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Ας διατηρήσουμε την ελπίδα

Δ

εν υπάρχει μέλλον για ένα τόπο αν δεν διατηρείται σεβασμός στην ιστορία του, δηλαδή στο παρελθόν του, καθώς και φροντίδα για το παρόν,
τους κατοίκους του και ειδικότερα τη νέα γενιά. Το τρίπτυχο παρελθόν,
παρόν και μέλλον, οφείλει να καθορίζει τις ενέργειες όλων όσων ασχολούνται
με τα κοινά. Σε αυτό επιχειρούμε να αναφερθούμε στο τεύχος που κρατάτε στα
χέρια σας.
Δίνουμε βήμα στις δράσεις των σχολείων μας, στις μαθήτριες και τους μαθητές,
που αποτελούν τα θεμέλια της αυριανής κοινωνίας μας. Μέσα στα σχολεία, η
Ελλάδα ακόμα δημιουργεί, νοιάζεται για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
Το περιβάλλον όμως, οφείλουμε πρώτιστα να το προστατεύουμε εμείς οι μεγάλοι. Στο πλαίσιο αυτό, ανήκει και η πρωτοβουλία που πήραμε 26 δήμαρχοι της
Μακεδονίας και της Θράκης, να καταδικάσουμε κάθε μεταλλευτική εξόρυξη η
οποία βάζει σε κίνδυνο τις συνθήκες της ζωής μας. Στις σελίδες του περιοδικού, ανοίγουμε το δημόσιο διάλογο για την επένδυση του χρυσού, που διχάζει
τις γειτονικές κοινωνίες και επηρεάζει άμεσα και το δήμο μας.
Η περιοχή μας όμως, κρύβει ακόμα πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, άγνωστες
στους πολλούς πλευρές, που καλούμαστε να επισκεφθούμε, ώστε να συνειδητοποιήσουμε σε τι ευλογημένο τόπο ζούμε. Ένα τέτοιο σημείο είναι και το Μουσείο Ορυκτών στα Βρασνά, αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας δυο κατοίκων μας,
οι οποίοι έμπρακτα απέδειξαν ότι δεν αρκεί μόνο να ζητάς κάτι από τον τόπο
σου, αλλά και να τον βοηθάς με όποιον τρόπο μπορείς.
Μια δύσκολη χρονιά για την πατρίδα μας και για τον καθένα μας ξεχωριστά,
φθάνει στο τέλος της. Ας μην ξεχνάμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, το
οποίο συνδέεται πάντα με την έλευση του νέου χρόνου.
Αυτή την ελπίδα, έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να την κρατήσουμε ζωντανή.  

Διαμαντής Λιάμας
Δήμαρχος Βόλβης
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“Ψηφιακό”

δημοτικό σχολείο στον Προφήτη

Π

λήρεις ψηφιακές υπηρεσίες απολαμβάνουν πλέον δάσκαλοι και μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο του Προφήτη,
καθώς όλες οι σχολικές αίθουσες απέκτησαν πρόσβαση
στο διαδίκτυο, μέσα από δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης. Οι
δάσκαλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσουν παραδείγματα φωτογραφίες και βίντεο απευθείας από το διαδίκτυο,
χρησιμοποιώντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό (προβολέα και
οθόνη προβολής) που είναι τοποθετημένος στις τάξεις.
Οι μαθητές από την πλευρά τους, εκμεταλλεύτηκαν με το δικό
τους τρόπο τις ψηφιακές υπηρεσίες του σχολείου, για να ετοιμάσουν την εφημεριδούλα τους, αξιοποιώντας το διαδίκτυο,
υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών τους. Μάλιστα, η εκτύπωση της γίνεται πλέον στο υπερσύγχρονο εκτυπωτικό μηχάνημα που απέκτησε το Δημοτικό Σχολείο Προφήτη, έπειτα από
αίτημα της διεύθυνσης και σε συνεργασία με την Α’ Βαθμια Σχολική Επιτροπή του δήμου Βόλβης, το οποίο καλύπτει πλήρως
τις σχολικές ανάγκες.

Το «Αλφαβητάρι» στους τοίχους
Σ

ημειώνεται, ότι το Δημοτικό Σχολείο Νέων Βρασνών,
από φέτος έχει νέα εξωτερική εικόνα με φιγούρες από
το πιο αγαπημένο αναγνωστικό του παρελθόντος: το
Αλφαβητάρι της Α’ Δημοτικού. Η Λόλα, ο Μίμης, η Έλλη, οι
χάρτινοι ήρωες που συνόδευσαν χιλιάδες παιδιά μέσα στα
χρόνια, «κοσμούν» πλέον τους τοίχους του σχολικού κτιρίου,
με πρωτοβουλία του σχολείου και της σχολικής επιτροπής,
ενώνοντας αδιόρατα το παρελθόν με το παρόν.
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Το τηγανέλαιο μετατράπηκε
σε... υπολογιστή
Σ

χεδόν ένα τόνο τηγανέλαιο κατόρθωσαν να μαζέψουν οι μαθητές
του Γενικού Λυκείου Ρεντίνας στον
Σταυρό, με τον διπλό στόχο: να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος
ανακυκλώνοντας ένα ρυπογόνο κατάλοιπο και να κερδίσουν από τη μετατροπή του
σε βιοντίζελ, δυο υπολογιστές για το σχολείο τους!

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, με την πολύτιμη
προτροπή της διεύθυνσης και των καθηγητών του σχολείο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που υλοποίησε ο Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του δήμου Βόλβης, προχώρησε η διαδικασία συλλογής του τηγανέλαιου. Συγκεντρώθηκαν 840 λίτρα (με βάρος 750
κιλά), τα οποία προσέφεραν εκατοντάδες
άτομα από πολλές περιοχές του δήμου
Βόλβης. Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου

