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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΑ

Αστική Αρχή

ΒΑΑ

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

ΓΠΣ

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΔΑ

Διαχειριστική Αρχή

ΔΔ

Δημόσια Δαπάνη

ΔΕ

Δημοτική Ενότητα

ΕUROSTAT

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία

ΕΑΣ

Εθνική Αρχή Συντονισμού

ΕΔΕΤ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΣΤΑΤ

Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επ. Πρ.

Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΑΝΔΒΜ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 14-20

ΕΠΑΝΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

ΕΣ

Ειδικός Στόχος

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΘΥ

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

ΕΥΣΣΑ

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

ΕΦ

Ενδιάμεσος Φορέας

Θ.Σ.

Θεματικός Στόχος

ΚΔ

Κοινοτικό Διαμέρισμα

ΟΟΣΑ

Oργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΟΠΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

ΟΧΕ

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

Π/Υ

Προϋπολογισμός

ΠΕ

Περιφερειακή Ενότητα

ΠεΕ

Περιοχή Εφαρμογής

ΠοΕ

Πολεοδομική Ενότητα

ΠΕΠ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΠ

Πεδίο Παρέμβασης

ΠΠΧΣΑΑ

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΣΑΑ

Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΣΕΒΕ

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΥΠΟΙΑΝΤ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

EGESIF

Oμάδα Εμπειρογνωμόνων για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

RIS3

Περιφερειακή Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης Κεντρικής Μακεδονίας
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1. ΑΙΤΗΣΗ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β’ ΣΤΑΔΙΟΥ

1.1. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1.1.1. Δήμος ΒΕΡΟΙΑΣ

1.1.2. Εταιρικό Σχήμα με επικεφαλής Δήμο

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
1.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Περιοχή Εφαρμογής (ΠεΕ στο εξής) ορίζεται ως το τμήμα της πόλης της Βέροιας (Δημοτική Ενότητα Βέροιας)
που περικλείει το εμπορικό – ιστορικό κέντρο, την κοίτη και την παρόχθια ζώνη του Τριποτάμου καθώς και τη
συνοικία του Προμηθέα στην αντίπερα όχθη. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους κηρυγμένους ιστορικούς
τόπους (Μπαρμπούτα, Παναγία Δεξιά, Κυριώτισσα, Έλλης-Κοντογεωργάκη) της πόλης, το εμπορικό κέντρο,
καθώς και την χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους παραποτάμια ζώνη. Η ΠεΕ περικλείει
178,75 εκτάρια (Ha), δηλαδή περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης της πόλης της Βέροιας (454 εκτάρια), και
ορίζεται από τις εξής οδούς, ξεκινώντας από το ΒΔ άκρο της: 25ης Μαρτίου – Καλής Παναγιάς – Σταδίου –
Παυσανίου – Θεσσαλονίκης – Βενιζέλου – Βερμίου – Αγ. Αντωνίου – Κεντρικής – Μαλακούση – Βενιζέλου –
Ελιάς – Ανοίξεως – Πιερίων – Μπουμπουλίνας – Καραϊσκάκη – Αφροδίτης – Γηροκομείου – Τσούλκα – Καπετάν
Λιόλιου – Δήμητρας – Πινδάρου – Αγαμέμνονος – Καραδήμου – Φωκίωνος – Ακροπόλεως.

1.3. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ονοματεπώνυμο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Τίτλος / θέση
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στοιχεία επικοινωνίας
Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια, τηλ. 23313-50506, e-mail: dimarhos@veria.gr

1.4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία
…………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή / σφραγίδα
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β’ ΣΤΑΔΙΟΥ

2.1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ως Περιοχή Εφαρμογής (ΠεΕ) για την ΣΒΑΑ επιλέχθηκε η χωρική ενότητα της Βέροιας που αποτελείται από το
ιστορικό κέντρο της πόλης, την κοίτη του Τριποτάμου και την συνοικία του Προμηθέα στην αντίπερα όχθη
του ποταμού. Για τον ορισμό αυτό, τα κύρια κριτήρια επιλογής ήταν:
Στην ΠεΕ βρίσκονται οι κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι της Βέροιας, περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού
χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με την πληθώρα των μνημείων, καθιστούν την πόλη αναπτυσσόμενο
τουριστικό πόλο.
Στην ΠεΕ περιλαμβάνεται το εμπορικό κέντρο της πόλης, στο πλέγμα πεζοδρόμων γύρω από την Παλιά
Αγορά, που αποτελεί τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης παρουσιάζει
μεγάλη κάμψη και θνησιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.
Στην ΠεΕ παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης και υποβάθμισης του πρασίνου στους ελεύθερους
χώρους, τόσο στην παραποτάμια ζώνη όσο και διάχυτα σε όλη την ΠεΕ, παρά το γεγονός ότι το κλίμα και η
τοπογραφία ευνοεί τη βλάστηση.
Στην ΠεΕ περιλαμβάνεται η συνοικία του Προμηθέα, που παρά την μεγάλη εγγύτητά της με το ιστορικό
κέντρο, εμφανίζει προβληματική οργανική σύνδεση με αυτό.
Στην ΠεΕ υπάρχουν αυξημένα κοινωνικά προβλήματα και συγκέντρωση ευάλωτων και μειονεκτικών
ομάδων, όπως διαπιστώνει κανείς από τις υφιστάμενες δράσεις και ανάγκες των φορέων που
δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν.
Στην ΠεΕ υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές που αφορούν την ήπια μετακίνηση και την
προσβασιμότητα, ιδίως σε περιοχές γύρω από σχολεία
Τέλος, το ιστορικό κέντρο της Βέροιας ήταν περιοχή μελέτης στο πρόγραμμα URBACT (βλ. παρακάτω
2.3).

2.1.1. Ακριβή όρια της Περιοχής Εφαρμογής
Η Περιοχή Εφαρμογής (ΠεΕ) ορίζεται ως το τμήμα της πόλης της Βέροιας (Δημοτική Ενότητα Βέροιας) που
περικλείει το εμπορικό – ιστορικό κέντρο, την κοίτη και την παρόχθια ζώνη του Τριποτάμου καθώς και τη
συνοικία του Προμηθέα στην αντίπερα όχθη. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους κηρυγμένους ιστορικούς
τόπους (Μπαρμπούτα, Παναγία Δεξιά, Κυριώτισσα, Κοντογεωργάκη) της πόλης, το εμπορικό κέντρο, καθώς
και την χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους παραποτάμια ζώνη. Η ΠεΕ περικλείει
178,75 εκτάρια (1.787,5 στρέμματα), δηλαδή περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης της πόλης της Βέροιας (454
εκτάρια), και ορίζεται από τις εξής οδούς, ξεκινώντας από το ΒΔ άκρο της: 25 ης Μαρτίου – Καλής Παναγιάς –
Σταδίου – Παυσανίου – Θεσσαλονίκης – Βενιζέλου – Βερμίου – Αγ. Αντωνίου – Κεντρικής – Μαλακούση –
Βενιζέλου – Ελιάς – Ανοίξεως – Πιερίων – Μπουμπουλίνας – Καραϊσκάκη – Αφροδίτης – Γηροκομείου –
Τσούλκα – Καπετάν Λιόλιου – Δήμητρας – Πινδάρου – Αγαμέμνονος – Καραδήμου – Φωκίωνος – Ακροπόλεως.
Στη δυτική παρειά της, η ΠεΕ ταυτίζεται με τα όρια του Σχεδίου Πόλης. Στο βορρά, συνορεύει με την
Πολεοδομική Ενότητα (ΠοΕ) 18 (συνοικισμός Εργοχωρίου). Ανατολικά, εν μέρει ταυτίζεται με το όριο του
Σχεδίου Πόλης και στο μεγαλύτερο μήκος της με τις ΠοΕ 3 και 6, όπου κατά την προηγούμενη Προγραμματική
Περίοδο υλοποιήθηκε το έργο της Αστικής Ανάπλασης (περιοχή Ελιάς). Τέλος, στη νότια παρειά της, η ΠεΕ
συνορεύει με τις Πολεοδομικές Ενότητες 13 και 12, και με το όριο των πρώην στρατοπέδων του Β’ Σώματος
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Στρατού (περιοχή εκτός σχεδίου). Οι τρεις κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι, καταλαμβάνουν το 7% (115 στρ.) της
έκτασης της ΠεΕ και περιλαμβάνουν 157 διατηρητέα κτίρια (το 52% της πόλης) και 23 ναούς. Εντός των ορίων
της ΠεΕ συγκεντρώνεται το ¾ των διατηρητέων κτιρίων της πόλης (180 από 240 περίπου)1. Οι θεσμοθετημένες
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εντός της ΠεΕ καλύπτουν έκταση 342,8 στρεμμάτων και αντιστοιχούν στο
19% της έκτασής της: πρόκειται για την κοίτη και τις παρόχθιες ζώνες του ποταμού Τριπόταμου που διασχίζει
την πόλη.

2.1.2. Διοικητικές ενότητες που περιλαμβάνονται
Η ΠεΕ ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας. Περιλαμβάνει
ολόκληρες τις ΠοΕ 1,2,5,7,9,10, καθώς και τμήμα της 8 και της 11 και ένα πολύ μικρό τμήμα της ΠοΕ 12.

2.1.3. Υφιστάμενη κατάσταση
α.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ο πληθυσμός στην ΠεΕ (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) ανέρχεται σε 16.674 άτομα, δηλαδή αντιστοιχεί
στο 1/3 περίπου του πληθυσμού της Δ.Ε. Βέροιας (48.306 άτομα). Ο δείκτης γήρανσης στην ΠεΕ είναι 1,25 –
δηλαδή, είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τον δείκτη γήρανσης στην Δ.Ε. Βέροιας, που είναι 1,17,
μικρότερος του μέσου όρου της χώρας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η ΠεΕ περιλαμβάνει τους κηρυγμένους
ιστορικούς τόπους Μπαρμπούτας - Παναγίας Δεξιάς και Κυριώτισσας, όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό
ηλικιωμένων. Στις γειτονιές αυτές οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται σε 2001 άτομα (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή
2011). Ο δείκτης γήρανσης, ειδικά στους θύλακες αυτούς, είναι εξαιρετικά υψηλός: στην Μπαρμπούτα Παναγία Δεξιά είναι 2,9 και στην Κυριώτισσα 2,44. Ο υψηλός δείκτης γήρανσης του πληθυσμού στις
κηρυγμένες ιστορικές περιοχές οφείλεται στην εμφανή τάση εγκατάλειψης των θυλάκων αυτών από τον
πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας και τις νέες οικογένειες. Αυτό συνδέεται και με τον ιδιαίτερα αυξημένο δείκτη
εξάρτησης των συγκεκριμένων περιοχών (0,64).
Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, το 23,36% του πληθυσμού της ΠεΕ έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (απολυτήριο δημοτικού), το 17,76% έχει απολυτήριο λυκείου, το 16,02% έχει πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ. Ένα
ποσοστό 4,54% του συνολικού πληθυσμού της ΠεΕ εγκατέλειψε το Δημοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και
ανάγνωση και το 1,39% δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο πόλης για
αυτούς που εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση είναι 4,24% και για τους
αναλφάβητους 1,42%.

β.

Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Στην ΠεΕ λειτουργούν οκτώ νηπιαγωγεία, δέκα Δημοτικά Σχολεία και ένα Γυμνάσιο. Ο συνολικός μαθητικός
πληθυσμός της ΠεΕ είναι 2.464 παιδιά. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαθητών υπάρχει στον συνοικισμό του
Προμηθέα, όπου στο Ειδικό Σχολείο, στα δύο Νηπιαγωγεία, στα δύο Δημοτικά Σχολεία και στο ένα Γυμνάσιο
που υπάρχουν εκεί, φοιτούν 906 παιδιά (37% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της ΠεΕ). Ως προς τις
υποδομές εκπαίδευσης, η κατάσταση των κτηρίων είναι γενικά υποβαθμισμένη (τα περισσότερα είναι παλαιά,
ενεργοβόρα κτήρια), και κυρίως οι προσβάσεις στα σχολεία (δρόμοι, κυκλοφοριακοί κόμβοι) είναι
προβληματικές και επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών (βλ. παρακάτω 2.1.3.στ). Άλλοι φορείς
1

Έργο “LINKS – Future proof historic centres” με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα URBACT 2010-2013, σσ . 17-23.
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εκπαίδευσης στην ΠεΕ είναι το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, το
Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης που προσφέρει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές
Γυμνασίου – Λυκείου, που είναι παιδιά άπορων οικογενειών, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και η Δημοτική
Βιβλιοθήκη «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
Εντός της ΠεΕ βρίσκονται οι δημοτικές δομές παροχής κοινωνικής πρόνοιας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
και αντιμετώπισης της φτώχειας: η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, το Νομικό Πρόσωπο ΚΑΠΠΑ Δήμου
Βέροιας (που περιλαμβάνει τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και εποπτεύει το ΚΗΦΗ και το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι»), το Δημοτικό Ιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το ΚΕΠ Υγείας,
και το υπό ίδρυση (έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ/ΚΜ) Κέντρο Κοινότητας. Ακόμη, η ΠεΕ συγκεντρώνει πληθώρα μη
κρατικών/δημοτικών φορέων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, όπως το Σωσσίδειο Γηροκομείο, το
Κοινωνικό Συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης, η «Πρωτοβουλία για το Παιδί», ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης
«Έρασμος», το Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες.
Λόγω της κρίσης, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας (βλ. παρακάτω 2.1.3.ε) και
απευθύνονται για βοήθεια στις δομές πρόνοιας (δημοτικές και μη) αυξάνεται συνεχώς, όπως επίσης αυξάνεται η
ζήτηση για ενισχυτική διδασκαλία στον τομέα της εκπαίδευσης.
Στον τομέα της ψυχικής υγείας, εντός της ΠεΕ λειτουργούν οι δύο μοναδικές – σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας – δομές παροχής στήριξης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο: ο ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός» και ο Σύλλογος Οικογενειών
και Φίλων Ψυχικής Υγείας (ΣΟΦΨΥ). Το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ανάγκη των υπηρεσιών αυτών είναι
2-3% αλλά στην πραγματικότητα, λόγω των δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, υπολογίζεται ότι το 1020% του πληθυσμού ενδέχεται να παρουσιάσει, στη διάρκεια της ζωής του, ψυχικά προβλήματα. Στη Βέροια,
όπως και σε όλη την Ημαθία, είναι ιδιαίτερα οξύ το πρόβλημα της απουσίας οποιασδήποτε δημόσιας δομής
στον τομέα Ψυχικής Υγείας (υπηρετεί μόνον ένας ψυχίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας). Για το λόγο αυτό,
συνυπογράφηκε πρόσφατα (16/5/2016) από διάφορους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της
Αντιπεριφέρειας Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας, «Κείμενο Ομοφωνίας» με αίτημα την ανάπτυξη «ενός
Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα παρέχει ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ποιοτικές
υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όσους έχουν ανάγκη».
Ως προς την παραβατικότητα, εντός της ΠεΕ, οι παραβατικές συμπεριφορές (χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ)
εντοπίζονται χωρικά: στην παραποτάμια διαδρομή της οδού Ολγάνου και στις διατηρητέες συνοικίες
(Κυριώτισσας και Παναγίας Δεξιάς), ιδίως σε σημεία και δρόμους με ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον
(κατεστραμμένα – ερημωμένα κτήρια, έλλειψη φωτισμού κτλ).

γ.

Διάρθρωση οικονομίας

Οικονομικά, η ΠεΕ είναι κατά βάση έδρα του τριτογενούς τομέα της πόλης: συγκεντρώνει καταστήματα λιανικού
εμπορίου, δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (τράπεζες, σχολές, φροντιστήρια,
κομμωτήρια κλπ.) και παροχής εστίασης (ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, καφέ, μπαρ). Στην ΠεΕ λειτουργούν δύο
ξενοδοχεία (στην περιοχή της Ελιάς) και 4 ξενώνες (μέσα στη διατηρητέα συνοικία της Μπαρμπούτας).
Δευτερευόντως, μέσα στην Παλιά Αγορά, επιβιώνουν ακόμη εργαστήρια μεταλλουργικής επεξεργασίας
(«τενεκετζίδικα») και μικρές βιοτεχνίες παραδοσιακών τροφίμων (φύλλου πίτας, τυροκομικών, ζυμαρικών).
Ειδικά στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης, που περιλαμβάνει την Παλιά Αγορά και περικλείεται από τις
οδούς Τρύφωνος – Πλατάνων – Μεγ. Αλεξάνδρου – Βενιζέλου – Μητροπόλεως, έγινε πρόσφατα (Οκτώβριος
2016), αναλυτική καταγραφή των καταστημάτων ως προς τη χρήση τους, από τον Δήμο Βέροιας. Από τα 501
καταστήματα της περιοχής, τα 111, δηλαδή σε ποσοστό 22%, ήταν κλειστά (κενά). Από τα καταστήματα που

10

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Β’ ΣΤΑΔΙΟΥ

λειτουργούν, το 81% (315) είναι εμπορικά, το 13% είναι εστιατόρια ή καφέ, ενώ τα υπόλοιπα στεγάζουν
διάφορες λειτουργίες (φαρμακεία, κομμωτήρια, γραφεία, τράπεζες). Από την καταγραφή αυτή συμπεραίνουμε:
1) Το πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας των επιχειρήσεων στην ΠεΕ, δεδομένου ότι πριν από την
οικονομική κρίση το εμπορικό κέντρο είχε πληρότητα, και μάλιστα οι τιμές των ενοικίων ήταν πολύ υψηλές
(Πηγή: Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας).
2) Τη στροφή των τοπικών επιχειρήσεων στους κλάδους της εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια – καφέ),
που σήμερα συγκροτούν το 13% όλων των χρήσεων στο εμπορικό κέντρο, ενώ πριν το 2008 ήταν εξαιρετικά
σπάνια αυτή η χρήση.

δ.

