καδί ηα φκβξηα θαη ηα αθάζαξηα. Σν πιηθφ ησλ 

αγσγψλ είλαη ακίαληνο θαη ζηα πην ζχγρξνλα ηκήκαηα PVC. 

Σν 1998 θαηαζθεπάζηεθε παληνξντθφ δίθηπν θαη ζηε Υξπζαπγή, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

ελψζεθε κε ην δίθηπν ηνπ Λαγθαδά. Δπίζεο, θαη ν νρφο δηαζέηεη παληνξντθφ δίθηπν, ελψ 

φινη νη άιινη νηθηζκνί δε δηαζέηνπλ δίθηπν απνρέηεπζεο. Δμππεξεηνχληαη κε βφζξνπο, κε 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο αιιά θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ ηδησηψλ γηα ηε ζπληήξεζή 

ηνπο. 

ην Λαγθαδά έρεη εθπνλεζεί κειέηε αληηθαηάζηαζεο ηνπ παληνξντθνχ δηθηχνπ κε  

ρσξηζηηθφ, γηα λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά ηα φκβξηα απφ ηα αθάζαξηα. 

Μέρξη πξφηηλνο, ηα φκβξηα θαη αθάζαξηα απφ ην παληνξντθφ δίθηπν δηνρεηεχνληαλ ζε 

αλνηρηή ηάθξν πνπ μεθηλά φπηζζελ ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ηνπ Λαγθαδά θαη θαηαιήγεη 

ζηε ιίκλε Κνξψλεηα, γεγνλφο πνπ ζίγνπξα απνηεινχζε πνιχ επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ην 

νηθνζχζηεκα. χκθσλα βέβαηα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ππεπζχλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ιφγσ 

ηνπ φηη ε ιίκλε ζήκεξα έρεη ζπξξηθλσζεί ζε έθηαζε, ηα αζηηθά ιχκαηα δελ θαηέιεγαλ ζηε 

ιίκλε, αιιά «ράλνληαλ» ζηελ πνξεία. Παξφια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζίγνπξα δε 

δξνχζε ζεηηθά γηα ηε ιίκλε Κνξψλεηα. 
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 4.6.5 Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο 

Ζ θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά νινθιεξψζεθε ην 2001. Όκσο ε 

κνλάδα δελ είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία δηφηη ην παληνξντθφ δίθηπν ηνπ Λαγθαδά θαη ηεο 

Υξπζαπγήο δε κπνξεί λα θαηαιήγεη ζε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, νπνηαζδήπνηε πφιεσο, απαηηείηαη 

νπσζδήπνηε ε χπαξμε ρσξηζηηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα δηνρεηεχνληαη πξνο επεμεξγαζία ηα 

αθάζαξηα θαη ηα φκβξηα λα δηαηίζεληαη θαηεπζείαλ ζην πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο κνλάδαο δηφηη, αθελφο κελ ηίζεηαη ζέκα 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ δεμακελψλ αθεηέξνπ δε είλαη αλαγθαίν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ηζνξξνπίαο θαηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηέζεθε ζε 

ιεηηνπξγία πξφζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα εγθαηληάζηεθε επηζήκσο ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2011, 

ρσξίο φκσο πξψηα λα έρεη γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παληνξντθνχ δηθηχνπ κε ρσξηζηηθφ, 

φπσο αξρηθά πξνβιεπφηαλ απφ ηε κειέηε θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο. Ζ κφλε εξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ λα ζπλδεζεί κε ζσιήλσζε 800 πεξίπνπ κέηξσλ ε θαηάιεμε ηνπ 

παληνξντθνχ δηθηχνπ κε ηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά. Δμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ είλαη αβέβαην ην θαηά πφζν ε κνλάδα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, 

ηδηαίηεξα θαηά ηηο βξνρεξέο εκέξεο, νπφηαλ θαη ε παξνρή ζα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε θαη ε 

ρσξηηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ δε ζα επαξθεί. Έηζη, είλαη αλαπφθεπθην θάπνηεο πνζφηεηεο 

ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο λα δηαηίζεληαη θαη πάιη, φπσο κέρξη ηψξα, αλεπεμέξγαζηεο ζην 

ρείκαξξν Μπνγδάλα κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε Κνξψλεηα.    

χκθσλα κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ε κνλάδα έρεη πξνγξακκαηηζηεί αξρηθά λα 

εμππεξεηεί 17.000 θαηνίθνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 22.000, δειαδή άκεζα έρεη ζπλδεζεί ην 

δίθηπν ηνπ Λαγθαδά θαη ηεο Υξπζαπγήο, ελψ ζε δεχηεξν επίπεδν πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί ην 

δίθηπν ησλ Λαγπλψλ θαη ηεο Αζζχξνπ. 

Ζ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο γηα δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία 

κε παξαηεηακέλν αεξηζκφ, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή δε κπνξεί λα δερηεί 

θαη λα επεμεξγαζηεί βνζξνιχκαηα. Σν δήηεκα απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο φινη 

νη γχξσ νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, πιελ ηνπ Λαγθαδά, ηεο Υξπζαπγήο θαη ηνπ νρνχ, 

εμππεξεηνχληαη κε βφζξνπο.  
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Δηθφλα 4.2: Μνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά (Πεγή: Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) 

4.6.6 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ φινπο ηνπο νηθηζκνχο αλέξρεηαη ζε 20.000 ηφλνπο εηεζίσο θαη ν φγθνο 

ηνπο ζε 100.000 m3. Ζ δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ παιαηφηεξα γηλφηαλ ζε Υ.Α.Γ.Α. (Υψξνο 

Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ) κε θαζεκεξηλή επηθάιπςε πνπ βξίζθεηαη ζην ππ' αξηζκφ 

1051αγξνηεκάρην ηεο Υξπζαπγήο, λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε επίπεδε έθηαζε 35 

ζηξέκκαηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο Υ.Α.Γ.Α. ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1999 θαη απέρεη απφ ηνλ νηθηζκφ 

ηεο Υξπζαπγήο δχν ρηιηφκεηξα ελψ απφ γεσηξήζεηο ηέζζεξα ρηιηφκεηξα. ηηο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο ηνπ Υ.Α.Γ.Α. ζπγθαηαιέγνληαλ πεξίθξαμε, θπιάθην, αληηππξηθή δψλε θαη 

πδξνζηφκηα. ήκεξα πιένλ έρεη ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ν Υ.Α.Γ.Α. θαη ηα απνξξίκκαηα ηνπ 

Γήκνπ Λαγθαδά δηαηίζεληαη ζην Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Μαπξνξάρεο, ν νπνίνο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

4.3.. 
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Δηθφλα 4.3: Ο Υ.Τ.Σ.Α. ζηε Μαπξνξάρε (Πεγή: χλδεζκνο Ο.Σ.Α. Μείδνλνο Θεζζαινλίθεο) 

 

Μεηά απφ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θξάηεζαλ αξθεηά ρξφληα, θαηαζθεπάζηεθε ν 

Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Μαπξνξάρεο. Σν έξγν ρσξνζεηήζεθε 38 ρηιηφκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Λαραλά ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. Ζ 

έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. είλαη 757.440,38 m2 θη ε ιεθάλε ηαθήο 377.000 m2.12 Ζ 

δεκνπξάηεζε ηνπ ηεξάζηηνπ απηνχ έξγνπ έγηλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, νη εξγαζίεο μεθίλεζαλ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 θαη ηα εγθαίληά ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008. 

ήκεξα ν Υ.Τ.Σ.Α. δέρεηαη ην ζχλνιν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη λα δέρεηαη κφλν ην 60% ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ λνκνχ. Απηφ ζα 

ζπκβεί φηαλ θαηαζθεπαζηεί, φπσο πξνβιέπεηαη, θέληξν δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη 

ζηαζκφο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Δπθαξπίαο Θεζζαινλίθεο. Μεηά 

ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο Δπθαξπίαο, ν Υ.Τ.Σ.Α. ζα κεηαηξαπεί ζε Υ.Τ.Σ.Τ (Υψξνο 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ). ήκεξα ζην Υ.Τ.Σ.Α. ρξεζηκνπνηνχληαη νη θπςέιεο 1 

θαη 2 ελψ κφιηο απηέο θνξεζηνχλ ζα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θπςέιεο 3 θαη 4 

(εηθφλα 4.4). 

                                                
12

 χλδεζκνο Ο.Σ.Α. Μείδνλνο Θεζζαινλίθεο (2008). Παξνπζίαζε έξγνπ Φ.Υ.Τ.Α. Μαπξνξάρεο, 

Θεζζαινλίθε. 
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Δηθφλα 4.4: Οη θπςέιεο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Μαπξνξάρεο (Πεγή: χλδεζκνο Ο.Σ.Α. Μείδνλνο 

Θεζζαινλίθεο) 

 

Σα έξγα ππνδνκήο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. πεξηιακβάλνπλ θηίξην δηνίθεζεο θαη πξνζσπηθνχ, 

ζπλεξγείν θαη πιπληήξην κεραλεκάησλ, απνζήθε θαπζίκσλ, δίθηπν χδξεπζεο, δίθηπν 

άξδεπζεο, δίθηπν ππξφζβεζεο, έξγα απνξξνήο ησλ φκβξησλ, πχιε εηζφδνπ κε θπιάθην 

εηζφδνπ θαη δπγηζηήξην, πχιε εμφδνπ κε θπιάθην εμφδνπ θαη δπγηζηήξην, κνλάδα έθπιπζεο 

ηξνρψλ, πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε κε δψλε πςεινχ πξαζίλνπ θαη αληηππξηθή δψλε, δίθηπν 

θσηηζκνχ, ρψξν απνζέζεσλ γηα δεηγκαηνιεςία, δίθηπν ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ θαη κνλάδα 

επεμεξγαζίαο, θάζεην θαη νξηδφληην δίθηπν ζπιινγήο βηναεξίνπ, ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

θαζηδήζεσλ θαη θεληξηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξακέηξσλ θαζψο θαη κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ.  

ήκεξα ε κνλάδα ζπιινγήο βηναεξίνπ δε ιεηηνπξγεί θαζψο δελ έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

επαξθείο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ, αιιά πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζην κέιινλ κε ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζην Υ.Τ.Σ.Α. 

κνλάδα θαχζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Καηά ηελ θάζε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. θαζψο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ ππήξμαλ πνηθίιεο θαη έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

ΚΤΦΔΛΖ Α4 

ΚΤΦΔΛΖ Α1 

ΚΤΦΔΛΖ Α3 

ΚΤΦΔΛΖ Α2 
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θαηνίθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Τπήξρε έληνλε αλεζπρία γηα ην αλ ζα ηεξεζνχλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ 

ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα αιιά θαη λα κελ ππνβαζκηζηεί ε επξχηεξε πεξηνρή. ήκεξα, 

ηξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., ε θαηάζηαζε έρεη εμνκαιπλζεί θαη 

θαίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, αξθεί βέβαηα λα ζπλερίζνπλ λα 

ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά απόβιεηα  

Χο γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά απφβιεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα ππνιείκκαηα ησλ 

πξσηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο αληίζηνηρα. Ο αγξνηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πςειψλ πνζνηήησλ ηφζν 

γεσξγηθψλ φζν θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. Όζνλ αθνξά ηα ππνιείκκαηα ησλ θπηψλ, ε 

ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη (εθφζνλ απηά δελ απνθηήζνπλ νηθνλνκηθή αμία σο 

δσνηξνθέο) είλαη ε ζπιινγή ηνπο θαη ε επηηφπηα θαχζε ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

παξαγσγνχο. Ζ πξαθηηθή απηή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ, 

σζηφζν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηέο θπξίσο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αιιά θαη ξχπαλζε 

ηεο αηκφζθαηξαο.  

Ζ παξαπάλσ ηαθηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ δελ είλαη ηδηαίηεξα θηινπεξηβαιινληηθή 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή κνλάδα επεμεξγαζίαο 

θαη αλάθηεζεο γηα γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά απφβιεηα, ψζηε κεηά απφ επεμεξγαζία λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ιίπαζκα.    

Βηνκεραληθά απόβιεηα  

Οη πνιιέο, άλαξρα ρσξνζεηεκέλεο, βηνηερλίεο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο, απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή επηθίλδπλσλ ή δχζθνια δηαρεηξίζηκσλ ζηεξεψλ θαη 

πγξψλ απνβιήησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην 

Γήκν Λαγθαδά έρνπλ κηα εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ηάμεσο ησλ 1.500m3.  

Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλεο δψλεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη  

εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ππνβάζκηζεο ηνπ  

αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Δπηθίλδπλα - κνιπζκαηηθά  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηέιαηα, ηα νπνία βάζε  

λνκνζεζίαο νθείινπλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα νδεγνχληαη ζε κνλάδεο αλαγέλλεζεο. Χζηφζν, 

δελ απνθιείεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη παξάλνκα κέξνο ησλ νξπθηειαίσλ σο θαχζηκν ή λα  

δηαηίζεηαη ζε ξέκαηα. Απφ ηα απφβιεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα δελ  

πξνθχπηνπλ ζηνηρεία γηα παξαγσγή ηδηαίηεξσλ πνζνηήησλ ζηελ πεξηνρή.  
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4.7 Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

Σα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

 Ζ ιίκλε Κνξψλεηα, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζχκβαζε RAMSAR, επηβαξχλεηαη  

πεξηβαιινληηθά απφ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα αζηηθά ιχκαηα ηεο πφιεο ηνπ 

Λαγθαδά θαη απφ ηηο κε ζεζκνζεηεκέλεο βηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο. Ηδηαίηεξα δε ηα 

αζηηθά ιχκαηα κέρξη πξφηηλνο δηαηείζνληαλ αλεπεμέξγαζηα ζηε ιίκλε αιιά θαη πάιη, 

κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, είλαη αβέβαην ην 

θαηά πφζν κπνξεί λα γίλεηαη ζσζηά ε επεμεξγαζία ηνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

ππάξρεη ζην Λαγθαδά ην απαξαίηεην ρσξηζηηθφ δίθηπν.  

 Ζ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζνβαξή αηηία ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο, ελψ ν αλεπαξθήο εμνπιηζκφο ζε ππνδνκέο πεξηβάιινληνο έρεη επηπηψζεηο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ζηε ιίκλε Κνξψλεηα.  

 Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη γεληθά κε ηελ άλαξρε ρσξνζέηεζε βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. (αιιαγή ρξήζεο ζηελ γεσξγηθή γε, 

θπθινθνξία, ξχπαλζε).  

 Ζ ππεξάληιεζε πδάησλ γηα ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη γηα άιιεο ρξήζεηο 

έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο πδξνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηεο πεξηνρήο, ελψ ηα 

θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα, σο απνηέιεζκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο, 

έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.  

Δθηφο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο πνπ πξνζηαηεχεηαη, ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο ρξήδνπλ θαη ηα 

ξέκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κειέηεο θαιχπηεηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν ξεκάησλ ηα 

νπνία δπζηπρψο επηβαξχλνληαη απφ ηηο αζηηθέο, βηνκεραληθέο θαη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Κξίλεηαη επνκέλσο ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα δηεπζέηεζεο θαη πξνζηαζίαο 

ηνπο γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηνπ πγξνηφπνπ ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο.  

Έλα άιιν πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ε πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ 

απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε κε ηελ πινηνκία. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν Γήκνο Λαγθαδά είλαη 

θαηά βάζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, νη θάηνηθνη, ηδίσο ησλ νηθηζκψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηα μχια σο 

θαχζηκε χιε γηα ζέξκαλζε θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο παξάλνκεο 

πινηνκίαο. 

Δπηπιένλ, ζην Γήκν Λαγθαδά ππάξρεη έληνλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. Γπζηπρψο 

φκσο, δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο θηελνηξνθηθψλ 

απνβιήησλ θαη έηζη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηέηνηνπ είδνπο απνβιήησλ δηαηίζεληαη 

αλεπεμέξγαζηεο ζην πεξηβάιινλ.  
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Αθφκε, ζπνπδαίν πεξηβαιινληηθφ δήηεκα γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ην πιήζνο ησλ 

αλεμέιεγθησλ ρσκαηεξψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Λαγθαδά θαη ζε πνιινχο άιινπο νηθηζκνχο. Οη 

ρσκαηεξέο απηέο ήηαλ ζε ρξήζε πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Μαπξνξάρεο, φκσο 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ εζηία κφιπλζεο γηα ηελ πεξηνρή θαη ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο γηα 

πξφθιεζε ππξθαγηψλ. 