2015, η ποσότητα αυτή μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο του Δήμου στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης στην εταιρία
ARGOENERGY, που έχει επεξεργασθεί τα 5 τελευταία χρόνια πάνω από
300.000 λίτρα τηγανέλαιου, μετατρέποντας το σε βιοντίζελ. Με τα χρήματα που
δόθηκαν για την πώληση του τηγανέλαιου, αγοράστηκαν για τις ανάγκες του Λυκείου Ρεντίνας ένα Laptop και μια οθόνη
υπολογιστή.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο διευθυντής του Λυκείου Ρεντίνας Δημήτρης
Παπαδόπουλος: «Το γεγονός αυτό κλείνει
έναν κύκλο συλλογής τηγανέλαιων από
το σχολείο μας και ανοίγει έναν νέο. Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις του Σταυρού
ΜΑΓΙΚΗ ΑΥΛΗ, το ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ στον Άνω Σταυρό, αλλά και όλους
τους ιδιώτες που μας βοήθησαν στην προσπάθειά μας αυτή». Η προσπάθεια συλλογής τηγανέλαιου συνεχίζεται και καλούνται οι πολίτες να το συγκεντρώσουν σε
δοχεία των 2-4 λίτρων και να τα παραδώσουν στο Λύκειο Ρεντίνας.
Σημειώνεται ότι το χρησιμοποιημένο λάδι
από το τηγάνισμα και τη μαγειρική χρήση

(τηγανέλαιο), δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στο περιβάλλον, αλλά και στην αποχέτευση του σπιτιού μας. Αρχικά,
ένα μέρος του δημιουργεί στρώμα
λίπους στους αποχετευτικούς σωλήνες
φράζοντας τους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του που καταλήγει στα λύματα, αφενός ως εύφλεκτο υλικό ευθύνεται για
πρόκληση φωτιάς σε χωματερές κλπ,
αφετέρου όταν καταλήγει σε υδάτινο περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες, θάλασσες), τότε
λειτουργεί σαν το πετρέλαιο δημιουργώντας κηλίδα ρύπανσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια φιάλη τηγανέλαιου, δηλαδή
ενάμισι λίτρο, μπορεί να δημιουργήσει στη
θάλασσα «πετρελαιοκηλίδα» ίσης έκτασης
με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μολύνοντας
σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νερού! Από
την άλλη πλευρά, το τηγανέλαιο μπορεί
να μετατραπεί σε βιοντίζελ (με παραπροϊόν τη γλυκερίνη), καύσιμο φιλικό προς το
περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε κάθε καύση λέβητα αντικαθιστώντας
το πετρέλαιο και δίνοντας χαμηλές εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων
του θείου, αιθάλης, άκαυστων υδρογονανθράκων κ.α.

Δημοτικό Νέων Βρασνών:
Ενημέρωση για τις λοιμώξεις

Γ

ονείς και μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου Νέων Βρασνών, είχαν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν για
τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των εποχιακών λοιμώξεων που εμφανίζονται στις σχολικές αίθουσες.
Στο αμφιθέατρο του σχολείου την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, έγινε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η διεύθυνση και ο
σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία
με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με
ομιλήτρια την παιδίατρο Πολυξένη Αλεξανδρίδου.

Από αυτό το τεύχος,
στο περιοδικό ΒΟΛΒΗ,
θα παρουσιάζουμε νέα,
και δραστηριότητες από
τα σχολεία όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων
(νηπιαγωγεία, δημοτικά,
λύκεια) του δήμου Βόλβης
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H εντατική μεταλλευτική «ανάπτυξη» σημαίνει

οικονομική υπανάπτυξη και περιβαλλοντική
καταστροφή
Άρθρο του Χρήστου Ελευθεριάδη
Αναπληρωτή  Καθηγητή
στο τμήμα Φυσικής του  Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ε

ξορυκτικές δραστηριότητες μεγάλης
κλίμακας: Είναι συνολικά θετικές για τη
χώρα; Πριν επιχειρηθεί οιαδήποτε απάντηση στο ερώτημα, ας ξεκαθαριστεί εξ αρχής ότι η συζήτηση αναφέρεται στην λεγόμενη
εντατική μεταλλεία, δηλαδή στις μεταλλευτικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακος, όπως
αυτές των εξορύξεων χρυσού στη Χαλκιδική.
Το ιδιαίτερο στοιχείο σε αυτές είναι ότι για την
απόληψη ενός ελάχιστου ποσού χρυσού (ένα
γραμμάριο χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος),
απαιτείται επεξεργασία τεραστίων ποσοτήτων
μεταλλεύματος. Οι ποσότητες αυτές μένουν
σαν απόβλητα για πάντα στην περιοχή.
Η απάντηση στο βασικό ερώτημα, έρχεται με
ψύχραιμη αποτίμηση των θετικών αλλά και
των αρνητικών επιπτώσεων. Αρχίζοντας με
τις θετικές συνέπειες, μεταξύ αυτών καταγράφονται οι θέσεις εργασίας, οι φόροι από την
δημιουργούμενη οικονομική δραστηριότητα και
τυχόν αντισταθμιστικά οφέλη προς την τοπική
κοινωνία, όλα αυτά σχετικά βραχυπρόθεσμα,
μόνο για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες.
Δυστυχώς όμως, οι θετικές συνέπειες δεν είναι
οι μόνες. Παράλληλα με αυτές, συνυπάρχει και
πλήθος αρνητικών συνεπειών, οι οποίες όμως
είναι και μακροπρόθεσμες.
Αυτή η αρνητική πλευρά αποσιωπάται εντελώς
από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Όχι τυχαία
ασφαλώς, δεδομένου ότι τα μέσα αυτά κατέχονται από τα ίδια συμφέροντα που επιδιώκουν
την εντατική μεταλλεία. Τα μέσα αυτά προβάλλουν αποκλειστικά και μόνον τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί η μεταλλευτική δραστηριότητα, επιχειρούν να παραπλανήσουν την κοινή
γνώμη αναφερόμενα στο «δικαίωμα στη δου-
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...κίνδυνοι από τα
φράγματα αποβλήτων,
που με το μέγεθος που
έχουν και στη θέση που
είναι, αποτελούν περιβαλλοντικές βόμβες
λειά», ξεχνώντας εντελώς τις πολλαπλάσιες
θέσεις εργασίας που χάνονται και την πολλαπλάσια και αειφόρο οικονομική δραστηριότητα
που καταστρέφουν τα μεταλλεία. Μιλούν γενικά περί φόρων για το κράτος, αποκρύπτοντας
ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες αποφεύγουν να
πληρώνουν φόρους, μέσω των θυγατρικών
τους σε φορολογικούς παραδείσους.
Ξεκινώντας με το ίδιο πεδίο στο ποίο καταγράφονται στα θετικά, το οικονομικό δηλαδή, διαπιστώνεται από τη διεθνή εμπειρία η σοβαρή
υποχώρηση πολλών αειφόρων οικονομικών
δραστηριοτήτων που προφανώς δεν μπορούν
να συνυπάρξουν με τις βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εντατικής μεταλλείας. Μεταξύ των αρνητικών συνεπειών πρέπει
λοιπόν πρώτα από όλα να αναφερθεί η απώλεια θέσεων εργασίας από οικονομικές δραστηριότητες που υποχωρούν σε περιοχές όπου
επικρατεί μεταλλευτική δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας.  Η καταστροφή του υδροφόρου

