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Ο νεοσύστατος δήμος Σιντικής ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή
της χώρας που προέκυψε με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Συγκροτήθηκε από τη
συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Σιδηροκάστρου, Κερκίνης και Πετριτσίου και των
κοινοτήτων Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα. Καλύπτει ολόκληρη την παλιά
επαρχία Σιντικής ενώ έδρα του δήμου είναι το Σιδηρόκαστρο.

Ο δήμος Σιντικής με 28.832 κατοίκους είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος
του νομού Σερρών, ενώ είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση αφού καλύπτει καθαρή επιφάνεια
1.083.000 στρεμμάτων.

Με τη νέα διοικητική του διάρθρωση, ο δήμος Σιντικής διαιρείται σε 6 Δημοτικές Ενότητες
και σε 26 Κοινότητες. Οι δημοτικές ενότητες αντιστοιχούν στους 6 καταργηθέντες ΟΤΑ ενώ
οι 26 κοινότητες αντιστοιχούν στα παλιά δημοτικά διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ.

Ο δήμος Σιντικής καλύπτει ολόκληρο το βόρειο τμήμα του νομού Σερρών και συνορεύει
δυτικά με το δήμο Κιλκίς, νότια με τους δήμους Ηράκλειας και Σερρών και ανατολικά με το
δήμο Κάτω Νευροκοπίου - Δράμας. Στα βόρεια συνορεύει, στο μεγαλύτερο τμήμα, με τη
Βουλγαρία και σε ένα μικρό τμήμα με την ΠΓΔΜ, δηλαδή στο δήμο Σιντικής βρίσκεται το
σημείο εκείνο που συγκλίνουν τα σύνορα τριών κρατών γνωστό και ως «Τριεθνές».

Ο δήμος Σιντικής αποτελείται από ένα οικιστικό δίκτυο 40 οικισμών με ένα δυναμικό
διοικητικό και εμπορικό κέντρο, το Σιδηρόκαστρο και δύο μικρότερα κέντρα, το Νέο
Πετρίτσι και τη Ροδόπολη. Η προνομιακή γεωγραφική θέση του δήμου, αφού αποτελεί πύλη
της χώρας αλλά με μικρή απόσταση από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, του
προσφέρει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο δήμος διατρέχεται κάθετα από την Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα, οδικό άξονα της που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και
τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η περιοχή του δήμου Σιντικής είναι προικισμένη με πολλαπλές φυσικές ομορφιές που
συνθέτουν, από τη μία το υδάτινο στοιχείο της λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμώνα
και από την άλλη οι ορεινοί όγκοι του Μπέλλες, των Κρουσίων, του Αγκίστρου και της
Βροντούς που περιβάλλουν ολόκληρο το δήμο. Πρόκειται για δήμο μεγάλης
περιβαλλοντικής σημασίας αφού τα 2/3 της έκτασης του καλύπτονται από περιοχές του
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ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 και της διεθνούς σύμβασης Ramsar. Συνεπώς η περιοχή
προσφέρεται για όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού ενώ επιπρόσθετα εντός του
δήμου βρίσκονται και λειτουργούν τα ιαματικά λουτρά Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου
γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.
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