Δπίζεο, έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηε ιίκλε Κνξψλεηα είλαη ην γεγνλφο 

φηη, ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο πνπ παξνπζηάδεη ε ιίκλε, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο 

θαηαπάηεζεο εθηάζεσλ θπξίσο απφ γεσξγνχο θαη θηελνηξφθνπο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σα δήηεκα είλαη πνιχ ζπνπδαίν γηα ηελ αλάθακςε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. 

Σέινο, ζην Γήκν Λαγθαδά ππάξρνπλ εθηάζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αλαδαζσηέεο 

απφ ην δαζαξρείν Λαγθαδά θαη ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή λνκνζεζία, άξα ρξήδνπλ θαη αλάινγεο πξνζηαζίαο. Έρνπλ θεξπρζεί σο 

αλαδαζσηέεο πεξηνρέο ζπλνιηθήο έθηαζεο 20.650 ζηξεκκάησλ λφηηα ηνπ Καβαιιαξίνπ θαη 

ησλ Λαγπλψλ, ζχκθσλα κε ηελ Γ.Γ. 2328/12-11-1973 Ννκαξρηαθή Απφθαζε. Δπηπιένλ, 

αλαδαζσηέα έρνπλ θεξπρζεί 230 ζηξέκκαηα ζηε ζέζε Πεδίν Βνιήο ηνπ Κνιρηθνχ κε ηελ ΓΓ 

2678/25-8-81 απφθαζε Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο θαη 2.000 ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή 

Παιηνρψξη Υξπζαπγήο ζχκθσλα κε ηελ Γ.Γ. 2681/25-8-81 απφθαζε Ννκάξρε 

Θεζζαινλίθεο.  

4.8 πγθξνύζεηο ρξήζεσλ γεο 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο, βαζηθή αηηία είλαη ην γεγνλφο φηη νη ζεκαληηθέο 

ζε αξηζκφ νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο εληνπίδνληαη είηε ζε πεξηνρέο πνπ ηεινχλ ππφ 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο (επξχηεξε πεξηνρή ιίκλεο Κνξψλεηαο, θεξπγκέλνη  αξραηνινγηθνί 

ρψξνη) είηε αλαπηχζζνληαη άλαξρα κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

έιιεηςε νξγαλσκέλεο θαη ειεγρφκελεο δψλεο ηέηνησλ κνλάδσλ.  

εκαληηθέο πηέζεηο παξαηεξνχληαη ζην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο απφ  

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (αγξνηηθά, βηνκεραληθά, θηελνηξνθηθά θαη αζηηθά 

απφβιεηα). Δηδηθφηεξα εληφο ηεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο Γ‟ ηνπ πγξνηφπνπ παξαηεξείηαη  

ζπγθέληξσζε ηφζν θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ φζν θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Όζνλ αθνξά ηνπο θεξπγκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θπξίσο ζηα Λαγπλά  

ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηελ «Αξραία Λεηή» πνπ  

είλαη θεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο κε ηελ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/51512/3036 π.ε./31-03-  

1999 (ΦΔΚ 430/Β/22-04-1999) Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

Ζ ζχγθξνπζε αλνκνηνγελψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Πεξηβνιαθίνπ - Ζξαθιείνπ θαη  

πξνο Λαγθαδά δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθά, πξνβιήκαηα αζθαιείαο θαη αηζζεηηθήο.  

ε κηα αθηίλα 700 πεξίπνπ κέηξσλ, ρσξνζεηνχληαη θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ,  
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βηνκεραλίεο - βηνηερλίεο, ν θεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο (Τ.Α. 

ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/15783/973/12-05-1998 - ΦΔΚ 514/Β/26-05-1998) «Ξεξνηφπη ή 

άξαηζε» πνπ είλαη νηθηζκφο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηνπ ηδήξνπ θαη έλα ζηξαηφπεδν.  

Σέινο, λφηηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηνλ Λαγθαδά κε ηελ Υξπζαπγή, νη  

ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο (Σερληθφ Λχθεην, Η.Δ.Κ.) πεξηβάιινληαη απφ  

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν πάλησο πξφβιεκα απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ηεο αγξνηηθήο γεο κε  

ηελ δηαζπνξά εθηφο ζρεδίνπ ρξήζεσλ θπξίσο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα.  

4.9 Σα ινπηξά ηνπ Λαγθαδά 

Οη πξψηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ινπηξψλ ηνπ Λαγθαδά πξνζδηνξίδνληαη ρξνλνινγηθά ην 900 

κ.Υ. θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε θαηαζθεπάζηεθαλ απφ έλαλ ζηξαηησηηθφ γηαηξφ ηνπ 

Βπδαληίνπ, ηνλ Ηνπζηηληαλφ. Ζ βπδαληηλή απηή δεμακελή ηνπ 900 κ.Υ. ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε 

θαη ζήκεξα γηα ινπηξνζεξαπεία κε δεζηφ λεξφ. 

Ζ ινπηξφπνιε ηνπ Λαγθαδά αλαπηχζζεηαη ζε κηα πνιχ κεγάιε θαηαπξάζηλε έθηαζε θαη 

πξνζθέξεη πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. Τπάξρνπλ δχν νκαδηθνί ινπηήξεο (έλαο βπδαληηλφο θαη 

έλαο ζχγρξνλνο) θαζψο θαη εμήληα αηνκηθνί ινπηήξεο. Δπίζεο, ε ινπηξφπνιε δηαζέηεη 

ακκφινπηξα, θπζηνζεξαπεπηήξην θαη ηαηξείν. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δηακείλνπλ ζην 

μελνδνρείν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ην νπνίν είλαη δπλακηθφηεηαο νγδφληα δχν δσκαηίσλ. 

Γηαηίζεληαη αθφκε εγθαηαζηάζεηο γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ππάξρνπλ δχν 

πηζίλεο νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ θαη γήπεδα κπάζθεη, βφιετ, πνδνζθαίξνπ, ηέληο θαη γθνιθ. 

Δπηπιένλ, εληφο ηεο ινπηξφπνιεο ππάξρνπλ δχν πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο ελφο θαη δχν 

ρηιηνκέηξσλ αληίζηνηρα. 

Οη θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Λαγθαδά επηζθέπηνληαη ζπρλά ηε ινπηξφπνιε 

ζαλ ρψξν αλαςπρήο θαη μεθνχξαζεο, θαζψο ππάξρνπλ εζηηαηφξηα θαη αλαςπθηήξηα κέζα ζε 

έλα θαηαπξάζηλν θπζηθφ πεξηβάιινλ.  
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Δηθφλα 4.5: Σα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ Λαγθαδά (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν ζπγγξαθέσο) 

 

 

Δηθφλα 4.6: Ο Βπδαληηλφο ινπηήξαο ζηα ινπηξά ηνπ Λαγθαδά (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 

ζπγγξαθέσο) 
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4.10 Αμηόινγα κλεκεία  

4.10.1 Ζ αλαπαιαησκέλε αγνξά ηνπ νρνύ  

ην νρφ έρεη γίλεη κηα αμηφινγε πξνζπάζεηα αλαζηήισζεο θαη αλαπαιαίσζεο κηαο ζεηξάο 

παιαηψλ θηηξίσλ ζηελ αγνξά ηνπ ρσξηνχ θαηά ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. ε έλα 

απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θηίξηα ζηεγάζηεθε ην λέν ηνπηθφ-ιανγξαθηθφ κνπζείν νρνχ, ζην νπνίν 

εθηίζεληαη αληηθείκελα θαη εξγαιεία απφ ηηο εξγαζίεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ηφπνπ 

θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.  

 

 

Δηθφλα 4.7: Σνπηθφ κνπζείν νρνχ (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν ζπγγξαθέσο) 

4.10.2 Θέαηξν «Ράθνβν» ζην νρό 

Σν ζέαηξν «Ράθνβν» ηνπ νρνχ είλαη έλα αλνηθηφ ζέαηξν θαη βξίζθεηαη ζε κηα θαηαπξάζηλε 

πεξηνρή ηνπ φξνπο Βεξηίζθνπ. Σν θπζηθφ θάιινο είλαη κνλαδηθφ θαη εθπιήζζεη επράξηζηα ηνλ 

θάζε επηζθέπηε. 

Κάζε θαινθαίξη ζηηο αξρέο ηνπ Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην νρφ ην «Φεζηηβάι 

Ράθνβν», ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη αμηφινγεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη 

δηνξγαλψλνληαη κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη ζπλαπιίεο. Σν θεζηηβάι απηφ αξρίδεη θαη δηαδίδεηαη 

επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε απνηέιεζκα ν νρφο λα δέρεηαη πιήζνο επηζθεπηψλ εθείλεο 
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ηηο κέξεο, θπξίσο απφ ηα γχξσ ρσξηά αιιά θαη απφ ηε Θεζζαινλίθε, γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

    

 

Δηθφλα 4.8: Σν ζέαηξν «Ράθνβν» ζην νρφ (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν ζπγγξαθέσο) 

4.10.3 Μνπζείν πξνβπδαληηλώλ – βπδαληηλώλ νξγάλσλ ζην Αδάκ 

ην ρσξηφ Αδάκ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Καιιηλδνίσλ, ζην παξαδνζηαθφ, πέηξηλν θηίξην πνπ 

ζηεγαδφηαλ ην παιηφ ζρνιείν, ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην κνπζείν πξνβπδαληηλψλ – βπδαληηλψλ 

νξγάλσλ. Σν παιηφ ζρνιείν έρεη αλαπαιαησζεί, δηαηεξψληαο θπζηθά ηα ίδηα αξρηηεθηνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην ρψξν ηνπ ιεηηνπξγεί έλα πξφηππν κνπζείν κε ζπνπδαία εθζέκαηα 

κνπζηθψλ νξγάλσλ. 
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Δηθφλα 4.9: Μνπζείν πξνβπδαληηλψλ – βπδαληηλψλ νξγάλσλ ζην Αδάκ (Πεγή: Γήκνο 

Λαγθαδά) 

4.10.4 Ο πύξγνο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ 

Ο πχξγνο ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ είλαη θηίζκα ηνπ 14νπ αηψλα θαη βξίζθεηαη ιίγα κέηξα καθξηά 

απφ ηε ιίκλε Κνξψλεηα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 ε λφηηα φρζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, έθηαλε 

πνιχ θνληά ζηνλ πχξγν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε θσηνγξαθία.  
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Δηθφλα 4.10: Ο πχξγνο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ηε δεθαεηία ηνπ „70 (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 
Σελ παιαηφηεξε επνρή, ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνξψλεηαο ήηαλ πνιχ εχθνξε θαη είρε 

πινχζηα παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ ελψ ηαπηφρξνλα ε ιίκλε έδηλε πνιχ κεγάιε 

αιηεπηηθή παξαγσγή. Ο πχξγνο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαηά ηελ επηθξαηέζηεξε εθδνρή 

ρξεζηκνπνηνχηαλ σο ρψξνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ηνπο 

εκπφξνπο απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη πήγαηλαλ γηα λα αγνξάζνπλ ηα ηνπηθά 

πξντφληα.  

Σν κλεκείν είρε ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο θαηά ηα λεφηεξα ρξφληα, νπφηε κε ηνλ κεγάιν 

ζεηζκφ ηνπ 1978 θαηέξξεπζαλ θάπνηα ηκήκαηά ηνπ. Ο πχξγνο ζπληεξήζεθε θαη 

απνθαηαζηάζεθε θαηά ηα έηε 2007-2008 απφ ηελ 9ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη ε 

ζεκεξηλή ηνπ κνξθή θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία. 

 

 

 

 



51 
 

 

Δηθφλα 4.11: Ο πχξγνο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ζήκεξα (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο -

Βφιβεο) 

4.10.5 Ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ Λαραλά 

Ζ ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ Λαραλά απνηειεί ηελ ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζψο εθεί 

θαηά ηνλ Β‟ Βαιθαληθφ πφιεκν δηαδξακαηίζηεθε κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη ληθεθφξα κάρε απφ 

πιεπξάο ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Βνπιγάξνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ζην βηβιίν ηνπ Γαβξηήι 

πληνκφξνπ κε ηίηιν «αξαληάπνξν, Κηιθίο, Λαραλάο - Οη πξψηεο καο λίθεο» αλαθέξεηαη: 

«Οη ζπκπινθέο κεηαμχ Βνπιγάξσλ θαη Διιήλσλ ζηξαηησηηθψλ ζην Παγγαίν εμειίρηεθαλ ζε 

πξαγκαηηθέο κάρεο. Ζ θνξχθσζε φκσο δηεμαγσγήο ηνπ Β' Βαιθαληθνχ πνιέκνπ έιαβε ρψξα 

αλακθίβνια ζην κέησπν κε ηηο δπν ακπληηθέο ηνπνζεζίεο Κηιθίο θαη Λαραλά ζε δχν δηαθξηηά 

πεδία κάρεο, φπνπ θαη θξίζεθε ν αγψλαο»13.  

ην κνπζείν ηεο ηζηνξηθήο κάρεο πνπ βξίζθεηαη ζην Λαραλά θπιάζζνληαη ιάθπξα θαη 

νπιηζκφο ηνπ πνιέκνπ ελψ ππάξρεη θαη ην εξψν πξνο ηηκήλ ησλ πεζφλησλ ζηε κάρε. 

                                                
13

 πληνκφξνο Γ. (2002). Σαξαληάπνξν, Κηιθίο, Λαραλάο – Οη πξώηεο καο λίθεο, Δθδφζεηο Εήηξνο, 

Θεζζαινλίθε. 
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Δπίζεο ζην Λαραλά βξίζθνληαη ηα ζπκκαρηθά θαη βξεηαληθά θνηκεηήξηα, ζηνλ επαξρηαθφ 

δξφκν γηα ηνλ θφκβν πξνο Θεζζαινλίθε.  

 

 

Δηθφλα 4.12: Σν ηζηνξηθφ κνπζείν ηνπ Λαραλά (Πεγή: Γήκνο Λαγθαδά) 

 

4.11 Ήζε θαη έζηκα  

4.11.1 «Αλαζηελάξηα» ζην Λαγθαδά 

Ζ πφιε ηνπ Λαγθαδά έρεη ζπλδέζεη ην φλνκά ηεο κε ην έζηκν ηεο ππξνβαζίαο πνπ γίλεηαη 

θάζε ρξφλν ζηηο 21 Μαΐνπ, ηελ εκέξα ενξηήο ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο. Οη 

αλαζηελάξεδεο, πξφζθπγεο θπξίσο απφ ηελ αλαηνιηθή Θξάθε αλαβηψλνπλ ην έζηκν ηεο 

παηξίδαο ηνπο, παηνχλ ζηε θσηηά θαη ζηα αλακκέλα θάξβνπλα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ηδηφηππεο ηειεηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο.  
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Δηθφλα 4.13: Σα «Αλαζηελάξηα» ζην Λαγθαδά (Πεγή: Γήκνο Λαγθαδά) 

4.11.2 Οη «θνπδνπλνθόξνη» ζην νρό 

Σν έζηκν ησλ «θνπδνπλνθφξσλ» είλαη παλάξραην θαη ηειείηαη αθαηάπαπζηα εδψ θαη αηψλεο 

κε ξίδεο πνπ αλάγνληαη ζηε Γηνλπζηαθή ιαηξεία. Σελ πεξίνδν ησλ απφθξεσλ νη θάηνηθνη 

θνξνχλ ηξαγφκνξθεο ζηνιέο θηηαγκέλεο απφ δέξκαηα δψσλ, δέλνπλ ζηε κέζε ηνπο 

θνπδνχληα θαη πεξηθέξνληαη ζηνπο δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην 

έζηκν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε ζνδηά θαη ηελ επθνξία ηεο γεο. 
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Δηθφλα 4.14: Οη «θνπδνπλνθφξνη» ζην νρφ (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν ζπγγξαθέσο) 

4.11.3 Αγώλεο πάιεο ζην νρό 

Κάζε ρξφλν ηηο ηειεπηαίεο ηξείο κέξεο ηνπ Ηνπλίνπ, ζηηο 28, 29 θαη 30, πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

νρφ ην παλεγχξη ησλ δψδεθα Απνζηφισλ πξνο ηηκήλ ηνπ παξεθθιεζίνπ ησλ δψδεθα 

απνζηφισλ πνπ βξίζθεηαη ςειά ζην ρσξηφ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Βεξηίζθνπ. Σηο 

κέξεο εθείλεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζξεζθεπηηθέο, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο θαη δηάθνξεο άιιεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη νη αγψλεο πάιεο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν έζηκν ηεο πάιεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην αξραίν αγψληζκα ηεο πάιεο. Οη 

παιαηζηέο θνξνχλ δεξκάηηλα παληειφληα θαη αιείθνπλ ην ζψκα ηνπο κε ιάδη, πξνθεηκέλνπ ν 

αγψλαο λα γίλεη δπζθνιφηεξνο. Ο θάζε αζιεηήο επηδηψθεη κέζα απφ απηφ ην αγψληζκα ηελ 

επηθξάηεζή ηνπ κε κνλαδηθφ φπιν ηε κπτθή δχλακε. 
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Δηθφλα 4.15: Αγψλεο πάιεο ζην νρφ (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν ζπγγξαθέσο) 

4.11.4 «Πνιηηηζηηθόο Ηνύληνο - Γηνξηή Κεξαζηνύ Όζζαο» 

Οη θάηνηθνη ηεο Όζζαο, απφ ηα αξραία ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα γηνξηάζνπλ ηελ πινχζηα 

παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ζε θεξάζηα, δηνξγάλσλαλ ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ επθνξία 

ηεο γεο. Σν έζηκν απηφ δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Κάζε ρξφλν ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, κνπζηθνρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο θαη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο, κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ γηα ηελ πινχζηα ζνδεηά ηνπ θεξαζηνχ. 