ορίζοντα (στο κέντρο της εκμετάλλευσης θα
υποχωρήσει κατά περισσότερο από 700 μέτρα,
σύμφωνα με την ίδια την μελέτη της μεταλλευτικής εταιρείας), η καταστροφή δασών και
επιφανειακού εδάφους, οι τεράστιες ποσότητες
σκόνης που περιέχει καρκινογόνα σωματίδια, οι
όξινες απορροές και η όξινη βροχή που προκαλείται από την καύση του θείου (εφ’όσον υλοποιήσουν τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
για τις οποίες έχουν δεσμευθεί), είναι μερικές
μόνον από τις βαρειές περιβαλλοντικές συνέπειες. Τα πελώρια φράγματα που θα συγκρατούν δεκάδες εκατομμύρια τόνους αποβλήτων,
κατασκευασμένα επί σεισμικών ρηγμάτων που
έχουν δώσει σεισμούς πάνω από 7 Ρίχτερ, είναι μια πραγματικά τρομακτική απειλή για την
περιοχή. Πρόσφατα έχουμε δει τις απερίγραπτες καταστροφές που προκάλεσαν στον Καναδά και την Βραζιλία οι καταρρεύσεις αναλόγων φραγμάτων.
Μια ακόμη βαρύτατη συνέπεια, ήδη ορατή
στην περιοχή, είναι η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Το κοινωνικό μίσος έχει εμφανιστεί
και έχει τοποθετήσει συγγενείς και πρώην φί-

λους σε αντίθετα στρατόπεδα. Είναι αυτή κοινωνία στην οποία θα ήθελε οιοσδήποτε να μεγαλώσει παιδιά; Και μόνο το ότι οι εντατικές
μεταλλευτικές δραστηριότητες γεννούν τέτοιο
κοινωνικό μίσος, είναι υπεραρκετός λόγος για
να μην είναι επιθυμητές από τον κόσμο που ζει
σε μια περιοχή.
Όλα αυτά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά
προβλήματα που φέρνει η εντατική μεταλλεία,
καθιστούν την περιοχή πηγή αρνητικών ειδήσεων.
Υπό τέτοιους όρους, είναι προφανές ότι θα
υποχωρήσει βέβαια και η τουριστική δραστηριότητα. Το τουριστικό προϊόν είναι εξαιρετικά
ευαίσθητο σε αρνητικές ειδήσεις και βέβαια η
ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και περί την
Χαλκιδική θα υποστεί σημαντικές απώλειες.
Και αυτό θα συμβεί, παρά το ότι είναι μια περιοχή με πραγματικά μοναδικές φυσικές ομορφιές, παρά το ότι είναι η πύλη του Αγίου Όρους
και η πατρίδα του Αριστοτέλη. Παράλληλα, θα
υποχωρήσουν αειφόρες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η γεωργική, η κτηνοτροφική, η
μελισσοκομική, αλλά και η ιχθυοκαλλιεργητική
και η αλιεία. Ήδη τα σημάδια υπάρχουν, δεδομένου ότι πολύς κόσμος αποφεύγει προϊόντα
τις περιοχής, όπως ψάρια και μύδια, μέλι κλπ.
Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της περιοχής για
τέτοιες δραστηριότητες, κυριολεκτικά θα πεταχτούν στα σκουπίδια.
Έχουμε λοιπόν να συγκρίνουμε κάποιες σχετικά βραχυπρόθεσμες θετικές συνέπειες στον
οικονομικό τομέα (ουσιαστικά μόνον τις θέσεις
εργασίας) από τη μία πλευρά, με πολλαπλάσιες μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες σε
όλες τις αειφόρες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή. Πάνω σε αυτές προστίθεται
το κοινωνικό μίσος, η νομοτελειακή περιβαλλοντική καταστροφή στην ποιότητα του αέρα
και στο υδατικό δυναμικό (κυρίως το υπόγειο,
το οποίο είναι και το πιο πολύτιμο), καθώς και
οι κίνδυνοι από τα φράγματα αποβλήτων, που
με το μέγεθος που έχουν και στη θέση που είναι, αποτελούν περιβαλλοντικές βόμβες για την
ευρύτερη περιοχή και βέβαια για το θαλάσσιο
περιβάλλον.
Αν κάποιος λοιπόν μπει στον κόπο να συνυπολογίσει ΟΛΕΣ τις παραμέτρους, ΤΟΣΟ τις θετικές, ΟΣΟ ΚΑΙ τις αρνητικές, προκύπτει αβίαστα
ότι το μοντέλο της εντατικής μεταλλευτικής
«ανάπτυξης» είναι ουσιαστικά οικονομική υπανάπτυξη, περιβαλλοντική καταστροφή και μια
κοινωνία γεμάτη μίσος. Η σύγκριση είναι καταλυτική και το συμπέρασμα ξεκάθαρο.

Το περιοδικό του δήμου Βόλβης ανοίγει το δημόσιο διάλογο για το θέμα της επένδυσης του
χρυσού και απευθύνει πρόσκληση προς δημοσίευση κάθε εμπεριστατωμένης άποψης.