Απασχόληση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011), στο σύνολο του πληθυσμού της ΠεΕ (16.674 κάτοικοι)
ως απασχολούμενοι καταγράφηκαν 5.336 άτομα δηλαδή το 32% των κατοίκων. Από αυτούς, οι 3.076 ήταν
άνδρες (ποσοστό 57,6%) και οι 2.260 γυναίκες (ποσοστό 42,4%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων
απασχολείται στο λιανικό εμπόριο (κωδικός οικονομικής δραστηριότητας 47), και ακολουθούν η βιομηχανία
τροφίμων (κωδ.10, 8,70%), κατασκευές κτιρίων (κωδ. 41, 6,75%) και δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
(κωδ.56, 5,90%).
Οι άνεργοι στην ΠεΕ, κατά την απογραφή του 2011, ήταν 1.664 άτομα, δηλαδή το ποσοστό ανεργίας ήταν
23,55%, μεγαλύτερο κατά 1,7% από τον μέσο όρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (21,8%). Το
μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ανέργων καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 20-19 (69,71% του συνόλου των
νέων ανέργων) και στην ηλικιακή ομάδα 30-39 (ποσοστό 17,01% του συνόλου των νέων ανέργων).
Ιδιαίτερα βεβαρυμμένες εμφανίζονται οι κηρυγμένες διατηρητέες συνοικίες όπου η ερημοποίηση, η γήρανση του
πληθυσμού και τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης καταγράφονται έντονα στα στατιστικά στοιχεία της
απογραφής του 2011. Στο σύνολο του πληθυσμού των διατηρητέων συνοικιών το 29,09% είναι απασχολούμενοι
και το 30,68% συνταξιούχοι. Ένα ποσοστό του πληθυσμού (6,80%) καταγράφηκε στην απογραφή ως πρώην
απασχολούμενοι ή νεοεισερχόμενοι στην ανεργία.
Αναμφισβήτητα, από το 2011 έως σήμερα, η κατάσταση στην απασχόληση έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω
της παρατεταμένης κρίσης, Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Ιούλ. 2011-Ιούλ. 2016), για όλο τον Δήμο Βέροιας (ο
ΟΑΕΔ δεν διαθέτει στοιχεία εξειδικευμένα ανά περιοχή κατοικίας), η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων
ανέρχεται στο +56,6%, δηλαδή εμφανίζεται σημαντικά μεγαλύτερη από το αντίστοιχο ποσοστό της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (+43,6%) και της ΠΚΜ (+41,9%). Οι βραχυχρόνια άνεργοι παρουσιάζουν
σχετικά μικρή αύξηση (1,1%) για την ίδια περίοδο, ωστόσο και αυτή θεωρείται υψηλή συγκρινόμενη με τις
αρνητικές μεταβολές στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (-4,5%) και την ΠΚΜ (-13,5%).
Η αύξηση των μακροχρόνια άνεργων γυναικών στον Δήμο Βέροιας (Ιούλιος 2011 - Ιούλιος 2016), που ανέρχεται
στο 40,2% εμφανίζεται σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (30,5%).
Χαμηλότερο είναι το ποσοστά αύξησης των βραχυχρόνια άνεργων γυναικών για το ίδιο διάστημα που
κυμαίνεται στο 15,8% και είναι αυξημένο σε σχέση με το συνολικό αντίστοιχο ποσοστό της Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας (11,1%). Το ποσοστό των μακροχρόνια νέων ανέργων ηλικίας 15-29 στον Δήμο Βέροιας
παρουσιάζει αύξηση κατά 31,1% στο διάστημα από Ιούλιο 2011 έως Ιούλιο 2016 μεγαλύτερο από αυτό της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που ανέρχεται σε ποσοστό 24,6%.

ε. Κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού
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Τα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η φτώχεια και ο κίνδυνος του
κοινωνικού αποκλεισμού εντείνονται στον Δήμο Βέροιας και ιδιαίτερα εντός της πόλης. Το 2015, εκδόθηκαν 203
νέα βιβλιάρια ανασφαλίστων, το Κοινωνικό Φαρμακείο εξυπηρέτησε 319 άτομα, ενώ το Κοινωνικό Ιατρείο
εξυπηρέτησε 446 περιστατικά, με την πλειονότητά τους να αφορούν παιδιατρικά (141: 31,6%), οδοντιατρικά (61:
13,7%), δερματολογικά (47: 10,5%) και καρδιολογικά (30: 6,7%) περιστατικά (στοιχεία Κοινωνικής Υπηρεσίας
του Δ. Βέροιας, 2015). Ήδη, στους πρώτους εννέα μήνες του 2016 (1/1-30/9/2016), το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει
εξυπηρετήσει 324 άτομα, ενώ το Κοινωνικό Ιατρείο 248 περιστατικά.
Η επιτυχημένη δράση των ήδη υφιστάμενων μη κρατικών/δημοτικών φορέων στην ΠεΕ (βλ. παραπάνω 2.1.3.β)
απευθύνεται στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων / ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, παιδιών σε κίνδυνο, ατόμων με ειδικές δεξιότητες, ατόμων με ψυχικές ασθένειες).
Ωστόσο, διαπιστώνεται συνεχής αύξηση των ατόμων που προσφεύγουν σε αυτές, συνέπεια και της
γενικευμένης κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Όλες οι δομές έχουν να αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερα
περιστατικά και για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες, χρειάζονται ενίσχυση. Ειδικά
για τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και τις οικογένειές τους, ο κίνδυνος της στιγματοποίησης
και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι έντονος, καθώς δεν υπάρχουν κρατικές δομές παροχής ψυχικής υγείας σε
όλο τον νομό Ημαθίας, εκτός από έναν ψυχίατρο που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας – βλ. και
παραπάνω 2.1.3.β.
Σημειώνεται ότι οι τοπικές μη κρατικές δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας, έχουν επίσης αρχίσει να
δραστηριοποιούνται εθελοντικά και στο Κέντρο Φιλοξενίας Σύρων προσφύγων (hot-spot), που έχει
δημιουργηθεί, από τον Απρίλιο του 2016, στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Αρματολού Κόκκινου, σε απόσταση
4 χιλιομέτρων από την ΠεΕ. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων, τον Οκτώβριο του 2016, ήταν περίπου 400.
Στην πόλη της Βέροιας είναι εγκατεστημένες 86 οικογένειες Ρομά και συνολικά 376 άτομα. Εκτός από τις
οικογένειες που ζουν σε σπίτια εντός του αστικού ιστού (έχουν καταγραφεί 29 οικογένειες αστικοποιημένες), η
μεγάλη πλειονότητα των Ρομά της πόλης κατοικεί σε επαφή με τα όρια της ΠεΕ, σε δύο αυτογενείς
καταυλισμούς (Εργοχώρι και Τριφυλλοπάζαρο). Και οι δύο περιοχές είναι εκτός σχεδίου αλλά ειδικά ο
καταυλισμός του Εργοχωρίου δεν έχει καν τις στοιχειώδεις υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικό
ρεύμα). Οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών Ρομά στα όριά της καθιστούν την ΠεΕ περιοχή υψηλού κινδύνου
για εκδήλωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Η χαμηλή πρόσβαση σε ανελαστικά κοινωνικά αγαθά
και οι συνθήκες ακραίας φτώχειας στην οποία διαβιούν οι Ρομά, δημιουργούν ένα συνεχές «σπιράλ»
εσωστρέφειας και παραβατικών συμπεριφορών στην ΠεΕ και την πόλη. Σύμφωνα με πρόσφατη (Νοέμβριος
2016) απογραφική έρευνα στο Εργοχώρι, στα πλαίσια Εμπειρογνωμοσύνης για τον σχεδιασμό Τοπικού
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την χωρική εδραιοποίηση και κοινωνική ένταξη των Ρομά στη Βέροια, που
εκπόνησε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Οικοκοινωνία», οι διαβιούντες στον καταυλισμό είναι 46
οικογένειες και 230 άτομα, εν των οποίων τα 141 είναι ανήλικοι (έως 18 ετών), δηλ. ποσοστό 62%. Από τα
παιδιά του καταυλισμού, μόνο τα 29 πηγαίνουν στο σχολείο, και αυτά όχι όλες τις μέρες. Ένα ποσοστό 58,4%
των παιδιών του καταυλισμού ξεκίνησαν το σχολείο αλλά σταμάτησαν να πηγαίνουν. Από τους ενήλικους –
αρχηγούς των οικογενειών, πάνω από το 95% δεν γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει ελληνικά. Ο
αναλφαβητισμός και η διαρροή των ανηλίκων από τη σχολική εκπαίδευση είναι βασικές αιτίες των
προβλημάτων ενσωμάτωσης που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, και απαιτείται ενεργός δράση προς την κατεύθυνση
της σταδιακής κοινωνικής ένταξής τους, κυρίως όσον αφορά τον νέο πληθυσμό (παιδιά και έφηβοι), ώστε να
υπάρξουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

στ. Επάρκεια σε βασικές υποδομές
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Ως προς το οδικό δίκτυο, η ΠεΕ περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες κυκλοφορίας στην πόλη (οδοί
Μητροπόλεως, Θωμαΐδου, Βενιζέλου, Ακροπόλεως, τμήματα των οδών Πιερίων, Θεσσαλονίκης, Σταδίου και 16 ης
Οκτωβρίου) και εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία που συνδέει την κεντρική περιοχή με τις γύρω συνοικίες
της πόλης, εκτός όμως από εκείνην του Προμηθέα. Πρόσφατα (2015) εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη
Βέροια, που εκτός από την ανάγκη για αλλαγές ροής και μονοδρομήσεις, διαπιστώνει την προβληματική
κατάσταση πολλών κόμβων, την απουσία ασφαλών διαβάσεων και την υπολειμματική χρήση του ποδηλάτου.
Εντός της ΠεΕ βρίσκεται τμήμα της οδού Πιερίων (στο ΝΑ της άκρο), από όπου γίνεται η κύρια σύνδεση της
πόλης με Θεσσαλονίκη και Κοζάνη μέσω της Εγνατίας οδού. Στο σημείο της συμβολής της οδού Πιερίων με τις
οδούς Ανοίξεως, Θωμαΐδου και Αγίου Δημητρίου, παρατηρείται και η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή φόρτιση,
επιβαρύνοντας σημαντικά την περιοχή και ειδικά την κινητικότητα γύρω από το 12ο Δημοτικό Σχολείο.
Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή του 4ου Δ.Σ. (το οποίο βρίσκεται κοντά στη συμβολή της οδού
Σταδίου και Παυσανίου, όπου και γίνεται η είσοδος της πόλης από τη Νάουσα), και στις περιπτώσεις του 5ου
Δ.Σ. και του 8ου & Ειδικού Σχολείου στον Προμηθέα, επί της οδού Ακροπόλεως (η οποία λειτουργεί ως νότια
παράκαμψη της πόλης). Χαρακτηριστικό του υπέρμετρου κυκλοφοριακού φόρτου είναι ότι στα ίδια αυτά σημεία
παρατηρείται αυξημένη ηχορύπανση (βλ. παρακάτω 2.1.3.ζ). Έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, καθώς η
δυσχερής και επικίνδυνη πρόσβαση των πεζών και ειδικά των παιδιών στα σχολεία επιτείνει τη χρήση του
αυτοκινήτου από τους γονείς για τις μετακινήσεις προς και από το σχολείο (καθώς δεν υπάρχει ασφάλεια για τα
παιδιά ώστε να περπατήσουν μόνα). Απαιτείται, στα σημεία αυτά, μια παρέμβαση που να περιλαμβάνει
υποδομές και ρυθμίσεις ώστε να προωθηθεί η ήπια μετακίνηση στις περιοχές των σχολείων, τόσο για την οδική
ασφάλεια όσο και για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης.
Η Βέροια δεν διαθέτει φυσικό αέριο, αν και όλες πλέον οι οικοδομές (μετά το 2004) διαθέτουν εσωτερικό δίκτυο
φυσικού αερίου. Οι ανάγκες σε θέρμανση καλύπτονται με πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, pellet και ξύλα. Παρότι
στην απογραφή κτηρίων του 2011 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) φαίνεται ότι στις διατηρητέες περιοχές/ιστορικούς τόπους,
τα νοικοκυριά σε ποσοστό 94% περίπου έχουν το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας, στην πραγματικότητα σήμερα
πολλές κατοικίες χρησιμοποιούν ξύλο ως πηγή θέρμανσης, λόγω της οικονομικής κρίσης, με άμεσες συνέπειες
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στις γειτονιές αυτές.

ζ.

Φυσικό περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Η ΠεΕ διασχίζεται από τον ποταμό Τριπόταμο, καθοριστικό στοιχείο για το φυσικό περιβάλλον, για το κλίμα
αλλά και για την αστική συγκρότηση της πόλης. Η παραποτάμια ζώνη είναι χαρακτηρισμένη «περιοχή
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», με έκταση 343 στρέμματα, περίπου. Το ανάγλυφο της παραποτάμιας ζώνης και
κυρίως οι έντονες υψομετρικές διαφορές δημιουργούν δυσχέρειες στην πρόσβαση στην κοίτη, αλλά υπάρχουν
περιοχές όπως της Μπαρμπούτας που ενδείκνυνται για δημιουργία φυσιολατρικών μονοπατιών, όπως επίσης
και για την ανακάλυψη των λαξευτών τάφων – ασκηταριών στις παρειές της κοίτης.
Λόγω του Τριποτάμου, η Βέροια κατατάσσεται στις περιοχές Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
(Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2012). Στην πόλη έχουν σημειωθεί ιστορικά σημαντικές πλημμύρες, με σοβαρότερη
εκείνη που συνέβη τη δεκαετία του 1930, όταν η στάθμη του ποταμού ανέβηκε τόσο πολύ που καταστράφηκε η
γέφυρα της Χάβρας (εντός της ΠεΕ). Από τον Δήμο Βέροιας έχει ανατεθεί, και βρίσκεται στο στάδιο των
εγκρίσεων, η Αντιπλημμυρική Μελέτη Τριποτάμου, που θα περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά έργα εντός της ΠεΕ και
διαμορφώσεις τοπίου. Η ρύπανση του ποταμού εντός της ΠεΕ προέρχεται από μικρό αριθμό αποχετεύσεων
κτηρίων στην περιοχή της Μπαρμπούτας που δεν έχουν συνδεθεί με το κλειστό δίκτυο της ΔΕΥΑΒ.
Εκτός από τη ζώνη του Τριποτάμου, εντός της ΠεΕ υπάρχουν διάσπαρτοι χώροι φυσικού πρασίνου, όπως ο
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λόφος του Γηροκομείου, που επίσης ενδείκνυται για διαδρομές αναψυχής, καθώς και χώροι αστικού πρασίνου
και αναψυχής, όπως μικρά πάρκα και χώροι παιχνιδιού (παιδικές χαρές). Η έκταση των θεσμοθετημένων
χώρων αστικού πρασίνου εντός της ΠεΕ ανέρχεται σε 23.454 τ.μ., επομένως ο δείκτης πρασίνου για την ΠεΕ
είναι 1,4 τ.μ./κάτοικο. Η έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», δεν
συνυπολογίζεται καθώς δεν αποτελεί αστικό πράσινο.
Στην ΠεΕ υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικού θορύβου (ηχορύπανσης), τα οποία τεκμηριώνονται από
μετρήσεις που έγιναν επί 16 μήνες (Ιανουάριος 2004 – Ιούνιος 2005), στα πλαίσια του έργου «Οργάνωση
Παρατηρητηρίου Θορύβου στο Δήμο Βέροιας», στα πλαίσια του Ε.Π. «Περιβάλλον». Σε τέσσερις κόμβους (βλ.
και 2.1.3.στ) και συγκεκριμένα στις οδούς Μητροπόλεως, Βενιζέλου, Πιερίων και Ακροπόλεως, η τιμή Lden
(στάθμη θορύβου με μετρήσεις 24ης περιόδου) ήταν από 74,1 dB (η υψηλότερη - σταθμός Βενιζέλου) έως 69,5
dB (η χαμηλότερη – σταθμός Ακροπόλεως). Επομένως, ο περιβαλλοντικός θόρυβος στα σημεία αυτά της
ΠεΕ (θόρυβος που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την τροχοφόρα κυκλοφορία) ξεπερνά κατά πολλές
μονάδες τα αποδεκτά όρια, που σύμφωνα με την οδηγία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας («Οδηγός
μέγιστων επιτρεπτών τιμών για την ηχορύπανση σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα» WHO, 2008a), είναι τα 50 dB.
Σημειωτέον ότι από 55 dB και άνω θεωρείται ότι ο αστικός θόρυβος προκαλεί «σοβαρή ενόχληση μέρα και
νύχτα».
Ως προς την κλιματική αλλαγή, στην ΠεΕ στοιχεία επιβαρυντικά είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας στα
σχολικά κτήρια, που οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και η δημιουργία θερμικής νησίδας
που προκαλείται από τα αδιαπέραστα υλικά στις αυλές των σχολείων και επιβαρύνει το μικροκλίμα. Οι σχολικές
αυλές εντός της ΠεΕ έχουν συνολική έκταση περίπου ένα εκτάριο (9.729 τετραγωνικά μέτρα) και είναι σχεδόν
εξ ολοκλήρου καλυμμένες με αδιαπέραστες επιφάνειες (τσιμέντο) και χωρίς πράσινο. Όσον αφορά την
ενεργειακή συμπεριφορά των σχολικών κτηρίων, εντοπίζεται πρόβλημα στα Δημοτικά Σχολεία: 2ο, 3ο-14ο, 5ο, 8ο
και Ειδικό, 12ο και 16ο, και στο 2ο Γυμνάσιο, που λόγω παλαιότητας και/ή τεχνολογίας κατασκευής είναι
ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Επίσης επιβαρυντική για την κλιματική αλλαγή είναι η αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου
στην ΠεΕ, λόγω επίσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για καθημερινές μετακινήσεις που θα
μπορούσαν να γίνονται με τα πόδια ή με ποδήλατο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μετακινήσεις των
παιδιών από και προς το σχολείο, όπου η συνήθεια της μεταφοράς από τους γονείς με το αυτοκίνητο
δημιουργεί, εκτός από κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κόμβους και επισφαλείς συνθήκες για τους πεζούς (βλ.
παραπάνω 2.1.3.στ), ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Στην κατεύθυνση λήψης μέτρων για την κλιματική αλλαγή, ο Δήμος Βέροιας βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Επίσης συμμετέχει στο
Mayors’ Adapt και πρόκειται να εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, που
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, ώστε να συμμετέχει στο Σύμφωνο των
Δημάρχων.

η.

Δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον

Στην ΠεΕ βρίσκονται οι δύο κεντρικές πλατείες της πόλης (Ωρολογίου και Δημαρχείου) και ο κυριότερος χώρος
πρασίνου (περιοχή φυσικού κάλλους) που είναι η ζώνη του Τριποτάμου. Η πιο σημαντική παραποτάμια
διαδρομή είναι ο πεζόδρομος της οδού Ολγάνου μεταξύ των γεφυρών Καραχμέτ και Χάβρας, απέναντι από την
Εβραϊκή συνοικία (Μπαρμπούτα), όπου οι υφιστάμενες διαμορφώσεις (δάπεδα, καθιστικά, φωτιστικά) είναι,
λόγω παλαιότητας και φθορών, σε μεγάλο βαθμό απαξιωμένες (βλ. Παράρτημα, «Φωτογραφική τεκμηρίωση»,
εικ. 1). Σημειωτέον ότι στις όχθες του Τριποτάμου δεν υπάρχουν άλλοι λειτουργικοί χώροι αναψυχής λόγω της
μεγάλης κλίσης του πρανούς («Φωτογραφική τεκμηρίωση», εικ. 2). Στην ΠεΕ λειτουργούν έξι παιδικές χαρές,
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τρεις στο κέντρο και τρεις στον Προμηθέα, καθώς και ένας ανοικτός χώρος άθλησης στην περιοχή «Εβραίικα
Μνήματα». Γενικά, στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές, δρόμους) δεν υπάρχει αρκετό
πράσινο, παρότι το κλίμα της πόλης ευνοεί τη βλάστηση.
Εντός της ΠεΕ βρίσκονται οι τέσσερις διατηρητέες συνοικίες (κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι) της Μπαρμπούτας,
της Παναγίας Δεξιάς, της Κυριώτισσας και της οδού Έλλης - οδού Κοντογεωργάκη (συνοικία Μακαριώτισσας),
καθώς και η περιοχή της Παλιάς Αγοράς. Συνολικά στην ΠεΕ υπάρχουν περισσότερα από 180 διατηρητέα
κτήρια, τα οποία εντοπίζονται εντός των κηρυγμένων περιοχών, εκ των οποίων ξεχωρίζουν το Αρχοντικό
Σαράφογλου στην Κυριώτισσα και τα τρία αρχοντικά της Εβραϊκής Συνοικίας (Μπαρμπούτας). Από το σύνολο
των κτηρίων των διατηρητέων περιοχών (411) το 19,46% έχει κτιστεί προ του 1919 ενώ το 18% μεταξύ 19191945. Στις διατηρητέες περιοχές, τόσο η κατάσταση των κτηρίων που είναι σε εγκατάλειψη, όσο και του
δημόσιου χώρου, δημιουργούν μια εικόνα έντονης αισθητικής υποβάθμισης (βλ. Παράρτημα, «Φωτογραφική
τεκμηρίωση», εικ. 3 έως 5), όπως έχει διαπιστωθεί και στη μελέτη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης: Ιστορικό Κέντρο
Βέροιας» στα πλαίσια του URBACT II (βλ. παρακάτω 2.3).
Στην ΠεΕ είναι συγκεντρωμένος ο αρχιτεκτονικός και μνημειακός πλούτος, μάρτυρας της μακραίωνης ιστορίας
της Βέροιας, που είναι και ο σημαντικότερος τουριστικός πόρος για την πόλη. Στον «Διαρκή Κατάλογο των
κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος» του Υπουργείου Πολιτισμού, οι κηρύξεις
μνημείων που αφορούν τη Βέροια (και η μεγάλη τους πλειονότητα βρίσκονται μέσα στην ΠεΕ) είναι: 58
θρησκευτικοί χώροι και 57 αστικά κτήρια (πηγή: listedmonuments.culture.gr). Αναμφισβήτητα, η πυκνότητα
των μνημείων εντός της ΠεΕ, στο τμήμα του ιστορικού κέντρου, είναι εντυπωσιακή και μοναδική, θα λέγαμε,
στην Ελλάδα, καθώς ο επισκέπτης ανακαλύπτει, πραγματικά σε κάθε του βήμα, τα ίχνη από διαφορετικές
ιστορικές περιόδους της πόλης. Τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος εντός της ΠεΕ είναι: ο Πύργος της
Ακρόπολης και τμήματα του ΝΑ τείχους της Βέροιας, 34 κηρυγμένοι βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί,
μεταξύ των οποίων η επιβλητική Παλαιά Μητρόπολη που αποκαταστάθηκε υποδειγματικά και άνοιξε για το
κοινό το καλοκαίρι του 2016, οθωμανικά μνημεία όπως το Ορτά Τζαμί, το Μεντρεσέ Τζαμί και οι Δίδυμοι
Λουτρώνες, καθώς και η Εβραϊκή συνοικία (Μπαρμπούτα), η ιστορική Συναγωγή της Βέροιας και το Βήμα του
Αποστόλου Παύλου. Από τη νεότερη εποχή, σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελούν το νεοκλασικό
Δημαρχείο και το κτήριο Ρακτιβάν (πρώην Δικαστήρια) στην Πλατεία Ωρολογίου. Εντός της ΠεΕ βρίσκεται
επίσης το Βυζαντινό Μουσείο, στις παρυφές του νότιου τείχους της πόλης και πολύ κοντά στη συνοικία της
Κυριώτισσας. Η επισκεψιμότητα του Βυζαντινού Μουσείου, ιδίως εξαιτίας της ανόδου της τουριστικής κίνησης
που έχει φέρει η αύξηση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών (Βεργίνα) και του
Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης, έχει επίσης ανοδική τάση: μέσα στη δεκαετία 2005-2015 έχει σχεδόν
τριπλασιαστεί. Ο αριθμός των επισκέψεων για το 2015 ήταν 4.641.
Στην ΠεΕ υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων (στις διατηρητέες συνοικίες και στο εμπορικό κέντρο), στους
οποίους, όμως, σε πολλά σημεία οι επιστρώσεις είναι κατεστραμμένες και γίνεται παραβίαση – για διέλευση και
στάθμευση – από αυτοκίνητα. Ειδικά τα σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλούν ιδιαίτερη αισθητική υποβάθμιση,
ειδικά γύρω από τα μνημεία (βλ. Παράρτημα, «Φωτογραφική τεκμηρίωση», εικ. 6 έως 9). Δεν υπάρχουν
ποδηλατόδρομοι, αν και η χρήση του ποδηλάτου έχει αυξητικές τάσεις μεταξύ των εφήβων και των νέων της
πόλης. Ο αστικός ιστός προσφέρεται για ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών, ιδίως για σύνδεση του ιστορικού
κέντρου με τη συνοικία του Προμηθέα, μέσω των γεφυρών του Τριπόταμου που συνδέουν τις δύο περιοχές.

θ.

Πολεοδομική οργάνωση, χρήσεις γης

Όσον αφορά το σύνολο της πόλης της Βέροιας (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ απογραφής 2011), ο πληθυσμός ανέρχεται σε
43.158 άτομα και η έκτασή της 454 εκτάρια (ha), άρα η αστική πυκνότητα είναι 95 κάτοικοι/ha. Ειδικά η Περιοχή
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Εφαρμογής έχει έκταση 178,75 εκτάρια (ha), δηλαδή αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της συνολικής έκτασης της
πόλης της Βέροιας, και συγκεντρώνει πληθυσμό 16.674 άτομα. Αν από την έκταση αυτή αφαιρεθεί η επιφάνεια
των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (34,3 ha), προκύπτει ότι η έκταση της πολεοδομημένης περιοχής
εντός της ΠεΕ είναι 144,45 ha, επομένως η πληθυσμιακή πυκνότητα μέσα στην ΠεΕ είναι 115,43 άτομα/ha,
στοιχείο που την κατατάσσει στην κατηγορία των πυκνοδομημένων αστικών περιοχών (πυκνότητα άνω των
100 ατόμων/εκτάριο).
Ολόκληρη η ΠεΕ βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Βέροιας, περιλαμβάνει
ωστόσο σημαντικά τμήματα στα οποία δεν έχει υλοποιηθεί η ρυμοτομία. Σε επαφή με την ΠεΕ, στο νοτιοδυτικό
άκρο της, βρίσκεται το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο "Μακεδονομάχου Καπετάν Αμύντα", που είναι πλέον
κενό, μετά τη διάλυση του Β’ Σώματος Στρατού το 2013. Το πρώην στρατόπεδο έχει έκταση 11,65 εκτάρια (ha)
και περιλαμβάνει πολλά κτήρια διαφόρων κατασκευαστικών περιόδων.
Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης στο μεγαλύτερο τμήμα της ΠεΕ περιλαμβάνουν γενική κατοικία, αμιγή κατοικία
(μικρό τμήμα της Περιοχής), τοπικά κέντρα συνοικίας – γειτονιάς, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, περίθαλψης,
πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Την Περιοχή διασχίζει ο ποταμός
Τριπόταμος διαμορφώνοντας περιοχές χαρακτηρισμένες ως περιαστικό πράσινο (ΠΕ 5, 10 και 11). Σημαντικό
στοιχείο της ΠεΕ είναι οι Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης και το εμπορικό κέντρο της πόλης που καταλαμβάνουν
τμήματα των ΠΕ 2,7,9 και 8. Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται σταδιακά. Η
γεωμορφολογία της περιοχής λόγω του ότι διασχίζεται από τον Τριπόταμο δημιουργεί αστικές ασυνέχειες και
επιμέρους αποδιαρθρώσεις του αστικού ιστού που πρέπει να ομαλοποιηθούν.
Οι ιστορικές περιοχές καλύπτουν μια επιφάνεια 115 στρεμμάτων περίπου και αποτελούν το 1/30 της συνολικής
επιφάνειας της πόλης. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν συνολικά 300 κτήρια από τα οποία τα μισά περίπου είναι
χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. Εντός των περιοχών αυτών βρίσκονται και 23 ναοί από τους συνολικά 48
διατηρητέους της πόλης. Συνολικά στις περιοχές αυτές συγκεντρώνονται τα ¾ του συνόλου των διατηρητέων
κτισμάτων της πόλης (180 από τα 240). Οι υφιστάμενες χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων περιλαμβάνουν:
κατοικία, αναψυχή / συνάθροιση κοινού (μπαρ, καφέ, εστιατόρια), γραφεία, θρησκευτικούς χώρους, δημόσια
χρήση, εμπόριο και ξενοδοχεία.
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2.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α.

Σκοπιμότητα ως προς τις Οικονομικές προκλήσεις

Η Περιοχή Εφαρμογής (ΠεΕ) συγκεντρώνει εντός των ορίων της τους δύο σημαντικότερους οικονομικούς
πόρους της Βέροιας: το ιστορικό κέντρο που αποτελεί το τουριστικό κεφάλαιο της πόλης, καθώς περιλαμβάνει
τα μνημεία και τις διατηρητέες γειτονιές και είναι ο κατεξοχήν πόλος έλξης επισκεπτών, και το εμπορικό κέντρο,
όπου συγκεντρώνονται οι τοπικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, στο δίκτυο πεζοδρόμων με επίκεντρο τον
συνεκτικό ιστό της Παλιάς Αγοράς. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αυξημένη ανεργία του πληθυσμού της
ΠΕ, και στη θνησιμότητα των επιχειρήσεων εντός του εμπορικού κέντρου (το 22% των καταστημάτων είναι
κλειστά – στοιχεία Οκτωβρίου 2016).
Η ΣΒΑΑ επικεντρώνεται σε τρεις οικονομικούς στόχους: 1) στην αύξηση των τουριστικών επισκέψεων και την
μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής τουριστών στην πόλη, μέσω της προτεινόμενης αναζωογόνησης των
διατηρητέων γειτονιών και της ανάδειξης του ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα της ΠεΕ· 2) στην ανάκαμψη
των επιχειρήσεων στο εμπορικό κέντρο, μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της προβολής του, με
καινοτόμες δράσεις δικτύωσης και διαμόρφωσης ενιαίας ταυτότητας (open mall)· 3) στην επανένταξη των
ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της «έξυπνης» εξειδίκευσης στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού,
της ενίσχυσης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς της φιλοξενίας και του πολιτισμού, και μέσω της
στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

β.

Σκοπιμότητα ως προς τις Κοινωνικές προκλήσεις

Μέσα στα όρια της ΠεΕ είναι συγκεντρωμένες οι κοινωνικές δομές του Δήμου, που παρέχουν άμεση βοήθεια
σε άτομα και οικογένειες που στερούνται τα μέσα για την καθημερινή τους διαβίωση και ιατρική περίθαλψη. Σε
αυτές απευθύνεται ένας αυξανόμενος αριθμός κατοίκων, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της
ανεργίας, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους μέσω της ΣΒΑΑ. Επίσης μέσα στην ΠεΕ λειτουργούν
εξειδικευμένες δομές από άλλους φορείς που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε
κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού: άτομα με ψυχικές ασθένειες (ΚΟΙΣΠΕ Δεσμός – ΣΟΦΨΥ), γυναίκες
θύματα κακοποίησης («Έρασμος»), παιδιά θύματα βίας (Πρωτοβουλία για το Παιδί), άτομα με ειδικές
δεξιότητες (ΚΕΜΑΕΔ) κλπ. Και αυτές οι δομές δέχονται συνεχώς και περισσότερα περιστατικά και χρειάζονται
στήριξη και ενίσχυση, με στόχο την άρση των ανισοτήτων στην ενεργό κοινωνική ένταξη όσον αφορά τις
μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού. Σκοπός της ΣΒΑΑ είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων,
δημοτικών και ιδιωτικών, που παρέχουν κοινωνική προστασία.
Ζήτημα παραβατικότητας στην ΠεΕ υφίσταται στη χρήση των ερημωμένων σημείων εντός των διατηρητέων
συνοικιών από εξαρτημένα άτομα, που δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας. Η παρέμβαση αναζωογόνησης του
κοινόχρηστου χώρου στις περιοχές αυτές και στην παραποτάμια διαδρομή στοχεύει και στην άρση της
ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει η παραβατικότητα.

γ.

Σκοπιμότητα ως προς τις Δημογραφικές προκλήσεις

Παρότι ο πληθυσμός της πόλης της Βέροιας έχει σημειώσει αύξηση μεταξύ 2001-2011, στην ΠεΕ εντοπίζεται ο
θύλακας των διατηρητέων συνοικιών (Μπαρμπούτα – Παναγία Δεξιά & Κυριώτισσα) όπου έχει σημειωθεί
μείωση του πληθυσμού και αύξηση του δείκτη γήρανσης (2,9 και 2,44 αντίστοιχα στις περιοχές αυτές, έναντι
1,15 στο σύνολο του Δήμου Βέροιας). Η σταδιακή εγκατάλειψη των γειτονιών αυτών δημιουργεί συνθήκες
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ερήμωσης με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις, από την αύξηση της παραβατικότητας (βλ. παραπάνω,
«Κοινωνικές Προκλήσεις») έως τις απώλειες σε τουριστική επισκεψιμότητα. Στόχος της ΣΒΑΑ είναι, μέσω της
βιοκλιματικής αναζωογόνησης των κοινόχρηστων χώρων και της ανάδειξης του οικοπολιτιστικού αποθέματος,
να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για επανακατοίκηση, επανάχρηση και δημογραφική τόνωση των
ιστορικών τόπων.
Επίσης, εντός της ΠεΕ, ο συνοικισμός του Προμηθέα συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό παιδιών και εφήβων,
καθώς ανοικοδομήθηκε πρόσφατα, κυρίως κατά την τελευταία δεκαπενταετία, και κατοικείται κυρίως από νέες
οικογένειες. Έμφαση στη ΣΒΑΑ δίνεται στην προσβασιμότητα των σχολείων, στην καλλιέργεια των παιδιών
στην βιώσιμη μετακίνηση μέσω της προώθησης της πεζής μετακίνησης και του ποδηλάτου, και στη βελτίωση
του μικροκλίματος των σχολικών αυλών, οι οποίες, εκτός του σχολικού ωραρίου, χρησιμοποιούνται ως χώροι
παιχνιδιού και άθλησης από τα παιδιά και τους εφήβους της περιοχής.

δ.

Σκοπιμότητα ως προς τις Περιβαλλοντικές προκλήσεις

Παρότι το κλίμα, η γεωμορφολογία και η τοπογραφία της πόλης της Βέροιας ευνοούν τη βλάστηση, ο δημόσιος
χώρος εντός των ορίων της ΠεΕ δεν διακρίνεται για τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά. Πέραν της ζώνης του
Τριποτάμου, που δεν αποτελεί λειτουργικό χώρο αστικού πρασίνου, ο δείκτης πρασίνου στην ΠεΕ είναι μόλις
1,41 τ.μ./κάτοικο. Ομοίως, στους χώρους κυκλοφορίας και στις σχολικές αυλές κυριαρχούν τα σκληρά, μη
οικολογικά υλικά, και δεν υπάρχει αρκετό ψηλό ή χαμηλό πράσινο. Στην ΣΒΑΑ προτείνεται η οικολογική
αναζωογόνηση των χώρων κυκλοφορίας των διατηρητέων γειτονιών, οι οποίες ενδείκνυνται για μια τέτοιου
είδους παρέμβαση καθώς περιλαμβάνουν κυρίως πεζόδρομους, ενώ οι μικροί ελεύθεροι χώροι γύρω από τα
μνημεία μπορούν επίσης να σχεδιαστούν με βιοκλιματικά κριτήρια. Παρόμοια, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη η
βιοκλιματική ανάπλαση των σχολικών αυλών, που έχουν έκταση συνολικά 9.729 τ.μ., και αν ανασχεδιαστούν
βιοκλιματικά και συνυπολογιστούν στους ελεύθερους αστικούς χώρους, θα αυξήσουν τον δείκτη πρασίνου στην
ΠεΕ στο 1,99 τ.μ./κάτοικο.
Η άλλη περιβαλλοντική πρόκληση είναι η στροφή των κατοίκων σε ήπια μέσα μετακίνησης, καθώς, παρά το
μικρό της μέγεθος, η ΠεΕ παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε
ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση. Για το σκοπό αυτό, και καθώς η χρήση του αυτοκινήτου είναι μέρος της
κουλτούρας των ανθρώπων και ως εκ τούτου δύσκολα αλλάζει, έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση
περιβαλλοντικής συνείδησης ως προς τις μετακινήσεις στα παιδιά και τους εφήβους, που είναι οι πολίτες του
αύριο. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί και η πρόσφατη νομοθεσία (απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/3050,
ΦΕΚ 2302/16-09-2013) που αφορά την υποχρέωση εφαρμογής «οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε
περιοχές σχολικών συγκροτημάτων». Στη ΣΒΑΑ προτείνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της
ήπιας μετακίνησης στις περιοχές των σχολείων, σήμανση ποδηλατικών διαδρομών στην ΠεΕ, και λειτουργία
συστήματος δωρεάν κοινόχρηστων ποδηλάτων.

ε.

Σκοπιμότητα ως προς τις Προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής

Κύριος στόχος της ΣΒΑΑ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή είναι η μείωση εκπομπών CO2, μέσω της μείωσης
κατανάλωσης καυσίμων που θα προέλθει από τον περιορισμό των μετακινήσεων με αυτοκίνητο εντός της ΠεΕ.
Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με τις παρεμβάσεις προώθησης της ήπιας μετακίνησης (πεζή, ποδηλασία) και
συγκεκριμένα: Α) Με την προώθηση της αστικής κινητικότητας (υποδομές προσβασιμότητας – σχολικοί
δακτύλιοι) στις περιοχές 4 σχολείων στην ΠεΕ, όπου γίνεται άλογη χρήση του αυτοκινήτου για μεταφορά των
παιδιών από και προς το σχολείο, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση και ιδιαίτερα αυξημένη εκπομπή
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καυσαερίων. Εκτός των άλλων ωφελειών που θα έχει η προώθηση της ήπιας μετακίνησης και η μείωση των
μετακινήσεων με αυτοκίνητο (περιορισμός της ρύπανσης, ηχητικής και ατμοσφαιρικής, αισθητική αναβάθμιση,
μεγαλύτερη οδική ασφάλεια - βλ. παραπάνω, «Περιβαλλοντικές Προκλήσεις»), με τις παρεμβάσεις δημιουργίας
«σχολικών δακτυλίων» ήπιας μετακίνησης και τη συνεπαγόμενη μείωση των μετακινήσεων από και προς τα
σχολεία με αυτοκίνητο, προβλέπεται μείωση κατανάλωσης καυσίμου 55.438 lt ανά έτος, και αντίστοιχη μείωση
σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ίση με 133.051 kg CO2 ανά έτος, όπως αναλυτικά υπολογίστηκε στο
Σχέδιο Υλοποίησης της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ» κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Β) Με τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών
μέσα στην ΠεΕ και την εισαγωγή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, που θα εξυπηρετούν τόσο τους
κατοίκους των συνοικιών για τις μετακινήσεις τους προς το ιστορικό κέντρο, όσο και τους επισκέπτες της πόλης.
Γ) Με την προώθηση της πεζής μετακίνησης, μέσω της βιοκλιματικής αναζωογόνησης των πεζοδρόμων στο
ιστορικό κέντρο, που θα δημιουργήσει ευχάριστες συνθήκες για περπάτημα με τη βελτίωση μικροκλίματος που
θα φέρει.
Στη ΣΒΑΑ εντάσσεται επίσης η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)
βάσει του οποίου θα υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ιεράρχηση παρεμβάσεων μείωσης κατανάλωσης
ενέργειας στα κτήρια ιδιοκτησίας του Δήμου, στον δημόσιο φωτισμό και στα δημοτικά οχήματα.
Επιπρόσθετα, η ΠεΕ διασχίζεται από τον Τριπόταμο, σε όλο του το μήκος εντός των αστικών ορίων. Πρόκειται
για χαρακτηρισμένη περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, για την οποία έχει εκπονηθεί Αντιπλημμυρική Μελέτη
(καθώς η Βέροια κατατάσσεται στις περιοχές Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω 2.1.3.ζ) που περιλαμβάνει αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και διαμορφώσεις τοπίου, και η οποία
βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η Στρατηγική για την Περιοχή Εφαρμογής κινείται στο τρίπτυχο Φύση – Ιστορία – Φιλοξενία: επιδιώκει να
αξιοποιήσει τους πόρους του τόπου της Βέροιας – τη φύση (τον οικολογικό πλούτο) και την ιστορία (τον
μνημειακό / πολιτιστικό πλούτο) ως τα σημαντικότερά της «κεφάλαια» για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η
χωρική στρατηγική για την ΠεΕ στοχεύει πρώτα από όλα στην αναστροφή της ερήμωσης των τριών ιστορικών
τόπων και στην ανάδειξή τους ως το περιβάλλον που αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης, με
μια επέμβαση στον χώρο που θα έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε «οικολογική» ήταν πάντοτε η
παραδοσιακή οικοδομική τεχνολογία. Η αναζωογόνηση των ιστορικών τόπων και η ανάδειξη του πολιτιστικού
κεφαλαίου θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση του τουρισμού και την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας, με
μακροπρόθεσμη αύξηση της απασχόλησης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει και το πρόγραμμα
επιμόρφωσης στους αντίστοιχους τομείς από το Επιμελητήριο Ημαθίας, στα πλαίσια της «έξυπνης
εξειδίκευσης». Η Παλιά Αγορά – το εμπορικό κέντρο της πόλης –, σε άμεση επαφή με τους ιστορικούς τόπους,
αποτελεί επίσης έναν σημαντικό οικονομικό πυρήνα όπου η παρέμβαση (δημιουργία Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου) θα προσφέρει υποδομές, άυλες και μη, για την αναζωογόνηση των τοπικών επιχειρήσεων. Η
ενσωμάτωση του συνοικισμού του Προμηθέα στην ΠΕ επιδιώκει στην οργανική σύνδεση του συνοικισμού με το
κέντρο, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των ελεύθερων χώρων του, και στην προώθηση των ήπιων μέσων
μετακίνησης. Ως προς τις κοινωνικές προκλήσεις, η ΣΒΑΑ επιδιώκει την στήριξη των ευάλωτων ομάδων, μέσα
από την ενίσχυση υφιστάμενων δομών κοινωνικής προστασίας.
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2.3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Στο ΠΠΧΣΑΑ της ΠΚΜ (ΦΕΚ 218 Β/2004), η Βέροια (αστικό κέντρο β΄ επιπέδου) κατατάσσεται στις ζώνες
Δευτερογενούς Τομέα, μεταποιητικών και εμπορευματικών δραστηριοτήτων με προσανατολισμό στην
ανταγωνιστική αγροτική δραστηριότητα, τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Γι’ αυτό απαιτείται η
ολοκληρωμένη σύνδεσή της με τους κύριους οδικούς άξονες και το σιδηροδρομικό δίκτυο και η ανάπτυξη
προωθητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς.
Έναν σημαντικό στόχο που το ΠΠΧΣΑΑ θέτει για την Βέροια είναι η πόλη να αποτελέσει, μαζί με άλλα
μικρότερα αστικά κέντρα, κόμβο ενός υπερτοπικού δικτύου τουρισμού – πολιτισμού – αναψυχής που θα
συνδέεται με τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής. Προβλέπεται να ενταχθεί σε
ΣΧΟΟΑΠ με στόχο την ενοποίηση ελεύθερων πολιτιστικών χώρων, αναβάθμιση κεντρικών περιοχών,
αναπλάσεις ιστορικού κέντρου.
Ιδιαίτερης σημασίας για τη στόχευση και συμπόρευση των αστικών στρατηγικών είναι η αναφορά στα Σχέδια
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), εδάφιο 3.9.3, όπου επισημαίνεται πως αστικές αναπλάσεις
θα πρέπει να οργανώνονται στον γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, κατά προτεραιότητα, ανάλογα
με το είδος και τα χαρακτηριστικά των περιοχών παρέμβασης. «Στην πράξη λόγω του περιορισμένου μεγέθους
των διατιθέμενων πόρων οι αστικές αναπλάσεις θα πρέπει να χωροθετούνται κατά προτεραιότητα στη
μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε μεγάλα αστικά κέντρα (Βέροια, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Νάουσα,
Κατερίνη, Σέρρες κ.λ.π) και σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα».
Ως προς τις αναπλάσεις των ιστορικών κέντρων επισημαίνεται ότι αυτές οφείλουν να στοχεύουν, όχι μόνο στη
διατήρηση της φυσιογνωμίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, αλλά και στην ένταξή τους στη σύγχρονη
ανάπτυξη με τρόπο συμβατό με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλουν τα
προγράμματα αρχαιολογικών περιπάτων, των πολιτιστικών τόξων, η ενοποίηση ελεύθερων πολιτιστικών χώρων
και οι αναπλάσεις που εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους συνδυάζοντας, π.χ. την ανάδειξη του πολιτιστικού
αποθέματος με την αναβάθμιση κεντρικών περιοχών κ.λ.π. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να
επεκταθούν τόσο στο δίκτυο αστικών κέντρων που διατηρούν ιστορικά κέντρα (Βέροια - περιοχές Μπαρμπούτας
και Κυριώτισσας – Έδεσσα, Νάουσα κ.ά.) όσο και σε μικρότερους οικισμούς ιστορικούς και παραδοσιακούς.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βέροιας
Η Περιοχή Εφαρμογής βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Βέροιας. Το ΓΠΣ της
Βέροιας εκπονήθηκε το 1984 στο πλαίσιο της ΕΠΑ και ειδικότερα του πακέτου μελετών ΓΠΣ όλων των Δήμων
και Κοινοτήτων της Χώρας και εγκρίθηκε το 1986 (ΦΕΚ 865 Δ’/23‐9‐1986). Το 1989, τρία χρόνια μετά την
έγκριση του ΓΠΣ ολοκληρώθηκε και η έγκριση των ΖΟΕ (ΦΕΚ 338/2-2-1989).
Με το ΓΠΣ του 1986 θεσμοθετείται η πολεοδομική οργάνωση της Βέροιας για πληθυσμιακό προγραμματικό
μέγεθος 45.000 κατοίκων και η επέκταση του σχεδίου πόλης σε περιοχές αυθαιρέτων καθώς και σε αδόμητες
περιοχές μεταξύ των θυλάκων αυθαιρέτων, οριοθετώντας είκοσι πολεοδομικές ενότητες και καθορίζοντας μέσους
συντελεστές δόμησης και μέσες μικτές πυκνότητες για κάθε μία από αυτές. Οι δεκαεπτά από αυτές τις
πολεοδομικές ενότητες αφορούν το κυρίως πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης ενώ οι υπόλοιπες τις περιοχές
Πανόραμα, Εργοχώρι καθώς και την περιοχή επέκτασης στους Στρατώνες.
Το 2005 εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΓΠΣ Βέροιας (ΦΕΚ 820 Δ΄/ 4-8-2005) και καθορίστηκαν νέες περιοχές
επέκτασης του σχεδίου. Το προγραμματικό μέγεθος του πληθυσμού έγινε 50.900 κάτοικοι και με τις
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προβλεπόμενες επεκτάσεις οι Πολεοδομικές Ενότητες αυξήθηκαν κατά τρεις.
Η Περιοχή Εφαρμογής περιλαμβάνει τις παρακάτω Πολεοδομικές Ενότητες με θεσμοθετημένες πυκνότητες
κατοίκησης ως εξής:











Πολεοδομική Ενότητα (01) - έκταση 49,95 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 120 κάτοικοι / Ha
Πολεοδομική Ενότητα (02) - έκταση 15,27 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 75 κάτοικοι / Ha
Πολεοδομική Ενότητα (05) - έκταση 24,19 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 145 κάτοικοι / Ha
Πολεοδομική Ενότητα (07) - έκταση 15,10 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 105 κάτοικοι / Ha
Πολεοδομική Ενότητα (08) - 11,39 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 185 κάτοικοι / Ha. Εντός Περιοχής
βρίσκεται το ήμισυ περίπου της Πολεοδομικής Ενότητας 8.
Πολεοδομική Ενότητα (09) - έκταση 15,35 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 130 κάτοικοι / Ha
Πολεοδομική Ενότητα (10) - έκταση 10,30 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 150 κάτοικοι / Ha
Πολεοδομική Ενότητα (11) - έκταση 19,30 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 215 κάτοικοι / Ha. Εντός
Περιοχής βρίσκεται το ήμισυ περίπου της Πολεοδομικής Ενότητας 11.
Πολεοδομική Ενότητα (12) - έκταση 14,07 Ha, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 250 κάτοικοι / Ha. Μόνο ένα
μικρό τμήμα της ΠΕ 12 βρίσκεται εντός Περιοχής.
Πολεοδομική Ενότητα (19α) - Πληθυσμός 3,373, μικτή πυκνότητα κατοίκησης 75 κάτοικοι / Ha. Μόνο
ένα μικρό τμήμα του λόφου του Γηροκομείου βρίσκεται εντός Περιοχής.

Το Γ.Π.Σ του 1986 εντοπίζει τις προκλήσεις / προβλήματα της Περιοχής Εφαρμογής τα οποία εξακολουθούν να
εντοπίζονται και σήμερα όπως: (1) τα θέματα πολεοδομικής οργάνωσης των περιοχών ανάπλασης του
παραδοσιακού ιστού της πόλης για τις οποίες προβλέπει Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) και Ειδικής Ενίσχυσης
(ΖΕΕ) αλλά και μεταφορά συντελεστή δόμησης (από την Πολεοδομική Ενότητα 2 στις Πολεοδομικές Ενότητες 17
και 19.α), (2) το θέμα της προστασίας και αναβάθμισης του οικοσυστήματος του Τριπόταμου, (3) το θέμα της
διαμόρφωσης της ιστορικής πλατείας Ωρολογίου
Η τροποποίηση του Γ.Π.Σ το 2005 δεν αφορά σε μεγάλο βαθμό την Περιοχή Εφαρμογής εκτός των παρακάτω
σημείων: (1) την τροποποίηση χρήσης γης στην Πολεοδομική Ενότητα 5 από Δημοτικό Σχολείο – ΝηπιαγωγείοΠαιδικό Σταθμό – Στάθμευση Λεωφορείων σε χρήση πρασίνου, (2) Την πρόβλεψη ενός νέου δημοτικού
σχολείου στην ΠΕ 5, (3) Τροποποίηση των ορίων ανάπλασης και των ορίων ΖΕΕ και ΖΕΚ του ιστορικού
κέντρου και (4) Για την προστασία του οικοσυστήματος του Τριπόταμου και του μετώπου του συνόλου των
κτιρίων του παραδοσιακού τμήματος που προβάλλονται αισθητά στο σημείο αυτό, περιλαμβάνει τη σύνταξη
Ειδικής Μελέτης η οποία θα αναδεικνύει το τοπίο και την κλίμακα της παραδοσιακής γειτονιάς με έμφαση στην
ογκοπλασία και την μορφολογία των νέων κτισμάτων.
Συμπερασματικά, τα θέματα που εντοπίζονται στην ΠΕ και τη ΣΒΑΑ, η αξιοποίηση του ιστορικού και
πολιτιστικού αποθέματος των διατηρητέων ιστορικών συνοικιών, η αναζωογόνηση /επάρκεια της περιοχής των
κεντρικών λειτουργιών της πόλης (εμπορικό κέντρο) καθώς και η ανάδειξη του φυσικού οικοσυστήματος του
Τριπόταμου υποστηρίζονται και αξιολογούνται ως σημαντικά και στο ΓΠΣ Βέροιας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Βέροιας
Η σύνταξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Βέροιας υπηρετεί την ανάγκη
για έναν ολοκληρωμένο συντονισμό των ενεργειών του Δήμου για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, τη
βελτίωση της ζωής των πολιτών και της κοινωνικής ευημερίας αλλά και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του
Δήμου να αναπτυχθεί ως οργανισμός και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των
υπηρεσιών του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στόχευσε στην καταγραφή, διάγνωση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων του
εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, των αδυναμιών και των δυνατοτήτων που
παρουσιάζονται σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, κοινωνικής
και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης, της Υγείας, της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στους τομείς των οικονομικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων και της απασχόλησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του και στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
του Δήμου μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθόρισε τη στρατηγική των παρεμβάσεων και των σχεδιασμένων έργων του με
βάση την ανάλυση των προβλημάτων και των ευκαιριών που μελετήθηκαν και την οργάνωσε με την ανάπτυξη
πέντε πυλώνων που διατρέχουν τους τέσσερεις βασικούς άξονες ανάπτυξης.
Άξονας 1 – Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
Άξονας 2- Κοινωνική πολιτική – Υγεία – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός
Άξονας 3 – Τοπική οικονομία και απασχόληση
Άξονας 4 – Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου
Πυλώνας 1: Αειφόρος ανάπτυξη των Τοπικών Κοινοτήτων & τόνωση της υπαίθρου
Πυλώνας 2: Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος
Πυλώνας 3: Προώθηση του οικολογικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού
Πυλώνας 4: Αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή
Πυλώνας 5: Πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας,
αειφορία
Πυλώνας 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Πυλώνας 7: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου
Η ανάλυση και μελέτη διάγνωσης προβλημάτων και ευκαιριών του Επιχειρησιακού προγράμματος εντόπισε τα
παρακάτω για την ΠεΕ:
Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον: Ζητήματα δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού στις ιστορικές
περιοχές, ζητήματα απερήμωσης και απαξίωσης του ιστορικού οικιστικού αποθέματος, θέματα προσβασιμότητα
και ασφαλούς και βιώσιμης κινητικότητας
Θέματα κοινωνικής πολιτικής: ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών που κυρίως σχετίζονται με την ποιότητα και
επάρκεια των σχολικών και κοινωνικών υποδομών.
Θέματα τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης: ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας στο εμπορικό κέντρο
της πόλης, ανάγκη τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης μέσω της αξιοποίηση των
πολιτιστικών – τουριστικών πόρων της πόλης που εντοπίζονται κυρίως στις κηρυγμένες ιστορικές περιοχές της
πόλης.
Επιπλέον, η δημόσια διαβούλευση των αξόνων και μέτρων στρατηγικής παρέμβασης του Επιχειρησιακού
προγράμματος έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμο να εντοπίσει τις προτεραιότητες επίλυσης προβλημάτων και
τομείς παρέμβασης που οι ίδιοι οι πολίτες θέτουν. Η δημόσια διαβούλευση ανέδειξε ότι ως εξαιρετικά σημαντικά
αξιολογήθηκαν τα μέτρα που αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη του
πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Βέροιας και ιδιαίτερα τα έργα αναβάθμισης των κηρυγμένων
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ιστορικών τόπων, τα θέματα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης των δημόσιων χώρων, η
προσβασιμότητα και η ήπια μετακίνηση με έμφαση στην ασφάλεια (σχολικοί δακτύλιοι), τα θέματα της
ενίσχυσης και επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου δομών κοινωνικής πρόνοιας. Ως εξαιρετικά σημαντικά
αξιολογήθηκαν επίσης και τα θέματα ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών που υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση των
πολιτών και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Μελέτη / κείμενο πολιτικής
Μελέτη / κείμενο πολιτικής «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ» στα πλαίσια του
προγράμματος URBACT II – LINKs (Low tech Inherited from the old European city as a key for
performance and Sustainability).
Το Σχέδιο Δράσης για το Ιστορικό Κέντρο της Βέροιας (ΣΔΙΚ) εκπονήθηκε κατά τη συμμετοχή του Δήμου
Βέροιας στο διακρατικό πρόγραμμα URBACT II (2010-2012), το οποίο αφορούσε στην οικολογική
αποκατάσταση ιστορικών κέντρων πόλεων. Στα πλαίσια του ΣΔΙΚ, μελετήθηκαν εκτενώς οι τέσσερις (4)
διατηρητέες περιοχές της πόλης (Εβραϊκή συνοικία – Παναγία Δεξιά – Κυριώτισσα – Κοντογεωργάκη) ως
περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα και διασώζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (στις
περιοχές βρίσκονται 23 ναοί και περίπου 180 διατηρητέα κτίρια). Στα πλαίσια του προγράμματος έγινε
αναλυτική καταγραφή του κτηριακού αποθέματος, των κοινωνικών χαρακτηριστικών των κατοίκων (μέσω
ερωτηματολογίων με τη μέθοδο door-to-door) και των σχετικών θεσμικών και διοικητικών θεμάτων.
Μελετήθηκαν, επίσης, ως προς την θερμική τους συμπεριφορά, δύο διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου
Βέροιας (αρχοντικό Σαράφογλου και οικία Χατζίκου), και έγινε έρευνα παθολογίας των παραδοσιακών
κατασκευών, με έμφαση στα υλικά κατασκευής στην οικία Χατζίκου. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΣΔ ήταν: «(1)
Να κάνει το ιστορικό κέντρο της Βέροιας ελκυστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες βελτιώνοντας την
εικόνα και τη λειτουργία του και αποκαθιστώντας την ενότητα και την ταυτότητά του, (2) Να προωθήσει τη
ζήτηση για την οικολογική αποκατάσταση διατηρητέων και παραδοσιακών κτηρίων που βρίσκονται μέσα στο
ιστορικό κέντρο, (3) Να ευαισθητοποιήσει και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των πολιτών». Ειδικά για τον
πρώτο στόχο, το ΣΔΙΚ προτείνει την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στις διατηρητέες περιοχές, «με
επεμβάσεις που θα αυξήσουν το πράσινο, θα περιορίσουν τα αυτοκίνητα και θα χρησιμοποιήσουν οικολογικά
υλικά και τεχνικές». Σημειωτέον ότι η περιοχή μελέτης του URBACT II περικλείεται εντός της Περιοχής
Εφαρμογής της ΣΒΑΑ και αποτελεί σημείο επικέντρωσής της. Στον σχεδιασμό της ΣΒΑΑ λήφθηκε υπόψη
η τεκμηρίωση και οι προτάσεις του ΣΔΙΚ του URBACT II, και υιοθετούνται πολλές από τις προτεινόμενες
δράσεις.
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2.4. ΧΑΡΤΕΣ
Επισυνάπτονται στο Παράρτημα οι ακόλουθοι Χάρτες, σε format Α3 και στην ίδια κλίμακα.
α.

Συνολικός Χάρτης της Περιοχής Εφαρμογής

Ακριβή όρια, διοικητικές ενότητες, οδικό δίκτυο, Πολεοδομικές Ενότητες

β.

Χάρτης συγκέντρωσης προβλημάτων και προκλήσεων

Ακριβή όρια, διοικητικές ενότητες, χωρική συγκέντρωση των χαρακτηριστικών του υποκεφαλαίου 2.1.3.

γ.