4.11.5 «Γηνξηή ηξύγνπ» ζην Δμακίιη 

Κάζε ρξφλν, ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ δηνξγαλψλεηαη ζην ρσξηφ Δμακίιη ηεο 

δεκνηηθήο ελφηεηαο Αζζήξνπ ε «γηνξηή ηνπ ηξχγνπ», ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, κε επλφεηε ηε 

δηαζθέδαζε, πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην θξαζί. 

4.12 εκεία ζξεζθεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο  

4.12.1 Ζ Η. Μεηξόπνιε Λαγθαδά, Λεηήο θαη Ρεληίλεο 

Ο Λαγθαδάο είλαη ε έδξα ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Λαγθαδά, Λεηήο θαη Ρεληίλεο, ε νπνία είλαη 

κηα ζρεηηθά λέα Μεηξφπνιε πνπ ηδξχζεθε πξηλ πεξίπνπ ζαξάληα ρξφληα. Όκσο ε πεξηνρή 
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είλαη κηα απφ ηηο αξραίεο εθθιεζηαζηηθέο επαξρίεο θαη είλαη πνιχ γλσζηή απφ ην γεγνλφο φηη 

απφ απηήλ πέξαζε ν Απφζηνινο Παχινο θαηά ηελ θάζνδφ ηνπ πξνο ηε Θεζζαινλίθε. 

4.12.2 Ο Η. Ναόο Αγίνπ Γεσξγίνπ νρνύ 

Ο ηεξφο λαφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νρνχ, 

ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ην 19ν αηψλα κ.Υ. Πξφθεηηαη γηα ηξίθιηηε βαζηιηθή κε ηξίξξηρηε 

θεξακνζθεπή ζηέγε. Ζ εθθιεζία ρηίζηεθε κε έμνδα ελφο εχπνξνπ εκπφξνπ ηεο πεξηνρήο, 

νλφκαηη Υαηδεραξίζθνο. Ο λαφο αξρηθά ήηαλ ππφγεηνο δηφηη θαηαζθεπάζηεθε επί 

ηνπξθνθξαηίαο θαη έπξεπε λα είλαη θξπθφο. Αξγφηεξα, έγηλαλ νη θαηάιιειεο εξγαζίεο θαη ν 

λαφο απηή ηε ζηηγκή είλαη ππέξγεηνο.  

Αμηφινγν ζεσξείηαη ην μπιφγιππην θαη επηρξπζσκέλν ηέκπιν ηνπ, ην νπνίν έρεη 

θηινηερλεζεί απφ ηερλίηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Αξρηθά φιεο νη θνιφλεο θαη ε νξνθή ηνπ 

λανχ ήηαλ θηινηερλεκέλεο κε δηάθνξεο παξαζηάζεηο, φκσο ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ βάθηεθαλ 

θαη νη παξαζηάζεηο θαιχθζεθαλ. Σν 2006 κε ηελ επίβιεςε ηεο 9εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ 

Αξραηνηήησλ μεθίλεζαλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη νη δσγξαθηζκέλεο επηθάλεηεο 

απνθαιχθζεθαλ.  

 

 

Δηθφλα 4.16: Ο Ηεξφο λαφο Αγίνπ Γεσξγίνπ νρνχ (Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν ζπγγξαθέσο) 
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4.12.3 Ο Η. Ναόο Αγίαο Αθπιίλαο Εαγθιηβεξίνπ 

Ο ηεξφο λαφο ηεο Αγίαο Αθπιίλαο ζην Εαγθιηβέξη είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ ηνπηθή αγία ε νπνία 

γελλήζεθε ζην Εαγθιηβέξη θαη καξηχξεζε ην 1764 επί ηνπξθνθξαηίαο ζε ειηθία 19 εηψλ. Ο 

λαφο γηνξηάδεη ζηηο 27 επηεκβξίνπ.  

Αθφκε, ζψδεηαη ην ζπίηη ηεο Αγίαο Αθπιίλαο ζην νπνίν θαη καξηχξεζε. Κάζε ρξφλν νη 

θάηνηθνη ηνπ Εαγθιηβεξίνπ δηνξγαλψλνπλ πελζήκεξν πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πξνο ηηκήλ 

ηεο αγίαο, ηα «Αθπιίλεηα». 

 

 

Δηθφλα 4.17: Ζ νηθία ηεο Αγίαο Αθπιίλαο ζην Εαγθιηβέξη (Πεγή: Γήκνο Λαγθαδά) 

4.12.4 Ο Η. Ναόο Αγίαο Κπξάλλαο Όζζαο 

Ο Ηεξφο Ναφο ηεο Μεγαινκάξηπξνο Αγίαο Κπξάλλαο, πνιηνχρνπ ηεο Όζζαο, είλαη 

αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηεο λενκάξηπξνο Κπξάλλαο, ε νπνία έδεζε ζηελ Όζζα. Πέζαλε 

καξηπξηθά ζε λεαξή ειηθία ζε θπιαθή ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 1751, αξλνχκελε λα 

αιιαμνπηζηήζεη θαη λα παληξεπηεί Σνχξθν αμησκαηηθφ. 

Ο λαφο θαηαζθεπάζηεθε ην 1868, ζχκθσλα κε επηγξαθή πνπ βξέζεθε. ε απηφλ 

βξίζθνληαη ηα ηεξά ιείςαλά ηεο Αγίαο Κπξάλλαο θαζψο θαη ε αμηφινγε εηθφλα ηεο, 

θηινηερλεκέλε πεξίπνπ ην 1870, απφ ηνλ Υξηζηφδνπιν Ησάλλνπ Εσγξάθν, αγηνγξάθν απφ 
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ηε ηάηηζηα. Ο λαφο, πνπ γηνξηάδεη ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ, απνηειεί ρψξν ιαηξείαο γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο.  
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Κεθάιαην 5 

Δζληθό πάξθν Κνξώλεηαο - Βόιβεο  θαη 
Μαθεδνληθώλ Σεκπώλ 
 

 

5.1 Πεξηγξαθή 

Μέζα ζηελ γεσγξαθηθή έθηαζε θπξίσο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαη ιηγφηεξν ηνπ Γήκνπ  Βφιβεο 

εθηείλεηαη έλα εμαηξεηηθά ζπάλην ζχκπιεγκα νηθνζπζηεκάησλ κε ιίκλεο, ηελ Βφιβε θαη 

Κνξψλεηα, κε δάζε ζηηο φρζεο πνηακνχ, ην παξαιίκλην δάζνο ηεο Απνιισλίαο θαη ηεο 

Ρεληίλαο, κε πνηάκηα, ηνλ Ρήρην, θαη πνιχκνξθεο γεσξγηθέο εθηάζεηο, ην νπνίν πιελ ησλ 

άιισλ ραξίδεη ζηελ πεξηνρή εηθφλεο απαξάκηιινπ θπζηθνχ θάιινπο θαη γεσθπζηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα παιαηφηεξα φιε απηή ε πεξηνρή, πνπ νξηνζεηείηαη 

απφ ηηο θνξπθνγξακκέο ηνπ Υνινκψληα, ηνπ   Βεξηίζθνπ, ηνπ Υνξηηάηε θαη ησλ Κεξδπιιίσλ, 

κε χςνο απφ 550 έσο 1200 κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ήηαλ ε ιεθάλε ηεο 

Μπγδνλίαο κε έθηαζε 2.120.000 ζηξ. θαη θαιππηφηαλ απφ ην λεξφ κηαο ιίκλεο. ήκεξα νη 

ιίκλεο Κνξψλεηα θαη Βφιβε είλαη φηη έρεη απνκείλεη απφ απηή ηε πειψξηα ιίκλε θαη βξίζθνληαη 

ζε  επίκεθεο ηεθηνληθφ βχζηζκα πνπ εθηείλεηαη θαηά ην πιάηνο ηεο αξρήο ηεο ρεξζνλήζνπ 

ηεο Υαιθηδηθήο, ην νπνίν είλαη θαη ην ρακειφηεξν ζεκείν απνξξνήο ηεο ιεθάλεο ηεο 

Μπγδνλίαο. 

Ζ πεξηνρή ηεθηνληθά εληάζζεηαη ζηε εξβνκαθεδνληθή κάδα θαη δνκείηαη απφ 

θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν, έληνλα ξσγκαηψδεο, εθηφο απφ ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ δπηηθή πεξηνρή θαη είλαη ζηελ αξρή ηεο δψλεο ηνπ Αμηνχ. Αθφκε θαη ζήκεξα ε ηεθηνληθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο δείρλεη λα έρεη έληνλε δπλακηθή πνπ θάλεθε ζηνλ πξφζθαην 

κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 1978. 

Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο, πνπ απνηειεί θαη ηελ πχιε εμφδνπ ηεο νξεηλήο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πξνο ηελ ζάιαζζα, πξνηθίδεηαη θαη απφ ηξία γεσζεξκηθά 

πεδία, ηνπ Λαγθαδά, ηεο Ν. Απνιισλίαο θαη ηεο Νπκθφπεηξαο, ζηα νπνία νθείινληαη νη 

ηακαηηθέο πεγέο ηνπ Λαγθαδά, ηεο Ν. Απνιισλίαο θαη νη εληππσζηαθνί ζρεκαηηζκνί ζηνλ 

νηθηζκφ Νπκθφπεηξαο, ζηνπο νπνίνπο ν ζξχινο ζπλερίδεη λα βιέπεη ηελ ζηνηρεησκέλε πνκπή 

κηαο γακήιηαο ζπλνδείαο. 
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Δηθφλα 5.1: Οη «λπκθφπεηξεο» (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 

Σα ηζηνξηθά επξήκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ε πεξηνρή θαηνηθείηαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. 

ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηηο ιίκλεο έρνπλ αλαθαιπθζεί νηθηζκνί πνπ ρξνλνινγηθά 

ηνπνζεηνχληαη ζηε Νενιηζηθή Δπνρή θαζψο θαη ζηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ηνπ ηδήξνπ. ηα  

ηζηνξηθά ρξφληα, ηα ζηελά ηεο Ρεληίλαο, ηα Μαθεδνληθά Σέκπε, ζπλέδεαλ ηε Θεζζαινλίθε κε 

ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ νηθηζκψλ. ηελ πεξηνρή απηή ησλ 

Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ, βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Αξέζνπζαο, ε νπνία ήηαλ ν ηφπνο  

ηαθήο ηνπ ηξαγηθνχ πνηεηή Δπξηπίδε πνπ βξηζθφηαλ εθεί θηινμελνχκελνο ηνπ βαζηιηά  

Αξρέιανπ.  

ηα λεψηεξα ρξφληα ε εχθνξε πεξηνρή ησλ ιηκλψλ απνηέιεζε παξάγνληα αλάπηπμεο θαη 

ην θέληξν ηξνθνδνζίαο ησλ ηρζπνπσιψλ γηα ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ 

Λαγθαδά. ήκεξα ζηελ πεξηνρή ησλ ιηκλψλ ππάξρνπλ νη νηθηζκνί Λαγθαδά, Κνξψλεηαο, 

Δγλαηίαο, Ρεληίλαο, Απνιισλίαο θαη Μαδχηνπ.   

Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα ηνπ εζληθνχ πάξθνπ Κνξψλεηαο-Βφιβεο θαη Μαθεδνληθψλ 

Σεκπψλ ζεσξείηαη κηα ζπάληα θαη πνιχηηκε θιεξνλνκηά ιφγσ ηεο κεγάιεο βηνινγηθήο, 

νηθνινγηθήο, αηζζεηηθήο, επηζηεκνληθήο, γεσκνξθνινγηθή θαη παηδαγσγηθή ηεο αμίαο. Ζ 
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ρισξίδα πεξηιακβάλεη πγξνηνπηθή βιάζηεζε, παξπδάηηα δελδξψδε βιάζηεζε, θαιακψλεο, 

ζακλψλεο θαη πγξνιίβαδα. Έρνπλ θαηαγξαθεί 336 είδε θπηψλ ηα 13 απφ ηα νπνία 

ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά ζπάληα. ηελ πεξηνρή βξίζθνληαη ηα δάζε ηεο Ρεληίλαο (δεμηά θαη 

αξηζηεξά απφ ηνλ πνηακφ Ρήρην), θαη ην δάζνο ηεο Απνιισλίαο (δίπια απφ ηε ιίκλε Βφιβε). 

ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο έρνπλ θαηαγξαθεί 19 είδε ακθίβησλ θαη εξπεηψλ, 24 είδε ςαξηψλ, 

34 είδε ζειαζηηθψλ θαη πεξηζζφηεξα απφ 200 είδε πνπιηψλ. 

Όινο απηφο ν νηθνινγηθφο πινχηνο πξνζηαηεχεηαη απφ κηα ζεηξά δηεζλείο ζπλζήθεο θαη 

ξπζκηζηηθέο πξάμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θαζεζηψο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

πεξηνρήο νη ζπνπδαηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη:  

 "Τγξφηνπνο δηεζλνχο ζεκαζίαο" (χκβαζε Ramsar 1971) 

 "Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή" (SPA, Οδεγία 79/409 ΔΔ) GR1220009-Λίκλεο 

Βφιβε, Λαγθαδά, ηελά Ρεληίλαο (ράξηεο δσλψλ πξνζηαζίαο). 

 "Πεξηνρέο Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο" (Γίθηπν NATURA 2000, Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ. ΚΤΑ 33318/3028/1998, ΦΔΚ 1289 Β) GR1220001-Λίκλεο Κνξψλεηα 

Βφιβε θαη GR1220003-ηελά Ρεληίλαο (ράξηεο δσλψλ πξνζηαζίαο) 

 "Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελε Μεζνγεηαθή Πεξηνρή" (χκβαζε Βαξθειψλεο) 

 "Γηαηήξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Άγξηαο Εσήο θαη ησλ Φπζηθψλ Βηνηφπσλ" 

(χκβαζε ηεο Βέξλεο 1983) 

 "Γηαηήξεζεο Μεηαλαζηεπηηθψλ Δηδψλ Αγξίσλ Εψσλ" (χκβαζε ηεο Βφλλεο) 

 "Υαξαθηεξηζκφο ησλ ιηκλαίσλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ πεξηνρψλ ηνπ 

πγξνηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ιηκλψλ Βφιβεο - Κνξψλεηαο θαη Μαθεδνληθψλ 

Σεκπψλ σο Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο - Βφιβεο θαη ησλ 

Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ" Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 6919/2004 (ΦΔΚ 248 Γ/2004) 

 Γηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο (ν αησλφβηνο Πιάηαλνο ζην "Βήκα ηνπ Αγίνπ 

Παχινπ" θνληά ζην ρσξηφ Απνιισλία θαη δχν ππεξαησλφβηνη Πιάηαλνη ζην 

ρσξηφ ρνιάξη κεηαμχ ησλ δχν ιηκλψλ). 

Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 6919/2004 αθελφο ραξαθηεξίδεη θαη δσλνπνηεί (δψλεο Α, Β 

θαη Γ) ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ, αθεηέξνπ νξίδεη ηηο ξπζκίζεηο ζε θάζε 

δψλε. ηνλ παξαθάησ ράξηε , παξνπζηάδνληαη ρσξηθά νη δψλεο Α, Β θαη Γ θαζψο θαη άιιεο 

εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 79/409 θαη 92/43.14 

 

 
 
 
 

                                                
14

 Εαιίδεο Γ., Μηραινπνχινπ Υ. (2006). 1
ε
 Έθζεζε αμηνιόγεζεο εθαξκνγήο ηωλ όξωλ πξνζηαζίαο 

Δζληθνύ Πάξθνπ ιηκλώλ Βόιβεο - Κνξώλεηαο θαη Μαθεδνληθώλ Τεκπώλ, Φνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ 
ιηκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο.  