Κατά των εξορύξεων

26 Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας

Β

ροντερό ΟΧΙ στις εξορύξεις στα
μεταλλεία σε όλη τη χώρα λένε
26 δήμαρχοι της Μακεδονίας και
της Θράκης. Οι δήμαρχοι από 26 περιοχές, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος
Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, συναντήθηκαν πρόσφατα στο Άγκιστρο Σερρών, με
πρωτοβουλία του δημάρχου Αριστοτέλη, όπου συζήτησαν για την κατάσταση
και τα δεδομένα της μεταλλευτικής εξορυκτικής δραστηριότητας στη Βόρεια
Ελλάδα.
Οι δήμαρχοι συνέταξαν ψήφισμα με το
οποίο τάχθηκαν κατά των εξορύξεων
χαλκού και χρυσού σε όλη τη Βόρεια
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα πορί-

σματα της επιστημονικής κοινότητας. Το
ψήφισμα εστάλη στα ΜΜΕ και σε όλους
τους φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το περιεχόμενο του ψηφίσματος έχει
ως εξής:

«Εμείς, οι Δήμαρχοι των Δήμων της Μακεδονίας και της Θράκης, με αφορμή την
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την
31η Οκτωβρίου 2015, στο Άγκιστρο του
Δήμου Σιντικής, με θέμα τις ανοιχτές μεταλλευτικές εξορύξεις χρυσού-χαλκού,
που απασχολεί τις κοινωνίες μας εδώ
και αρκετά χρόνια, Λαμβάνοντας υπ’
όψη:
• Τις απόψεις της Επιστημονικής Κοινότητας για το θέμα, τόσο στην Ελλάδα
όσο και παγκόσμια.
• Την παγκόσμια εμπειρία από τις περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητες.
• Την παγκόσμια εμπειρία από τα πολλά
και μεγάλα ατυχήματα που συχνά συμβαίνουν ακόμα και στις πιο προηγμένες

τεχνολογικά και περιβαλλοντικά χώρες.
• Τις αποικιοκρατικού τύπου πρακτικές
των εξορυκτικών-μεταλλευτικών εταιρειών, να απομυζούν τον πλούτο και να
δημιουργούν εντάσεις και να διχάζουν
τις κοινωνίες όπου εγκαθίστανται.
• Τις διακηρυγμένες προθέσεις τους για
εξάπλωση σε όλο τον Βορειοελλαδικό
χώρο και την μετατροπή του σε ένα απέραντο μεταλλευτικό πεδίο.
• Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας
αντίθεση στην παρουσία τέτοιων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στους
Δήμους μας, καθώς δημιουργούν περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική,
πολιτική υποβάθμιση και καταστροφή.
• Ζητούμε από την Πολιτεία να νομοθετήσει άμεσα ώστε:
• Ο ρόλος των Δήμων και των τοπικών
κοινωνιών να είναι αποφασιστικός και
όχι γνωμοδοτικός, στον τρόπο ανάπτυξης των περιοχών τους, πράγμα που
πρέπει να διασφαλιστεί, από την αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.
• Να καταρτιστεί νέος Μεταλλευτικός
Κώδικας, όπως αρμόζει σε ένα Ευρωπαϊκό κράτος, που θα προστατεύει το
περιβάλλον, τους πολίτες και το Δημόσιο συμφέρον.
• Να μην υπερισχύει η μεταλλευτική
εκμετάλλευση των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων σε σχέδια όπως
Ρυθμιστικά, Χωροταξικά, ΓΠΣ και ειδικά
όταν αυτές εξασφαλίζουν την αειφόρο
ανάπτυξη.
• Να υπάρξουν ουσιαστικοί μηχανισμοί
ελέγχου των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και άμεση επέμβαση της πολιτείας
για την προστασία της κοινωνίας όπου
αυτή χρειάζεται (Πορίσματα επιθεωρητών περιβάλλοντος για τα μεταλλεία της
Χαλκιδικής).»
Το ψήφισμα υπογράφουν οι δήμαρχοι
Αλεξανδρούπολης, Αριστοτέλη, Αρριανών, Βισαλτίας, Βόλβης, Δοξάτου,
Δράμας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας,
Θάσου, Ιάσμου, Καβάλας, Κάτω Νευροκοπίου, Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών,
Μύκης, Νέστου, Ξάνθης, Ορεστιάδας,
Παγγαίου, Προσοτσάνης, Σαμοθράκης,
Σερρών, Σιντικής και Τοπείρου.
TEYXOΣ 4
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Χριστούγεννα
και Πρωτοχρονιά
στο Δήμο Βόλβης

Ε

κδηλώσεις για όλα τα γούστα προσέφεραν και προσφέρουν οι πολιτιστικοί
σύλλογοι του δήμου Βόλβης
την περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά, κυρίως σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ). Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων, κάλαντα και
κάθε είδους παραστάσεις με επίκεντρο
φυσικά τα παιδιά, γίνονται σε διάφορες
περιοχές του δήμου. Ειδικότερα:
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου (17.30).
Κάλαντα στο χωριό με τρίγωνα απ τα
μέλη του Μικρασιατικού Πολιτιστικού

Συλλόγου Ασπροβάλτας και όσων θέλουν ν’ ακολουθήσουν. Όταν νυχτώσει
πετούν στον ουρανό τις «λατέρνες των
ευχών» –ειδικά φαναράκια- που αφήνουν ελεύθερες λέγοντας ο καθένας και
μια ευχή, ενώ καταλήγουν στο γυμναστήριο για να κάνουν πάρτι με… σουβλάκια και παραδοσιακούς χορούς
ΒΡΑΣΝΑ
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου (17.00).
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τον
Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βρασνών , στην αίθουσα εκδηλώσεων του
(παλιό Δημοτικό Σχολείο Βρασνών),
που περιελάμβανε ένα σεργιάνι στους
τόπους των παραμυθιών και στις γωνιές των μύθων, από τη θεατρική ομάδα Ασπροβάλτας, ενώ ακολουθούσαν
κάλαντα και τραγούδια από την παιδική
χορωδία της Μουσικής σχολής του Δήμου Βόλβης.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου έως
6 Ιανουαρίου.
Καθημερινά δραστηριότητες από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ευαγγελισμού
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με αρχή στις 19/12 και το άναμμα του
χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ο σύλλογος τοποθετεί δυο σπιτάκια στην αυλή
του δημοτικού σχολείου το ένα του Αη
Βασίλη και το άλλο εργαστήριο με ζωγραφιές και κατασκευές, ενώ μέσα στο
σχολείο θα προβάλλονται ταινίες και θα
υπάρχουν χώροι διαμορφωμένοι για να
παίζουν τα παιδιά όλων των ηλικιών.
Στις 29 Δεκεμβρίου (18.00) ο ΟΠΑΠ χορηγεί την παράσταση του Καραγκιόζη.

ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ
18-19-20 Δεκεμβρίου (17.00-20.00).
Τριήμερο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από πέντε συλλόγους της Νέας
Μαδύτου (Πολιτιστικός, Αθλητικός, Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου). Η αρχή έγινε από το
βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου, οπότε φωτίστηκε το δέντρο των ευχών στον πεζόδρομο της Νέας Μαδύτου, ενώ τα παιδιά
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
κρέμασαν ευχές στο χριστουγεννιάτικο
δέντρο. Οι πέντε σύλλογοι στα σπιτάκια διοργάνωσαν δραστηριότητες για τα
παιδιά (ζωγραφική προσώπου, ταχυδρομείο, ζαχαροπλαστείο και εργαστήριο
του Αη Βασίλη), ενώ πουλούσαν κρασί,
εδέσματα, λουκουμάδες κ.ά.. Παράλληλα, χορωδίες έπαιζαν τα κάλαντα.
ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου (18.00).
Φωτίστηκαν τα λαμπάκια στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νέας Απολλωνίας.
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου (17.00).
Στην εκδήλωση του Προοδευτικού Συλλόγου Γυναικών Νέας Απολλωνίας,
τμήματα μουσικής θα παίζουν κάλαντα,
με μέλη των τμημάτων ζωγραφικής να
φτιάχνουν κατασκευές και αυτοσχέδιες
ζωγραφιές, ενώ θα παίξουν παιχνίδια
μαζί με τα παιδιά σε μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016.
Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα
του Γιάννη Ζλατάνη στα Λουτρά Νέας
Απολλωνίας.
ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου (11.00).
Γιορτή «Γεια χαρά Καραβασίλα» του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Βρασνών,
όπου από τις 11 το πρωί στην πλατεία
του χωριού, μακιγιέρ βάφουν τα παιδιά,
ο Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα, ακούγονται παραδοσιακά κάλαντα. Παράλληλα, ομάδες παιδιών πηγαίνουν στα
σπίτια με τσουβάλια και ένα κλαδί ελιάς
λέγοντας πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και
οι νοικοκυρές γεμίζουν τα τσουβάλια με
καλούδια. Ακολουθεί γλέντι με παραδοσιακά όργανα μέχρι να νυχτώσει.

ΝΙΚΟΜΙΔΗΝΟ
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου (17.00).
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σε
εκδήλωση που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικομηδινού, το κλασικό
μπαλέτο Γερακαρούς εκτέλεσε κλασι-

κές χορογραφίες, ενώ χορευτικές ομάδες συλλόγων χόρεψαν παραδοσιακά
τραγούδια, ακούστηκαν εκκλησιαστικοί
ύμνοι και η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου ανέβασε θεατρική παράσταση, με τον Αη Βασίλη να μοιράζει
δώρα σε όλα τα παιδιά και οι νοικοκυρές
να ετοιμάζουν τοπικά εδεσματα για τους
καλεσμένους.
ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ
Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στεφανινών,
οργανώνει χριστουγεννιάτικο χορό στην
αίθουσα του συλλόγου.
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.
Γιορτή για τα παιδιά με τον Άγιο Βασίλη
και πλούσια δώρα.
ΣΧΟΛΑΡΙ
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου (18.00).
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σχολαρίου, οργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή, όπου
μικροί και μεγάλοι έψαλαν τα κάλαντα
και χόρεψαν, με αποκορύφωμα παιδική
παράσταση.

Χριστουγεννιάτικο πάρκο
στο Σταυρό
Δεκαήμερες εκδηλώσεις προσφέρει τις φετινές γιορτές το Χριστουγεννιάτικο
Πάρκο Σταυρού, που πρόκειται να λειτουργήσει καθημερινά από τις 21 έως
και τις 30 Δεκεμβρίου 2015. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τη Δημοτική
Κοινότητα Σταυρού σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αυλητισμού
και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του δήμου Βόλβης, με την ενεργό συμμετοχή
συλλόγων του Σταυρού (Πολιτιστικός «Μέγας Αλέξανδρος», Επαγγελματιών,
Γονέων-Κηδεμόνων), θεατρικών ομάδων (Ασπροβάλτας, Νικομηδινού και
Γερακαρούς).
Το πρόγραμμα άρχισε στις 21 Δεκεμβρίου το απόγευμα με τη φωταγώγηση
του χριστουγεννιάτικου δέντρου, συνοδεία της φιλαρμονικής Αγίου Γεωργίου
και της παιδικής χορωδίας δήμου Βόλβης. Καθημερινά, υπάρχουν εκδηλώσεις στις 19.00, απευθυνόμενες ιδιαίτερα στα παιδιά, με κουκλοθέατρο, παιδικές θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών, παιχνίδια με την Άντζυ
το Ξωτικό, τους Ξυλοπόδαρους ζογκλέρ και τους ταχυδακτυλουργούς, και
πλήθος από μουσικοκινητικές δραστηριότητες.

TEYXOΣ 43
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Τα ορυκτά της Βόρειας Ελλάδας
σε μουσείο στα Βρασνά
Β

αθυγάλαζος λιναρίτης από την
Κίρκη, χαλαζίας και ανδαλουσίτης με πράσινες αποχρώσεις από
τη Θάσο, ο «επίμαχος» σιδηροπυρίτης
από το Στρατώνι, είναι μόνο μερικά από
τα ορυκτά που κλέβουν τις εντυπώσεις
στο Μουσείο Ορυκτών των Βρασνών.
Ορυκτά πετρώματα και κρύσταλλοι από
τη γη όλης της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδική αίθουσα, δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο
Βρασνών σε μια σπάνια συλλογή για τον
ελλαδικό χώρο.
Τα συγκέντρωσαν
με πολύ κόπο και
φροντίδα, ένα ζευγάρι κατοίκων των
Βρασνών, ο Μιχάλης Βλάχος και η
σύζυγος του, Ute
Gerhard, ταξιδεύοντας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, (Ξάνθη, Θάσος, Μαρώνεια,
Σάππες, Δράμα, Χρυσοπηγή - Γράμμος,
Καστοριά, Κίσσαβος, Στρατώνι κ.ά.),
συλλέγοντας τα εδώ και πολλές δεκαετίες. Κατόπιν, με τη στήριξη του δήμου
Βόλβης, τον Ιούνιο του 2012 εγκαινιά-
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περιοδικό μας, τόνισε για τη συστηματική δουλειά που έγινε επί χρόνια για τη
συλλογή των πετρωμάτων, επισημαίνοντας ότι δεν σταματά η ανανέωση της
συλλογής με νέα ορυκτά και κρυστάλλους, σπάνια είδη από τον βορειοελλαδικό χώρο.

