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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Α.1 Απορρίμματα
-Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, προκειμένου αυτά να καθίστανται
αξιοποιήσιμα.
-Προώθηση των διαδικασιών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, με αποκέντρωση
των σχετικών δραστηριοτήτων (δημιουργία μονάδων μικρής κλίμακας-πράσινα
σημεία).
Οι πρώτες προτάσεις πρέπει να ενταχθούν αρμονικά στο ενιαίο σχέδιο του ΦΟΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας.
-Επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων (λ.χ. συγκέντρωση και αξιοποίηση
τηγανέλαιου)
-Σύννομη συγκέντρωση και διαχείριση των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων,
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αυστηρή εφαρμογή του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου για τους παραβάτες
-Ενίσχυση των υποδομών της υπηρεσίας καθαριότητας (καινούργιοι κάδοι
απορριμμάτων - χαρτογράφηση της τοποθεσίας των κάδων – ηλεκτρονική
παρακολούθηση της πληρότητας των κάδων για αποδοτικότερο καθορισμό των
δρομολογίων

των

απορριμματοφόρων

-

συντήρηση

και

αναβάθμιση

των

απορριμματοφόρων - διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων με την παροχή μέσων
αυτοπροστασίας)
-Διερεύνηση της δυνατότητας υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων στο πλαίσιο
αναπλάσεων ευπρεπισμού του αστικού ιστού. Η υπογειοποίηση θα φέρει πολλά
οφέλη στη διαχείριση και στην αισθητική εικόνα της πόλης μας. Εγκατάσταση
υδραυλικού τηλεσκοπικού γερανού σε υφιστάμενο κατάλληλο όχημα του Δήμου.
-Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενημέρωσης των πολιτών. Δημιουργία κινήτρων,
μέσω επιδοτήσεων για μείωση των οργανικών.
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-Ενθάρρυνση της λειτουργίας επιχειρήσεων που θα συλλέγουν αγοράζοντας, θα
συσκευάζουν και θα πωλούν παραπροϊόντα (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαλκός και
άλλα μέταλλα, ξύλο και γυαλί). Η διαδικασία αυτή αποδελτιώνεται ως εξής:
i.

Ακριβής περιγραφή στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου των
προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρούν αυτές οι επιχειρήσεις.

ii.

Αποδοχή από τον Δήμο των δελτίων παράδοσης υλικών από τους δημότες.

iii.

Πιστοποίηση της συμμετοχής του κάθε πολίτη στην προσπάθεια διαχωρισμού.

iv.

Επιβράβευση με επιστροφή μέρους των δημοτικών τελών, καθώς ο Δήμος θα
μπορεί ευχερώς να κοστολογήσει την περισυλλογή, απομάκρυνση και
επεξεργασία των απορριμμάτων του.

Α.2 Περιβάλλον
Οραματιζόμαστε έναν Δήμο απαλλαγμένο από αιτίες ρύπανσης και για αυτό
θεωρούμε απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία με Οικολογικές Ομάδες και Κινήσεις,
με τα Σχολεία, με Αγροτικούς και άλλους Συλλόγους.
Συνολική στροφή και βασικός σχεδιασμός με άξονα τη φιλικότερη προς το
περιβάλλον λύση:
-Περαιτέρω παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτικά κτίρια για μείωση των ενεργειακών
τους καταναλώσεων.
-Βελτίωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού.
-Βελτιστοποίηση λειτουργίας υποδομών επεξεργασίας λυμάτων: οι υφιστάμενες
υποδομές της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πρέπει να αξιοποιηθούν
πλήρως. Εάν χρειαστεί, θα γίνουν μικρές επεκτάσεις, ώστε να είναι δυνατή η
αποδοχή όλων των λυμάτων των οικισμών που θα συνδεθούν με την εγκατάσταση,
καθώς και ρευμάτων βιομηχανικών αποβλήτων με ταυτόχρονη επεξεργασία και
μείωση της παραγόμενης λάσπης της εγκατάστασης.
-Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου (νερό, ήλιος, βιοαέριο
χωματερών).
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i.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΑΠΕ στο Δήμο μας, θα
προχωρήσουν οι υφιστάμενες αδειοδοτήσεις για τα μικρά υδροηλεκτρικά στο
δίκτυο ύδρευσης που έχουν αδειοδοτηθεί από το 2008 και παράλληλα θα
εξεταστούν και άλλες θέσεις στα δίκτυα ύδρευσης για εφαρμογή αυτής της
πρακτικής για παραγωγή ηλεκτρισμού.

ii.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. επίσης θα επεκτείνει την εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου
της για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού χρήσης, όπως
αναφέρεται παρακάτω.

iii.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών και δημοτικών
κτιρίων θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος είτε σε στέγες είτε σε αυλές, προκειμένου να γίνουν τα κτίρια αυτά
ενεργειακά αυτόνομα κατά τους ορισμούς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για
σταδιακή μετατροπή όλων των δημοτικών κτιρίων σε κτίρια σχεδόν
μηδενικής κατανάλωσης (nZEB).

iv.

Επίσης, εφόσον λάβει χώρα μια εργασία αποκατάστασης παλαιών
χωματερών, μπορεί να αντληθεί από αυτές και βιοαέριο από την αναερόβια
αποικοδόμηση των αποβλήτων.

-Χωροθέτηση και ίδρυση ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ.
-Πλατεία Δημαρχείου και περίβολος του Θεολόγου: πρόκειται για δύο περιοχές που
δίνουν τη δυνατότητα για μικρές πλην όμως αποδοτικές βιοκλιματικά εφαρμογές (λ.χ.
κατακόρυφους φυτεμένους τοίχους).

-Η τάφρος 66: παρεμβάσεις στα γεωγραφικά όρια του Δήμου
α. Καθαρισμός της κοίτης
Άσκηση πίεσης στην Περιφέρεια για καθαρισμό της κοίτης.
β. Τηλεπισκόπηση
Τοποθέτηση αισθητηρίων μέτρησης της ρύπανσης και ανάρτηση των αποτελεσμάτων
στο Διαδίκτυο. Η χρησιμότητα αυτού του δικτύου είναι ότι θα παίξει τον ρόλο του
συναγερμού καθώς και τον ρόλο του επόπτη. Μετά από βαθμονόμηση του εν λόγω
δικτύου,θα είναι δυνατός ο εντοπισμός εκείνου που ρύπανε τον αποδέκτη.
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γ. Αυτοκαθαρισμός των αποδεκτών
Ένας αποδέκτης μετά από μερικά χιλιόμετρα αυτοκαθαρίζεται. Τούτο συμβαίνει,
διότι οι ρύποι διασπώνται και απορροφώνται. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενισχυθεί
στην περιφερειακή τάφρο λόγω της γεωμετρίας της διατομής της (π.χ. καλλιέργεια
υδρόβιων φυτών που θα απορροφούν τους ρύπους, διοχέτευση του ύδατος σε
επιμήκεις τεχνητούς υδροτόπους που θα βρίσκονται στους παρόχθιους αναβαθμούς,
καθαρισμός του ύδατος και επαναπροώθηση στον αποδέκτη).