62 
 

 

 
 

Υάξηεο 5.1: Σν Δζληθφ Πάξθν Κνξψλεηαο - Βφιβεο θαη Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ (Πεγή: http://www.foreaskv.gr/downloads/xartis.pdf) 

http://www.foreaskv.gr/downloads/xartis.pdf
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο θαη νη αξρέο πξνζηαζίαο ηνπ  

πγξνηφπνπ κφλν γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο θαηά ηελ ππ' αξηζκφ 6919/11-2-2004 ΚΤΑ. 

  

Πίλαθαο 5.1: Εψλεο πξνζηαζίαο πγξνηφπνπ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά (Πεγή: ΦΔΚ 248/5-3-

2004/Σ.Γ)  

ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΘΔΣΩ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΡΥΔ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Α: Τδάηηλε επηθάλεηα θαη 

φρζεο ηεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο 

Πεξηνρή εηδηθήο 

πξνζηαζίαο. 

1)Δπηηξέπεηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

ε παξαθνινχζεζε ησλ νηθνινγηθψλ 

παξακέηξσλ θαη νξηζκέλεο κφλν εξγαζίεο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία, 

απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. 

2)Διιηκεληζκφο κηθξψλ ζθαθψλ.  

Β: Γεσξγηθή γε πεξηκεηξηθά 

ηεο Πεξηνρήο Α' 

Οξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε 

νηθνινγηθά ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο φπσο ε ιίκλε 

Κνξψλεηα. 

1)Ήπηεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη 

αζιεηηζκνχ. 

2)Πεξηνξηζκφο ζηελ αλάπηπμε 

πηελνθηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. 

3)Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ηζρχνο <15HP θαη ζε 

απφζηαζε >500κ απφ ηελ πεξηνρή Α'. 

4)Δηδηθνί φξνη δφκεζεο γηα αλέγεξζε 

θαηνηθίαο (κνλψξνθα θηίζκαηα, κέγηζην 

εκβαδφλ 200 η.κ.). 

Γ: Γεσξγηθή γε πεξηκεηξηθά 

ηεο Πεξηνρήο Β' 

Οξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε 

νηθνινγηθά ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο. 

1)Δπηηξέπνληαη φια ηα έξγα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία εμαηξνπκέλσλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο ΚΤΑ 

15939/2332/05-08-2005. 

2)Τπφ πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ν 

πνιενδνκηθφο θαη ρσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε ΒΗΠΑ – ΒΗΠΔ, ε 

αλέγεξζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

3)Δπηβάιιεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε 

παξάλνκσλ έξγσλ.  
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5.2 Ηζηνξηθό ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο 

Ζ ιίκλε Κνξψλεηα πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, είρε έλα επηθαλεηαθφ εκβαδφλ λεξνχ ίζν κε 47 

km2, έλα κέζν βάζνο λεξνχ 3 m θαη φγθν λεξνχ κεγαιχηεξν απφ 150.000.000 m3.15 Σα 

πξνβιήκαηα ζηε ιίκλε Κνξψλεηα είλαη γλσζηά απφ παιηά θαη νη εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ιίκλεο (βάζνο, επηθάλεηα, φγθνο λεξνχ) απνηεινχλ δηαρξνληθφ 

θαηλφκελν, αλ θαη φρη κε ηηο ζεκεξηλέο αθξαίεο εθθάλζεηο. Παξφια απηά ε ιίκλε θαη ν 

ππφγεηνο πδξνθνξέαο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απηήλ, κε ηνλ νπνίν ζπγθνηλσλνχλ, 

βξίζθνληαλ ζε ηζνξξνπία. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη νη θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο ηε δεθαεηία ηνπ „70. 

 

 

Δηθφλα 5.2: Ζ ιίκλε Κνξψλεηα ηε δεθαεηία ηνπ „70 (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 

 

Απφ ην 1975 θαη έπεηηα ε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα παξνπζίαδε ζπλερψο 

θζίλνπζα πνξεία, ελψ πεξί ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ εκθαλήο ε κείσζε ησλ 

πδαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο ιίκλεο. 

Σν ρξνληθφ ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 φηαλ ζηελ 

επαξρία Λαγθαδά εγθαζίζηαληαη κεγάιεο θαη ξππνγφλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο απφ ηε 

                                                
15

 European Commission (1998). Πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο (1
ν
 Master 

Plan), Μεηάθξαζε απφ ην αγγιηθφ πξσηφηππν. 
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Θεζζαινλίθε. Μηα ηέηνηα θαηεγνξία βηνκεραληψλ ήηαλ ηα βαθεία, ηα νπνία φηαλ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηε Θεζζαινλίθε δηνρέηεπαλ αλεπεμέξγαζηα ηα απφβιεηά ηνπο ζην 

Θεξκατθφ. Λφγσ ινηπφλ, ηεο άζρεκεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηήιζε ν Θεξκατθφο, νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα νδήγεζαλ  ζε κεηεγθαηάζηαζε θαη έηζη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

βξέζεθαλ πέξημ ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο θαη θάπνηα ζηε Νέα άλδα Κηιθίο. Σα πεξηζζφηεξα 

βαθεία ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ηνπο θαη έηζη 

ηψξα ηα απφβιεηά ηνπο θαηέιεγαλ αλεπεμέξγαζηα ζηε ιίκλε Κνξψλεηα, κε απνηέιεζκα ην 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα λα κεηαθεξζεί απφ ηνλ θφιπν ηνπ Θεξκατθνχ ζηε ιίκλε 

Κνξψλεηα. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πεξηνρή ζπγθέληξσλε νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα γηα εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ, φπσο είλαη ε κηθξή απφζηαζε απφ ην κεγάιν 

αζηηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, ην γεγνλφο φηη ν Λαγθαδάο είλαη ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο, ε 

ρακειή ηηκή αγνξάο γεο θαη ηα άθζνλα απνζέκαηα λεξνχ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. 

πλνιηθά, θαηαγξάθνληαη ηελ επνρή εθείλε είθνζη βηνκεραληθέο κνλάδεο. Σα βαθεία – 

θηληξηζηήξηα απνηεινχζαλ ηφηε ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ βηνκεραληψλ, ελψ ζεκαληηθή 

επέλδπζε γηα ηελ πεξηνρή ζεσξείηαη ε εγθαηάζηαζε κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίαο, ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90.  

Δλ ησ κεηαμχ, ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφο παξάγνληαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε πφιε ηνπ 

Λαγθαδά δηνρέηεπε αλεπεμέξγαζηα ηα αζηηθά ιχκαηα κέζσ ηνπ ρεηκάξξνπ Μπνγδάλα, ν 

νπνίνο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.3, ζηε ιίκλε Κνξψλεηα. Παξάιιεια, ε γεσξγία 

εληαηηθνπνηήζεθε θαη νη θαιιηέξγεηεο κεηαηξάπεθαλ απφ μεξηθέο ζε πνηηζηηθέο, ελψ απμήζεθε 

ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Ζ θηελνηξνθία αλαπηχρζεθε, ππνζηεξηδφκελε απφ 

ηηο θαιιηέξγεηεο (παξαγσγή δσνηξνθψλ) θαη ππνζηήξημε ηε γαιαθηνβηνκεραλία ηεο πεξηνρήο. 

  

 

Δηθφλα 5.3: Ο ρείκαξξνο Μπνγδάλαο πνπ θαηαιήγεη ζηελ Κνξψλεηα ηε δεθαεηία ηνπ „70 

(Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 
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πλνιηθά, ε αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή έγηλε άλαξρα, ρσξίο κειέηεο, ζηφρν, πξννπηηθέο θαη 

ρσξίο λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δλδεηθηηθά, ηε δεθαεηία ηνπ „90 νη γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή έθηαζαλ ζε 

αξηζκφ πεξίπνπ ηηο 2.300, κε απνηέιεζκα λα εμαληιήζνπλ ηνλ αβαζή πδξνθφξν νξίδνληα ηεο 

πεξηνρήο θαη ηειηθά λα αληινχλ λεξφ απφ ηνλ βαζχ πδξνθνξέα.  Ο  έιεγρνο ησλ βηνκεραληψλ 

γηα ξχπαλζε ήηαλ πιεκκειήο θαη ε ιίκλε Κνξψλεηα πνπ ήηαλ ν απνδέθηεο ησλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, 

ππνβαζκηδφηαλ ζπλερψο ηφζν ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ φζν θαη ζηελ 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Σα επφκελα έηε ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κνξψλεηαο γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

φινπο, ελψ νη θάηνηθνη δηακαξηχξνληαη θαη νη ςαξάδεο βιέπνπλ ηελ αιηεπηηθή παξαγσγή λα 

κεηψλεηαη. Αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνληαη νη πξψηνη ζάλαηνη ςαξηψλ ψζπνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1995 παξαηεξείηαη καδηθφο ζάλαηνο ςαξηψλ ζηε ιίκλε. Υηιηάδεο ςάξηα είραλ εθβξαζηεί ζηελ 

φρζε ηεο ιίκλεο θαη ππήξμε πιήξεο αθαληζκφο ηεο ηρζπνπαλίδαο. Αηηία ζαλάηνπ ησλ ςαξηψλ 

ήηαλ νη πνιχ θαθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

φηη ε ηηκή pH ηε ρξνληά εθείλε ήηαλ 10,2 – 10,4 (ηηκή πνπ πξνθαιεί ακέζσο ζαλάηνπο 

ςαξηψλ).16 Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ απνθάιπςε παξφρζηεο εθηάζεηο ζε κήθνο πεξίπνπ 

200 κέηξσλ ελψ ην βάζνο ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο ήηαλ πεξίπνπ 1,50 κέηξα. ηελ θαθή 

θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο ζπλεηέιεζαλ ηφζν νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο 

(αλνκβξία - μεξαζία), φζν θαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (αληιήζεηο, ξχπαλζε).  

Σν 1996 εθπνλήζεθε κειέηε κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε - ρέδην Γηάζσζεο ιίκλεο 

Κνξψλεηαο» (ΤΠΔΥΧΓΔ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο Κελ. Μαθεδνλίαο & Σκήκα Αιηείαο Δπαξρείνπ 

Λαγθαδά). Πξνηάζεθαλ 9 Μέηξα θαη 27 Δλέξγεηεο (π.ρ δηνηθεηηθά κέηξα, εκπινπηηζκφο ηεο 

ιίκλεο κε λεξφ, έιεγρνο ξχπαλζεο, παξαθνινχζεζε πνηφηεηαο λεξνχ, θ.ά). Απφ ηα 

πξνηεηλφκελα έξγα πινπνηήζεθε κφλν ην κέηξν 5 ελέξγεηα 4: «Πξνζηαζία θαη νξηνζέηεζε 

απνθαιππηφκελσλ εθηάζεσλ ηεο ιίκλεο». Με ην έξγν απηφ, ζήκεξα είλαη νξνζεηεκέλα - κε 

ηζηκεληέληεο αξηζκεκέλεο θνιψλεο- ηα παιηά φξηα ηεο ιίκλεο θαη απνηξέπεηαη ε θαηάιεςε 

ησλ απνθαιππηφκελσλ εθηάζεσλ ηεο ιίκλεο, απφ γεσξγνχο.   

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1998 εθπνλήζεθε ην 1ν ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηεο Κνξψλεηαο (1ν Master 

Plan) απφ θνηλνπξαμία Άγγισλ θαη Διιήλσλ κειεηεηψλ θαη πεξηειάκβαλε: 

Α. Έξγα γηα ηελ πνζνηηθή απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο 

1. Μεηαθνξά λεξνχ απφ ηνλ Αιηάθκνλα 

2. Δθηξνπή ησλ ρεηκάξξσλ Λαγθαδηθίσλ θαη ρνιαξίνπ  

3. Δθκεηάιιεπζε ηνπ βαζχηεξνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 

                                                
16

 Οηθνλνκίδεο Γ. (2006). Υπόκλεκα – Δμέιημε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο, 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο - Βφιβεο.  



67 
 

4. Αλακφξθσζε ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 

5. Μείσζε ησλ απσιεηψλ απφ αξδεχζεηο 

Β. Έξγα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

1. Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Λαγθαδά 

2. χζηεκα ζπιινγήο ιπκάησλ Λαγθαδά 

3. Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Λαγθαδά – Δπέθηαζε γηα ηηο βηνκεραλίεο 

4. Βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ βηνκεραληψλ 

5. Δπεμεξγαζία ησλ αθαζάξησλ ηεο πεξηνρήο Λαγθαδά, ζε ιίκλε σξίκαλζεο 

6. Δπεμεξγαζία αθαζάξησλ απφ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 

7. Μειέηε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ βηνκεραληθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

ιπκάησλ 

8. Πξνηάζεηο γηα θνηλσληθέο θαη δηνηθεηηθέο δξάζεηο 

Γ. Σν γεσξγηθφ – πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα 

Σν παξαπάλσ πξφγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πνπ είρε σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο λεξνχ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο. Τπνινγίδεηαη φηη νη αξδεχζεηο θαηαλαιψλνπλ ηνπ 

70% ηνπ λεξνχ ηεο πεξηνρήο. Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη εζεινληηθή έληαμε αγξνηψλ ζε 

αιιαγή θαιιηεξγεηψλ, αγξαλαπαχζεηο, κείσζε ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θιπ. 

Σν πξφγξακκα αλέιαβε λα ην ππνζηεξίμεη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, παξάιιεια κε ηα 

ππφινηπα έξγα. 

Γ. Έξγα γηα ηελ νηθνινγηθή απνθαηάζηαζε ηεο ιίκλεο 

1. Γηαρείξηζε ηεο πδξφβηαο βιάζηεζεο 

2. Δπαλαηξνθνδφηεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο 

Σν πξψην ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο (10 Master Plan) δέρηεθε 

δηάθνξεο επηθξίζεηο σο πξνο ην θφζηνο ησλ έξγσλ, ηελ νηθνινγηθή νξζφηεηα ησλ 

πξνηάζεσλ θαζψο θαη γηα ην εάλ είλαη ξεαιηζηηθνί νη ζηφρνη πνπ ζέηεη, κε απνηέιεζκα λα κελ 

πινπνηεζεί θαλέλα έξγν. 

Σα επφκελα έηε 1998-2002 εθπνλήζεθαλ δηάθνξεο κειέηεο γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ Master 

Plan. Ζ θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο ρεηξνηέξεπε ζπλερψο ηφζν σο πξνο ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ φζν θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηά ηνπ. Έηζη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 

ε Κνξψλεηα απνμεξάζεθε. 

Σν 2003 κεηά απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο ε ιίκλε ηξνθνδνηήζεθε κε 

λεξφ θαη νη ςαξάδεο «εκπινχηηζαλ» ηε ιίκλε κε ςάξηα απφ ηε γεηηνληθή ιίκλε Βφιβε, ρσξίο 

άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Δπαλεμεηάδεηαη ην Master Plan θαη βειηηψλεηαη σο πξνο 

νξηζκέλα ζεκεία (δελ πξνβιέπεηαη ε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηνλ Αιηάθκνλα, πξνβιέπεηαη 

εθβάζπλζε ηεο ιίκλεο, βειηηψλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εθηξνπήο δχν ρεηκάξξσλ πνπ ζα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηελ Κνξψλεηα, πξνβιέπεηαη ξεαιηζηηθφηεξνο ζηφρνο γηα ην βάζνο ηεο 

ιίκλεο, απφ 8,50 κέηξα κέγηζην βάζνο ζηα 4 κέηξα, βειηηψλεηαη ην αγξνηνπεξηβαιινληηθφ 
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πξφγξακκα). ηηο 26/6/2003 ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ην Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ησλ 

ιηκλψλ Κνξψλεηαο θαη Βφιβεο, ν νπνίνο κέρξη θαη ζήκεξα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ιηκλψλ.  

Ο ράξηεο 5.2 απεηθνλίδεη παξαζηαηηθά ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε ιίκλε θαη ν 

ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο απφ ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ησλ γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ηηο 

κεγάιεο αξδεπφκελεο ηξηγχξσ εθηάζεηο θαζψο θαη ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δπίζεο, ν ράξηεο παξνπζηάδεη ην πφζν απεηιεηηθά είρε 

ήδε απφ ην 2003 ζπξξηθλσζεί ε ιίκλε Κνξψλεηα. 
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Υάξηεο 5.2: Υάξηεο ρξήζεσλ θαη αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ  (Πεγή: Αλαζεσξεκέλν ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, 2004) 
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Σν έηνο 2004 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε Κ.Τ.Α. 6919/5-2-2004. Σν 2004-2005 εθπνλήζεθαλ νη 

λέεο κειέηεο γηα ην αλαζεσξεκέλν Master Plan, εγθξίζεθαλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβιήζεθαλ νη θάθεινη 

πξνο ρξεκαηνδφηεζε  ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν επηέκβξην ηνπ 2004 παξαηεξήζεθαλ 

καδηθνί ζάλαηνη πνπιηψλ απφ αιιαληίαζε ζηε ιίκλε, ελψ ηαπηφρξνλα πιήζνο λεθξψλ 

ςαξηψλ εκθαλίζηεθε ζηηο φρζεο ηεο ιίκλεο. 