στηκε το Μουσείο Ορυκτών, μέσα στο
χώρο του πρώην δημοτικου σχολείου,
δίπλα στο Λαογραφικό Μουσείο. Με μεράκι, στήθηκαν οι προθήκες τους μουσείου, και τοποθετήθηκαν πετρώματα
και ορυκτά με ενδεικτικές ταμπέλες που
προσδιορίζουν ονομασία, χημική σύσταση και τόπο εύρεσης.
Η συλλογή, αποτελεί πόλο έλξης για
μεμονωμένους επισκέπτες και ομάδες
μαθητών από σχολεία, ενώ συχνές είναι
οι παρουσίες επιστημόνων (όπως ο επίκουρος καθηγητής Γεωλογίας του ΑΠΘ
Βασίλης Μέλφος) για ερευνητικούς
σκοπούς. Η Ute Gerhard, μιλώντας στο

«Είναι το μοναδικό μουσείο ορυκτών σε
όλη την Ελλάδα» επισημαίνει και προσκαλεί ενήλικες και σχολεία να επισκεφθούν τους εκθεσιακούς χώρους του,
στους οποίους η ίδια και ο σύζυγος της,
αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν σε τακτική βάση, ενημερώνοντας για τα ενδιαφέροντα εκθέματα του μουσείου.

Πόλος έλξης η Πανελλήνια Διοργάνωση
Ελεύθερης Ιππασίας στο Σχολάρι

Σ

ε μια μοναδικής ομορφιάς περιοχή
γύρω από το Σχολάρι, οι λάτρεις
της ιππασίας είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα
μέσα στη φύση. Ο Ιππικός Όμιλος Σχολαρίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμος Βόλβης πραγματοποίησε την 5η πανελλήνια διοργάνωση
Ελεύθερης Ιππασίας, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Δεκάδες
ιππείς απ’ όλη την Ελλάδα έδωσαν το
παρόν, πολλοί από αυτούς μαζί με τις
οικογένειες τους, καθώς το πρόγραμμα
εκτός από ιππικούς αγώνες, περιελάμβανε μαθήματα ιππασίας για μικρούς
και μεγάλους, επιδείξεις πεταλώματος
και άλλες δραστηριότητες γύρω από τη
σχέση του αλόγου με τον άνθρωπο.
Το τριήμερο της 5ης Πανελλήνιας Διορ-

γάνωσης Ελεύθερης Ιππασίας που άρχισε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου περιείχε
δυο μεγάλες έφιππες πορείες 10 και 22
χιλιομέτρων. Οι πορείες έγιναν σε μοναδικές διαδρομές δίπλα στη λίμνη Βόλβη

Η Νέα Απολλωνία ενημερώθηκε

για τον καρκίνο του μαστού

Σ

ε μια κατάμεστη αίθουσα του
πρώην Δημαρχείου Νέας Απολλωνίας πραγματοποιήθηκε στις
29 Νοεμβρίου, η επιστημονική ημερίδα
για τον καρκίνο του μαστού που διοργάνωσε το τμήμα Υγείας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Παιδείας και Εθελοντισμού του δήμου Βόλβης σε συνεργασία
με τον Προοδευτικό Σύλλογο Γυναικών
Νέας Απολλωνίας. Στην ημερίδα με
θέμα «Καρκίνος του μαστού: Πρόληψη
– Διάγνωση – Αντιμετώπιση» συμμετείχαν ειδικοί ιατροί ειδικευμένοι στην
πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ασθένειας, που μίλησαν
στο κοινό για τη σύγχρονη μάστιγα της
ανθρωπότητας.
Οι επιστήμονες αναφέρθηκαν σε όλες

και στα Μακεδονικά Τέμπη κατά μήκους
του Ρήχιου ποταμού, που δικαίως καθιστούν τις ιππικές εκδηλώσεις στο Σχολάρι από τις κορυφαίες του είδους της
σε πανελλαδικό επίπεδο.
τις τελευταίες εξελίξεις για μια ασθένεια, η οποία μπορεί να προληφθεί, διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί εγκαίρως,
αν υπάρχει η απαραίτητη πληροφόρηση
και ευαισθητοποίηση από κάθε γυναίκα.
Τα θέματα που απασχόλησαν τις εισηγήσεις των επιστημόνων ήταν η πρόληψη
καρκίνου μαστού, οι παράγοντες κινδύνου, ο ρόλος του γενικού ιατρού στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, η
συμβολή της ακτινοδιαγνωστικής στην
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού,
η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και ο ρόλος του χειρουργού.
Την ημερίδα συντόνισε ο παθολόγος και
διευθυντής του Κέντρου Υγείας Νέας
Μαδύτου Αντώνιος Στοΐτσας, με εισηγητές τους: Χρήστο Χατζή, επιμελητής
Β’ Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου και
εντεταλμένος σύμβουλος Υγείας Δήμου
Βόλβης, Χαράλαμπος Δαμιανίδης, ακτινοδιαγνώστης, και Γεώργιος Ρόιδος,
γενικός χειρούργος.
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Εγκαινιάστηκε ιερός ναός στη Ρεντίνα

Ο

Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής
και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, τέλεσε
με λαμπρότητα την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, της Αγίας Ειρήνης
της Μεγαλομάρτυρος και της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, παρουσία του δημάρχου Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, τοπικών
αρχών και πιστών της περιοχής.
Η ιδιαίτερη αυτή τελετή της Ορθοδοξίας
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάθεση των Ιερών Μαρτυρικών Λειψάνων στην

Αγία Τράπεζα την παραμονή των εγκαινίων
και ανήμερα, την κάθαρση και τον καθαγιασμό του Ιερού Βήματος και της εκκλησίας.
Ο ναός που περιβάλλεται από αψιδωτό πε-

ριστύλιο, βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία της κοιλάδας των Μακεδονικών
Τεμπών, απέναντι από το στρατόπεδο «Γεωργίου Κατσάνη».