-Αξιοποίηση της σηπτικής εγκατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
Επεξεργασία της παραγόμενης στη γύρω περιοχή βιομάζας (με προεπεξεργασία που
απαιτεί πολύ μικρή επένδυση) και παραγωγή βιοαερίου. Δημιουργία κινήτρων για την
προώθηση της βιομάζας στις εν λόγω εγκαταστάσεις.
Ενδεικτικά, σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε να επεκταθεί η εγκατάσταση βιοαερίου
για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού στον χώρο του βιολογικού της
Δ.Ε.Υ.Α.Β., δημιουργώντας μια ενεργειακή κοινότητα με συνεταιριστές αγρότες και
κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα συμμετέχουν με ποσοστό στην ενεργειακή κοινότητα και
θα έχουν οικονομικά οφέλη (από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος) αλλά και
περιβαλλοντικά - λειτουργικά, διότι θα παραδίδουν τα απόβλητα τους στην
εγκατάσταση και θα μπορούν να λιπάνουν τα χωράφια τους με το οργανικό λίπασμα
που θα προκύπτει από την διεργασία. Το ζεστό νερό μπορεί να δοθεί στο Μακροχώρι
ως δίκτυο τηλεθέρμανσης ή να χωροθετηθούν θερμοκήπια από συνεταιριστές κοντά
στον βιολογικό.

-Συνεργασία με Οικολογικές Ομάδες και Κινήσεις, με τα Σχολεία, με Αγροτικούς και
άλλους Συλλόγους.
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ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΓΑ &ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πρωταρχικός στόχος η ολοκλήρωση τριών θεμελιωδών έργων:
-Γέφυρα Κούσιου
-Οδική σύνδεση οικισμού άνω Σελίου με κάτω Σέλι
-Χωροθέτηση και κατασκευή κολυμβητηρίου στο Δ.Α.Κ. Μακροχωρίου

Περαιτέρω θα προχωρήσουμε στην:
-Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
-Ολοκλήρωση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην περιοχή της Κυψέλης (στον
Βρεφονηπιακό Σταθμό θα δοθεί το όνομα του Μιλτιάδη Κλοκίδη)
-Βελτίωση της οδικής σύνδεσης Συκιάς-Παλατιτσίων
-Νέα μελέτη ανάπλασης και ανασχεδιασμός της Πλατείας Ωρολογίου
-Αξιοποίηση του κτιρίου των παλαιών Δικαστηρίων για τουριστικούς σκοπούς
-Προσπάθεια για αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μακροχωρίου, με
έμφαση στον μαζικό αθλητισμό. Όλο το αθλητικό κέντρο θα σχεδιαστεί με τις αρχές
των σχεδόν μηδενικών ενεργειακών καταναλώσεων. Δημιουργία ενός αθλητικού
πάρκου και πάρκου αναψυχής για όλους τους δημότες με σύγχρονες υποδομές
(διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου, κατασκευή ακόμη και υπαίθριου κολυμβητηρίου,
κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής για αθλητές και κοινό) ένας χώρος που
θα μπορεί να επισκεφτεί ο δημότης όλον τον χρόνο για να αθληθεί, αλλά και θα
μπορεί να στεγάσει και εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Φεστιβάλ Ροδάκινου,
καλοκαιρινές συναυλίες κ.λπ.).
-Κατασκευή νέου κοιμητηρίου, κατόπιν μελέτης και διαβούλευσης με την τοπική
κοινωνία.
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Έμφαση θα δοθεί σε βελτιώσεις και μικρά, πλην όμως κρίσιμα, έργα υποδομών,
όπως:
-Επιδιόρθωση του οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις)
-Έργα ύδρευσης-αποχέτευσης στις Κοινότητες του Δήμου μας: ολοκληρωμένο σχέδιο
διαχείρισης του νερού στον Δήμο με νέους εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς για
πόσιμο νερό σε όλη την επικράτεια του Δήμου από τις πηγές του Βερμίου και
καθόλου γεωτρήσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και σύνδεση των
κοντινών Δημοτικών Ενοτήτων με τον βιολογικό της Βέροιας και νέοι μικροί
βιολογικοί στις υπόλοιπες απομακρυσμένες Ενότητες του υπόλοιπου Δήμου.
-Δημόσιες τουαλέτες σε χώρους με υψηλή τουριστική κίνηση στην πόλη της Βέροιας.
-Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στην οδό Στρατού, στο ύψος του πλάτανου
έναντι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την ασφαλή έξοδο των πυροσβεστικών
οχημάτων αλλά καιγια την ασφαλή διέλευση των μαθητών του 3ου - 4ουΛυκείου
-Ανακατασκευή των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Ασφαλέστερος
εξοπλισμός, αντικατάσταση φθαρμένου δαπέδου, δημιουργία χώρου ψυχαγωγίας
παιδιών της προεφηβικής ηλικίας. Διαρκής συντήρηση, επίβλεψη και καθαρισμός.
-Αξιολόγηση και δρομολόγηση παρεμβάσεων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου και
συνέργειες με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Π.Κ.Μ.), για βελτιώσεις (δρόμος ΠατρίδαΒέροια), διαπλατύνσεις, νέα δίκτυα (οδική σύνδεση με Βεργίνα) κ.λπ.
-Επέκταση και αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου Wi-Fi. Σταδιακή επέκταση στις
κοινότητες.

Για το τοπικό οδικό δίκτυο ειδικότερα:
Ως κατεύθυνση αναφέρουμε ότι η επιλογή των παρεμβάσεων πρέπει να αποσκοπεί σε
πολλαπλά ταυτόχρονα οφέλη. Δηλαδή πέραν της βελτίωσης υφισταμένων
προσβάσεων ή δημιουργίας νέων για την εξυπηρέτηση των παροδίων, θα πρέπει το
κάθε επιλεγέν έργο να εξυπηρετεί και άλλους στόχους, όπως η εξυπηρέτηση και
διερχόμενων μεταφορών πέραν των τοπικών, η αλληλεπίδραση με το υπόλοιπο
δίκτυο με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου σε συγκεκριμένα σημεία
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αυτού όπου παρατηρούνται προβλήματα κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρουμε ως
παράδειγμα υλοποίησης της παραπάνω στρατηγικής:
-Την ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χαλικοστρωμένου δρόμου από το S/M «ΑΒ
Βασιλόπουλος» στην Περιφερειακή Οδό, ως τη μονάδα τυποποίησης και διαλογής
φρούτων του «Εκατό» (κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό), ο οποίος εκτός του
χαμηλού κόστους (καθώς δεν απαιτεί απαλλοτριώσεις, ούτε σοβαρή υπόβαση),
εξυπηρετεί τους παρόδιους, δίνει διαμπερή, αμφίδρομη και άμεση πρόσβαση στους
κατοίκους των ΝΑ περιοχών της πόλης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό και την παλαιά
Εθνική Οδό που αποτελεί την κύρια πρόσβαση ενός μεγάλου τμήματος του Δήμου
(πρώην Δήμου Απ. Παύλου). Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί δραστικά ο
κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Στρατού (ειδικά στην περιοχή των εργατικών
περιοχών, στο σημείο διέλευσης των μαθητών των Λυκείων και στα φανάρια Κύπρου
στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Στρατού).