Σν 2007 ε ιίκλε απνμεξαίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά θαη ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία. 

 

 

Δηθφλα 5.4: Ζ ιίκλε Κνξψλεηα ην 2007 (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 

Μεηά απφ κηα ζπλερψο επηδεηλνχκελε θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο, ην 2009 πξαγκαηνπνηείηαη 

έλα απφ ηα πξνβιεπφκελα έξγα ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Master Plan, ην νπνίν ήηαλ ε εθηξνπή 

ησλ ρεηκάξξσλ Λαγθαδηθηψλ θαη ρνιαξίνπ. Οη δχν ρείκαξξνη εθηξέπνληαη θαη ελψλνληαη ζε 

κηα κεγάιε δεμακελή, απφ φπνπ ην ππεξρεηιίδνλ λεξφ θαηεπζχλεηαη ζηε Βφιβε ελψ ν θχξηνο 

φγθνο ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο ζπλερίδεη πξνο ηελ ελσηηθή ηάθξν (εηθφλα 5.5), απφ ηελ 

νπνία θαη θαηαιήγεη ζηελ Κνξψλεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα 

θαηλφκελα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ έδσζε κηα θαιχηεξε εηθφλαο ηε ιίκλε, ρσξίο φκσο λα 

απνηειεί κηα κφληκε θαη βηψζηκε ιχζε γηα ηε ιίκλε Κνξψλεηα. 



71 
 

 

Δηθφλα 5.5: Ζ θαηαζθεπή ηεο ελσηηθήο ηάθξνπ (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 

 

Σν κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αεξνθσηνγξαθία 5.6 ηνπ 

2008, φπνπ παξαηεξεί θαλείο ην πφζν έρεη ζπξξηθλσζεί ε ιίκλε Κνξψλεηα.  

ήκεξα, ε θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο δελ έρεη βειηησζεί ηδηαίηεξα, φπσο άιισζηε είλαη εκθαλέο 

ζηελ εηθφλα 5.7. Σν βάζνο ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο θηάλεη ζηα 0,5 κέηξα θαη ε έθηαζή ηεο 

πεξίπνπ ζηα 10.000 ζηξέκκαηα. Σν νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο είλαη αζηαζέο θαη επάισην ζε 

θάζε δπζκελέο θαηλφκελν θιηκαηηθφ (θαχζσλαο, μεξαζία θ.ά) ή αλζξσπνγελέο. Πνζνηηθά 

δειαδή, ην λεξφ παξνπζηάδεη κείσζε ή αχμεζε αλάινγα κε ηηο βξνρέο, θαζψο ε ιίκλε είλαη 

«απισκέλε» θαη ξερή, κε απνηέιεζκα ην λεξφ λα εμαηκίδεηαη πνιχ εχθνια θαη έηζη, ην 

θαινθαίξη ζπρλά μεξαίλεηαη.  
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Δηθφλα 5.6: Άπνςε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο (Πεγή: 

http://www.foreaskv.gr/content.php?lang=gr&page=gallery&m=16&gid=19) 

 

 

Δηθφλα 5.7: Ζ ιίκλε Κνξψλεηα ην 2011 (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

http://www.foreaskv.gr/content.php?lang=gr&page=gallery&m=16&gid=19
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Δπίζεο, ην έξγν ηεο εθηξνπήο ησλ ρεηκάξξσλ Λαγθαδηθηψλ θαη ρνιαξίνπ ππνιεηηνπξγεί, 

δηφηη  ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ έρνπλ επηρσκαηψζεη ηε 

δεμακελή. Απηφ δξα επηβαξπληηθά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο Κνξψλεηαο, θαζψο 

ζήκεξα ζρεδφλ φινο ν φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ κεηαθέξεη ν ρείκαξξνο ρνιαξίνπ θαηαιήγεη ζηε 

ιίκλε Βφιβε.  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο ζήκεξα θαιιηεξγνχληαη θαιακπφθη θαη ηξηθχιιη, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσνηξνθέο, αθνχ ε θηελνηξνθία ζπλερίδεη λα απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Οη θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη εμαηξεηηθά 

πδξνβφξεο, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γεσηξήζεσλ (παξάλνκεο θαη λφκηκεο) 

λα ζπλερίδεη λα είλαη πνιχ πςειφο, ηεο ηάμεο άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ, εμαληιψληαο ηνλ 

ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα αιιά θαη κε επηηξέπνληαο ζηε ιίκλε Κνξψλεηα λα επαλαθάκςεη 

σο πξνο ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην λεξφ ηεο βξνρήο πνπ θηάλεη 

ζηε ιίκλε κέζσ ησλ ξεκάησλ δηεηζδχεη ζηε γε γηα λα γεκίζεη ηα θελά ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα θαη δελ κέλεη ζηνλ επηθαλεηαθφ πδξνθνξέα.   

Όζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ, απηφ είλαη επηβαξπκέλν θαζψο ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ θαηαγξάθνληαη πςειέο ηηκέο ξχπσλ ζην ειάρηζην λεξφ ηεο ιίκλεο. Δμάιινπ, 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζρεηηθά κε ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ην γεγνλφο φηη 

κέρξη πξφηηλνο εμαθνινπζνχζαλ λα δηαηίζεληαη αλεπεμέξγαζηα ζην ρείκαξξν Μπνγδάλα, ν 

νπνίνο θαηαιήγεη ζηε ιίκλε Κνξψλεηα, ηα ιχκαηα φιεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Λαγθαδά θαζψο θαη 

ηα βνζξνιχκαηα ησλ γεηηνληθψλ νηθηζκψλ. 

 

 

Δηθφλα 5.8: Γηάζεζε ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 
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Δηθφλα 5.9: Γηάζεζε ιπκάησλ ζε ξέκα ηεο πεξηνρήο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 

 
ηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο ππάξρεη έλα ζεκαληηθνχ πάρνπο ζηξψκα ηιχνο, ην νπνίν έρεη 

ζρεκαηηζηεί ηφζν απφ ηα αζηηθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζηε ιίκλε, φζν θαη απφ ηα 

βηνκεραληθά απφβιεηα πνπ επί ηφζα έηε δερφηαλ ε ιίκλε.  

 

 

Δηθφλα 5.10: Ο ππζκέλαο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 
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Δηθφλα 5.11: Ο ππζκέλαο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 

 

ρεηηθά κε ηελ νξληζνπαλίδα ηεο ιίκλεο, ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αξθεηά πνπιηά θαη 

κάιηζηα πνιιά ςαξνθάγα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θάπνηα ςάξηα ζηε ιίκλε.  

 Γεληθά, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε πεξηνρή πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Λαγθαδά θαη αθνξά ηφζν ζηε ιίκλε φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ απηή. Ζ ιίκλε παξνπζηάδεη κηα ζπλερψο επηδεηλνχκελε 

εμέιημε, κε ηαθηηθή εκθάληζε κηθξψλ ή κεγάισλ νηθνινγηθψλ θξίζεσλ. Οη ζάλαηνη ςαξηψλ θαη 

πνπιηψλ θαη νη εμάξζεηο εκθάληζεο ηνμηθνχ θπηνπιαγθηνχ απνηεινχλ ηαθηηθφ θαηλφκελν.  

Σν δπζάξεζην είλαη πσο αθφκε θαη ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξάλνκεο 

ελέξγεηεο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ησλ ιηκλψλ, φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 
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Δηθφλα 5.12: Παξάλνκεο ακκνιεςίεο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 

 

 Δηθφλα 5.13: Άληιεζε λεξνχ απεπζείαο απφ ηε ιίκλε Βφιβε (Πεγή: Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 
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Δηθφλα 5.14: Παξάλνκε δηάζεζε ιπκάησλ (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 

 

Δηθφλα 5.15: Παξάλνκε δηάζεζε απνβιήησλ (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 
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Δηθφλα 5.16: Παξάλνκε γεψηξεζε (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 

 

 Δηθφλα 5.17: Παξάλνκε πινηνκία (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 
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 Δηθφλα 5.18: Ππξθαγηά (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - Βφιβεο) 

 

 

Δηθφλα 5.19: Αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο - 

Βφιβεο) 
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5.3 Δπηπηώζεηο 

Ζ θαθή θαηάζηαζε ηεο Κνξψλεηαο φκσο, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ηζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ξήμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ γίλεηαη αληηιεπηή 

φηαλ αλαδήηνπληαη επζχλεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο (νη γεσξγνί θαηεγνξνχλ ηηο 

βηνκεραλίεο θαη ην θξάηνο, νη εξγαδφκελνη ζηηο βηνκεραλίεο ηνπο αγξφηεο, νη ςαξάδεο 

θαηεγνξνχλ φινπο θ.ν.θ). Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδνληαη φρη κφλν 

ζηνπο ηνπηθνχο ςαξάδεο θαη ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο ησλ νηθηζκψλ πνπ απνδνχλ απφ ηελ 

αιηεία, αιιά θαη ζε επξχηεξε θιίκαθα ζηε γεσξγία, θηελνηξνθία θαη βηνκεραλία. 

Ζ γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία είλαη βαζηζκέλε ζηελ χπαξμε λεξνχ. Ζ γεσξγία θαηαλαιψλεη 

ην 70 – 80 % ηνπ λεξνχ ηεο πεξηνρήο. Γχξσ απφ ηε ιίκλε αξδεχνληαη 32500 ζηξέκκαηα 

γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Απηέο νη εθηάζεηο, θαηά ηα 2/3 παξάγνπλ αγξνηηθά πξντφληα - 

δσνηξνθέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ ηνπηθή θηελνηξνθία. Ζ πηζαλφηεηα λα ππάξμνπλ 

αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο απφ ηελ θαηάξξεπζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο (γεσξγίαο) είλαη νξαηή. Σν 

αγξνηνπεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα ηνπ Master Plan (αιιαγή θαιιηεξγεηψλ, αιιαγή ηξφπνπ 

άξδεπζεο, αγξαλαπαχζεηο θιπ) είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θεθάιαηα ηνπ ρέδηνπ 

Απνθαηάζηαζεο  ηεο ιίκλεο.    

Όζνλ αθνξά ζηε βηνκεραλία, ε απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

λεξνχ απφ ηηο βηνκεραλίεο, αιιά θαη ε γεληθφηεξε θξίζε ζηελ θισζηνυθαληνπξγία απνηειεί 

έλα θαιφ πξφζρεκα ησλ βηνκεράλσλ ησλ βαθείσλ, γηα κεηεγθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζίσλ ζε 

γεηηνληθέο ρψξεο ή αθφκε απνηειεί έλα κέζν πίεζεο γηα ιηγφηεξνπο ειέγρνπο. Οη κεραληζκνί 

ειέγρνπ (ππεξεζίεο, αζηπλνκία) εκθαλίδνληαη απαμησκέλνη ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ. Οη 

ειιείςεηο ησλ ππεξεζηψλ ζε ηερληθέο ππνδνκέο θαη ζε πξνζσπηθφ αθελφο θαη ε αηνικία 

ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ αθεηέξνπ, είλαη ίζσο ε αηηία ηεο εηθφλαο πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ.  
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Κεθάιαην 6 

Αλάιπζε SWOT 
 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο επηρείξεζεο ή κηαο 

πεξηνρήο, φηαλ πξέπεη λα ιεθζεί κηα απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ή 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Σν αξθηηθφιεμν SWOT πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats (αληίζηνηρα ζηα ειιεληθά: δπλαηά ζεκεία, αδχλακα ζεκεία, επθαηξίεο, 

απεηιέο). 

6.2 Αλάιπζε SWOT γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Έρνληαο ινηπφλ, ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαηαξηίζηεθε κηα 

αλάιπζε SWOT, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη αξρηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο. Ζ θαηαγξαθή απηή έρεη σο ζηφρν λα 

βξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζνχλ νη επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή θαη ζα αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο πνπ 

εκθαλίδνληαη. Ζ αλάιπζε απηή έρεη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

6.2.1 Γπλαηά ζεκεία 

 Σα θπζηθά - γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζία 

αμηφινγνπ ηνπίνπ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ. 

 Ζ δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δνκψλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο 

(θπξηαξρία πξσηνγελνχο ηνκέα κε γεσξγία θαη θηελνηξνθία εληαηηθήο κνξθήο, δηαηήξεζε 

παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα), έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

πιήζνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ παξαδνζηαθήο ρεηξνηερλίαο, 

δηαηήξεζε πιήζνπο παξαδνζηαθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 ηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη, πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 

κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (θπζηθφ πεξηβάιινλ, αμηφινγνη 
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θαη ελδηαθέξνληεο νηθηζκνί, κλεκεία, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ήζε θαη 

έζηκα ηεο πεξηνρήο ή θάπνην ηνπηθφ πξντφλ, ζεκεία ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο). 

 Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηηο αγνξέο είλαη επλντθή θαη ηδηαίηεξα ε εγγχηεηά ηεο ζην 

Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο. 

 Γηαθαίλεηαη ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε 

αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

 εκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί επηπιένλ ε πξνεγνχκελε πινπνίεζε ζηελ πεξηνρή 

ζεηξάο έξγσλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ (LEADER I & II, ΠΔΠ 1994-1999, 

ΔΑΠΣΑ Η & ΗΗ), ηα νπνία αθνξνχζαλ ηφζν ζηελ δεκηνπξγία ζρεηηθήο ππνδνκήο φζν θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

6.2.2 Αδύλακα ζεκεία 

 Τςειφο δείθηεο γήξαλζεο (77,7 έλαληη 60,1 ζε επίπεδν λνκνχ θαη 58 ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο). 

 Υακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Έμνδνο απφ ηελ 

πεξηνρή αηφκσλ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. 

 Μηθξή κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Υακειφ επίπεδν νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο θαη 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή, ζηελ θαηεχζπλζε 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 Έιιεηςε απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη 

απνπζία ηνπηθψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο. 

 Δλδνγελείο αδπλακίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 

ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 εκαληηθέο ειιείςεηο ζε βαζηθέο ηερληθέο ππνδνκέο (χδξεπζε, απνρέηεπζε), θνηλσληθέο 

ππνδνκέο (πγεία, πξφλνηα, πνιηηηζκφο) ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο. 

 Αλεπάξθεηα ζεκεηψλεηαη θαη ζηηο δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο φπσο επίζεο θαη ζηε 

ζηειέρσζε ησλ δήκσλ. 

 Γελ αλαιήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο ζηελ απφθηεζε ζεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ζα έδηλε ζηα 

πξντφληα πξνζηηζέκελε αμία. 

 Απνπζηάδεη εληειψο ε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ. 

6.2.3 Δπθαηξίεο 

 Ζ πξφζθαηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηνπο ΟΣΑ α‟ βαζκνχ, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ «Η. 

Καπνδίζηξηαο» θαη «Καιιηθξάηεο» ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, απνηειεί κεγάιε νξγαλσηηθή επθαηξία 



83 
 

γηα ελίζρπζε ηφζν ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη έκςπρν αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη γηα 

ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ θήξπμε κέξνπο ηεο πεξηνρήο σο Δζληθνχ Πάξθνπ (πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Ληκλψλ 

Κνξψλεηαο – Βφιβεο θαη Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ) πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (νηθνηνπξηζκφο) θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. 

 Απμεκέλε δήηεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηελ αγξνηηθή χπαηζξν απφ 

ηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλδέεηαη ζρεδφλ πάληνηε κε ηελ δήηεζε γηα αγλά, πνηνηηθά, ηνπηθά 

πξντφληα θαη εδέζκαηα. 

 ηαζεξή πξνβνιή θαη κεηάδνζε ησλ αμηψλ ηνπ ζεβαζκνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ησλ 

παξαδφζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (δηάζεζε ρξφλνπ, αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ) 

ζηνπο «θαηαλαισηέο». 

 Ζ λέα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή φπσο απηή έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, δηακνξθψλεη έλα επλντθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλνπο δεκφζηνπο πφξνπο γηα ηελ πεξηνρή.  