Χάρτης αντίστοιχων προτάσεων από Προγράμματα και μελέτες

Ακριβή όρια, διοικητικές ενότητες, προτάσεις
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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3.1. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Μαρασμός του τοπικού
εμπορίου στην ΠεΕ

Μετατροπή του εμπορικού
κέντρου σε open mall

Έλλειψη ενιαίας
ταυτότητας και σύγχρονων
μέσων προώθησης των
επιχειρήσεων στο
εμπορικό κέντρο

Δημιουργία «ταυτότητας»
ενιαίου εμπορικού
κέντρου – Προσέλκυση
επισκεπτών της πόλης /
τουριστών στο εμπορικό
κέντρο

2. Μακροχρόνια Ανεργία

Προσαρμογή των
απασχολουμένων στην
αλλαγή
Στροφή στην έξυπνη
επιχειρηματικότητα

Έλλειψη διά βίου
εκπαίδευσης σε
καινοτομίες και ψηφιακά
μέσα

Δημιουργία νέων,
βιώσιμων τοπικών
επιχειρήσεων και θέσεων
εργασίας

3. Απώλειες σε τουριστική
επισκεψιμότητα λόγω της
υποβάθμισης, ερήμωσης
των ιστορικών τόπων

Αξιοποίηση του
πολιτιστικού και
τουριστικού κεφαλαίου
στην ΠεΕ για τόνωση του
τουρισμού

Απουσία εξειδίκευσης
στην παροχή τουριστικών
υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας

Αύξηση της απασχόλησης
στον τομέα τουρισμού και
πολιτισμού

1. Στέρηση βασικών
αγαθών και πρόσβασης
σε ιατροφαρμακευτική
φροντίδα λόγω της
αυξανόμενης φτώχειας

Παροχή βασικών αγαθών
και υπηρεσιών υγείας στον
πληθυσμό που ζει σε
κατάσταση φτώχειας

Έλλειψη προσωπικού στις
υφιστάμενες δομές,
έλλειψη συντονιστικού
γραφείου καθοδήγησης
και προώθησης

Καλύτερη ανταπόκριση
στις ανάγκες του
πληθυσμού μέσω:
Ενίσχυση λειτουργίας
Κοινωνικού
Παντοπωλείου και
Κοινωνικού Φαρμακείου,
Ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Κοινότητας, ΚΕΠ
Υγείας

2. Κοινωνικός αποκλεισμός,
στιγματοποίηση ατόμων
με ψυχικές διαταραχές

Ενίσχυση υφιστάμενης
δομής (ΚΟΙΣΠΕ Δεσμός)
προώθησης της
απασχόλησης των ατόμων
με ψυχικές διαταραχές
Δημιουργία και λειτουργία
Κέντρου Ημέρας για τα
άτομα με ψυχικές
διαταραχές και τις
οικογένειές τους

Αποκλεισμός από την
εργασία, ιδρυματοποίηση
των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές

Πρωτοβάθμια
αντιμετώπιση των
ψυχικών προβλημάτων
Κοινωνική και εργασιακή
ένταξη των ατόμων με
ψυχικές διαταραχές

3. Αυξανόμενα περιστατικά
στις δομές παροχής
πρόνοιας και κοινωνικής
φροντίδας (οικογένειες σε
κίνδυνο, παιδιά και
γυναίκες θύματα βίας,
άτομα με ειδικές
δεξιότητες)

Ενίσχυση υφιστάμενων
δομών («Πρωτοβουλία για
το Παιδί», «Έρασμος»,
ΚΕΜΑΕΔ) μέσα στα όρια
της ΠεΕ

Δραματική έλλειψη
προσωπικού,
επιστημονικού και
βοηθητικού, στις
υφιστάμενες δομές

Καλύτερη ανταπόκριση
των υφιστάμενων δομών
στις ανάγκες του
πληθυσμού μέσω:
Κάλυψη δαπανών για
επιστημονικό και
βοηθητικό προσωπικό,
και κάλυψη μέρους των
λειτουργικών τους
δαπανών

Οικονομικές

Κοινωνικές
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Δημογραφικές
1. Έντονη μείωση και
γήρανση πληθυσμού στις
διατηρητέες γειτονιές

Ενδιαφέρον των κατοίκων
να επιστρέψουν στις
γειτονιές αν αναβαθμιστεί
το αστικό περιβάλλον

Υφιστάμενη γενική
περιβαλλοντική
υποβάθμιση των
παραδοσιακών γειτονιών

Πληθυσμιακή τόνωση των
διατηρητέων γειτονιών, με
την επανάχρηση του
κτηριακού αποθέματος
για κατοικία ή
επαγγελματικές χρήσεις
που σχετίζονται με τη
φιλοξενία και τον
πολιτιστικό τουρισμό

2. Αυξημένη αναλογία
μαθητικού πληθυσμού
στη συνοικία του
Προμηθέα: έλλειψη
υποδομών για τα παιδιά
και επισφαλής πρόσβαση
στα σχολεία

Δημιουργία νέων και
αναβάθμιση υφιστάμενων
χώρων αναψυχής και
άθλησης (σχολικές αυλές)
στον Προμηθέα

Υποβάθμιση αστικού
περιβάλλοντος στον
Προμηθέα
Επικίνδυνοι κόμβοι στα
σχολεία

Συνέχιση της τάσης
εγκατάστασης νέων
οικογενειών στον
Προμηθέα
Βελτίωση της
καθημερινότητας των
νέων

1. Υποβάθμιση αστικού
περιβάλλοντος στις
διατηρητέες γειτονιές

Ανάπλαση με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά, ανάδειξη
των μνημείων, αισθητική
αναβάθμιση

Παραβίαση των
πεζοδρόμων για
στάθμευση των
αυτοκινήτων – πρόκληση
φθορών στα δάπεδα –
έλλειψη πρασίνου –
ενεργοβόρος δημόσιος
φωτισμός

Βελτίωση μικροκλίματος,
Εξοικονόμηση ενέργειας
στον δημόσιο φωτισμό
Αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση
Ανάδειξη των γειτονιών
ως τουριστικό προορισμό

2. Έντονη κυκλοφοριακή
κίνηση σε περιοχές
σχολείων

Διαμορφώσεις και
ρυθμίσεις για περιορισμό
της τροχοφόρας κίνησης
και αύξηση της ήπιας
μετακίνησης

Έντονη κυκλοφοριακή
κίνηση και κίνδυνος
ατυχημάτων

Ασφάλεια στις
μετακινήσεις των παιδιών,
καλλιέργεια
περιβαλλοντικής
συνείδησης

3. Έλλειψη πρασίνου,
αδιαπέραστες επιφάνειες
στις σχολικές αυλές

Αναπλάσεις σε σχολικές
αυλές, δεντροφυτεύσεις

Έλλειψη σε
προσβάσιμους,
διαμορφωμένους χώρους
πρασίνου παρά το ευνοϊκό
κλίμα και την έντονη
βλάστηση στην πόλη

Προσφορά χώρων
αναψυχής σε εμβέλεια
γειτονιάς, καλλιέργεια
περιβαλλοντικής
συνείδησης

1. Αυξημένη κατανάλωση
ορυκτών καυσίμων λόγω
μετακίνησης με
αυτοκίνητο

Ποδήλατα πόλης
Σήμανση ποδηλατικής
διαδρομής

Χρόνιες αντιλήψεις και
συνήθειες των κατοίκων

Μείωση εκπομπών CO2
από τη στροφή σε ήπια
μέσα μετακίνησης,
Φιλικό για τον άνθρωπο
αστικό περιβάλλον

2. Χρήση αυτοκινήτων για
τις καθημερινές
μετακινήσεις από και
προς τα σχολεία

Διαμορφώσεις και
ρυθμίσεις «σχολικών
δακτυλίων» για περιορισμό
της τροχοφόρας κίνησης
και αύξηση της ήπιας
μετακίνησης

Άλογη χρήση του
αυτοκινήτου,
κυκλοφοριακή
επιβάρυνση, κίνδυνος
ατυχημάτων

Μείωση εκπομπών CO2
από τη στροφή σε ήπια
μέσα μετακίνησης,
Ασφάλεια στις
μετακινήσεις των παιδιών

3. Απουσία ολιστικού
σχεδίου προώθησης

Εκπόνηση Σχεδίου
Διαχείρισης Αειφόρου

Ενεργοβόρα δημοτικά και
σχολικά κτήρια, αυξημένες

Μείωση εκπομπών CO2
μέσω εξοικονόμησης

Περιβαλλοντικές

Κλιματικής Αλλαγής
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αειφόρου ενέργειας στον
Δήμο Βέροιας

Ενέργειας και Κλίματος

καταναλώσεις από τα
δημοτικά οχήματα,
αυξημένες καταναλώσεις
για δημόσιο φωτισμό

ενέργειας στα κτήρια, στις
μετακινήσεις και στον
δημόσιο φωτισμό
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3.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

3.2.1. Ανάγκες ως προς τις Οικονομικές προκλήσεις
Οι κυριότερες ανάγκες που προκύπτουν είναι: α) η αντιμετώπιση της ανεργίας, στο βαθμό που μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από την βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών πόρων στην ΠεΕ, β) η εξειδίκευση και απόκτηση
εμπειρίας σε τομείς απασχόλησης με ευνοϊκές προοπτικές, & γ) η τόνωση του ιστορικού εμπορικού κέντρου. Ο
μεγαλύτερος πόρος για την πόλη είναι το πολιτιστικό της κεφάλαιο, που εντοπίζεται εντός της ΠεΕ, η διαχείριση
του οποίου ανοίγει προοπτικές απασχόλησης, τόσο στον τομέα της συντήρησης – αποκατάστασης μνημείων και
αρχαιοτήτων, όσο και στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας και του τουρισμού. Η ανάγκη αναζωογόνησης
των ιστορικών τόπων και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. παρακάτω 3.2.4) συνδέεται με τα έργα
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας – προγραμματισμένα και σωστικά –, και την επακόλουθη δημιουργία
θέσεων εργασίας, τόσο σε τεχνικό/εργατικό προσωπικό όσο και σε προσωπικό φύλαξης των μνημείων. Ειδικά
στον τομέα του εμπορίου, και δεδομένου ότι το εμπορικό κέντρο της Βέροιας έχει μια ιδιαίτερη χωρική ταυτότητα
και αποτελεί προορισμό για αγορές σε επίπεδο Νομού, η κάμψη που εμφανίζει, τα τελευταία χρόνια λόγω
κρίσης (πτώση τζίρου, πολλά κενά καταστήματα), πρέπει να αναστραφεί, μέσω καινοτόμων μεθόδων
προσέλκυσης πελατείας και δικτύωσης των καταστημάτων, ώστε να υπάρξει αύξηση των δυνατοτήτων
απασχόλησης. Επίσης στον τομέα της αυτοαπασχόλησης, κρίσιμο είναι το ζήτημα της ενίσχυσης των νέων
επιχειρήσεων. Η ΠεΕ προσφέρεται για χωροθέτηση νέων επιχειρήσεων, καθώς είναι κεντρική περιοχή,
περιλαμβάνει το ιστορικό εμπορικό κέντρο, που έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, καθώς και τις
διατηρητέες γειτονιές της πόλης, που είναι ο κατεξοχήν πόλος έλξης επισκεπτών.
Ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον εντοπισμό:
Δείκτες

Τιμές (πρόσφατες)

Ποσοστό ανεργίας στην ΠεΕ

23,55%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 και ίδια
επεξεργασία

Απόκλιση του ποσοστού ανεργίας στην ΠεΕ από τον μέσο όρο ανεργίας
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (21,8%)

+1,75%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 και ίδια
επεξεργασία

Ποσοστό κλειστών καταστημάτων εντός του ιστορικού εμπορικού κέντρου
(Οκτώβριος 2016)

22%
Πηγή: Επιτόπια έρευνα-καταγραφή
του Δήμου Βέροιας

Επισκέψεις κατ’ έτος στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας (2015)
ΔΕΙΚΤΗΣ CO09 / Επ.Πρ. 6γ / «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»

4.641
Πηγή: Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(Τ.Α.Π.Α.)

Διανυκτερεύσεις κατ’ έτος σε ξενοδοχεία εντός της ΠεΕ (2015)
Δείκτης Τ1325 / Επ.Πρ. 6γ / «Αριθμός διανυκτερεύσεων σε καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στην ΠΚΜ»

10.579
Πηγή: «Βίλλα Εληά», «Κόκκινο
Σπίτι»

Οι ανάγκες προτεραιοποιούνται ως εξής:
Ανάγκη

Αιτιολόγηση

Χωρικός εντοπισμός

Αύξηση της απασχόλησης

Καταπολέμηση μακροχρόνιας ανεργίας

Περιοχή Εφαρμογής
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Έξυπνη εξειδίκευση στον πολιτισμό
και τουρισμό

Στροφή προς δυναμικούς κλάδους
απασχόλησης

Περιοχή Εφαρμογής

Τόνωση του εμπορικού κέντρου

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω
συνεργασιών για επίτευξη οικονομίας
κλίμακας από ΜΜΕ

Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και
δημιουργία νέων ΜΜΕ

Αύξηση της αυτοαπασχόλησης

Περιοχή Εφαρμογής

3.2.2.

Ανάγκες ως προς τις Κοινωνικές προκλήσεις

Οι κυριότερες ανάγκες που προκύπτουν είναι: α) η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας τμήματος του
πληθυσμού, και της ανάγκης σε βασικά είδη διατροφής, ένδυσης καθώς και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
β) η στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων (θύματα ενδοοικογενειακής βίας, παιδιών σε κίνδυνο, ατόμων
με ειδικές δεξιότητες, ατόμων με ψυχικές ασθένειες), γ) η υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων, που
κινδυνεύουν τόσο από φτώχεια όσο και από κοινωνικό αποκλεισμό, στην προσπάθεια να ενταχθούν στην
εργασία, μέσα από την παροχή συμβουλευτικής στήριξης, τον ψηφιακό γραμματισμό, την έξυπνη εξειδίκευση και
την επιμόρφωσή τους σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον εντοπισμό:
Δείκτες

Τιμές (πρόσφατες)

Ωφελούμενοι του υπό ίδρυση Κέντρου Κοινότητας
ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1268 / Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως ορίζονται από
την ισχύουσα Νομοθεσία) και άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια

250
Πηγή: Δήμος Βέροιας

Περιστατικά, σε ετήσιο κύκλο, στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας (2015)
ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1269 / Μειονεκτούντα άτομα που επωφελούνται των δράσεων
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

1.893
Πηγή: Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας

Ωφελούμενοι των δομών παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο)
ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1268 / Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως ορίζονται από
την ισχύουσα Νομοθεσία) και άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια

367
Πηγή: Δήμος Βέροιας

Ποσοστό των Ρομά της πόλης της Βέροιας που ζουν σε συνθήκες ακραίας
έλλειψης βασικών υποδομών (χωρίς ύδρευση – αποχέτευση –
ηλεκτρισμό) - Νοέμβριος 2016

61%
Πηγή: Εμπειρογνωμοσύνη της ΑΜΚΕ
«Οικοκοινωνία» για τους Ρομά της
Βέροιας, και Δήμος Βέροιας

Ποσοστό των παιδιών Ρομά στον καταυλισμό Εργοχωρίου ξεκίνησαν το
σχολείο αλλά σταμάτησαν να πηγαίνουν (σχολική διαρροή) - Νοέμβριος
2016

58,4%
Πηγή: Εμπειρογνωμοσύνη της
«Οικοκοινωνίας» για τους Ρομά της
Βέροιας, Νοέμβριος 2016

Αριθμός μαθητών που ωφελούνται από την δωρεάν ενισχυτική
διδασκαλία στο Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως
(2016)

150
Πηγή: Ιερά Μητρόπολη

Δανεισμοί (βιβλίων, περιοδικών, παιχνιδιών, cd μουσικής κλπ.), σε ετήσιο
κύκλο, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη (2015)

166.212
Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη

Άτομα που συμμετείχαν σε εργαστήρια της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης (2014)
ΔΕΙΚΤΗΣ 1384 / Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/

9.620
Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη
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κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, κατέχουν θέση απασχόλησης, (και
αυταπασχόλησης) σε 6 μήνες από τη λήξη της συμμετοχής
Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες που φιλοξενούνται στο ΚΕΜΑΕΔ (2016)
ΔΕΙΚΤΗΣ CO16 / Συμμετέχοντες με αναπηρία

20
Πηγή: ΚΕΜΑΕΔ

Ημέρες φιλοξενίας, σε ετήσιο κύκλο, στο Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας της
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί» (2015)

4.602
Πηγή: «Πρωτοβουλία για το Παιδί»

Μεταβολή αριθμού ημερών φιλοξενίας στο Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας
της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» μεταξύ 2012 και 2015

+89%
Πηγή: «Πρωτοβουλία για το Παιδί»

Μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «Δεσμός»
ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1370 / Άτομα που βρίσκουν απασχόληση σε νέες επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας

47
Πηγή: ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός»

Οι ανάγκες προτεραιοποιούνται ως εξής:
Ανάγκη

Αιτιολόγηση

Χωρικός εντοπισμός

Αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας
που έχει επιφέρει η οικονομική
κρίση

Εξασφάλιση των βασικών αγαθών για
την καθημερινή διαβίωση, εξασφάλιση
των στοιχειωδών για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Κοινωνικό Παντοπωλείο &
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας

Ενίσχυση υφιστάμενων δομών
στήριξης των ευάλωτων και
ευπαθών ομάδων (θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, παιδιών σε
κίνδυνο, ατόμων με ειδικές
δεξιότητες)

Παροχή προστασίας, στήριξης,
κοινωνικής φροντίδας και ενεργούς
ένταξης σε ευάλωτες και ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού

Πρωτοβουλία για το Παιδί,
«Έρασμος», ΚΕΜΑΕΔ

Παροχή στήριξης και ένταξης στην
εργασία των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές

Άρση κοινωνικού αποκλεισμού,
αποστιγματοποίηση των ατόμων με
ψυχικές παθήσεις

ΣΟΦΨΥ, ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός»

3.2.3. Ανάγκες ως προς τις Δημογραφικές προκλήσεις
Οι κυριότερες ανάγκες που προκύπτουν είναι: α) η πληθυσμιακή αναζωογόνηση των θυλάκων των ιστορικών
τόπων, που έχουν υψηλότατους δείκτες γήρανσης, μέσω της επιστροφής πληθυσμού παραγωγικής ηλικίας
στους θύλακες αυτούς, και β) η περαιτέρω τόνωση της τάσης εγκατάστασης νέων οικογενειών στον Προμηθέα,
μέσα από την παροχή αναβαθμισμένων χώρων για παιδιά και εφήβους και την προαγωγή της ήπιας
μετακίνησης.
Ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον εντοπισμό:
Δείκτες

Τιμές (πρόσφατες)

Δείκτης γήρανσης πληθυσμού στην ΠεΕ

1,25
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 & ίδια επεξεργασία

Δείκτης γήρανσης πληθυσμού στην Μπαρμπούτα – Παναγία
Δεξιά

2,9
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 & ίδια επεξεργασία

Δείκτης γήρανσης πληθυσμού στην Κυριώτισσα

2,44
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 & ίδια επεξεργασία

Αριθμός μαθητών που φοιτούν στα σχολεία (2 Νηπιαγωγεία,
2 Δημοτικά, 1 Ειδικό Σχολείο, 1 Γυμνάσιο) στον συνοικισμό

906
Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Διεύθυνση
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του Προμηθέα (σχολ. έτος 2015-2016)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Ποσοστό μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία του Προμηθέα
στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της ΠεΕ (σχολ. έτος
2015-2016)

37%
Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Οι ανάγκες προτεραιοποιούνται ως εξής:
Ανάγκη

Αιτιολόγηση

Χωρικός εντοπισμός

Δημογραφική αναζωογόνηση των
θυλάκων των ιστορικών τόπων

Ανάσχεση των δεικτών γήρανσης,
αντιμετώπιση της ερήμωσης

Ιστορικοί τόποι: Μπαρμπούτα –
Παναγία Δεξιά & Κυριώτισσα

Καλύτερες παροχές (εκπαίδευση,
κοινόχρηστοι χώροι αναψυχής και
παιχνιδιού) για παιδιά και εφήβους