Ο Αλιάκμονας- το φράγμα Αγ. Βαρβάρας
Είναι απολύτως

αναγκαίο να δημιουργηθεί εκείνος ο χώρος αναφοράς όπου ο

κάτοικος της πόλης θα μπορεί ταυτόχρονα να αθλείται, να ψυχαγωγείται και να
έρχεται σε επαφή με τη φύση. Βέβαια, ο χώρος αυτός πρέπει να έχει το ανάλογο
μέγεθος, να είναι κατάλληλα οργανωμένος και να οδηγεί μέσω της περιβαλλοντικής
πολυμορφίας και σημαντικότητας του φυσικού περιβάλλοντος σε ψυχολογική
αποφόρτιση του.
Η Βέροια έχει την τύχη σε απόσταση μόλις 5,5 χιλιομέτρων από την Ελιά και εντός
των διοικητικών της ορίων να διαθέτει έναν εξαιρετικού φυσικού κάλλους χώρο όπου
το υγρό στοιχείο σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα αγκαλιάζεται από τους ορεινούς
όγκους των Πιερίων και του Βερμίου. Ο Αλιάκμονας, ο μεγαλύτερος ποταμός της
χώρας, με την τεχνητή λίμνη της Αγ. Βαρβάρας, τις υφιστάμενες υποδομές της, αλλά
και όσες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο μέλλον, μπορεί να αποτελέσει με την
δημιουργία ενός εκτενούς πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, που θα τον συνδέει με
την πόλη, τον ιδανικό ζητούμενο χώρο.
-Αξιοποιούμε την ήδη εκπονηθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
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-Ήδη από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του ταμιευτήρα προβλεπόταν η
εγκατάσταση χρήσεων κωπηλασίας, κολύμβησης, ψαρέματος κ.λπ.
-Επιπρόσθετα, ο χώρος της λίμνης μπορεί να αποτελέσει απαρχή δασικών
μονοπατιών είτε προς τα Πιέρια, είτε προς το Βέρμιο, ή παράλληλα στον ποταμό
προς τα ανάντη με προορισμό τις τεχνικές λίμνες των φραγμάτων των Ασωμάτων και
της Σφηκιάς.
-Στο παρακείμενο άλσος ΒΔ της λίμνης μπορούν να αναπτυχθούν πολύ σημαντικές
ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πεζόδρομος-Ποδηλατόδρομος: τεχνική σύλληψη
Ο πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος θα έχουν αφετηρία τους Λαδόμυλους και θα
καταλάβουν την νότια παρειά της οδού Πιερίων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο
πεζοδρόμιο (με διεύρυνση του και βελτίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών), θα
διέρχεται από το μέγαρο των δικαστηρίων, δίνοντας επί πλέον πρόσβαση σ’ αυτό και
στις μελλοντικές χρήσεις του διοικητικού κέντρου, και μέσω του οικισμού Αγ.
Βαρβάρας θα καταλήγει στη Λίμνη.
-Παράλληλα, αναγκαία είναι η άσκηση πίεσης στην Περιφέρεια για ένταξη στο δικό
της τεχνικό πρόγραμμα της κατασκευής νέας χάραξης της επαρχιακής οδού Βέροιας Μελίκης, στο τμήμα από τον κόμβο της Βέροιας στην Εγνατία ως τον ταμιευτήρα της
Αγ. Βαρβάρας, με διέλευση αυτού ανάμεσα από τους οικισμούς Αγ. Βαρβάρας και
Άμμου και καταλήγοντας πάνω στο ανατολικό τμήμα του φράγματος (όπου από την
Δ.Ε.Η. έχουν αφεθεί οι σχετικές προσβάσεις). Με τον τρόπο αυτό η σημερινή
πρόσβαση στην Αγ. Βαρβάρα θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για το προτεινόμενο
δίκτυο πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, η δε υφιστάμενη γέφυρα του Αλιάκμονα θα
αποδοθεί αποκλειστικά για χρήση στους πεζούς.

Ο Τριπόταμος
Ο Τριπόταμος, αν και αναπόσπαστο τμήμα της πόλης, δεν έτυχε της προσοχής καμίας
Δημοτικής Αρχής έως τώρα. Η νέα Δημοτική Αρχή οφείλει να το προστατεύσει και
-9-
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να το αναδείξει. Να του δώσει τη θέση που του αξίζει και να το καταστήσει πόλο
ανάπτυξης μέσα από βιώσιμες και αειφόρες δράσεις.
α. Προσβασιμότητα (θα πρέπει να εξεταστεί τι είναι συμβατό με τις υπάρχουσες
αντιπλημμυρικές μελέτε)
Σημαντική δράση αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην όχθη του
ποταμού, μέσω:
▪

της δημιουργίας και αποκατάστασης υφιστάμενου παρόχθιου μονοπατιού που
έχει καταστραφεί από πλημμυρικά φαινόμενα και της εν γένει ισχυροποίησης
του με φυσικό και αειφόρο τρόπο, δηλαδή μέσω ήπιων παρεμβάσεων και με
υλικά του ίδιου του ποταμού (πετρες, ξύλα),

▪

της διατήρησης αυτού ανοικτού και καθαρού από την ανεξέλεγκτη βλάστηση,

▪

της δημιουργίας προσβάσεων (σκάλες - ράμπες) από τις υφιστάμενες γέφυρες
που υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό.

β. Καθαρισμός
Πρωταρχικής σημασίας δράση θα πρέπει να αποτελέσει ο καθαρισμός και η
προστασία του ποταμού και της πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί. Επομένως,
κάποια βασικά και αναγκαία βήματα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
▪

Ο τακτικός και μόνιμος καθαρισμός του εντασσόμενος στα καθήκοντα της
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

▪

Η υποχρέωση των ιδιοκτητών των παρόχθιων κατοικιών να αποσύρουν τις
σωλήνες αποχέτευσης που ρίχνουν τα λύματά τους στο ποτάμι και η σύνδεση
τους με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης,

▪

Η σφράγιση των ανοιχτών σημείων ελέγχου του αποχετευτικού δικτύου που
βρίσκονται μέσα στην κοίτη του ποταμού,

▪

Η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς που βρίσκονται κατά
μήκος του ποταμού, ώστε να μην αποβάλλουν τα λύματά τους εντός αυτού,
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▪

Ο συνεχής έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων στις κτηνοτροφικές και
βιοτεχνικές μονάδες που αναπτύσσονται σε παρόχθια τμήματα του
Τριποτάμου και οι οποίες επιμολύνουν τον ποταμό με τα απόβλητά τους.