 Σα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ είλαη ζε εμέιημε γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο 

θαη λένπο επηζηήκνλεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα ηνπο λένπο λα παξακείλνπλ 

ζηελ πεξηνρή θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. 

 Βειηίσζε ειηθηαθήο ζχλζεζεο ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παιηλλνζηνχλησλ θαη 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη ε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ε 

νπνία εληζρχεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. 

6.2.4 Απεηιέο 

 Ζ βαζηθή απεηιή γηα ηηο κηθξέο θαη ζρεηηθά απνκνλσκέλεο θνηλσλίεο φπσο θαη ε πεξηνρή 

κειέηεο, εληνπίδεηαη ζηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηνπο επηηαρπλφκελνπο ξπζκνχο 

εμέιημεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλνληαη : 

- Ζ απνπζία ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

- Ζ αδπλακία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα ζπλαληίιεςε θαη θνηλφ ζρεδηαζκφ. 

- Ζ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 Άκεζε κείσζε εηζνδήκαηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ησλ 

επηδνηήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

 Τπνβάζκηζε ή θαη θαηαζηξνθή ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ αλ δελ ηξνπνπνηεζεί 

ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν 

πνζνζηφ εγθαηάζηαζεο παιηλλνζηνχλησλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ππνδειψλεη κηα 
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ηάζε κείσζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα ζηηο νηθνλνκηθά ελεξγέο ειηθίεο, σο 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο. 

 Δπηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο απφ ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα  

ιεηηνπξγήζεη νξζά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά αλ δελ αληηθαηαζηαζεί ην 

παληνξντθφ δίθηπν ηνπ Λαγθαδά κε ρσξηζηηθφ . 

 Ο αλεπαξθήο νηθηζηηθφο έιεγρνο απνηειεί απεηιή γηα ηελ αιινίσζε παξαδνζηαθψλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο νηθηζκνχο θαη θαηαζηξνθή ζεκαληηθψλ κλεκείσλ ηεο 

αγξνηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Μεηαθνξά αζηηθνχ ηξφπνπ θαηαλάισζεο ζηελ πεξηνρή κε καδηθφ ηξφπν. 

 Λφγσ ηεο αραλνχο έθηαζεο ηνπ λένπ Γήκνπ Λαγθαδά ππάξρεη ε απεηιή λα ραζεί ε ηνπηθή 

ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξηνρήο. 

 Κέληξν ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα φινπο πιένλ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ (ιφγσ 

ηνπ «Καιιηθξάηε») απνηειεί ν Λαγθαδάο θαη άξα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ραζεί ε 

δπλαηφηεηα απηφλνκεο δξάζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

 Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ απφ 

άπνςε δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαζψο πνιιέο απφ απηέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» 

κεηαθέξζεθαλ ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηα αληίζηνηρα θεληξηθά ηκήκαηα ηνπ Λαγθαδά. 
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6.3 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

πλνιηθά, απφ ηελ αλάιπζε απηή αιιά θαη απφ ηε γεληθφηεξε ζεψξεζε ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, 

δηαθαίλεηαη φηη παξά ηηο αδπλακίεο ηεο ε πεξηνρή κειέηεο δηαζέηεη επνίσλεο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο. 

Σν θχξην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο  

ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνχ θαη ε γεηηλίαζή ηεο κε ην κεηξνπνιηηηθφ  

θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα, ε έδξα ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά απέρεη 17 ρηιηφκεηξα 

απφ ηελ δπηηθή είζνδν ηεο ζπκπξσηεχνπζαο θαη δηαζρίδεηαη απφ ηελ Δγλαηία Οδφ. Βξίζθεηαη 

έηζη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ Θεζζαινλίθε πνπ απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν 

φρη κφλν ηνπ Ννκνχ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά νιφθιεξεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Ζ πεξηνρή 

ζπλεπψο, θαηέρεη θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε θαη δέρεηαη ζεκαληηθέο θνηλσληθν - νηθνλνκηθέο 

επηξξνέο. Δπηπξνζζέησο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκεηψλεηαη έληνλε απμεηηθή ηάζε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ, ππνδειψλνληαο ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο.  

 Δπίζεο, ε εγγχηεηα απηή δίλεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα ηνπηθά πξντφληα γηα λα δηαηεζνχλ 

ζε κεγαιχηεξεο αγνξέο, ηα θάλεη επξέσο γλσζηά θαη έηζη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Αθφκε, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο κεηαβαίλνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε Θεζζαινλίθε –δεδνκέλνπ θαη ηεο χπαξμεο ηνπ θφκβνπ ηεο Δγλαηίαο νδνχ-, 

φπνπ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ππεξεζίεο, 

νξγαληζκνχο, αλψηεξε βαζκίδα δηθαηνζχλεο θαη κεηαθνξηθέο ζπγθνηλσλίεο, πξάγκα πνπ 

ηνπο εμαζθαιίδεη κηα πνιχ θαιή πνηφηεηα δσήο, αθνχ είλαη πνιχ θνληά ζε κηα κεγαινχπνιε 

ρσξίο ηαπηφρξνλα λα δνπλ κφληκα ζην αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο.   

Απφ άπνςε ηζηνξηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε πεξηνρή  

παξνπζηάδεη ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (αξραία Λεηή) θαη αμηφινγα κλεκεία 

βπδαληηλνχ θαη κεηαβπδαληηλνχ ραξαθηήξα (ηκήκα ησλ Λνπηξψλ ζην Λαγθαδά θα), ηα νπνία  

δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ πφιν έιμεο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα επξχηεξν  

επίπεδν αλάδεημεο ηνπ αξραηνινγηθνχ πινχηνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο ήδε απνηειεί  

ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε επίπεδν λνκνχ θαη πεξηθέξεηαο. Ο αξρηηεθηνληθφο  

πινχηνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 

κλεκείσλ φισλ ησλ επνρψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ζα  

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα ελφο ζχλζεηνπ αξραηνινγηθνχ - πνιηηηζηηθνχ  

δηθηχνπ, ην νπνίν κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζα αλαδείμεη ηελ πνιηηηζηηθή  

ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, θαη ζα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ ζε ηνπηθφ θαη ππεξηνπηθφ  

επίπεδν.  
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ε επίπεδν ηνπηθήο νηθνλνκίαο, είλαη γεγνλφο φηη, ε ζχλδεζε ηεο γεσξγίαο κε ηελ  

επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ δελ βξίζθεηαη αθφκα ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην. Σν  

πξφβιεκα εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ άλαξρε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ, θαη ηελ θαζπζηέξεζε  

πινπνίεζεο ππεξθείκελσλ θαηεπζχλζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ (π.ρ. νξγαλσκέλε δψλε  

δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

ππάξρνπλ ήδε πνιιέο βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα, αιιά θαη ηελ  

άκεζε γεηηλίαζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ θνκβηθή ηνπ ζέζε, είλαη πνιχ  

πηζαλή ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, θηάλεη φκσο λα  

εθαξκνζηεί ζσζηά ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη λα αθνινπζεζνχλ νη ππεξθείκελεο θαηεπζχλζεηο  

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ρψξσλ ππνδνρήο ηνπο θαη ην βαζκφ θνξεζκνχ ηεο  

πεξηνρήο.  

Βέβαηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή κειέηεο έρεη ήδε πινπνηεζεί 

ζεηξά έξγσλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. LEADER I & II). Με ηα 

πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ επσθειεζεί πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ελψ παξάιιεια 

απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έδσζαλ πλνή ζην 

Λαγθαδά θαη ηνπο δηάθνξνπο γχξσ νηθηζκνχο. ίγνπξα φκσο, ππάξρνπλ θαη άιιεο επθαηξίεο 

ζπκκεηνρήο ζε επηδνηνχκελα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, κεγάιε επθαηξία γηα ηελ πεξηνρή είλαη 

ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πνπ είλαη ζε εμέιημε θαη αθνξνχλ ζε λένπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη λένπο επηζηήκνλεο, ηα νπνία απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηνπο λένπο λα κελ 

εγθαηαιείςνπλ ηελ χπαηζξν θηλνχκελνη πξνο κεγάια αζηηθά θέληξα γηα εχξεζε εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, επθαηξία αλάπηπμεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη πνιινί θάηνηθνη αζηηθψλ 

θέληξσλ θαη θπξίσο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ είηε θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο είηε φρη, 

επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, είηε απζεκεξφλ είηε γηα κηθξήο 

δηάξθεηαο παξακνλή. Οη επηζθέςεηο απηέο πνιχ ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αγνξά αγλψλ, 

παξαδνζηαθψλ, ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ πξνβνιή ηνπ ηφπνπ 

θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηα αζηηθά θέληξα. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

κπνξεί λα ππάξμεη αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο, εάλ νη παξαγσγνί θξνληίζνπλ γηα 

ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο θαη αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο γηα 

θαηνρχξσζε ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα.   

 Δπηπιένλ, νη πξφζθαηεο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ηειεπηαία ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν Γήκνο Λαγθαδά δηεπξχλζεθε ηφζν ρσξηθά φζν θαη 

απφ άπνςε πιεζπζκνχ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηα πην απνκνλσκέλα ρσξηά, 

πνπ ζπλελψζεθαλ κε ην Γήκν Λαγθαδά, λα αλαβαζκηζηνχλ απφ άπνςε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ππνδνκψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ζε φια ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, απφ ηφηε πνπ εθαξκφζηεθε ν «Καιιηθξάηεο», 
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ππάξρεη ζπρλή αζηηθή ζπγθνηλσλία πνπ ηα ζπλδέεη κε ην Λαγθαδά θαη απφ εθεί κε ηε 

Θεζζαινλίθε, ελψ παιαηφηεξα κε ηα ιεσθνξεία ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ν αξηζκφο δξνκνινγίσλ αλά 

εκέξα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο. 

Βέβαηα, πέξα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ Γήκνπ 

Λαγθαδά κε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», ειινρεχνπλ θαη θάπνηνη θίλδπλνη. Δίλαη γεγνλφο 

φηη ν λένο Γήκνο Λαγθαδά, πνπ πξνέθπςε κε ηηο ζπλελψζεηο, έρεη ππφ ηε δηνηθεηηθή ηνπ 

επνπηεία κηα αραλή έθηαζε θαη έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ δεκνηψλ. Φπζηθά, ππάξρνπλ ηα 

ηνπηθά ζπκβνχιηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθάζηνηε 

δεκνηηθήο ελφηεηαο, φκσο νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, γηα παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη  

ρξεκαηνδφηεζε θάπνηνπ κεγάινπ έξγνπ ζε έλαλ νηθηζκφ, ιακβάλνληαη ζε επίπεδν Γήκνπ 

Λαγθαδά, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πιήξεο απηνλνκία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ λα 

πξάηηνπλ θαηά ηηο ίδηεο αλάγθεο ηνπο. Έηζη, ππάξρεη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ηάζεσλ 

ζπγθεληξσηηζκνχ ζην αζηηθφ θέληξν ηνπ Λαγθαδά κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ. 

  Δπηπιένλ, άιιε κηα απεηιή ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά είλαη ε απνπζία 

ζπζηεκαηηθήο θαη πιήξνπο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα, απνπζηάδεη 

απφ ηελ πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο πην απνκνλσκέλνπο νηθηζκνχο, εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ ζα πιεξνθνξήζεη θαη ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηε ζθέςε ησλ 

αλζξψπσλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο γηα παξάδεηγκα ζηηο αγξνηηθέο θαη 

θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο. 

Δπίζεο, ε πεξηνρή κειέηεο έρεη πιεγεί απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδνηήζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Οη επηδνηήζεηο απνηεινχζαλ έλα 

ζεκαληηθφ εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο θαη ην πιήγκα ήηαλ κεγαιχηεξν γηα απηνχο πνπ 

απνθιεηζηηθή ηνπο  απαζρφιεζε είλαη νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρεη θίλδπλνο, ε 

θαηάζηαζε απηή λα νδεγήζεη θάπνηνπο ζηελ εχξεζε εξγαζίαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε 

απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αθφκε, ε πεξηνρή απεηιείηαη απφ ην άλαξρν αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ θπξηαξρεί ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ νηθηζηηθή δφκεζε φζν θαη κε ηε βηνκεραληθή 

αλάπηπμε. Αλ δελ επηβιεζνχλ απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο φξνπο δφκεζεο, ψζηε 

λα κελ αιινησζνχλ ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία ησλ νηθηζκψλ, ε πεξηνρή θηλδπλεχεη λα ράζεη 

ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθά ηαπηφηεηά ηεο. Δπίζεο, είλαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπλερείο θαη απζηεξνί ζηηο βηνκεραλίεο γηα ην εάλ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε αληηξξππαληηθή 

ηερλνινγία θαη αλ ηεξνχλ ηε λνκνζεζία.  
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6.4 πκπεξάζκαηα γηα ηε ιίκλε Κνξώλεηα 

Απφ άπνςε ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ, νη πην ζεκαληηθνί είλαη νη πδάηηλνη πφξνη θαη  

εηδηθφηεξα ε πεξηνρή ηνπ πγξνβηφηνπνπ ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη  

ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηελ  

αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (νηθνηνπξηζκφο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε  

πεξηνρή ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, απνηειεί ηδηαίηεξν νηθνζχζηεκα θαη ε πξνζηαζία θαη  

αλάδεημή ηνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα απφ ηελ ζπιινγηθή  

πξνζπάζεηα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν.  

πγθεθξηκέλα, ε θήξπμε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο-Βφιβεο 

θαη Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ, σο Δζληθφ Πάξθν, δίλεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ήπησλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνπ ζα αμηνπνηνχλ ην θπζηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα επηδεηθλχνπλ ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζην νηθνζχζηεκα. ην ζεκείν απηφ 

ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ελεξγεηψλ γηα ηε δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηεο Κνξψλεηαο, ε νπνία απνηειεί έλα νηθνζχζηεκα 

ζπάληαο νκνξθηάο. Γηα ηε δηάζσζε ηεο Κνξψλεηαο απαηηείηαη ζπληνληζκφο φισλ ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, κέζα απφ έλα 

απζηεξφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αλάπηπμε φκσο, ζπληνληζκέλνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο πξνυπνζέηεη: 

 Δλδπλάκσζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρσλ απφ ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

ηήξεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

 Με επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ  δηφηη ε πνιπδηάζπαζε 

αξκνδηνηήησλ νδεγεί ζε απνζπληνληζκφ. 

 πληνληζκφ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη 

ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη λα «θαζνδεγνχληαη» ζην επηζπκεηφ 

πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.   

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληνληζκέλνπ απηνχ ζρεδίνπ δξάζεο πξνηείλεηαη λα δνζνχλ 

θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα εγθαηάζηαζεο ή απνκάθξπλζεο δξαζηεξηνηήησλ, επηδφηεζε ελνηθίνπ 

ή θνξνειαθξχλζεηο γηα εγθαηάζηαζε «θαζαξψλ» βηνηερληψλ κέζα ζε ρψξνπο εξγνζηαζίσλ 

πνπ αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αθφκε πξνηείλεηαη ε αλάδεημε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ «αληαγσλίδνληαη» πδξνβφξεο θαη ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(δεκηνπξγία αληίπαισλ ζπκθεξφλησλ) θιπ. Σέινο, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο αθφκε θαη κέζα ζηα πξνζηαηεπφκελα 

νηθνζπζηήκαηα (κε πνιχ απζηεξνχο φξνπο θαη ηαθηηθνχο ειέγρνπο), επηδεηθλχνληαο ζηνπο 

επηζθέπηεο ην θπζηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο.  

Δπίζεο, κηα απεηιή ζπζρεηηδφκελε θαη κε ην κέιινλ ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο, είλαη ην 

γεγνλφο φηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί ην παληνξντθφ δίθηπν ηνπ Λαγθαδά κε 



89 
 

ρσξηζηηθφ, κε απνηέιεζκα  ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά, πνπ κφιηο ηέζεθε 

ζε ιεηηνπξγία, λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη νξζά, ηδίσο ηηο βξνρεξέο εκέξεο, θαη έηζη 

θάπνηεο πνζφηεηεο ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο δηαηίζεληαη θαη πάιη αλεπεμέξγαζηεο ζην ρείκαξξν 

Μπνγδάλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε Κνξψλεηα. Σν γεγνλφο απηφ ζίγνπξα 

απνηειεί εκπφδην γηα ηελ επαλάθακςε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο θαη δείρλεη πσο νη 

ηνπηθνί θνξείο δελ έρνπλ ίζσο αθφκε θαηαλνήζεη πιήξσο ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο.  
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Κεθάιαην 7 

ηόρνη, πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο 
 

 

7.1 Γεληθνί ζηόρνη 

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ιφγσ ησλ θπζηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαζέηεη πιήζνο 

δπλαηνηήησλ γηα αλάπηπμε. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη εμέρνληα ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, 

ηφζν ζαλ ηνπξηζηηθφο πφινο έιμεο φζν θαη ζαλ ζπνπδαίνο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Με 

πξννπηηθή ηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κπνξνχλ λα ηεζνχλ θάπνηνη 

γεληθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη, νη νπνίνη είλαη νη παξαθάησ: 

Α. Πιήξεο θαη πνηνηηθή αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. 