Τα αρχαία του
δήμου Βόλβης
στο επίκεντρο

με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από
την έναρξη των ανασκαφών στα Μακεδονικά Τέμπη, θα προγραμματισθεί η διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων εντός του 2016.
Η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Μαρία Τσιάπαλη και η αρχαιολόγος Μαγδαληνή Βάλλα  
δέχτηκαν από το δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα αίτημα  για την ανάδειξη και άλ-

λων αξιόλογων χώρων, όπως το Βήμα
του Απόστολου Παύλου στην Απολλωνία,
τον  Πύργο των Βρασνών, την  Ελληνιστική Αγροικία στην Ασπροβάλτα κ.ά. Επίσης,
αποφασίστηκε να αρχίσουν από κοινού οι
διαδικασίες για τη συνδιοργάνωση αρχαιολογικής ημερίδας με επίκεντρο τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του δήμου
Βόλβης.

Τ

ο κάστρο της Ρεντίνας και η ανάδειξη του, ήταν από τα θέματα που κυριάρχησαν  στη συνάντηση που είχαν ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας
με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Μαρία
Τσιάπαλη και την αρχαιολόγο Μαγδαληνή
Βάλλα. Στις προτεραιότητες του δημάρχου
Βόλβης είναι η  αξιοποίηση του Κάστρου
της Ρεντίνας ως κομβικού επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου της περιοχής. Μάλιστα,
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Πλατεία “Νικόλαου Ι. Τζιβελέκη”

ονομάζεται πλέον το κεντρικό πάρκο του Σταυρού

Ε

λάχιστο φόρο τιμής απέδωσε ο δήμος Βόλβης στον Νικόλαο Ι. Τζιβελέκη, τον άνθρωπο που συνέδεσε
σχεδόν επί 50 χρόνια τη ζωή του με τη
δημόσια ζωή στην περιοχή του Σταυρού
και του πρώην δήμου Ρεντίνας. Ο Νικόλαος Τζιβελέκης, υπήρξε πρόεδρος της
Κοινότητας Σταυρού από το 1952 έως το
1981 (με την εξαίρεση της εποχής της δικτατορίας 1967-74) και ακολούθως κοινοτικός και δημοτικός σύμβουλος από το
1982 έως το 2002, διαμορφώνοντας σε
μεγάλο βαθμό την εικόνα που έχει σήμερα ο Σταυρός. Ένα από τα έργα του
ήταν το κεντρικό πάρκο του Σταυρού, το
οποίο οραματίστηκε και έφτιαξε πριν από

πολλές δεκαετίες., αποτελώντας σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία
του. Ο δήμος Βόλβης, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή
του υπηρετώντας τα κοινά του τόπου του,
ονόμασε το κεντρικό πάρκο του Σταυρού:

Πλατεία «Νικόλαου Ι. Τζιβελέκη», τοποθετώντας αναμνηστική πλάκα και μικρό
συμβολικό αγαλματίδιο, σε μια ειδική τελετή που έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου,
παρουσία της δημοτικής αρχής και κατοίκων του Σταυρού.

Αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη
από το Λαϊκό Πανεπιστημίο Βόλβης

Τ

η συμβολή του Ιάκωβου Καμπανέλλη στο νεοελληνικό θέατρο, ανέλυσε
το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Βόλβης, στην τρίτη
κατά σειρά δωρεάν διάλεξη του που δόθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015,
στις 18.00, στην αίθουσα του Λυκείου Αγίου Γεωργίου, στην Ασπροβάλτα.
Ο θεατρολόγος Γιώργος Λυμπέρης, ανέπτυξε το θέμα: «Ιάκωβος Καμπανέλης. Ο
πατριάρχης του νεοελληνικού θεάτρου

και οι διαστάσεις του έργου του στο σήμερα».
Οι εισηγήσεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου
Βόλβης, που συνδιοργανώνεται από τον
Σύλλογο Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης» και τον δήμο Βόλβης, σε συνεργασία με τον Μικρασιατικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροβάλτας, είναι
ανοικτές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο
για όλους τους πολίτες.

Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις
στο δήμο Βόλβης

Μ

ε εκδηλώσεις στον Σταυρό, την πρωτεύουσα του δήμου Βόλβης, γιορτάστηκαν ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Σταυρού, ενώ μετά το τέλος
της, ο Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Χρήστος
Βουκτσόγλου, μίλησε για το αξιόμαχο των

Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας. Μετά
την επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες
στρατιώτες, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Σταυρού.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ομιλία
του Αντιστράτηγου (ε.α.) Κωνσταντίνου Καραγεωργίου, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού «Μέγας Αλέξανδρος».
TEYXOΣ 4
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022500
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022205
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397022940
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397023923
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397021786

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ

Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα
Ν. Μαδύτου
Μοδίου
Απολλωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
(Νέα Μάδυτος): 2397330100 ΦΑΞ 23970 41000
ΑΝΤΙΔHΜΑΡΧΟΣ 2397330137
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041681, 2397041680 (ΦΑΞ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041300, 2397041333
ΚΑΠΗ Ν ΜΑΔΥΤΟΥ 2397330140
Α/Α
1
2
3
Α/Α
1
2
3
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΛΩΡΟΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ
ΧΑΡΠΟΥΣΑΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΠΑΖΑΡΛΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΧΟΥΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΗΜΑΤΣΟΥΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041213
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041578
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041207
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041418
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

2 ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
XΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

3

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

4

ΛΙΤΣΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΣΑΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Τοπική Κοινότητα
Άνω Σταυρού

5
Α/Α

3

ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΣΑΜΑΡΑΣ

2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

AXIΛΛΕΑΣ

2

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ AΡΕΘΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ:
2393330001, 2393330010, FAX 2393041114
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
2393041008, FAX 2393041865
ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  2393041425
ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  2393041209

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2395330000, 2395330030 FAX 2395041599
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2395330040 , 2397330080
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2395330050
ΚΕΠ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
2395091262

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
KYΡΙΑΚΟΥ
2
ΓΙΑΠΑΛΗ
3
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚ
2 ΚΟΥΤΖΑΜΠΕΟΥΚ
3
ΚΑΡΑΒΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
KAΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
2
ΚΙΡΛΑ
3
ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ
2
ΔΙΧΑΛΑΣ
3
ΑΣΑΡΙΔΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
ZAMΠΟΥΝΙΔΗΣ
2
ΠΕΡΓΕΛΗΣ
3
ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ
BAΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041650
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 2393042113
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041100
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ 2393022440
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041275
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041215

Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα
Φιλαδελφείου
Στεφανινών
Σκεπαστού
Μαυρούδα
Αρεθούσης

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
3
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
4
ΠΑΤΡΩΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5 ΤΣΙΜΠΛΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4
ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
5
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397330280
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397330281
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΤΗΛ & FAX 2397051220
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021065, FAX 2397021064
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021027
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061222
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065418
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061339
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061586
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061398
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061111
ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065660

Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα
Στίβου
Περιστερώνας
Νικομηδινού
Μελισσουργού Νέας Απολλωνίας

Δημοτική Κοινότητα Δημοτική Κοινότητα
Βρασνών
Ασπροβάλτας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
(Ασπροβάλτα): 2397330000, 2397330001, 2397330040
FAX 2397024173
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ
2397022308, FAX 2397024369
ΚΕΠ ΒΡΑΣΝΩΝ
2397021710, 2397025999

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Τοπική Κοινότητα
Βόλβης

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ AΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Σταυρού

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ANΘΙΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΚΑΤΣΟΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
HΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
3
ΚΥΡΚΩΤΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΣΑΡΑΒΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041211
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041313
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041325

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
Γεωγραφική διάρθρωση Δήμου Βόλβης

Έχει έδρα τον Σταυρό και δημιουργήθηκε το 2011 από την ένωση έξι δήμων και των 39 οικισμών τους. Αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες:
Αγίου Γεωργίου: Ασπροβάλτα (έδρα), Βρασνά, Νέα Βρασνά,
Παλιάμπελα, Απολλωνίας: Νέα Απολλωνία (έδρα), Λουτρά Ν.
Απολλωνίας, Μελισσουργός, Μεσοπόταμος, Νικομηδινό, Περιστερώνας, Πλατεία, Σπιτάκια, Στίβος,

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΕΔΡΑ: Σταυρός Θεσσαλονίκης,
ΤΚ: 57014
WEB: www.dimosvolvis.gr
Ε-MAIL:dimos@dimosvolvis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
2397330200, 2397330201
ΦΑΞ: 2397065600
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ:
2397061900, gd@dimosvolvis.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
2397061661, 23970 61888 (φαξ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
2397027144, 2397024369 (φαξ)
ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Τοπική Κοινότη- Τοπική Κοινότη- Τοπική Κοινότη- Τοπική Κοινότητα
τα Σχολαρίου τα Προφήτου τα Νυμφόπετρας Ευαγγελισμού

ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
(Προφήτης) 2393330100, 2393330117,
ΦΑΞ 23930 51674
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤHΣ ΟΓΑ 2393330117
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΑΓΙΕΚ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
3
ΤΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΟΚΟΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2394055394
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051226 2393051201
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051766
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051260

Αρέθουσας Αρέθουσα (έδρα), Ανοιξιά, Κάτω Στεφανινά, Λευκούδα, Λίμνη, Μαυρούδα, Ξηροπόταμος, Σκεπαστό, Στεφανινά,
Φιλαδέλφιο,
Εγνατίας Προφήτης (έδρα), Βαγιοχώρι, Ευαγγελισμός, Μικροκώμη, Νυμφόπετρα, Σχολάρι,
Μαδύτου, Νέα Μάδυτος (έδρα), Απολλωνία, Κοκκαλού, Μόδι,
Ρεντίνας Σταυρός (έδρα), Άνω Σταυρός, Βαμβακιά, Μεγάλη Βόλβη, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ):
Βρασνά: 2397022308, 2397024369 (φαξ), Νέα
Απολλωνία: 2393041008, 2393041865 (φαξ),
Νέα Μάδυτος: 2397041681, 2397041680
(φαξ), Ξηροπόταμος: 2395091262, Σταυρός:
2397021061, 2397021064 (φαξ)
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ:
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου:  2397330040, Δ.Ε.
Απολλωνίας: 2393330001, Δ.Ε. Αρέθουσας:
2395330030, Δ.Ε. Εγνατίας: 2393330100, Δ.Ε.
Νέας Μαδύτου: 2397330100, Δ.Ε. Ρεντίνας:
2397027535, 23970 61540 (φαξ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ:
2397330231, 2397330236, 2397330235
(Έσοδα), 2397330211 (προϊστάμενος),
2397065600 (φαξ), Ασπροβάλτα: 2397330060,
2397024173 (φαξ)
ΤΑΜΕΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ:
2397330210, 2397330212, 2397330299,
2397065600 (φαξ), Ασπροβάλτα: 2397024160,
2397021813 (φαξ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
2397330221, 2397330232, 2397065600(φαξ)
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ:
2397330250, 2397065600(φαξ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
2397024420 (προϊστάμενος), 2397024369
(φαξ), Ασπροβάλτα: 2397026600, 2397024173
(φαξ), Σταυρός: 2397330220, 2397330222,
2397065600 (φαξ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2397027496
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ: 2397051220
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ:
2397330200, 2397330201
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:
2393330014
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ: 2397027200, 2397024369 (φαξ)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
2397026661, 2397026601 (φαξ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
2397330040, 2397021813 (φαξ), 2397330234
(προϊστάμενος), 2397065600 (φαξ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 2397330030,
2397021813 (φαξ)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:
2397330260, 2397065600 (φαξ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ-ΔΕΥΑΒ
(Ασπροβάλτα): 2397021812, 2397021813 (φαξ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣΟΠΑΠ (Βρασνά):
2397021733, 2397021727, 2397021734 (φαξ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΒΗΣ-ΟΚΠΑΠ (Απολλωνία): 2393051000,
2393041207, 2393041850 (φαξ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ:
2393041510, 2393042142, 2393042150,
2393042088(φαξ)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΕΚΑΒ 166
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 108
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
2397041300, 2397041298
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065199
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
2397022046, 2397022048
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397020040
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061280
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061203
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061215
ΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065571
ΕΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061230
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397021121
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 2393022200
Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394023640
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394331055
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
23940-22570
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~~~~~~
Ο δήμαρχος Βόλβης
Διαμαντής Ι. Λιάμας,
το Δημοτικό Συμβούλιο
και οι εργαζόμενοι στο δήμο Βόλβης,

σας εύχονται χρόνια πολλά
και ευτυχισμένο το 2016!
~~~~~~