Τάση εγκατάστασης νέων κατοίκων στον
Προμηθέα

Συνοικισμός Προμηθέα

3.2.4. Ανάγκες ως προς τις Περιβαλλοντικές προκλήσεις
Οι κυριότερες ανάγκες που προκύπτουν είναι: α) η ενίσχυση, ανανέωση και αναβάθμιση του πρασίνου στους
δημόσιους χώρους και στους φυσικούς χώρους πρασίνου εντός της ΠεΕ, μέσω φυτεύσεων, μονοπατιών,
υποδομών αναψυχής, κλπ., β) η βιοκλιματική αναβάθμιση και βελτίωση μικροκλίματος στους χώρους
κυκλοφορίας μέσα στις περιοχές των διατηρητέων όπου η εγκατάλειψη και ερήμωση έχει δημιουργήσει
συνθήκες επικινδυνότητας, γεγονός που δεν βοηθά στην τουριστική επισκεψιμότητα, γ) η ανάπτυξη ήπιων
μορφών μετακίνησης και η εξασφάλιση της ασφαλούς προσβασιμότητας για όλους, ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων
πληθυσμού (ΑμεΑ, παιδιά κλπ), δ) η αξιοποίηση των σημαντικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της ΠεΕ
(οικοσύστημα Τριπόταμου), και ε) η βελτίωση μικροκλίματος στις αυλές των σχολείων εντός στην ΠεΕ, που
λόγω του ότι καλύπτονται από αδιαπέραστα «σκληρά» υλικά δημιουργούν φαινόμενα Αστικής Νήσου
Θερμότητας.
Ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον εντοπισμό:
Δείκτες

Τιμές (πρόσφατες)

Πληθυσμός που κατοικεί στην ΠεΕ της ΣΒΑΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ CO37 / Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης

16.674
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011

Έκταση, σε τετραγωνικά μέτρα, θεσμοθετημένων χώρων αστικού πρασίνου
εντός της ΠεΕ

23.454
Πηγή: Έρευνα πεδίου

Δείκτης αστικού πρασίνου (τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο) στην ΠεΕ

1,41
Πηγή: Έρευνα πεδίου

Έκταση, σε τετραγωνικά μέτρα, σχολικών αυλών εντός της ΠεΕ που
καλύπτονται από αδιαπέραστα υλικά

9.729

Υπολογισμός μελλοντικού Δείκτη Πρασίνου στην περίπτωση που
ενσωματωθούν οι σχολικές αυλές στις εκτάσεις αστικού πρασίνου

1,99

Έκταση σε εκτάρια (ha) θεσμοθετημένων «περιοχών ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους» εντός της ΠεΕ

34,28
Πηγή: Έρευνα πεδίου

Πλήθος εκθέσεων επικινδύνων κτισμάτων (1975-2015)

422
Πηγή: Δήμος Βέροιας

Πηγή: Έρευνα πεδίου
Πηγή: Έρευνα πεδίου

Οι ανάγκες προτεραιοποιούνται ως εξής:
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Ανάγκη

Αιτιολόγηση

Χωρικός εντοπισμός

Τόνωση αστικού πρασίνου και
αποκατάσταση φυσικού χαρακτήρα

Αξιοποίηση της ιδιαίτερης τοπογραφίας
και του υδατικού στοιχείου (Τριπόταμος)
στην ΠεΕ

Διάσπαρτοι χώροι πρασίνου στην
ΠεΕ, παραποτάμια περιοχή, λόφος
Γηροκομείου

Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρων
κυκλοφορίας και στάσεων μέσα
στους ιστορικούς τόπους

Υποβαθμισμένη κατάσταση
περιβάλλοντος στους ιστορικούς τόπους

Ιστορικοί τόποι: Μπαρμπούτα Παναγία Δεξιά & Κυριώτισσα

Προώθηση της ήπιας μετακίνησης
και προσβασιμότητας, ιδιαίτερα
στις περιοχές των σχολείων

Ρύπανση (οπτική και ατμοσφαιρική),
κυκλοφοριακή συμφόρηση, κίνδυνος
ατυχημάτων στις περιοχές των σχολείων

Περιοχές 4ου, 12ου, 5ου και 8ου
Δημοτικών Σχολείων

Περιβαλλοντική αναζωογόνηση
μέσω απομάκρυνσης
αδιαπέραστων επιφανειών στις
σχολικές αυλές

Βελτίωση του μικροκλίματος,
αντιμετώπιση του φαινομένου Αστικής
Νήσου Θερμότητας

Αυλές 1ου, 2ου, 3ου-14ου, 5ου, 8ου,
Ειδικού, 12ου, 16ου (πρώην
Φιλίππειου) Δημοτικών Σχολείων,
και αυλή 2ου Γυμνασίου

3.2.5. Ανάγκες ως προς τις προκλήσεις της Κλιματικής αλλαγής
Οι κυριότερες ανάγκες που προκύπτουν είναι: α) η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (CO2) από
δραστηριότητες μετακίνησης εντός της ΠεΕ, β) η αποκατάσταση οχθών στο εντός της ΠεΕ ρου του Τριπόταμου
(υλοποίηση της Αντιπλημμυρικής Μελέτης Τριποτάμου που βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων, και προβλέπει
αντιπλημμυρικά έργα), γ) η βελτίωση του μικροκλίματος μέσω της αντικατάστασης των αδιαπέραστων
επιφανειών με φυσικά, υδατοπερατά υλικά και δ) η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, ώστε να
συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στον Δήμο Βέροιας και να
προχωρήσει η ένταξη του Δήμου Βέροιας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή. Ειδικά όσον
αφορά την πρώτη ανάγκη, και με άμεση εφαρμογή στην ΠεΕ, η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει
να επιτευχθεί μέσω της μείωσης των μετακινήσεων με αυτοκίνητο εντός της ΠεΕ, που συνδέεται και με της
ανάγκες, της ο περιορισμός της ρύπανσης, ηχητικής και ατμοσφαιρικής, η αισθητική αναβάθμιση, η μεγαλύτερη
οδική ασφάλεια – βλ. παραπάνω, «Ανάγκες ως τις Περιβαλλοντικές προκλήσεις». Η πολιτική μείωσης της
χρήσης του αυτοκινήτου επικεντρώνεται στην προώθηση της αστικής κινητικότητας (υποδομές
προσβασιμότητας – σχολικοί δακτύλιοι) της περιοχές των σχολείων, και τη συνεπαγόμενη αύξηση των
μετακινήσεων από και της το σχολείο πεζή και με ποδήλατο. Όμοια, στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, αλλά
και για τη σύνδεση της περιοχής του Προμηθέα με το κέντρο, χρειάζεται να προωθηθεί η μετακίνηση με
ποδήλατο, μέσω δημιουργίας λειτουργικά σχεδιασμένων ποδηλατικών διαδρομών αλλά και με παροχή
κοινόχρηστων ποδηλάτων.
Ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τον εντοπισμό:
Δείκτες

Τιμές (πρόσφατες)

Αναμενόμενη μείωση στην εκπομπή CO2 ανά έτος από την μεταβολή
στο προφίλ των μετακινήσεων από και της τα 4 σχολεία

133.051 kg
Πηγή: Σχέδιο Υλοποίησης προγράμματος
«Εξοικονομώ» - Τεχνική Υπηρεσία Δ.
Βέροιας

Μήκος, σε μέτρα, ποδηλατόδρομων εντός της ΠεΕ

0
Πηγή: Έρευνα πεδίου

Μήκος, σε μέτρα, θεσμοθετημένων πεζόδρομων εντός των ιστορικών
τόπων στην ΠεΕ

3.500
Πηγή: Μελέτη ΕΠΑ
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Έκταση, σε τετραγωνικά μέτρα, σχολικών αυλών εντός της ΠεΕ που
καλύπτονται από αδιαπέραστα υλικά

9.729

Πηγή: Έρευνα πεδίου

Οι ανάγκες προτεραιοποιούνται ως εξής:
Ανάγκη

Αιτιολόγηση

Χωρικός εντοπισμός

Προώθηση της αστικής
κινητικότητας για της καθημερινές
μετακινήσεις από και προς τα
σχολεία

Μείωση των εκπομπών αερίου
θερμοκηπίου που προκαλεί η μετακίνηση
με αυτοκίνητο

Περιοχές 4ου, 12ου, 5ου και 8ου
Δημοτικών Σχολείων

Προώθηση της ήπιας μετακίνησης
για τη σύνδεση Προμηθέα –
κέντρου και για την μετακίνηση των
επισκεπτών της πόλης

Μείωση των εκπομπών αερίου
θερμοκηπίου που προκαλεί η μετακίνηση
με αυτοκίνητο

Ποδηλατικές διαδρομές σύνδεσης
ιστορικού κέντρου – Προμηθέα
Σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων:
Εβραίικα Μνήματα & Πλατεία
Δημαρχείου

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος
Δήμου Βέροιας

Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου
μέσω μείωσης καταναλώσεων ενέργειας
για οδοφωτισμό, θέρμανση / ψύξη
κτηρίων, και καυσίμων για δημοτικά
οχήματα

Δήμος Βέροιας

Μείωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στο μικροκλίμα
των σχολικών αυλών

Βελτίωση του μικροκλίματος,
αντιμετώπιση του φαινομένου Αστικής
Νήσου Θερμότητας

Αυλές 1ου, 2ου, 3ου-14ου, 5ου, 8ου,
Ειδικού, 12ου, 16ου (πρώην
Φιλίππειου) Δημοτικών Σχολείων,
και αυλή 2ου Γυμνασίου
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3.3. ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20142020

3.3.1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων
Η διαμόρφωση της ΣΒΑΑ βασίστηκε στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτοντας και τους τρεις πυλώνες
της, μέσω των τεσσάρων Αξόνων Στρατηγικής (ΑΣ). Συγκεκριμένα, οι ΑΣ1 και ΑΣ2, αφορούν τον πυλώνα του
Περιβάλλοντος, ο ΑΣ3 καλύπτει τον πυλώνα της Οικονομίας και ο ΑΣ4 τον πυλώνα της Κοινωνίας. Η επιλογή
των ΑΣ τεκμαίρεται τόσο από τις ανάγκες της ΠεΕ και τις προκλήσεις που διαγνώστηκαν, όσο και από το μίγμα
(ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) των διατιθέμενων κονδυλίων της πρόσκλησης. Σε αντιστοιχία με τις προκλήσεις της ενότητας 3.2, ο
ΑΣ1 ανταποκρίνεται σε μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών και δημογραφικών προκλήσεων, ο ΑΣ2 κατά κύριο
λόγο στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ο ΑΣ3 στις οικονομικές προκλήσεις και ο ΑΣ4 στις κοινωνικές.
Ο ΑΣ1 παρεμβαίνει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με στόχο την ανάδειξη του οικολογικού και
ιστορικού πλούτου της ΠεΕ, ο οποίος αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης και τον σημαντικότερο
αναπτυξιακό της πόρο. Πέραν της προβολής και βελτίωσης της τουριστικής εικόνας της, η προσφορά
αναβαθμισμένων, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, χώρων προς τους πολίτες και επισκέπτες της πόλης, θα
συμβάλει σημαντικά στην μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, θα επιτρέπει στους κατοίκους
και τους επισκέπτες μεγαλύτερες και πλέον ευχάριστες πεζή μετακινήσεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της
χρήσης οχημάτων, την μείωση των εκπεμπόμενων αερίων και των επιπέδων θορύβου. Η αναβάθμιση της
περιβαλλοντικής εικόνας της πόλης θα συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητάς της και την επακόλουθη
αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας, θα προσφέρει πλουσιότερο και πλέον προσβάσιμο «υλικό» για
ξεναγήσεις, δηλ. μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε
σχετικούς τομείς εξειδίκευσης. Ο ΑΣ2 παρεμβαίνει στο πεδίο των αστικών μετακινήσεων, δίνοντας με
οργανωμένο τρόπο την δυνατότητα για την προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (ποδήλατα), και
συμβάλλοντας έτσι στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα γύρω από σχολεία όσο και στον
περιορισμό της χρήσης οχημάτων, την μείωση των εκπεμπόμενων αερίων και των επιπέδων θορύβου.
Ο ΑΣ3 παρεμβαίνει στο οικονομικό πεδίο, υποστηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και προσφέροντας
ευκαιρίες για την αναμόρφωση της οργάνωσής της, με την εισαγωγή καινοτομιών και σε συνέργεια με τις
παρεμβάσεις ανάδειξης του οικοπολιτιστικού αποθέματος του ΑΣ1. Προβλέπει επίσης δράσεις οργάνωσης
κοινής εμπορικής ταυτότητας στην περιοχή της Αγοράς, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της, και προβολής
της πόλης και των επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα. Ο ΑΣ4 παρεμβαίνει στο κοινωνικό πεδίο υποστηρίζοντας,
πολυεπίπεδα, φορείς και δράσεις που στοχεύουν στην στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα της φτώχειας, της στέρησης βασικών αγαθών και υπηρεσιών, του
κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής διαρροής και της επαγγελματικής απαξίωσης.
Άξονες Στρατηγικής
1.
2.
3.
4.

Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού πόρου για την πόλη
Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους
Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης
Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων
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3.3.2. Συγκρότηση των Αξόνων Στρατηγικής σε Ειδικούς Στόχους
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α/Α

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

α/α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1

Ανάδειξη του
οικοπολιτιστικού
αποθέματος ως
αναπτυξιακού
τουριστικού πόρου για
την πόλη

1.1

Βιοκλιματική αναζωογόνηση
των ιστορικών τόπων
Κυριώτισσας – Μπαρμπούτας –
Παναγίας Δεξιάς και ανάδειξή
τους ως τουριστικού πόρου

Η βιοκλιματική αναζωογόνηση των
δημόσιων χώρων και δικτύου
διαδρομών μέσα στις κηρυγμένες
διατηρητέες συνοικίες θα συμβάλει στη
βελτίωση του μικροκλίματος, στην
τουριστική ανάδειξη της ιστορικής
κληρονομιάς της πόλης, στην αύξηση
της επισκεψιμότητας και διάρκειας
παραμονής των επισκεπτών και στη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων που
σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών
φιλοξενίας

1.2, 1.3, 2.2,
3.1, 3.2, 3.3

1.2

Παρεμβάσεις προστασίας και
ανάδειξης της αρχαίας
οχύρωσης της Βέροιας

Η ανάδειξη και προστασία της
οχύρωσης καλύπτει την ανάγκη
δημιουργίας μίας κοινής ζώνης
δημόσιου, ιστορικού χώρου στα όρια
της άλλοτε τειχισμένης πόλης.
Δημιουργεί έναν δακτύλιο αναβάθμισης
του αστικού τοπίου και λειτουργεί ως
περιφερειακή ζώνη οριοθέτησης του
οικοπολιτιστικού αποθέματος της
πόλης.

1.1, 1.3

1.3

Περιβαλλοντική αναβάθμιση
δημόσιων χώρων πρασίνου και
αναψυχής

1.1, 1.2, 2.1

2.1

Παρεμβάσεις βελτίωσης της
ασφάλειας και
προσβασιμότητας σε περιοχές
σχολείων

2.2

Προώθηση των ήπιων μέσων
μετακίνησης

3.1

Στήριξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας

Η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων θα συμβάλει
στη συνολική βελτίωση της
περιβαλλοντικής εικόνας της πόλης, σε
συνέργεια με τις βιοκλιματικές
παρεμβάσεις στους ιστορικούς τόπους
Με τις παρεμβάσεις προώθησης της
βιώσιμης κινητικότητας στις περιοχές
των σχολικών δακτυλίων, θα υπάρχει
σημαντική μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα καθώς και
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και
προώθηση καλών πρακτικών
μετακίνησης των παιδιών και νέων
Σε συνέργεια με τον στόχο της
ανάδειξης του οικοπολιτιστικού
αποθέματος και τα έργα υποδομής για
την βελτίωση προσβασιμότητας, η
δημιουργία συστήματος δημόσιων
ποδηλάτων θα προωθήσει την ήπια
μετακίνηση με αντίστοιχη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και
βελτίωση της συνολικής
περιβαλλοντικής εικόνας της πόλης
που θα προκύψει από τη μείωση της
κυκλοφορίας αυτοκινήτων
Σε συνέργεια με την ανάδειξη της
πόλης ως τουριστικού προορισμού,
προωθούνται και διευκολύνονται
οικονομικά καινοτόμες επιχειρηματικές
ιδέες που σχετίζονται με τη φιλοξενία,
την "έξυπνη" εκμετάλλευση των

2

3

Βιώσιμη αστική
κινητικότητα,
προσβασιμότητα για
όλους

Στήριξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας,
προώθηση της
απασχόλησης

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕ Ε.Σ.

2.2, 1.3

2.1, 1.1

1.1, 3.2, 3.3
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τοπικών πόρων, τη δημιουργία κοινής
τουριστικής ταυτότητας της πόλης

4

Προστασία,
υποστήριξη και ένταξη
ευάλωτων και ευπαθών
ομάδων

3.2

Έξυπνη εξειδίκευση και
προώθηση της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας

3.3

Προβολή της πόλης με ψηφιακά
μέσα

4.1

Ενίσχυση της λειτουργίας
δομών πρόνοιας ευάλωτων
ομάδων

4.2

Ενίσχυση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Για την αντιμετώπιση της ύφεσης και
της ανεργίας, υπάρχει ανάγκη στροφής
της απασχόλησης, μέσω της
κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης,
σε τομείς διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στην κοινωνική
οικονομία
Ψηφιακή προβολή της πόλης,
δημιουργία ενιαίας τουριστικής
ταυτότητας, με έμφαση στις
τουριστικές υπηρεσίες, σε σύνδεση με
τα αξιοθέατα και τις τοπικές
θρησκευτικές εκδηλώσεις
Λόγω της κρίσης διευρύνθηκαν οι
ειδικές ομάδες πληθυσμού που δεν
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
και/ή έχουν ανάγκη κοινωνικής
πρόνοιας και φροντίδας
Η υποστήριξη Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
αποτελεί μια απάντηση στα δεδομένα
της οικονομικής κρίσης σε τοπικό
επίπεδο με σημαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα όπως: Απασχόληση
ευάλωτων ομάδων και κοινωνικοοικονομική επανένταξη, στοχευμένη
αντιμετώπιση της ανεργίας, προσφορά
κοινωνικών υπηρεσιών, στήριξη
εναλλακτικών μορφών
επιχειρηματικότητας (πολιτισμός,
τοπική παράδοση, περιβάλλον),
σημαντική αξιοποίηση τοπικού
ανθρώπινου δυναμικού που σε άλλη
περίπτωση θα έμενε οικονομικά
ανενεργός.