Γηα λα επηηεπρηεί νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ πξέπεη  ε πεξηνρή λα έρεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμειηζζφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδεη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ, πνιχπιεπξε απαζρφιεζε, ίζεο επθαηξίεο γηα ηα δχν θχια, ίζεο επθαηξίεο ζηελ 

κφξθσζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε, δεδνκέλα βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη φια απηά κε βηψζηκε 

δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Β. Απνηξνπή  ηεο απνκφλσζεο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δσήο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο.  

Απηφ ζα επηηεπρηεί κε ηελ ζπλερή θαη επίθαηξε ελεκέξσζε γηα ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο, ηελ 

νξγαλσκέλε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηψλ θαζψο θαη κε ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε 

ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

γηα ηελ χπαξμε επθαηξηψλ γηα δηα βίνπ κάζεζε αιιά θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Γ. πζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε πξνβνιή, ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ  επίπεδν, ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ηνπο πξντφλησλ. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηνλ νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ζρεδηαζκφ, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

ελεξγεηψλ θαη έξγσλ θαζψο θαη ηε ζπγθέληξσζε θνξέσλ, πφξσλ θαη πξνζπαζεηψλ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ησλ αμφλσλ 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή παξάκεηξν, ηε βησζηκφηεηα ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, ηελ αεηθνξία ησλ πφξσλ, ηε κεηαβηβαζηκφηεηα ησλ εκπεηξηψλ κέζσ 

ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά γηα φιεο ηηο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, πξνθχπηεη φηη ε πξννπηηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ 

Λαγθαδά ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε ην 

Μεηξνπνιηηηθφ Κέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, πξνζθέξνληαο εχθνια πξνζβάζηκν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη αλαβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

Έηζη, ν ζηξαηεγηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο γηα ηελ πεξηνρή κπνξεί λα ζπλνςηζζεί σο 

αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο, θπξίσο έλαληη ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Κέληξνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο αεηθφξνπ 

αμηνπνίεζεο ησλ ελδνγελψλ αλαμηνπνίεησλ πφξσλ ηεο θαη ηεο θαζηέξσζεο λέσλ κνξθψλ 

νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ.17 

7.2 Πξνηεηλόκελε ζηξαηεγηθή 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη γηα ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Λαγθαδά απαηηείηαη: 

1. Γηαθνξνπνίεζε-εκπινπηηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2. Δλίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο (πνηφηεηαο - πνζφηεηαο) πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

3. Αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο (πξνζέιθπζε θαηαλαισηψλ επηηφπνπ). 

Απφ ηελ απνγξαθηθή αλάιπζε, θαίλεηαη ζαθψο φηη επί δεθαεηίεο κεηαθέξνληαη νηθνλνκηθνί 

πφξνη θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο ζην γεηηνληθφ κεηξνπνιηηηθφ θέληξν 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε αληηζηξνθή ηεο ξνήο ησλ πφξσλ, κέζσ κίαο 

«επηζεηηθήο» πξνβνιήο ησλ θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη αληίζηνηρα πξνψζεζεο ηεο 

ηνπηθήο παξαγσγήο ζηε κεγάιε αγνξά ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο.  

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε αληηζηξνθή απηή απαηηείηαη ε εθαξκνγή κηαο αλαπηπμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αμηνπνηεί ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα εληζρχεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

                                                
17

 Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (2002). Σρέδην ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο LEADER+ γηα ην 

Ννκό Θεζζαινλίθεο – Γεύζε δωήο από ηα ρωξηά ηεο Θεζζαινλίθεο, Σφκνο Β΄, Θεζζαινλίθε. 
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7.3 Πξνηάζεηο - πξννπηηθέο 

Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο. Οη πξνηάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε 

ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ινηπψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή, ηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία 

ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, πξνηείλνληαη θάπνηεο πην εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ηφζν γηα ηηο 

παξαιίκληεο φζν θαη γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

7.3.1 Μεηαθνξέο 

Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζε κηα πεξηνρή είλαη πξσηαξρηθφο παξάγσλ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, γηα 

ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα βειηησζεί ην ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν πξφζβαζεο ζηελ 

Δγλαηία Οδφ, ε νπνία γεηηληάδεη κε ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν νδηθφ 

άμνλαο ηεο ρψξαο καο ζηελ θαηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο. 

Δπίζεο, είλαη ζθφπηκν λα γίλνπλ βειηηψζεηο ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ 

Λαγθαδά, ζε ζέκαηα ειεθηξνθσηηζκνχ, αζθαιηνζηξψζεσλ, πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ 

θαη δηαρσξηζηηθψλ λεζίδσλ. Με απηέο ηηο αιιαγέο βειηηψλεηαη ηφζν ην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο φζν θαη ε 

αζθάιεηά ηνπο. 

Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ πξνο ην ΗΥ απηνθίλεην κέζσλ κεηαθνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ, ηνπ πεξπαηήκαηνο θαη ηεο πνδειαζίαο. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή απαηηείηαη βειηίσζε ησλ Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ ψζηε λα γίλνπλ 

ειθπζηηθέο ζην επηβαηηθφ θνηλφ θαη λα απνξξνθήζνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ γίλνληαη ζήκεξα κε ην απηνθίλεην. Έηζη πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε 

ειεθηξνληθψλ νζνλψλ  ζηηο ζηάζεηο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

επηβαηηθνχ θνηλνχ γηα ηα δξνκνιφγηα θαζψο θαη ηνλ  αθξηβή ρξφλν άθημεο ησλ ιεσθνξείσλ.  

Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ (ζηέγαζηξα θαη θαζίζκαηα) ζε 

φζεο ζηάζεηο δε δηαζέηνπλ ζήκεξα. Σέινο ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί γηα ηελ πεξηνρή 

κειέηεο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο κε ιεσθνξεία αληαπνθξηλφκελν ζηε δήηεζε ησλ 

θαηνίθσλ γηα κεηαθηλήζεηο. Σν ζχζηεκα απηφ –κέζσ ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ- ζα 

εμππεξεηεί κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ πφινπο έιμεο κεγάιεο δήηεζεο  αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζε  ηνπ πνδήιαηνπ, κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ ηδηαίηεξα θηιηθφ  πξνο ην πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη θάηνηθνη ηνπ 

Λαγθαδά, ιφγσ ησλ πνιχ ήπησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηα παιαηφηεξα 

ρξφληα έσο θαη ζήκεξα ην πνδήιαην σο κέζν κεηαθίλεζεο εληφο ηεο πφιεο. Ζ ζπλήζεηα απηή 
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είλαη πνιχ ζεηηθή θαη ζπλάδεη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά θαζψο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαη 

ηνπ ζνξχβνπ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ρξήζε 

ηνπ πνδειάηνπ είλαη ζθφπηκν λα ελζαξξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο, φπσο πνδειαηφδξνκνη, ψζηε νη ήδε ρξήζηεο λα δηεπθνιπλζνχλ κε 

ηελ παξνρή αζθαιέζηεξσλ κεηαθηλήζεσλ αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επξχηεξε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ. 

Αθφκε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο ησλ πεδψλ, ψζηε νη κεηαθηλήζεηο ηνπο λα είλαη πην άλεηεο θαη αζθαιείο. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ πεδνδξνκίσλ (δηαπιαηχλζεηο, 

απνκάθξπλζε εκπνδίσλ), κε πεδνδξνκήζεηο νδηθψλ ηκεκάησλ θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ ήπηαο θπθινθνξίαο (αιιαγέο ζηελ επηθάλεηα ηεο νδνχ, ζηελψζεηο νδψλ, λεζίδεο, 

πξνεμνρέο πεδνδξνκίσλ) ψζηε λα κεησζνχλ νη ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ  θαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέζηεξν πεξηβάιινλ γηα ηνπο πεδνχο. 

Δπίζεο, άιινο έλαο ηξφπνο ειάηησζεο ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ 

Η.Υ. απηνθηλήηνπ ζηα άιινπο ρξήζηεο ηεο νδνχ είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο. Με ζηφρν 

ινηπφλ, ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζην αζηηθφ θέληξν ηνπ Λαγθαδά πξνηείλεηαη 

ε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο ηεο νδνχ, ψζηε ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα 

ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα λα δνζεί ζε άιιεο ρξήζεηο, φπσο ζε δεκηνπξγία πνδειαηφδξνκνπ ή 

δηαπιάηπλζε πεδνδξνκίσλ. Αθφκε, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή αζηπλφκεπζε γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο βξαρπρξφληαο ζηάζκεπζεο. 

7.3.2 Λνηπέο ππνδνκέο  

ρεηηθά κε ηηο άιιεο ππνδνκέο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ πεξηνρή ε αλαβάζκηζε ησλ 

παξνρψλ πγείαο, κε ζηφρν λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα νη θάηνηθνη θαη λα ππάξρεη 

γξεγνξφηεξε θαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θάζε πεξηζηαηηθνχ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα 

εληνπίδεηαη ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπνπ ηα αγξνηηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ κνλάρα 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νχηε θάζε κέξα. 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη πεξαηηέξσ ε ιίκλε Κνξψλεηα, ζηελ νπνία κέρξη 

πξφηηλνο δηνρεηεχνληαλ αλεπεμέξγαζηα ηα ιχκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λαγθαδά. Γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη φκσο ζσζηά ε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Λαγθαδά πξέπεη πξψηα λα 

αληηθαηαζηαζεί ην παληνξντθφ δίθηπν κε ρσξηζηηθφ. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη πσο ην 

νηθνζχζηεκα ηεο Κνξψλεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή θαη εάλ ε θαηάζηαζε ηνπ 

βειηησζεί, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ πφινο έιμεο ηνπξηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη ζθφπηκε ε θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο 

θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα ηεο πεξηνρήο λα κε 
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δηαηίζεληαη αλεπεμέξγαζηα θαη επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ αιιά λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα παξάδεηγκα ζαλ ιίπαζκα. 

Δπίζεο, έλαο ζνβαξφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο είλαη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκνο Λαγθαδά, ιφγσ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. 

ηεο Μαπξνξάρεο. Σα αληαπνδνηηθά ηέιε ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νξζνινγηθά, κε ζηφρν 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ φπνησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πξνθαινχληαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α., ψζηε νη αξλεηηθέο επηξξνέο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ λα 

είλαη θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο. 

Αθφκε, πξνηείλεηαη ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ παξάλνκσλ ρσκαηεξψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Μαπξνξάρεο. Ζ απνθαηάζηαζε 

απηή ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ ρσκαηεξψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

πάξθσλ, αλαςπθηεξίσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο ζηε ζέζε ηνπο.  

7.3.3 Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην Γήκν Λαγθαδά ζα πξέπεη νη πεξηβαιινληηθνί 

πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη αληηκέησπνη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε λα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαη 

λα κεηαηξαπνχλ ζε νηθνλνκηθνχο πιένλ ζηφρνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα ήηαλ ζθφπηκν ε 

πεξηνρή κειέηεο λα ζηξαθεί ζε πξάζηλεο κεζφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φπσο είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Ζ πεξηνρή κειέηεο, φπσο θαη ζρεδφλ φιε ε ειιεληθή επηθξάηεηα, παξνπζηάδεη ειηνθάλεηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. Ζ ειηαθή ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ απφ πιεπξάο απιψλ ηδησηψλ αιιά θαη κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο θαηνίθνπο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, γηα παξάδεηγκα ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ, ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο γηα ξεχκα θάζε λνηθνθπξηνχ ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα δε γηα ηελ νξεηλή θαη κεηνλεθηηθή πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ, νη πξνβιεπφκελεο επηδνηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο. Σν ίδην κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ ζε θάπνηα 

έθηαζε γηα ηελ θάιπςε ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζε ξεχκα απφ ηηο βηνκεραλίεο. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ ζην φξνο Βεξηίζθνο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνπο 

γχξνπ νξεηλνχο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 

7.3.4 Σνπηθά πξντόληα 

Αλαθνξηθά κε ηα ηνπηθά πξντφληα, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα 

ελζηεξληζζνχλ ηε θηινζνθία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη λα αξρίζνπλ λα παξάγνπλ 

επψλπκα ηνπηθά πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο.  
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Ζ πεξηνρή ηνπ Λαγθαδά παξάγεη πιήζνο πξντφλησλ ηα νπνία είλαη:  

- Γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά  

- Ακπειννηληθά θαη ηζίπνπξν 

- Αξσκαηηθά θπηά 

- Φαζφιηα  

- Κεξάζηα θαη θαξχδηα 

- Φξνχηα ηνπ δάζνπο 

- Λνπθάληθα 

- Επκαξηθά 

- Παξαζθεπάζκαηα ηνπηθήο παξαδνζηαθήο γαζηξνλνκίαο 

- Πξντφληα ζεξακαηνηξνθίαο 

- Φάξηα ηεο Λίκλεο Βφιβεο 

- Βηνινγηθά πξντφληα 

ηνλ ηνκέα ηεο νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά :  

- Πξντφληα μπινγιππηηθήο  

- Πξντφληα πεινπιαζηηθήο θαη θεξακνπνηίαο  

- Τθαληά 

- Σνπηθά εδέζκαηα 

Δλ νλφκαηη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα πξνσζεζεί κηα 

ζεηξά απφ θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο ησλ θάζε είδνπο επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο θαη λέαο ηερλνινγίαο θαη ζα θαηεπζχλνληαη 

ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηα πξντφληα θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, κε 

πξσηαξρηθή έκθαζε ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο.  

Οη επηρεηξήζεηο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηεξνχλ πξφζζεηεο θαηαζθεπαζηηθέο, πεξηβαιινληηθέο 

θαη νξγαλσηηθέο πξνδηαγξαθέο, λα πηνζεηνχλ αλαιφγσο ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο 

ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ή ζηα ηειηθά πξντφληα (HΑCCP, ISO, νξζέο πξαθηηθέο θιπ.) 

θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο (θπηηθά ή δσηθά πξντφληα), πνπ θαηά θχξην ιφγν 

έρνπλ παξαρζεί ζηελ πεξηνρή ή πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθέο κεζφδνπο. 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζα 

κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε δεκηνπξγία λέσλ επηδνηνχκελσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

κε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ, κε κεζφδνπο θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο λα παξαρζνχλ πεξηζζφηεξα βηνινγηθά 

πξνηφληα, λα θαιιηεξγεζνχλ αξσκαηηθά θπηά θαη ε ακπεινθαιιηέξγεηα λα γίλεη κηα δπλακηθή 

θαιιηέξγεηα θαζψο ην εδαθνθιηκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη θαηάιιειν. 

ηνλ ηνκέα ησλ ακπειννηληθψλ αιιά θαη ζηηο θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο κε ηνπηθά πξντφληα 

πξνηείλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα δεκηνπξγία επηζθέςηκσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζην πιαίζην 
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νξγαλσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ (δξφκνη γεχζεσλ θξαζηνχ, 

πνιηηηζκνχ θ.ιπ.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνβάιινληαη ηα ίδηα ηα ηνπηθά πξντφληα αιιά γίλεηαη 

θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα έρεη γίλεη ζην παξαδνζηαθφ νηλνπνηείν 

«Μπακπαηδηκφπνπινο» ζηελ Όζζα, φπνπ δεκηνπξγήζεθε ππαίζξην κνπζείν νηλνινγίαο-

νηλνπνηίαο, ρψξνο γηα πξνβνιέο θαη παξνπζηάζεηο θαζψο θαη κηα θάβα παιαίσζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ρψξν εζηίαζεο γηα ηε γεπζηγλσζία ηνπ θξαζηνχ (εηθφλα 7.1).     

 

 

Δηθφλα 7.1: Δπηζθέςηκε θάβα παιαίσζεο θξαζηνχ (Πεγή: Οηλνπνηείν 

«Μπακπαηδηκφπνπινο») 

 

Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ππέξ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηεο δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ φξσλ 

πξφζβαζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ κεγαιψλεη φηαλ παξάγεη πνηνηηθά πξντφληα ηα νπνία ν ίδηνο 

κεηαπνηεί θαη ζπζθεπάδεη θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηνπο επηζθέπηεο 

ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζην κεγάιν θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο Θεζζαινλίθεο.  
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7.3.5 ύλδεζε ηνπ ηνπξηζκνύ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηα πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ 

Γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή κηθξψλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ κε αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ην χθνο ησλ 

ηνπηθψλ νηθηζκψλ θαη ζα εληάζζνληαη νκαιά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.  