γ. Ανάδειξη – προβολή - αξιοποίηση
Απαραίτητο τμήμα της ανάπτυξης του Τριποτάμου θα πρέπει να αποτελέσει η
ανάδειξη και αξιοποίηση του μέσω μιας σειράς δράσεων, όπως:
▪

Ο φωτισμός της παρόχθιας οδού

▪

Η δημιουργία καθιστικών σε θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που μόνο η
φύση μπορεί να δημιουργεί (λιμνούλες συγκέντρωσης νερού, φυσικές
στενώσεις όπου αυξάνεται τοπικά η ταχύτητα ροής του νερού, ιδιαίτερα
σημεία ανάπτυξης της φυσικής βλάστησης κ.λπ.)

▪

Η δημιουργία δράσεων προβολής του ποταμού με στόχο την προσέλκυση των
κατοίκων και των τουριστών της πόλης

▪

Η συμμετοχή του Δήμου σε αντίστοιχες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές
δράσεις εθνικού ή/και ευρωπαϊκού επιπέδου

▪

Η συνεργασία με εθελοντικές ομάδες της πόλης για τη συνδιοργάνωση
δράσεων που στόχο θα έχουν την ανάδειξη του Τριποτάμου

▪

Η εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων με πληροφοριακό υλικό για την
ιστορία του ποταμού και της πόλης, την αρχιτεκτονική των παρόχθιων
κατοικιών, την πανίδα και χλωρίδα του ποταμού

▪

Η δημιουργία πεδίου για αναρριχητικές δράσεις

Διαφάνεια
Σημαντική κρίνεται, τέλος, η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και η διαφάνεια στη
διαδικασία ανάληψης και εκτέλεσης των έργων υποδομής:
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-Νομότυπη ανάθεση των μελετών σε ιδιωτικά τεχνικά γραφεία με διαγωνισμό και, αν
πρόκειται για αρχιτεκτονικό έργο, κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
-Αυστηρή τήρηση ημερολογίων έργων και τακτική δημοσιοποίησή τους, μαζί με
φωτογραφικό υλικό προκειμένου οι δημότες να γνωρίζουν την εξέλιξη των έργων, σε
κάθε εργοτάξιο και από κάθε εργολάβο.
-Αξιοποίηση του εντόπιου δυναμικού σε εργασίες με νομότυπες αναθέσεις.
-Δημοσιοποίηση των πληρωμών για κάθε έργο σε ειδικό τομέα της ιστοσελίδας του
Δήμου, ώστε οι δημότες να έχουν ευχερώς πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Γ1. Αδέσποτα: η μόνη λύση είναι η εφαρμογή του Νόμου
-Απαρέγκλιτη εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4039/2012, όπως
ισχύει).
-Εντατικοποίηση των στειρώσεων και σταθερό πρόγραμμα για αυτές, σύμφωνα με
τους ορισμούς του άρθρου 9 § 11 του ν. 4039/2012,
-Άμεση ανταπόκριση για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από
συνεργεία κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς
(άρθρο 9 § 3 ν. 4039/2012),
-Διανυκτερεύον κτηνιατρείο,
-Αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία του Δήμου με την Αστυνομία και τις
φιλοζωικές οργανώσεις,
-Αυστηρή εφαρμογή του κατασταλτικού τμήματος της νομοθεσίας για τους
παραβάτες (άρθρο 21 του ν. 4039/2012),
-Εκπαιδευτής σκύλων με διαγωνισμό για την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης
των ζώων και την απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων από την Πενταμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς,
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 9 § 12 ν. 4039/2012,
-Εντοπισμός των περιοχών εγκατάλειψης για την καλύτερη αντιμετώπιση του
φαινομένου,
-Κατάλληλη διαμόρφωση του κυνοκομείου, ώστε ο χώρος να είναι προσβάσιμος
στους πολίτες και να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά η δυνατότητα υιοθεσίας των υγιών
αδέσποτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 § 6 του ν. 4039/2012,
-Ευαισθητοποίηση των πολιτών (οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, προβολή
από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγράμματα πληροφόρησης και εκπαίδευσης
- 13 -
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των ατόμων, που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόμων, που
ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών,
ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των
διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, προώθηση, ευαισθητοποίηση και
ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις,
ομιλίες, προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα).

Γ2. Στάθμευση-κυκλοφοριακό: δύο συνδεόμενα μεγέθη. Η λύση στο πρόβλημα.
Όλες οι δράσεις μας στον τομέα της στάθμευσης και του κυκλοφοριακού θα γίνουν με
γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και θα αποτελούν μέρος ενός
ενιαίου ολοκληρωμένου σχεδίου.

Προτείνουμε άμεσα:
-Εκπόνηση μελέτης που θα προϋποθέτει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης
περιφερειακά της πόλης και συγκεκριμένα στις εισόδους της, με σταθμούς ταξί και
αφετηρίες mini αστικών λεωφορείων δέκα θέσεων που θα διασχίζουν ακτινωτά τον
αστικό ιστό.
-Φύλαξη των χώρων στάθμευσης
-Μεταφορά

των

Σταθμαρχείων

Υπεραστικών,

Αστικών

Λεωφορείων,

των

Πρακτορείων τρίτων χωρών κ.λπ. εκτός κέντρου.Έτσι, θα μπορέσει και πάλι να
αναπνεύσει το κέντρο, να ξαναγίνει λειτουργικό, ικανό να εξυπηρετήσει με σχετική
έστω άνεση τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και κάθε επισκέπτη, με αποτέλεσμα και
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αυτό.
-Αξιοποίηση των χώρων που σήμερα μένουν ανεκμετάλλευτοι (αναξιοποίητα
οικόπεδα).
-Αλλαγή των διαγραμμίσεων στάθμευσης από στοίχους σε υπό γωνία, όπου υπάρχει
επαρκής χώρος για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων στάθμευσης.
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-Δημιουργία ειδικών, μικρών χώρων στάθμευσης για μοτοσυκλέτες.
-Καθιέρωση της στάθμευσης επί πληρωμή συμβολικού ποσού
Οι οδηγοί μηχανοκίνητων μέσων θα πρέπει να καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό για
τη χρήση των χώρων στάθμευσης. Με το μέτρο αυτό είναι δυνατή η διαχείριση του
προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης, του κυκλοφοριακού προβλήματος
καθώς και η απόκτηση εσόδων από τον Δήμο. Τα έσοδα αυτά μπορούν να διατεθούν
για τη χρηματοδότηση τοπικών προγραμμάτων μεταφοράς (π.χ. mini λεωφορεία). Ο
μηχανισμός της επί πληρωμή στάθμευσης πρέπει να είναι ηλεκτρονικός (μέσω του
Διαδικτύου ή μηνυμάτων SMS) και όχι συμβατικός (: κάρτες πωλούμενες σε
περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κ.λπ.). Ο λόγος είναι ότι ο συμβατικός τρόπος
υποχρεώνει τον οδηγό να προβλέπει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίον το όχημά του
θα παραμείνει σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αποζημιωθεί σε
περίπτωση που εγκαταλείψει νωρίτερα τον χώρο στάθμευσης (: έτσι, ο πολίτης δεν
πληρώνει). Το καταβαλλόμενο τίμημα θα λειτουργεί ανταποδοτικά, αφού οι χώροι
στάθμευσης θα είναι φυλασσόμενοι.