Ζ ρσξνζέηεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

θέξνπζα ηθαλφηεηα ηφζν ησλ επαίζζεησλ πεξηβαιινληηθά πεξηνρψλ φζν θαη ησλ ηνπηθψλ 

νηθηζκψλ θαη ησλ κηθξνθνηλσληψλ ηνπο. Δπηπιένλ, κε βάζε κηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

εθηίκεζε ζα ρσξνζεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο φπσο θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη 

ρψξνη αλαςπρήο, ψζηε λα εκπινπηηζζεί, λα αλαβαζκηζζεί θαη λα πξνβιεζεί ε ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ αιιά θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ, κε βάζε πξφζζεηεο 

θαηαζθεπαζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνληαη θάπνηεο επηπιένλ πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο: 

 Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο (λέα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο – 

θξάηεζεο δσκαηίσλ – πξνψζεζεο - δηαθήκηζεο). 

 Έληαμε ζε ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ εζηίαζεο (HΑCCP, ηνπηθή- 

παξαδνζηαθή γαζηξνλνκία, νξζέο πξαθηηθέο). 

 Έληαμε ζε ηνπηθφ ζχκθσλν πνηφηεηαο (ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ). 

 πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Παξαδνζηαθήο Γαζηξνλνκίαο (Culinary Heritage) 

(θαηαλάισζε ελφο πνζνζηνχ 50% ησλ εηδψλ δηαηξνθήο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπηθέο 

Α‟ χιεο ή/θαη πξντφληα δηαηξνθήο). 

 πκκεηνρή ζηελ αλάιεςε θνηλήο ελεκεξσηηθήο θακπάληαο, ζρεηηθήο κε ηε ζεηηθή επί ηεο 

πγείαο επίδξαζε ηεο ινπηξνζεξαπείαο. 

Δπηπιένλ, ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζε θάζε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπ. 

Ζ δηαηήξεζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θξίλεηαη αλαγθαίν λα απνηειεί 

ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Λαγθαδά. Ζ αλάδεημε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ζπνπδαίν παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κε ήπηεο 

παξεκβάζεηο, ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο 

NATURA 2000.  
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ην πιαίζην απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάδεημε αμηφινγσλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαη 

ε νξγαλσκέλε έθζεζε θαη πξνβνιή ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θξίλεηαη ζθφπηκν νη αμηφινγνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο λα 

ραξαθηεξηζηνχλ δηαηεξεηένη θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζε 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Μηα αμηφινγε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

νηθηζκψλ είλαη ε αλαπαιαίσζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο θσκφπνιεο ηνπ νρνχ, φπνπ ηα 

θηίξηα αλαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ 

εζίκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα «αλαζηελάξηα» θαη ην θαξλαβάιη ηνπ νρνχ θαζψο θαη ε 

πξνβνιή ησλ γηνξηψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, φπσο ε γηνξηή θεξαζηνχ ηελ Όζζα θαη ε γηνξηή 

θξαζηνχ ζην Δμακίιη, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνδνκή θηινμελίαο (μελψλεο, μελνδνρεία) απαηηείηαη ε χπαξμε 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα δξα ζαλ πφινο ηνπξηζηηθήο έιμεο. Ζ πεξηνρή ηνπ 

Λαγθαδά δηαζέηεη ηε ινπηξφπνιε κε ηα ηακαηηθά λεξά, πνπ ζίγνπξα είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνχ. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κηα αμηφινγε 

πξνζπάζεηα αλαθαίληζεο ησλ ρψξσλ θαη βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή αλάδεημεο ηεο ινπηξφπνιεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληαηηθνπνηεζεί θαη λα 

πξνβιεζεί, ψζηε ηα ινπηξά λα γίλνπλ πφινο έιμεο γηα φιεο ηηο ειηθίεο, αθνχ απέρνπλ κφιηο 

19 ρηιηφκεηξα απφ ηε Θεζζαινλίθε. ίγνπξα φκσο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη λέεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο θ.ι.π., 

ηδηαίηεξα ζηηο κεηνλεθηηθέο θαη πην απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά.  

Οη λέεο ήπηεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ έρνπλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

αληίζεζε ζηελ θπξίαξρε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κνξθή ηνπ εμσηεξηθνχ καδηθνχ παξαζεξηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, πνπ δηαθηλείηαη κε "παθέηα" ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ θέληξν, ην νπνίν αλαπηχρζεθε 

"απζφξκεηα" κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ καδηθνχ ηνπξίζηα.  

Ζ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ,πνπ ζέβνληαη ηνλ άλζξσπν (Έιιελα θαη 

μέλν) θαη δε δηαηαξάζζνπλ βάλαπζα ηελ νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή ηζνξξνπία είλαη κηα 

απάληεζε ζην κνλφδξνκν ηεο πνζνηηθήο αλάπηπμεο, πνπ γλσξίδεη ν ηνπξηζκφο ζηελ ρψξα 

καο. Ζ επηδίσμε γηα θαηακεξηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ φιν ην ρξφλν, ε αλάπηπμε κνληέισλ 

νηθνηνπξηζκνχ, αγξνηνπξηζκνχ, αζιεηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, θπξίσο ζε κηθηέο 

ζπλεηαηξηζηηθέο βάζεηο νξγάλσζεο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ ππφδεηγκα κηαο λέαο 

θηινζνθίαο γηα αεηθφξν αλάπηπμε.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο. Με ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν, ν ηνπξηζκφο, ε αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαδίζνπλ. 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ππάξρνπλ πνιινί αλαμηνπνίεηνη πφξνη γηα ηελ 

αλάπηπμε νηθνινγηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σέηνηνη πφξνη είλαη ε  ιίκλε Κνξψλεηα, φπσο 
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επίζεο θαη ε νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Βεξηίζθνπ θαη ηνπ Εαγθιηβεξίνπ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηφζν γηα ηελ παξαιίκληα πεξηνρή φζν θαη γηα 

ηνλ νξεηλφ φγθν. 

7.3.6 Πξννπηηθέο γηα ηελ παξαιίκληα πεξηνρή 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ παξαιίκληα πεξηνρή πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε πεξηεγεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα θσπειάηεο, πξνγξακκάησλ γηα εξαζηηερληθή αιηεία 

θαζψο θαη γηα νδνηπφξνπο, πεξηπαηεηέο θαη πνδειάηεο.  

Αθφκε, ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο 

ζρεηηθέο κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ησλ ιηκλψλ, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Σα ελεκεξσηηθά απηά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά κε ην νηθνζχζηεκα, ηε ρισξίδα θαη ηελ νξληζνπαλίδα ηνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ηφζν ζε καζεηέο φζν θαη ζε ελήιηθεο. Κάπνηεο ηέηνηεο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, αιιά 

ζα ήηαλ πην απνδνηηθφ λα ηπγράλνπλ κεγαιχηεξεο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, πξηλ θαη κεηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Με ηέηνηνπο είδνπο δξάζεηο ε πεξηνρή γίλεηαη επξέσο γλσζηή, 

θνηλνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη πξνζειθχεηαη ηνπξηζκφο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη εηθφλεο απφ ζρεηηθέο εθδειψζεηο: 

 

 

Δηθφλα 7.2: Δθδήισζε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο 

- Βφιβεο) 
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Δηθφλα 7.3: Δθδήισζε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο 

- Βφιβεο) 

 

 

Δηθφλα 7.4: Δθδήισζε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Πεγή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κνξψλεηαο 

- Βφιβεο) 
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7.3.7 Πξννπηηθέο γηα ηνλ νξεηλό όγθν 

Ο νξεηλφο φγθνο ηνπ Όξνπο Βεξηίζθνπ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο 

γηα αλάπηπμε δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αλαδσνγψλεζε ηεο ππαίζξνπ. Οη δξάζεηο απηέο 

αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα δίδεηαη 

έκθαζε ζηε κέζνδν θαη ηα κέζα θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο θαη ιηγφηεξν ζην είδνο ησλ 

πξντφλησλ. Δπίζεο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο 

πνηφηεηαο θαη απζεληηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ, ζηε ηππνπνίεζε θαη εκπνξία θαζψο θαη ζηε 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πξνβνιήο θαη ηνπνζέηεζεο ζηελ αγνξά. Ο ρακειφο φγθνο θαη 

ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο είλαη αλαπφθεπθηνη πεξηνξηζκνί, αιιά ε εκθάληζε πξντφλησλ κε 

παξαδνζηαθή ηερλνγλσζία παξαγσγήο πνπ απεπζχλνληαη ζε εηδηθέο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο 

θαη αγνξέο κπνξεί λα ππεξβεί απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. εκαληηθά αλαμηνπνίεηα 

πεξηζψξηα ππάξρνπλ επίζεο γηα θαιχηεξα νξγαλσκέλε ζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο 

θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο επηηφπνπ θαηαλάισζεο. 

 Αλάπηπμε ήπησλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

Έλα απφ ηα βαζηθά δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νξεηλνχ 

φγθνπ Βεξηίζθνπ είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ππναπαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ, σο ζπλέπεηα ελ κέξεη ηεο επνρηθφηεηαο ηεο γεσξγηθήο εξγαζίαο. Ζ θαηάζηαζε 

απηή έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ αλέξγνπο ή ππναπαζρνινχκελνπο, πνπ ζα 

επηζπκνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ αλ ην επέηξεπαλ νη ζπλζήθεο.  

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ δίλνπλ απάληεζε ζηελ αλάγθε απηή ηεο 

πνιπδξαζηεξηφηεηαο, εληάζζνληαο ηα άηνκα απηά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Πάλσ απφ 

φια, ν αγξνηνπξηζκφο θαη ν νηθνηνπξηζκφο ζπληζηνχλ έλα πεδίν αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηθαλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη πνπ ζα 

βξίζθνληαλ γηα πάληα αλ δελ ππήξρε ην θαηάιιειν εξέζηζκα γηα λα ηηο εμσηεξηθεχζεη. 

Αβίαζηα ινηπφλ, πξνθχπηεη ηα ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαζηξνθή ησλ ηάζεσλ θαη ε 

δήηεζε πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ελαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα, ε πξνψζεζε, πιένλ 

κέζσ θπβεξλεηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

ππαίζξνπ, νη εθαξκνδφκελεο ζηξαηεγηθέο απνθέληξσζεο, πνπ ζέινπλ ηελ αγξνηηθή 

πεξηθέξεηα ηζρπξή θαη απνθεληξσκέλε, νη λένη πξνζαλαηνιηζκνί γηα αλάπηπμε ήπησλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ.  

  



102 
 

Γηα ηελ αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θάζε νξεηλή πεξηνρή είλαη απαξαίηεην λα 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία θχξηα πχιε εηζφδνπ – εμφδνπ κε επρεξή πξφζβαζε απφ ην εζληθφ 

δίθηπν, νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο κε πνηθηιία πφισλ πεξηεγεηηθήο, ςπραγσγηθήο 

ή αζιεηηθήο δξάζεο θαη φρη δηαδξνκέο κνλνχ πξννξηζκνχ, θέληξα πιεξνθφξεζεο, 

θαζνδήγεζεο, εθπαίδεπζεο, παξνρήο εμνπιηζκνχ, θαηαιχκαηα κε επάξθεηα θάιπςεο ηεο 

αλακελφκελεο δήηεζεο αιιά ρσξίο λα αιινηψλνπλ ην θπζηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ, ρσξίο λα εμαθαλίδεη ζηνηρεία παξάδνζεο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, πξέπεη πάλησο λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά επαγγεικαηηζκνχ πνπ 

βαζίδνληαη ζε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δηδηθέο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ φπσο ν νξεηβαηηθφο, αησξνπηεξηζκφο, ε πνδειαζία θαη ε πεξηεγεηηθή ηππαζία 

έρνπλ ηδηαίηεξα πςειέο απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθφ κε εηδηθή θαηάξηηζε. 

Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζεκαζκέλσλ 

κνλνπαηηψλ ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Βεξηίζθνπ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηπαηεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Αθφκε, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξνβιεζνχλ ηα πνηθίια ζεκεία ζξεζθεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ δηαζέηεη ν νξεηλφο φγθνο, φπσο νη λανί θαη νη ηεξέο κνλέο, ψζηε λα 

πξνζειθπζεί θαη ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο. 

 ηήξημε ηεο νηθνηερλίαο θαη βηνηερλίαο κηθξήο θιίκαθαο 

Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ νξεηλφ ρψξν δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο 

εμειίμεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, απφ φπνπ πξνέξρεηαη ν θχξηνο φγθνο ησλ εηζξνψλ ηεο, αιιά 

νχηε θαη απφ απηέο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ απνηειεί άκεζε αγνξά αιιά θαη δίαπιν δηάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Σν δήηεκα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνξά θπξίσο 

ζηελ ππέξβαζε ησλ αηηίσλ απνκφλσζεο θαη απνθιεηζκνχ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ θίλεηξα γηα λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο νξγάλσζεο θαη ηεθκεξίσζεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θίλεηξα, δίθηπα ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ, κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκέο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελαξκνληζκέλεο πξνο ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη θπξίσο επαξθή 

θαηάξηηζε ζηειερηαθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηθξψλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, 

ηππνπνίεζε θαη πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, αμηνπνηψληαο ηε ληφπηα παξαγσγή. 

 Οξεηλά θέληξα αλάπηπμεο  

Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο παξεκβάζεηο είλαη ε ζπγθξφηεζε ζηνλ νξεηλφ 

ρψξν εκηαζηηθψλ θέληξσλ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Σελ επρεξή ζχλδεζε κε ην θχξην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ηαρεία επηθνηλσλία κε ην πιεζηέζηεξν αζηηθφ θέληξν. 

β) Σε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο – πξφλνηαο, εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ, επαθήο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, κηαο επξχηεξεο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζε εχινγε ρξνλναπφζηαζε (π.ρ. έσο 30 ιεπηά). 
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γ) Σελ παξνρή ζχγρξνλσλ εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηεο 

πεξηνρήο ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη εθφδηα. 

δ) Όπνπ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ηα νξεηλά θέληξα λα απνηεινχλ ζεκείν 

έλαξμεο θαη θαηάιεμεο ησλ νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ηα νξεηλά θέληξα απνηεινχλ θχξην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θάζε νξεηλήο 

κηθξνπεξηθέξεηαο. Ζ πηζαλή ειθηηθή ηάζε πνπ κπνξεί λα αζθήζνπλ πξνο ην πιεζπζκφ ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ νηθηζκψλ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί αξλεηηθφ θαηλφκελν. Δίλαη κηα ιχζε 

ζαθψο πξνηηκεηέα απφ ηελ ζηαδηαθή πιήξε πιεζπζκηαθή απνςίισζε ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ. 

Με ηελ πξννπηηθή απηή ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ πφξσλ γηα αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηνλ 

νξεηλφ φγθν ζα πξέπεη λα αλαπξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηε ζπγθέληξσζε ηνπο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αλσηέξσ ιεηηνπξγίαο ησλ νξεηλψλ θέληξσλ.  

 Γπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ησλ εζσηεξηθώλ δσλώλ ζηα νξεηλά θέληξα 

Οη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο δψλεο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν νξεηλφ 

θέληξν πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αδηάθνπε θαη αζθαιή πξφζβαζή ηνπο πξνο ην νξεηλφ 

θέληξν ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. πλεπψο ε αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο δψλεο εμππεξέηεζεο θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνζαξκνζηεί πξνο απηφ ην ζηφρν. 

Όκσο ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ ζπρλά έρνπλ ζεσξεηηθή αμία εάλ δελ 

δηαζθαιίδεηαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε, ε ηαρεία επέκβαζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ, ην ζχζηεκα 

εθρηνληζκνχ θνθ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ηα θχξηα αίηηα απνκφλσζεο ησλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ. Ο ξφινο ηνπ νξεηλνχ θέληξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη 

θξίζηκνο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά δηαζέηεη πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, κεγάιε παξάδνζε θαη νη αλαμηνπνίεηνη πφξνη ηεο είλαη 

ζπνπδαίνη. Με ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο θαη ηε βειηίσζε ησλ  ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα πξντφληα ηεο, λα αλαδείμεη ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη λα βαδίζεη ζε 

πνξεία βηψζηκεο αλάπηπμεο.  
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