-Οικονομικά κίνητρα για τον περιορισμό της χρήσης των οχημάτων εντός πόλεως
Η δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τους πολίτες είναι κρίσιμη για τη μείωση
της χρήσης των μηχανοκίνητων οχημάτων εντός του κέντρου της πόλης. Ως
παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί η μείωση του τιμήματος του εισιτηρίου των
αστικών λεωφορείων για τους εργαζομένους των γύρω περιοχών, μέσα από τις
αναγκαίες συνέργειες με τους αρμόδιους φορείς.

-Διαμοιρασμός χώρων στάθμευσης (: Shared Parking)
Ο διαμοιρασμός χώρων στάθμευσης είναι ένας τρόπος αύξησης των διαθέσιμων
χώρων στάθμευσης. Με το σύστημα αυτό, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης
ενοικιάζουν τους χώρους τους, για τις ώρες που δεν τους χρησιμοποιούν. Ο ιδιώτης
εκμισθωτής θα μπορεί μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα να ορίζει το
μίσθωμα, την ελάχιστη διάρκεια που επιθυμεί να εκμισθώσει τον χώρο του καθώς και
προκαθορίσει τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα χρησιμοποιεί ο ίδιος τον χώρο
- 15 -

Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης

του. Η αναζήτηση των διαθέσιμων θέσεων θα γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής, την
οποία οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν στο κινητό τους.
-Εκπόνηση μελέτης για υπόγειο χώρο στάθμευσης.
-Αποτελεσματική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής (κυλιόμενος σκάλες και
ασανσέρ) προκειμένου ο χώρος στάθμευσης κάτω από την Ελιά να χρησιμοποιηθεί
αποδοτικότερα
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Δ.1 Πολιτισμός
Δ.1.1 Εισαγωγικές σκέψεις
Το σύνολο των αρχαιοτήτων, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα κάθε είδους
ευρήματα, οι μνήμες από το Βυζάντιο, οι παραδοσιακές συνοικίες της πόλης, τα
θρησκευτικά μνημεία συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό περιβάλλον ικανό να
προσελκύσει το ενδιαφέρον του καθενός. Αν σε αυτά προστεθεί ο σύγχρονος
πολιτισμός με τη δυναμική του παρουσία, τότε μπορούμε βάσιμα να προσδοκούμε ότι
οποιοσδήποτε συγκινείται από τον πολιτισμό θα βρει εδώ ένα σημείο αναφοράς με
διαρκές ενδιαφέρον. Έτσι, έχουμε την υποχρέωση να αναζητήσουμε τρόπους που θα
αναδείξουμε αυτή την πραγματικότητα, να προσποριστούμε από τη δυναμική αυτή τα
μεγαλύτερα δυνατά οφέλη.

Δ.1.2 Η Βεργίνα: ένας θησαυρός δίπλα μας!
Το 1996 η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών
στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Βεργίνα
πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθεί με τρόπο αντάξιο της αίγλης της. Ο αρχαιολογικός
χώρος της, ένας από τους σπουδαιότερους της χώρας προσελκύει ήδη χιλιάδες
επισκεπτών ετησίως. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάδειξη της Βεργίνας ως
παγκόσμιας πολιτιστικής πρωτεύουσας.
-Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία υποδομής η οποία θα ξεχωρίζει μέσω διαδρομών
μέσα ή γύρω από τον οικισμό την αγροτική παραγωγή και νοοτροπία από την
τουριστική δραστηριότητα.
-Βελτίωση -επί το ασφαλέστερο- του δρόμου Βέροιας-Βεργίνας.
-Καθιέρωση διεθνούς φεστιβάλ απονομής βραβείων σε διάφορους τομείς (τέχνες,
επιστήμες κ.λπ.), των βραβείων «ALEXANDER», λ.χ. Βραβείο «ALEXANDER»
Λογοτεχνίας.
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-Ποδηλατική σύνδεση Βέροιας-Βεργίνας με μονοπάτι που θα «δένει» τους τρεις
αρχαιολογικούς χώρους.

Δ.1.3 Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας) και η
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α.)
Βασικά σημεία της πολιτικής μας θα είναι:
-Δημιουργία ξεχωριστής θεατρικής στέγης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας στη Βεργίνα σε
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και τη Δ/νση του Μουσείου. Παραστάσεις
με θεματολογία την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας. Στόχος μας, η παρακολούθηση
αυτών των παραστάσεων, σε συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες, από τους
χιλιάδες μαθητές που επισκέπτονται τον χώρο,
-Η διεκδίκηση υψηλότερης χρηματοδότησης,
-Η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και αγαστής συνεργασίας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
και Κ.Ε.Π.Α.: οι δομές πολιτισμού του Δήμου θα υποστηριχθούν ισότιμα στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου. Η υποστήριξη θα αφορά την ενίσχυση με
κάθε τρόπο του προσωπικού τους σε κρίσιμους τομείς, όπως κυρίως ο τεχνικός
τομέας και ο τομέας καθαριότητας, τομείς που έχουν αποδυναμωθεί εξαιτίας συνεχών
συνταξιοδοτήσεων. Στο πλαίσιο της ισότιμης υποστήριξης και λειτουργίας των
δομών πολιτισμού θα εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση των δημοτικών χώρων
πολιτισμού (θέατρο Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, θέατρο Χώρου
Τεχνών, θέατρο άλσους Παπάγου κ.λπ.), ανάλογα με τις ανάγκες τους, χωρίς
αποκλεισμούς και χωρίς φαινόμενα δυσλειτουργίας και μη συνεργασίας μεταξύ τους,
όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
-Ο έλεγχος, η διαφάνεια στη διαχείριση και η αξιολόγηση των δύο φορέων
Πολιτισμού του Δήμου μας,
-Η ουσιαστική σύνδεση του Πολιτισμού με την Εκπαίδευση,
-Η επαφή του πολίτη με τον Πολιτισμό,
-Η αξιοποίηση του πολιτισμικού δυναμικού του Δήμου.
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Δ.1.4 Πολιτιστικές δράσεις: ο πολιτισμός μέσο ανάδειξης της πόλης
Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, ώστε η Βέροια να γίνει το πολιτιστικό κέντρο
της ευρύτερης περιοχής, όπως η έδρα ενός δικτύου πολιτιστικών οργανισμών της
περιφέρειας, ικανό να προωθήσει και να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματά τους.
Να κινηθούμε με εξωστρέφεια ενισχύοντας αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες
που βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι οι δράσεις που έχουν διεθνή χαρακτήρα, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας και
το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, θα συνεχιστούν, ενώ θα αναβαθμίσουμε και το
φεστιβάλ «Βέροια: Εύηχη Πόλη», ώστε να έχει πλέον και διεθνή χαρακτήρα.
Οι δράσεις αυτές παράλληλα θα εμπλουτιστούν και με άλλες με αντικείμενο την
εικαστική δημιουργία και τον κινηματογράφο που θα έχουν καθαρά εξωστρεφή
χαρακτηριστικά.
Στόχος μας είναι η καθιέρωση του Δήμου στην πρωτοπορία των πολιτιστικά ενεργά
πόλεων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς. Ειδικά για το σκοπό αυτό θα
επιδιώξουμε τη ανάπτυξη θεσμοθετημένων συνεργασιών με φορείς πολιτισμού τόσο
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Στο πλαίσιο που διαγράφει ο στόχος μας αυτός, θα διερευνηθεί η δυνατότητα και η
βούληση όλων των φορέων της πόλης με πρωτοβουλία του Δήμου, να υποβληθεί σε
εύλογο χρονικό διάστημα φάκελος για την ανάδειξη της Βέροιας σε Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης αξιοποιώντας όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ίδρυση
δημοτικής ανώνυμης εταιρείας για το σκοπό αυτό κ.λπ.). Πόλεις της Ελλάδας με
ανάλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα με τη Βέροια το έχουν καταφέρει (π.χ. Ελευσίνα
- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021).

Δ.1.5 Βελτίωση της καθημερινότητας: ο πολιτισμός να δώσει χρώμα στις ζωές
μας
Για τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας μας με εκδηλώσεις πολιτισμού, θέση μας
η ενίσχυση της συνεργασίας της Κ.Ε.Π.Α., του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας και του Κέντρου
- 19 -
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Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής
Ηλικίας με τους αντίστοιχους συλλόγους για την παραγωγή γεγονότων πολιτισμού
και αθλητισμού μέσα (και) από τις ίδιες δυνάμεις. Επιπλέον, θα στηρίξουμε τις
δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας, μέσα από προβολή των
δραστηριοτήτων τους.

Δ.2 Τουρισμός
Δ.2.1 Θρησκευτικός τουρισμός
Η Βέροια έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της αρμονικής συνύπαρξης τριών
θρησκευτικών πολιτισμών: του χριστιανικού, του μουσουλμανικού και του
ιουδαϊκού. Αρχίζοντας από αυτή τη βάση προτείνουμε την καθιέρωση μίας πεζής
διαδρομής, ονομαζόμενης «Θρησκευτικά Μονοπάτια - Religious Paths», η οποία θα
έχει ως αφετηρία το Βήμα του Αποστόλου Παύλου και θα διέρχεται από όλα τα
μεγάλης σημασίας θρησκευτικά μνημεία της πόλης (εβραϊκή συνοικία-Εκκλησία του
Χριστού-Παλαιά Μητρόπολη-Μεντρεσέ Τζαμί κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχουν
οργανωμένα guided tours για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Για τις υπόλοιπες
ημέρες, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή ξενάγησης για φορητές συσκευές, η
οποία εντοπίζοντας την τοποθεσία του επισκέπτη θα του αναγγέλλει τα βασικά
στοιχεία του μνημείου που επισκέπτεται.

Δ.2.2 Πολιτισμική διαδρομή με άξονα τον Τριπόταμο: παλιά και νέα πόλη
Πρέπει να προβούμε στη δημιουργία μιας πολιτιστικής-περιβαλλοντικής διαδρομής
κατά την οποία ο δημότης ή επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να διασχίσει τον
Τριπόταμο εισερχόμενος από προσβάσεις που θα δημιουργηθούν κοντά στις
υφιστάμενες γέφυρες, και εν συνεχεία να επισκεφθεί την παραδοσιακή ενότητα της
Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας και τέλος να περιηγηθεί στο κέντρο της
σύγχρονης πόλης (αγορά, καφετέριες, εστιατόρια) μέσω του υφιστάμενου δικτύου
πεζοδρόμων. Η διαδρομή αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει επισκέψεις στο
μπατάνι, στην εβραϊκή συναγωγή και σε άλλους χώρους ιστορικού, θρησκευτικού και
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (Βυζαντινό μουσείο, αρχοντικό Σαράφογλου, παλαιά
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μητρόπολη, βυζαντινές εκκλησίες, λουτρά κ.α.). Στόχος της διαδρομής αυτής θα είναι
η γνωριμία του επισκέπτη με τα διαφορετικά στοιχεία που απαρτίζουν την πόλη της
Βέροιας, όπως είναι το υδάτινο στοιχείο της (άγνωστο σήμερα για πολλούς), την
ιστορία της, την αρχιτεκτονική της, τον πολιτισμό της και την σύγχρονη εικόνα της.
Η διαδρομή αυτή η οποία πρέπει να πληροί κατασκευαστικά τις αντίστοιχες
προδιαγραφές θα αποτελεί ολοκληρωμένο και συνεχές δίκτυο πεζοδρόμων, θα
μπορούσε να είναι πλήρως σηματοδοτημένη με την εγκατάσταση πληροφοριακών
πινακίδων στο πεδίο, τη δημιουργία πολιτιστικών χαρτών όπου θα χαρτογραφείται
πλήρως η ίδια η διαδρομή και τα σημεία ενδιαφέροντος μέσα στον αστικό ιστό και η
εκτύπωση και διανομή πληροφοριακών φυλλαδίων.

Δ.2.3 Σύνδεση του πολιτισμού με τον Τουρισμό
Είναι αναγκαία η δημιουργία τουριστικών πακέτων πολιτισμού που θα προωθήσουμε
στην τουριστική αγορά και θα αναλάβουμε σε συνεργασία με τους αντίστοιχους
επαγγελματίες του Δήμου την ευθύνη της υλοποίησής τους.

Δ.2.4 Ένα αλπικό τοπίο δίπλα μας: το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου
Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, συνδυάζει όλες τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την συγκρότηση ενός πρότυπου χιονοδρομικού κέντρου, καθώς
διαθέτει πολλούς και σύγχρονους αναβατήρες για την εξυπηρέτηση των σκιέρ,
μεγάλη ποικιλία στίβων με πίστες για τουριστική και αθλητική χιονοδρομία, παιδικές
χαρές και πίστες δρόμων αντοχής με δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών αγώνων.
Ακόμη, διαθέτει μονοπάτια (διαδρομές) πορείας ορειβασίας, ενώ διασχίζεται από το
διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4. Οι άριστες συνθήκες χιονιού, ο ελεύθερος ορίζοντας
και η ηλιοφάνεια χαρίζουν στους επισκέπτες μία μοναδική εμπειρία.
Είναι απαραίτητη:
-Η αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου μέσα από τη συνεργασία με την
Κοινότητα Σελίου και τους Δασικούς Συνεταιρισμούς.

- 21 -

Προτεραιότητα στον Πολίτη | Αντώνης Μαρκούλης

-Η λήψη συλλογικών αποφάσεων για έργο τεχνητού χιονιού και παγοδρομίου στο
ΕΧΚΣ.

Δ.2.5 Τουριστική προώθηση
-Αποτελεί πρόθεσή μας η συνεργασία με φορείς, όπως η ΙΜΒΝΚ και η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ημαθίας για τη μελέτη και προώθηση ενεργειών για τον τουρισμό.
-Περαιτέρω διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(εκπόνηση διαφημιστικών σποτ).
-Ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής, ώστε ο επισκέπτης, εισερχόμενος
εντός των ορίων του Δήμου να λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα (SMS), το οποίο θα
αναφέρει τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος (Points Of Interest-POI) του Δήμου
μας.
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε.1 Αγροτική πολιτική
Ε.1.1 Γεωργία και κτηνοτροφία: βασικοί άξονες πολιτικής
Ένας Δήμος δεν ασκεί αγροτική πολιτική. Μπορεί όμως και πρέπει ένας Δήμος σαν
το δικό μας να πρωτοστατεί για την ενίσχυση αυτού του παραγωγικού τομέα
συντονίζοντας δράσεις, πρωτοβουλίες και- αν χρειάζονται- δυναμικές κινητοποιήσεις.
Αυτή θα είναι η πολιτική μας για τον πρωτογενή τομέα, που είναι άλλωστε η βάση
της τοπικής μας οικονομίας, αλλά και για τον δευτερογενή τομέα, που αξιοποιεί την
πρωτογενή παραγωγή. Στην κατεύθυνση αυτή:
-Θα δημιουργήσουμε Ειδικό Γραφείο (: Γραφείο Γεωργικής & Κτηνοτροφικής
Πολιτικής)

που

θα

ασχολείται

αποκλειστικά

με

το

αντικείμενο

της

αγροκτηνοτροφικής παραγωγής, τομέας που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική
ανάκαμψη του τόπου μας
-Θα συγκροτήσουμε Κοινό Συντονιστικό Όργανο (του Δήμου Βέροιας, της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας και των Ομάδων Παραγωγών) με σκοπό την
άσκηση παρέμβασης στις υπό διαμόρφωση πολιτικές και στην πιο ωφέλιμη εφαρμογή
των ασκούμενων
-Θα αξιοποιήσουμε για γεωργική χρήση ήπιες μορφές ενέργειας, ιδιαίτερα με μικρές
ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά (με ταυτόχρονη χρήση του ενεργειακού
συμψηφισμού), γεγονός που θα τονώσει την οικονομική απόδοση των γεωργικών και
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
-Θα δοθεί έμφαση σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας (βιολογική γεωργία –
χρήση νέων τεχνολογιών)
-Θα ενισχύσουμε τη Συμβολαιακή Γεωργία
-Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η αξιολόγηση και η διαχείριση των βοσκοτόπων,
ζήτημα το οποίο τίθεται επιτακτικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και από την εθνική νομοθεσία (ν. 4351/2015). Τα τέλη
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βόσκησης που καταβάλλουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι στην Περιφέρεια δέον να
δοθούν ως ανταποδοτικά για την αξιοποίηση και βελτίωση των βοσκοτόπων, ενώ
χρηματοδότηση μπορεί να υπάρξει για τον σκοπό αυτό και από το Πράσινο Ταμείο
της Ε.Ε.
- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει το προωθούμενο σε εθνικό επίπεδο
έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Γεωργικού Τομέα»

Ε.1.2 Το ροδάκινο
Τα ημαθιώτικα ροδάκινα έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αρώματα, που
οφείλονται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Αυτά τα
ξεχωριστά χαρακτηριστικά, που είναι πλέον αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο, θα
πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα αναδείξουμε, μέσα:
-από την ενίσχυση του brand name,
-από την αναβάθμιση του Φεστιβάλ Ροδάκινου,
-από την προώθηση κλίματος συνεργασίας ανάμεσα σε όσους φορείς διακινούν
ροδάκινο (Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ιδιώτες - εξαγωγείς)
-από την αναδιάρθρωση καλλιέργειας ροδάκινου με στρεμματική αποζημίωση
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΒΑΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΤ.1 Ανοιχτή Διοίκηση: αξιοποιώντας τα εργαλεία της τεχνολογίας
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής άσκησης Διοίκησης, κρίνουμε αναγκαίες τις
παρακάτω ενέργειες:
-Πλήρης μετατροπή των δημοτικών υπηρεσιών σε ψηφιακές (οικονομική υπηρεσία,
πολεοδομία, δημοτολόγιο, περιουσία)με στόχους τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη ψηφιακή διακυβέρνηση
-Οργάνωση

ηλεκτρονικών

τοπικών

δημοψηφισμάτων

μέσω

πλατφόρμας

συνδεδεμένης με το δημοτολόγια για την ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών.
-Ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής αναφοράς προβλημάτων για

την

ηλεκτρονική καταγραφή (σε ζωντανό χρόνο) προβλημάτων (αναφορικά με την
καθαριότητα,

το

οδόστρωμα,

τον οδικό

ηλεκτροφωτισμό

κ.λπ.)

και

την

παρακολούθηση των λύσεων.
-Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η αναζήτηση, η
αγορά και η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων για συμφωνίες και συμπράξεις.
-Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Δημότη για την καταγραφή προτάσεων και
αιτημάτων και άμεση προώθηση τους στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου και οι
πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής να
μπορούν να αναφέρουν τα αιτήματά τους.
-Ηλεκτρονική διαβούλευση και διαχείριση μαζικών δεδομένων (: crowdsourcing).
Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών (: databank) στην οποία πολίτες καταθέτουν τις
προτάσεις τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα (: εφαρμόσθηκε στην αστική
ανάπλαση του κέντρου των Αθηνών, όπου η μελετώμενη περιοχή εξετάσθηκε από
πολίτες σε όλη της την έκταση και κάθε λεπτομέρεια μέσω 1.800 γραπτών
προτάσεων που κατατέθηκαν και μεταβιβάστηκαν στους μελετητές). Μία τέτοια
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προσπάθεια έχει μια πρόσθετη ωφέλεια: την κοινωνικοποίηση του πληθυσμού μέσω
τηςένωσήςτου γύρω από μια συλλογική προσπάθεια.
-Οπτικοακουστικό αρχείο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο
θα είναι διαθέσιμο (: on demand) μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου.
-Ζωντανή (: live) μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου.

ΣΤ.2 Λαϊκή συμμετοχή
Επιθυμούμε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων, για αυτό
και θα ενεργοποιήσουμε το θεσμό των δημοψηφισμάτων αλλά και των λαϊκών
συνελεύσεων και επιπλέον θα θεσμοθετήσουμε διαδικασίες που θα επιτρέψουν να
ακούγεται η φωνή του δημότη, αξιοποιώντας και τις ευκαιρίες που δίνονται μέσω των
ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πλαίσια της Ψηφιακής Σύγκλισης και του τρέχοντος
ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως περιγράφηκε
παραπάνω (υπό ΣΤ.1)
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ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζ.1 Συνειδητοποίηση της ανάγκης άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τον Δήμο
Η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και ιδίως η επιλογή εσφαλμένων
δημοσιονομικών πολιτικών στα πρώτα χρόνια της κρίσης γονάτισαν τη μέση
οικογένεια και φτωχοποίησαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σε ένα τέτοιο τοξικό
περιβάλλον, ο Δήμος πρέπει, βάσει της αρχής της εγγύτητας και της επικουρικότητας,
να συνδράμει τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις μνημονιακές πολιτικές,
πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των δυνατοτήτων του.

Ζ.2 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Ζ.2.1 Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία;
Με τον όρο κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία νοούνταιοι
δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων στο πλαίσιο της παραγωγής,
συναλλαγής και κατανάλωσης. Η λήψη αποφάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες, η
οριζόντια οργάνωση, η ανακλητότητα των ρόλων, οι εξισωτικές μορφές αμοιβής
εργασίας συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται έτσι ώστε οι
δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας.Απώτερος σκοπόςείναι η κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.

Ζ.2.2 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Δήμος
Θα προχωρήσουμε στην υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας για την Κοινωνική
Οικονομία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Οργανώσεων της
Κοινωνίας των Πολιτών της περιοχής μας. Ως στόχοι του Συμφώνου Συνεργασίας θα
τεθούν:
▪

η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με συνεταιριστική ή κερδοσκοπική
μορφή
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▪

η δημιουργία ενός κέντρου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε
επίπεδο επιχειρηματικής, κοινωνικής και εθελοντικής δραστηριότητας. Εκεί
θα παρέχεται συμβουλευτική για τη δια βίου μάθηση στις καλές πρακτικές και
στην αντιμετώπιση της ανεργίας, με έμφαση σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες (π.χ. πρόσφυγες, νέοι, γυναίκες).

Συγκεκριμένες κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσουμε:
▪

Λειτουργία Δικτύου Ανταλλαγής Υπηρεσιών (: Τράπεζα Χρόνου Δ.
Βέροιας- πρότυπο θα αποτελέσει η Τράπεζα Χρόνου Αθηνών - www.timeexchange.gr): η Τράπεζα Χρόνου είναι μία δραστηριότητα που εντάσσεται
στη λογική της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Τα μέλη μιας
τράπεζας χρόνου ανταλλάσουν υπηρεσίες με μονάδα συναλλαγής την «ΩΡΑ».
Όλες οι υπηρεσίες έχουν ίση αξία. Η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών δεν
είναι συμβατικά αμφοτεροβαρής. Δηλαδή, αν κάποιο μέλος προσφέρει μια
υπηρεσία σε ένα άλλο μέλος, δεν χρωστάει κανένας σε κανέναν. Το μέλος που
πρόσφερε, θα δεχθεί με τη σειρά του υπηρεσίες από ένα άλλο μέλος του
δικτύου. Δημιουργούμε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου, όπου οι δημότες θα μπορούν να εγγραφούν, να
παρακολουθούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους συνδημότες τους και
να καταχωρούν τις ζητούμενες και προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες.

▪

Επικοινωνιακή προώθηση και λειτουργική ενίσχυση του Δημοτικού
Λαχανόκηπου Δήμου Βέροιας: αξιοποιούμε μεγαλύτερο μέρος της
διαθέσιμης έκτασης, η οποία βρίσκεται κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου
δρόμου πίσω από τη VENUS, δίπλα στην κοίτη του Τριποτάμου, στη δεξιά
πλευρά με κατεύθυνση προς το Μακροχώρι.

Ζ.3 Κοινωνικές ομάδες
Ζ.3.1 Άτομα με ειδικές ανάγκες
-Ηχητικά συστήματα σε όσες διαβάσεις πεζών κρίνεται αναγκαίο (λ.χ. φανάρι 3ου4ου Λυκείου)
-Διασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου
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-Βελτίωση της πρόσβασης εντοπισμένα σε περιοχές της πόλης (ράμπες σε όσες
διαβάσεις είναι δυνατόν και δεν υπάρχουν ήδη)
-Στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των παιδικών χαρών, θα προβούμε και στη
δημιουργία ορισμένων παιδικών χαρών ως φιλικών για παιδιά με ειδικές ανάγκες
-Συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας και
επικοινωνιακή προώθηση των δράσεων του

Ζ.3.2 Ρομά
Σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, θα ανεύρουμε τον καταλληλότερο χώρο για
τη μετεγκατάσταση των Ρομά, με γνώμονα την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης για αυτούς.

Ζ.3.3 Ενίσχυση κοινωνικών δομών και δομών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Ενισχύουμε τις ήδη λειτουργούσες κοινωνικές δομές (Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων,
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ημαθίας

«Δεσμός»), καθώς

επίσης και τις δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Δημοτικό Φαρμακείο, Δημοτικό Ιατρείο).

Ζ.3.4 Στέγαση αδύναμων κοινωνικών ομάδων
Προσπάθεια δημιουργίας δομών στέγασης αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Αγορά
από τον Δήμο εγκαταλειμμένων διατηρητέων και αποκατάσταση για στέγαση
αδύναμων κοινωνικά ομάδων με άμεση πληρωμή από το Υπουργείο Εργασίας της
επιδότησης ενοικίου στον Δήμο (κέρδη: αποκατάσταση διατηρητέων, αλλαγή όψης
εγκαταλειμμένων γειτονιών, στέγαση αδυνάμων, θέσεις εργασίας, μόχλευση
δημοτικής περιουσίας).
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Ζ.3.5 Εθελοντισμός
Είμαστε δίπλα στους εθελοντές και στηρίζουμε το έργο τους και την κοινωνική τους
προσφορά. Μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης –
Αθλητισμού – Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) θα
ενισχύσουμε παντοιοτρόπως το έργο όλων των εθελοντικών ομάδων της πόλης. Θα
πρέπει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι το εθελοντικό έργο πρέπει να λειτουργεί
επικουρικά στις οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου, στην ομαλή λειτουργία των
οποίων θα δώσουμε έμφαση από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας.
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