3.1

1.1, 1.2, 3.1

4.2

4.1

Συνθετική αιτιολόγηση συνεργειών
Οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής ΒΑΑ αλληλοϋποστηρίζονται και εξυπηρετούν συνολικά την «λογική της
παρέμβασης» για την αντιμετώπιση των διαφορετικών κατηγοριών προκλήσεων που εντοπίζονται στην Περιοχή
Εφαρμογής. Εντός του ΑΣ1, ο καθοριστικός, και για όλη την ΣΒΑΑ, Ειδικός Στόχος είναι ο ΕΣ 1.1, δηλαδή η
ανάδειξη των ιστορικών τόπων ως τουριστικού κεφαλαίου της πόλης, μέσα από την βιοκλιματική αναζωογόνηση
πλέγματος διαδρομών εντός του ιστορικού κέντρου. Η παρέμβαση αφορά μεν τον κοινόχρηστο χώρο εντός των
περιοχών αυτών, αλλά συνεργεί με τα έργα ανάδειξης των μνημείων της πόλης, που ήδη έχουν εκτελεστεί (όπως
η Παλαιά Μητρόπολη), βρίσκονται σε εξέλιξη (Ορτά Τζαμί, Δίδυμοι Λουτρώνες) ή προτείνονται στην ΣΒΑΑ από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, όπως η Ακρόπολη και τα νότια τείχη (ΕΣ 1.2). Η με βιοκλιματικά κριτήρια
αναζωογόνηση άλλων ελεύθερων χώρων εντός της ΠεΕ (ΕΣ 1.3) επίσης συνεργεί με τον Ε.Σ. 1.1., καθώς
συνδυαστικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, εντός και εκτός ιστορικών τόπων, και ειδικά στους φυσικούς
χώρους πρασίνου (παραποτάμια «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»), αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο και
το ιδιαίτερο τοπίο της πόλης ως επίσης εν δυνάμει τουριστικό κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, ο ΕΣ 1.1 αποτελεί τη βάση
για τις παρεμβάσεις τόνωσης της τοπικής οικονομίας που προτείνονται στον ΑΣ3, και συγκεκριμένα με τον ΕΣ
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3.1 (προώθηση τοπικής ταυτότητας της Παλιάς Αγοράς), τον ΕΣ 3.2 («έξυπνη» εξειδίκευση στους τομείς της
φιλοξενίας και του πολιτισμού) και τον ΕΣ 3.3. (προβολή της τουριστικής εικόνας της πόλης με ψηφιακά μέσα).
Εντός του ΑΣ2, ο σημαντικότερος στόχος είναι ο ΕΣ 2.1, καθώς οι υποδομές για την προώθηση της ήπιας
μετακίνησης γύρω από τα σχολεία προάγουν τον στρατηγικό στόχο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αντιμετωπίζει
πολλαπλές προκλήσεις καθώς: α) συμβάλλει στην μείωση εκπομπών CO2 και στη μείωση των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής, β) βελτιώνει την περιβαλλοντική εικόνα της πόλης, γ) καλλιεργεί οικολογική περιβαλλοντική
συνείδηση και δ) συνεργεί με τον ΕΣ 2.2, που είναι η στροφή προς τις ήπιες μετακινήσεις στο σύνολο της ΠεΕ,
μέσω ποδηλατικών διαδρομών και παροχής κοινόχρηστων ποδηλάτων. Ο ΕΣ 2.2, με τη σειρά του, συμβάλλει
και στον ΕΣ 1.1, καθώς η μείωση της τροχοφόρας κίνησης αναδεικνύει και εξυπηρετείται από το πλέγμα
πεζοδρόμων στους ιστορικούς τόπους και βοηθά στην ελκυστικότητα της πόλης στους επισκέπτες της. Τέλος,
εντός του ΑΣ4, οι Ειδικοί Στόχοι αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, καθώς συντελούν στην κάλυψη ενός
ευρέος φάσματος προβλημάτων και προκλήσεων στον κοινωνικό τομέα: την προστασία κακοποιημένων
γυναικών, την μέριμνα για τα άτομα με ειδικές δεξιότητες, την προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο
(ΕΣ 4.1) και την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων στην απασχόληση μέσω ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. (ΕΣ 4.2).

3.3.3. Ένταξη Αξόνων Στρατηγικής και Ειδικών Στόχων στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΤΑΞΗ Σ.Α.Α. ΣΤΟ ΠΕΠ
ΑΞΟΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

α/α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΠ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(Θ.Σ.) ΠΕΠ

1.

1.1

Βιοκλιματική
αναζωογόνηση των
ιστορικών τόπων
Κυριώτισσας –
Μπαρμπούτας –
Παναγίας Δεξιάς και
ανάδειξή τους ως
τουριστικού πόρου

ΕΣ 6ε1:
Ανάπλαση και
αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών
και βελτίωση του
αστικού
περιβάλλοντος

ΑΠ 6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

1.2

Παρεμβάσεις
προστασίας και
ανάδειξης της
αρχαίας οχύρωσης
της Βέροιας

ΕΣ 6γ1:
Προστασία και
ανάδειξη
οικοπολιτιστικού
αποθέματος

6ε) Ανάληψη δράσης για
βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος, την
ανάπλαση πόλεων,
αναζωογόνηση και
απολύμανση
υποβαθμισμένων εκτάσεων,
μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για
περιορισμό θορύβου
6γ) Διατήρηση, προστασία,
προαγωγή και ανάπτυξη
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς

1.3

Περιβαλλοντική
αναβάθμιση
δημόσιων χώρων
πρασίνου και
αναψυχής

ΕΣ 6ε1:
Ανάπλαση και
αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών
και βελτίωση του
αστικού
περιβάλλοντος

6ε) Ανάληψη δράσης για
βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος, την
ανάπλαση πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση
υποβαθμισμένων εκτάσεων,
μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για
περιορισμό θορύβου

ΑΠ 6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

Ανάδειξη του
οικοπολιτιστικού
αποθέματος ως
αναπτυξιακού
τουριστικού
πόρου για την
πόλη

ΑΠ 6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων
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2.

2.1

Παρεμβάσεις
βελτίωσης της
ασφάλειας και
προσβασιμότητας σε
περιοχές σχολείων

ΕΣ 6ε1:
Ανάπλαση και
αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών
και βελτίωση του
αστικού
περιβάλλοντος

6ε) Ανάληψη δράσης για
βελτίωση αστικού
περιβάλλοντος, την
ανάπλαση πόλεων,
αναζωογόνηση και
απολύμανση
υποβαθμισμένων εκτάσεων,
μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για
περιορισμό θορύβου

ΑΠ 6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

2.2

Προώθηση των
ήπιων μέσων
μετακίνησης

ΕΣ 4ε1:
Προώθηση της
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας
στην Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

ΑΠ 4: Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

3.1

Στήριξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας

ΕΣ 3δ1: Αύξηση
παραγωγικότητας
και εξωστρεφούς
προσανατολισμού
των ΜΜΕ
ΕΣ 3α1: Αύξηση
νέων εταιρειών
έντασης
τεχνολογίας και
καινοτομίας σε
κλάδους διεθνώς
εμπορευσίμων
προϊόντων /
υπηρεσιών

4ε) Προαγωγή στρατηγικών
χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα
ιδιαίτερα για αστικές
περιοχές, περιλαμβανομένης
προώθησης αειφόρου
πολυτροπικής αστικής
κινητικότητας και
προσαρμογής για
περιορισμό επιπτώσεων
3δ) Στήριξη ικανότητας ΜΜΕ
να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας
3α) Προαγωγή
επιχειρηματικότητας, ιδίως
με διευκόλυνση της
οικονομικής αξιοποίησης
νέων ιδεών και ενίσχυσης
δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων
και μέσω θερμοκοιτίδων

3.2

Έξυπνη εξειδίκευση
και προώθηση της
καινοτόμου
επιχειρηματικότητας

ΕΣ 8iii1: Αύξηση
νέων, ΠΜ, και ΜΜ
καινοτόμων
επιχειρήσεων

8iii) Aυτο-απασχόληση,
επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων

3.3

Προβολή της πόλης
με ψηφιακά μέσα

ΕΣ 2γ1:
Διεύρυνση
προσφοράς
υπηρεσιών ΤΠΕ
από Δημόσιους
Φορείς
Περιφερειακής
κλίμακας

2γ) Ενίσχυση των
εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση,
ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και
ηλεκτρονική υγεία

ΑΠ 8: Προώθηση
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
ΑΠ 2: Βελτίωση της
πρόσβασης, της
χρήσης και της
ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Βιώσιμη αστική
κινητικότητα,
προσβασιμότητα
για όλους

3.
Στήριξη της
τοπικής αγοράς
και της
απασχόλησης

ΑΠ 3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
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4.

4.1

Ενίσχυση της
λειτουργίας δομών
πρόνοιας ευάλωτων
και μειονεκτικών
κοινωνικών ομάδων

4.2

Ενίσχυση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Προστασία,
υποστήριξη και
ένταξη ευάλωτων
και ευπαθών
ομάδων

ΕΣ 9iv1:
Προαγωγή της
πρόσβασης
μειονεκτούντων
ατόμων σε
υπηρεσίες υγείας
/ πρόνοιας /
κοινωνικής
φροντίδας
ΕΣ 9iii1:
Περιορισμός
διακρίσεων για τις
ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού στην
εκπαιδευτική
διαδικασία και
καθημερινή
διαβίωση
ΕΣ 9v1:
Αξιοποίηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητ
ας για την ένταξη
στην αγορά
εργασίας
ευαίσθητων
ομάδων του
πληθυσμού

9iv) Βελτίωση πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων
υγειονομικής περίθαλψης και
κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος
9iii) Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

ΑΠ 9B: Προώθηση
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
φτώχειας (ΕΚΤ)

9v) Προαγωγή κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και
επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις
καθώς και προώθηση
κοινωνικής οικονομίας και
οικονομίας της αλληλεγγύης
για να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

ΑΠ 9B: Προώθηση
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
φτώχειας (ΕΚΤ)
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3.4. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2014-2019
Το ΕΠ της ΠΚΜ ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και προτεραιότητες,
υπηρετώντας τις υπερκείμενες στοχεύσεις. Ταυτοχρόνως, βασίζεται στην ανάλυση της συγκεκριμένης
περιφερειακής, οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής κατάστασης της ΠΚΜ και καταπιάνεται με τις
προκλήσεις και τα αναπτυξιακά προβλήματα και κενά. Κατά το σχεδιασμό και προγραμματισμό του ΕΠ
ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, καθώς και
οι αξιολογήσεις του ΕΠ της περιόδου 2007-2013.
Το ΕΠ θέτει σαφείς προτεραιότητες και δράσεις, οι οποίες προσανατολίζονται σε απτά αποτελέσματα και
εκροές και συνεισφέρουν ορατά στην επίτευξη των στόχων. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της περιφερειακής
πολιτικής (τομεακοί και οριζόντιοι) είναι απολύτως συναφείς με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020,
του ΚΣΠ και του ΕΠΜ. Παράλληλα, αποτελούν μία περιφερειακή συνιστώσα του νέου ΕΣΠΑ.
Συμπερασματικά, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΚΜ, η οποία, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020, ανήκει στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες» Περιφέρειες, λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς
και εθνικούς στόχους και προτεραιότητες και βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της
περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από την ανάλυση της υφιστάμενης
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, την ανάλυση SWOT και τη διαμόρφωση του οράματος και των στόχων της
συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Επίσης, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής συγκυρίας, όπως είναι ο βαθύς και εκτεταμένος
διαρθρωτικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα και στην Περιφέρεια, λόγω της κρίσης
ανταγωνιστικότητας, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η δημοσιονομική προσαρμογή. Λόγω της
παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, το ζητούμενο της αναπτυξιακής στρατηγικής δεν περιορίζεται μόνον στην
ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και στην αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση
δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα φτώχεια.

Θεματικοί Στόχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω:
01. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
02. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
Επικοινωνιών
03. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
04. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς
05. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
06. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
07. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
08. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού
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Δυναμικού
09. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
10. Eπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-RIS3
Το όραμα για την ΠΚΜ, είναι ως το έτος 2025, να καταστεί Κόμβος Καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της διατήρησης και ενδυνάμωσης του σημαντικού Ανθρώπινου Κεφαλαίου της
με προσόντα σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, την εμβάθυνση της συνεργασίας του χώρου της
Γνώσης με την Επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτομικού περιβάλλοντος με στόχο τη έξοδο από την
κρίση και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βάση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας.
Η Ανάλυση Περιβάλλοντος, ανέδειξε μια σειρά κλάδων που παρουσιάζουν δυναμική και μπορούν να
χαρακτηριστούν ως Τομείς Πρωταθλητές για την εφαρμογή καινοτομίας και έρευνας στο πλαίσιο της RIS3 της
ΠΚΜ: (α) Ο Αγροδιατροφικός Τομέας, (β) Ο Τομέας των Δομικών Υλικών, (γ) Ο Τομέας της
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης και (δ) Ο Τομέας του Τουρισμού. Επίσης, έχουν εντοπιστεί τομείς με
αποφασιστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των πλεονεκτημάτων αυτών που χαρακτηρίζονται ως Τομείς Οριζόντιας
Υποστήριξης: (α) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,(β) Τεχνολογίες Ενέργειας, (γ)Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος και (δ) Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Ειδικότερα στον Τομέα του Τουρισμού που αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δ. Βέροιας, στόχος είναι η
καθιέρωσή της ως ενιαίου τουριστικού προορισμού δωδεκάμηνης διάρκειας με ενίσχυση του αστικού και
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω
υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων εξοικονόμησης πόρων για τη διασφάλιση της
περιβαλλοντικής αειφορίας αλλά και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών
επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στην αξιοποίηση των Τομέων Οριζόντιας Υποστήριξης προβλέπεται στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων, η διάχυση και
απορρόφηση των τεχνολογιών περιβάλλοντος από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με
έμφαση τον τουρισμό.

2. Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής
διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στο πλαίσιο της ΠεΣΚΕ έχουν αναλυθεί στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 35 Δήμους της ΠΚΜ από τα οποία
προκύπτει ότι στο σύνολο των δήμων της, υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ο Δήμος Βέροιας καταγράφεται ως Δήμος Υψηλής Έντασης καθώς εμφανίζεται 8 ος στην κατάταξη των Δήμων
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της ΠΚΜ στη συγκέντρωση πληθυσμών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων2 και 7ος αντίστοιχα σε πληθυσμό ειδικών
κοινωνικών ομάδων3. Το ποσοστό του πληθυσμού ευάλωτων ομάδων ως προς το σύνολο του πληθυσμού του
Δήμου Βέροιας είναι 1,40%, ποσοστό υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο των 35 Δήμων της ΠΚΜ που
έδωσαν στοιχεία (1,32%). Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού του Δήμου αποτελούν το 15,91% του συνολικού
πληθυσμού του, ποσοστό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των 38 Δήμων της ΠΚΜ που συμμετείχαν με στοιχεία
(14,36%).
Η έρευνα καταλήγει ότι με βάση την ανάλυση των διαθέσιμων κοινωνικών υποδομών στους δήμους όπου
απαντάται η μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση των ειδικών κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο
Δήμο Βέροιας, διαπιστώνονται και οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε ανάλογες κοινωνικές υποδομές, ιδίως όσον
αφορά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση. Σε αυτούς συνεπώς κατά
προτεραιότητα τους δήμους θα πρέπει να στοχεύσουν οι σχετικές παρεμβάσεις.
Ιδιαίτερα υψηλό εμφανίζεται το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων γυναικών, που κυμαίνεται στο 3,04% του
συνολικού πληθυσμού το Δήμου και είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των Δήμων της ΠΚΜ (2,54%). Ιδιαίτερα
δυσμενής εμφανίζεται επίσης η θέση του Δήμου ως προς τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα όπου καταγράφονται 3.000 νοικοκυριά δηλαδή το 4,51% του πληθυσμού του Δήμου
Βασική φιλοσοφία της Στρατηγικής της ΠΚΜ για την Κοινωνική Ένταξη, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και
κάθε Μορφής Διακρίσεων είναι η ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα στοχεύουν
αφενός στους πραγματικά φτωχότερους και μειονεκτούντες, αφετέρου στη μεγέθυνση του αντίκτυπου στην
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με το στόχο
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με υψηλή
απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή, τους στόχους του ΠΕΠ ΚΜ για την Κοινωνική
Ένταξη, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων και με τους Πυλώνες της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη ευάλωτων ομάδων και Ρομά.
Η Στρατηγική ΠεΣΚΕ ΠΚΜ οργανώνεται σε τέσσερις Πυλώνες: (1) Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας, (2)
Πρόληψη και Καταπολέμηση Αποκλεισμού των παιδιών, (3) Προώθηση της Ένταξης και (4) Καλή Διακυβέρνηση
των Πολιτικών Ένταξης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με δράσεις και μέτρα που εντάσσονται στους άξονες του
ΠΕΠ ΚΜ και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΠΑ και το ΕΚΤ.

3. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
Η αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα
πολιτικής όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη
μεταχείριση των ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες είναι αναγκαία προαπαιτούμενα για την κοινωνική
συνοχή και ευημερία. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια
Ως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καταγράφησαν: ΑμεΑ (σωματικές ή ψυχικές, νοητικές αναπηρίες), εξαρτημένα ή
απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες.
2

Ειδικές κοινωνικές ομάδες: μακροχρόνια άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ, άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65
ετών εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα, μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, Παιδιά θύματα κακοποίησης,
μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
3
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Κεντρικής Μακεδονίας (2015) διατυπώνεται η στρατηγική και το πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας ενταγμένα
στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά.
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΠΚΜ εκπονείται μια διεξοδική ανάλυση και καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης των πληθυσμών Ρομά στους Δήμους και τους οικισμούς της Περιφέρειας πριν αυτό
καταλήξει στη διατύπωση της Στρατηγικής, τους Άξονες και τα Μέτρα του Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική
ένταξη.
Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, στην ΠΕ Ημαθίας συγκεντρώνεται το 19,15% του συνολικού πληθυσμού Ρομά
της Περιφέρειας. Στην ανάλυση προσδιορίζονται τα προβλήματα και οι ανάγκες των Οικισμών Ρομά με τη
μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση στην ΠΚΜ. Μεταξύ αυτών των οικισμών είναι και ο Δήμος Βέροιας για
τον οποίο καταγράφονται τα παρακάτω δεδομένα:
Στον Καλλικρατικό Δήμο Βέροιας υπάρχουν, σήμερα, εγκατεστημένες 174 οικογένειες Ρομά και συνολικά 725
άτομα. Ως χώροι διαμονής καταγράφονται η πόλη της Βέροιας, το Εργοχώρι, το Τριφυλοπάζαρο, η Μέση, ο
Οικισμός Διαβατού, το Μακροχώρι και η Κουλούρα.
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ρομά της πόλης κατοικεί σε επαφή με τα όρια της ΠεΕ, στους δύο
αυτογενείς καταυλισμούς Εργοχώρι και Τριφυλλοπάζαρο. Στον καταυλισμό του Εργοχωρίου, όλες οι οικογένειες
διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, οι κατοικίες τους είναι πρόχειρα παραπήγματα από ευτελή υλικά. Δεν υπάρχουν
υποδομές ηλεκτροδότησης, ύδρευσης ούτε τουαλέτες. Στον καταυλισμό Τριφυλλοπάζαρο, οι κατοικίες έχουν
ανεγερθεί παράνομα σε δημοτική έκταση, ηλεκτροδοτούνται παράνομα και είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο
ύδρευσης αλλά όχι με το σύστημα αποχέτευσης της πόλης.
Συνοψίζοντας, η ανάλυση SWOT για τον Δήμο Βέροιας που γίνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης,
καταγράφει ως βασικά μειονεκτήματα την κακή οικονομική κατάσταση του πληθυσμού Ρομά, το υψηλό ποσοστό
ανεργίας, τη μικρή πρόσβαση γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας, το υψηλό ποσοστό
αναλφαβητισμού ενηλίκων και η σχολική διαρροή, η αδιαφορία για θέματα ατομικής υγιεινής, προσωπικής
φροντίδας και καθαριότητας σε ενήλικες και παιδιά και υστέρηση σε πρόληψη κυρίως θεμάτων γυναικολογικής
φύσεως και αντισύλληψης.
Μετά την εκτεταμένη ανά Δήμο και οικισμό ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Δράσης καταλήγει στην διατύπωση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά,
αρχικά μέσω της διατύπωσης Ειδικών Στόχων και, στη συνέχεια, μέσω εξειδίκευσης σε Άξονες Προτεραιότητας
και σε Δέσμες Δράσεων. Προβλέπονται 13 Ειδικοί Στόχοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 25 Δέσμες Δράσεων πάνω
στις οποίες διαμορφώνεται, αναλύεται, και κοστολογείται το Σχέδιο Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης για την
κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνεται σε πέντε Άξονες
Προτεραιότητας, ως εξής:
ΑΠ-1: Διασφάλιση Στέγασης και Ανάπτυξη Δικτύου Κοινών Αστικών Υποδομών
ΑΠ-2: Προαγωγή της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
ΑΠ-3: Διευκόλυνση, Βελτίωση και Υποστήριξη των όρων πρόσβασης των Ρομά στην απασχόληση και στην
επιχειρηματικότητα
ΑΠ-4: Ισότιμη Πρόσβαση των Ρομά σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
ΑΠ-5: Διασφάλιση Προϋποθέσεων Εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης – Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων και
Κοινωνικού Διαλόγου
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Οι πρώτοι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας έχουν χωρική διάσταση και εφαρμόζονται σε επίπεδο Οικισμού. Οι
συγκεκριμένοι Άξονες Προτεραιότητας συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους Άξονες της Εθνικής Στρατηγικής.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιέχει οριζόντιες δράσεις και εφαρμόζεται σε επίπεδο Π.Ε. ή συνολικά στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνοντας και πρόβλεψη μηχανισμού συντονισμού και
παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.

4. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
Πρόκειται για μελέτη διάγνωσης των προοπτικών δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους
κλάδους που διαφαίνεται να έχουν δυναμική ανάπτυξης στην ΠΚΜ, συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης.
Αναδεικνύοντας την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της εργασίας στο σύνολο της χώρας και στην ΠΚΜ
ειδικότερα από το 2008 μέχρι σήμερα (12ος-2015) με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από εθνικούς και τοπικούς
επαγγελματικούς φορείς, υπογραμμίζοντας μια μικρή τάση ανάκαμψης που διαφαίνεται από το 2014 και μετά,
χρησιμοποιώντας συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ (RIS) και συμπληρώνοντας
με έρευνα πεδίου διαφαινόμενων κενών ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κυρίως με αναλυτική έρευνα
σε ελλείψεις γνώσεων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
Σε σχέση με τους Τομείς απασχόλησης και την εξειδίκευσή τους κυρίως ο Τουρισμός και ο Τομέας της
Πληροφορικής φαίνεται να έχουν προοπτική εξέλιξης σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους κλάδους.
Σε σχέση με την καταγραφή ελλείμματος/πλεονάσματος σε πεδία επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων σοβαρές ελλείψεις δεξιοτήτων καταγράφονται σε όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας με βάση
απαντήσεις των επιχειρήσεων, σε ορισμένους δε και σε επαγγελματικές γνώσεις. Διάσταση απόψεων
παρατηρείται σε σχέση με τις απαντήσεις των εργαζομένων που καταγράφουν ήσσονος σημασίας ελλείψεις.
Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των επαγγελματιών που παρουσιάζουν υψηλό έλλειμμα σε δεξιότητες και σε
επαγγελματικές γνώσεις, κυρίως κατά δήλωση των ίδιων των στελεχών της ομάδας αυτής.
Ειδικότερα η ΠΕ Ημαθίας σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα σε
όλα τα 15 καταγεγραμμένα πεδία κατάρτισης με σοβαρότερα σε βασικές ψηφιακές ικανότητες και ανάλυσης –
επίλυσης προβλημάτων ενώ με βάση τις απαντήσεις των εργαζόμενων έλλειμα παρουσιάζεται κυρίως στη
γνώση ξένης γλώσσας και λιγότερο σε οργανωτικές –επικοινωνιακές δεξιότητες.
Στα πλαίσια σχεδιασμού παρεμβάσεων διοργανώθηκαν συνεδρίες εστιασμένης συζήτησης με εκπροσώπους
φορέων από επιλεγμένους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) της ΠΚΜ και
συντάχθηκαν προτάσεις για συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευσης - εξειδίκευσης για τον κάθε Τομέα της RIS
ΠΚΜ: Αγροδιατροφής, Δομικών Υλικών, Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, Τουρισμού – Πολιτισμού,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας.
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
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4.1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εξειδικεύονται οι Άξονες Στρατηγικής σε Παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε Ειδικούς Στόχους.
Μεθοδολογικά, η εξειδίκευση γίνεται κατά το Διάγραμμα 2 του υποκεφαλαίου 3.4 της Ενότητας Α του Οδηγού.
Οι προκύπτουσες Παρεμβάσεις περιγράφονται, κάθε μία από αυτές, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος του
Εντύπου Υποβολής Πρότασης «Αναλυτικό Πρότυπο Παρεμβάσεων» και επισυνάπτονται στο τέλος του
Εντύπου.
Από κάθε Παρέμβαση, στο παρόν κεφάλαιο μεταφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα, μόνο τα
ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Ο στόχος του παρόντος υποκεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί η συνολική
εξειδίκευση της Στρατηγικής και όχι να αξιολογηθεί κάθε Παρέμβαση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1

Βιοκλιματική αναζωογόνηση των ιστορικών τόπων Κυριώτισσας – Μπαρμπούτας – Παναγίας Δεξιάς και ανάδειξή τους ως τουριστικού πόρου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (συνοπτικό
φυσικό αντικείμενο)

Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού πόρου για την πόλη

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΠ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ
κωδικός δείκτη
αποτελέσματος – τιμή στόχος Επ. Πρ. Π. Π.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.1.1:
Βιοκλιματικό-πολιτιστικό
δίκτυο διαδρομών στην
Παλιά Πόλη της Βέροιας

- Οι κάτοικοι της
Περιοχής Εφαρμογής
και όλης της πόλης
(43.158 άτομα)
- Οι επισκέπτες της
πόλης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2

Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης της αρχαίας οχύρωσης της Βέροιας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.2.1: Τα
τείχη της Βέροιας: Η
προστασία της πόλης
στους αιώνες της ιστορίας
της

Το επισκέψιμο μνημείο
θα συμβάλλει στην
επιμόρφωση και την
ψυχαγωγία των
πολιτών της ΕΕ, αλλά
και ευρύτερων
γεωγραφικών
ενοτήτων.
Με την αύξηση των
επισκέψεων και
διανυκτερεύσεων
τουριστών σε τοπικό
και περιφερειακό
επίπεδο θα συμβάλλει
στην αειφόρο
ανάπτυξη της

Τ1327: -

Τ1325: -

6ε

6γ

83

93

Πηγή

Εκτίμηση (χιλ. €)

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ Α= ώριμη Β = σε διαδικασία
ωρίμανσης - Γ =
ανώριμη)

1.2.1, 1.3.1,
2.2.1, 3.1.1,
3.1.2, 3.2.1,
3.3.2

ΒΑΑ

1.703

Β

1.1.1, 1.3.1,
3.2.1, 3.3.2

ΒΑΑ

348

Α

ΕΚΡΟΕΣ (δείκτης – τιμή
στόχος)

ΣΥΝΕΡΓΙΑ με
Παρέμβαση…

- CO37 Αστική ανάπτυξη::
43.158
- Αριθμός έργων
βιοκλιματικής ανάπλασης:
1
- Έκταση, σε τετραγωνικά
μέτρα, πεζοδρόμων και
πλατειών που
αναβαθμίζονται
βιοκλιματικά: 8.135

- CO09 Αειφόρος

Τουρισμός: Αύξηση του
αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών: -

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και
συνακόλουθα στην
άνοδο του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων
της.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.3

Περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.3.1:
Βιοκλιματική διαμόρφωση
Πλατείας Δίδυμων
Λουτρώνων

- Οι κάτοικοι της
Περιοχής Εφαρμογής
και όλης της πόλης
- Οι επισκέπτες της
πόλης

Τ1327: -

6ε

83

- Αριθμός έργων
βιοκλιματικής ανάπλασης:
1
- Έκταση, σε τετραγωνικά
μέτρα, πεζοδρόμων και
πλατειών που
αναβαθμίζονται
βιοκλιματικά: 1.318

1.1.1, 3.3.1

ΒΑΑ

180

Β

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1.3.2: Η
φύση στο σχολείο:
"Πράσινες" σχολικές
αυλές

- Ο μαθητικός
πληθυσμός της
Περιοχής Εφαρμογής
(2.464 άτομα)
- Οι μαθητές και
εκπαιδευτικοί των 4
σχολείων

Τ1327: -

6ε

83

- Αριθμός έργων
βιοκλιματικής ανάπλασης:
4
- Έκταση, σε τετραγωνικά
μέτρα, πεζοδρόμων και
πλατειών που
αναβαθμίζονται
βιοκλιματικά: 4500

2.1.1

ΒΑΑ

170

Γ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

2.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας και προσβασιμότητας σε περιοχές σχολείων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2.1.1:
Υποδομές και ρυθμίσεις
για ήπιες μορφές
μετακίνησης σε περιοχές
σχολείων

- Οι κάτοικοι της
Περιοχής Εφαρμογής
και όλης της πόλης
- Οι μαθητές και
εκπαιδευτικοί των
σχολείων

1.3.2

ΒΑΑ

525

Β

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2

Προώθηση των ήπιων μέσων μετακίνησης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2.2.1:

- Οι κάτοικοι της

ΒΑΑ

92

Α

Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους

Τ1327: -

Τ1322: -

6ε

83

Αριθμός έργων
βιοκλιματικής ανάπλασης:
4

4ε

43

CO034: Μείωση

1.1.1, 2.1.1
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Ποδήλατα πόλης σε δύο
σταθμούς

Περιοχής Εφαρμογής
και όλης της πόλης & οι
επισκέπτες της πόλης
(80.000 άτομα)

εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των
εκπομπών των αερίων
θερμοκηπίου: 264 τόνοι
ισοδύναμου CO2

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1

Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (συνοπτικό
φυσικό αντικείμενο)

Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΟΜΑΔΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ
ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΠ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠ
κωδικός δείκτη
αποτελέσματος – τιμή στόχος Επ. Πρ. Π. Π.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.1.1:
Δημιουργία Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου στο
εμπορικό κέντρο της
πόλης

- Οι καταναλωτές (μόνιμοι
κάτοικοι και επισκέπτες)

-

3δ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.1.2:
Ενισχύσεις τοπικών
επιχειρήσεων στον τομέα
του τουρισμού (φιλοξενία εστίαση - πολιτισμός δημιουργικότητα)

Άνεργοι, πρώην
αυτοαπασχολούμενοι ή
εργαζόμενοι

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2

Έξυπνη εξειδίκευση και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.2.1:
Εξειδικευμένη τεχνική
κατάρτιση σε θέματα

Άνεργοι

Πηγή

Εκτίμηση (χιλ. €)

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ Α= ώριμη Β = σε διαδικασία
ωρίμανσης - Γ =
ανώριμη)

1.1.1, 3.1.2

ΒΑΑ

90

Β

- CO05- Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη: 3
(ΠΚΜ 90)
- CO08 - Παραγωγικές
επενδύσεις: Αύξηση της
απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που
λαμβάνουν ενίσχυση: 6
νέες θέσεις (ΠΚΜ 1320)

1.1.1, 1.2.1,
1.3.1, 3.1.1,
3.2.3, 3.3.2

ΒΑΑ

102

Β

- Αριθμός
καταρτιζόμενων: 35-40
- Αριθμός παραγόμενων

1.1.1, 1.2.1,
1.3.1

ΒΑΑ

69

Γ

ΕΚΡΟΕΣ (δείκτης – τιμή
στόχος)

63

ΣΥΝΕΡΓΙΑ με
Παρέμβαση…

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

CO01. Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη: 100

- Οι τοπικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
- Το σύνολο της τοπικής
κοινωνίας
Τ1311: 3%

3α

67

(Σύνολο ΠΚΜ: τιμή βάσης
2,25% - τιμή στόχου 5,50%)

T1383: 5 (για ΠΚΜ τιμή
βάσης 2.079 – τιμή στόχου
2.265)

8iii

104
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σωστικών εργασιών,
συντήρησης και
προστασίας μνημείων και
αρχαιολογικών τόπων

συγκροτημένων
προγραμμάτων
εξειδικευμένης τεχνικής
κατάρτισης σε
αρχαιολογικές / σωστικές
εργασίες: 2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.2.2: Η
Βιβλιοθήκη ανοίγει
δουλειές: Υποστήριξη
ανέργων για πρόσβαση
στην αγορά εργασίας

Άνεργοι

T1383: Αριθμός ΠΜ και
ΜΜΕ επιχειρήσεων των
οποίων εργαζόμενοι
καταρτίζονται /
εξειδικεύονται σε τομείς
υψηλού ενδιαφέροντος: 5
(για ΠΚΜ τιμή βάσης 2.079
– τιμή στόχου 2.265)

8iii

104

Αριθμός εκπαιδευόμενων:
200

3.2.3

ΒΑΑ

90

Α

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.2.3:
Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα προώθησης
της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας , με
έμφαση στον τουρισμό και
τον πολιτισμό

Άνεργοι

Τ1383: 20

8iii

104

Αριθμός καταρτιζομένων:
60

3.2.2, 4.2.1

ΒΑΑ

48

Β

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3

Προβολή της πόλης και των επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.3.1:
Δημιουργία πλατφόρμας
ψηφιακού περιεχόμενου
για τον θρησκευτικό
τουρισμό από την Ιερά
Μητρόπολη

Οι επιχειρηματίες του
τουρισμού και των
διασυνδεμένων και
συναφών υπηρεσιών
Οι επιχειρηματίες της
πόλης συνολικά
Οι άνεργοι και
υποαπασχολούμενοι
Οι νέοι επιχειρηματίες και
η νεοφυής
επιχειρηματικότητα
Οι επιχειρηματίες του
τουρισμού και των
διασυνδεμένων και

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3.3.2:
Ψηφιακή προβολή της

-

2γ

79

ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1201 (2γ) Αριθμός δημόσιων
ψηφιακών υπηρεσιών
που αναβαθμίστηκαν: 1
(ΠΚΜ = 7)

3.3.2

ΒΑΑ

44

Β

-

2γ

79

ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1201 (2γ) Αριθμός δημόσιων
ψηφιακών υπηρεσιών

1.1.1, 3.1.1,
3.1.2, 3.3.1

ΒΑΑ

46

Γ
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πόλης

συναφών υπηρεσιών
Οι επιχειρηματίες της
πόλης συνολικά
Οι άνεργοι και
υποαπασχολούμενοι
Οι νέοι επιχειρηματίες και
η νεοφυής
επιχειρηματικότητα

που αναβαθμίστηκαν: 3

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.1

Ενίσχυση της λειτουργίας δομών πρόνοιας ευάλωτων ομάδων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.1.1:
Υποστήριξη της
λειτουργίας του Τμήματος
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης
Νέων του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας και
Στήριξης Οικογένειας της
"Πρωτοβουλίας για το
Παιδί"

Πρώτη ομάδα στόχου:
νέοι άνω των 18 ετών, με
προβλήματα
προσαρμογής στην
κοινωνική και οικονομική
ζωή, άστεγοι και άνεργοι,
χωρίς πόρους, που
προέρχονται από κλειστή
φιλοξενία δομών παιδικής
προστασίας και
αδυνατούν να
επιβιώσουν.
Δεύτερη ομάδα στόχου:
νέοι με τα ίδια
χαρακτηριστικά, που
βρέθηκαν εκτός
οικογένειας.

-

9iv

112

- Τ1269: Μειονεκτούντα
άτομα επωφελούμενα των
δράσεων υγείαςπρόνοιας: 12
(ΠΚΜ=65000)
- Αριθμός ωφελουμένων
από την ημιαυτόνομη
διαβίωση (ετησίως 4
νέοι): 12

4.1.2

ΒΑΑ

255

A

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.1.2:
Υποστήριξη της
λειτουργίας του χώρου
προσωρινής φιλοξενίας
ατόμων που βρίσκονται
σε κίνδυνο ή έχουν άμεση
ανάγκη και του Κέντρου
Στήριξης Οικογένειας του

Πρώτη ομάδα στόχου:
άνδρες, γυναίκες και
παιδιά θύματα
ενδοοικογενειακής βίας
Δεύτερη ομάδα στόχου:
οικογένειες σε κίνδυνο

-

9iv

112

-Τ1269: Μειονεκτούντα
άτομα επωφελούμενα των
δράσεων υγείαςπρόνοιας: 15
(ΠΚΜ = 65.000)
- Αριθμός ωφελουμένων
από την φιλοξενία

4.1.1

ΒΑΑ

128

A

Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων
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Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης "Έρασμος"
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.1.3:
Ενίσχυση της λειτουργίας
του μικτού Κέντρου
Διημέρευσης Ατόμων με
Ειδικές Δεξιότητες του
Σωματείου Φίλων
ΚΕΜΑΕΔ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.1.4:
Λειτουργία Κέντρου
Υποστήριξης ενηλίκων με
ψυχικές διαταραχές από
τον Σύλλογο Οικογενειών
και Φίλων Ψυχικής Υγείας
(Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας

(ετησίως 5 άτομα): 15
Άτομα με ειδικές
δεξιότητες (νοητική
υστέρηση, Σπαστική
τετραπληγία, Σύνδρομο
DOWN, κωφάλαλα κ.λ.π.),
ηλικίας 16-50 ετών
- Άτομα
από
την
κοινότητα,
ενήλικου
πληθυσμού
που
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
ψυχικής
νόσου.
- Επαγγελματίες ψυχικής
υγείας
- Οικογένειες ατόμων με
ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
- Ευρύ κοινό και γενικός
πληθυσμός, μέσω των
ενεργειών πρόληψης των
ψυχικών διαταραχών και
προαγωγής της ψυχικής
υγείας

Τ1387: (ΠΚΜ = 9,7%)

-

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.2

Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4.2.1:
Ένταξη ατόμων με
προβλήματα ψυχικής
υγείας στην παραγωγική

- Άτομα με σοβαρά
ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
- Άτομα από λοιπές

- Τ1370: 4 (ΠΚΜ 595)
- T1388: 1

9iii

111

CO16 Συμμετέχοντες με
αναπηρία: (ΠΚΜ=1000)

9iv

112

- Τ1269: Μειονεκτούντα
άτομα που επωφελούνται
των δράσεων Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας: 100
- Άτομα που λαμβάνουν
υπηρεσίες ψυχικής υγείας
με ενεργό συμμετοχή στις
υποστηρικτικές
ψυχοεκπαιδευτικές
δραστηριότητες του
Κέντρου: 100
- Άτομα που λαμβάνουν
υπηρεσίες ψυχικής υγείας
σε παροχή πληροφοριών,
επί μέρους
υποστηρικτικών δράσεων:
150
- Αριθμός οικογενειών –
φροντιστών ατόμων με
προβλήματα ψυχικής
υγείας με ενεργό
συμμετοχή στις
υποστηρικτικές δράσεις
του Κέντρου: 100

9v

113

Αριθμός
υποστηριζόμενων ΠΜ,
ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων

ΒΑΑ

122

A

4.2.1

ΒΑΑ

147

A

4.1.4

ΒΑΑ

45

A
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διαδικασία μέσω
ΚΟΙ.Σ.ΠΕ.Το.Ψ.Υ.

ευπαθείς και ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες
- Επαγγελματίες
ψυχικής υγείας
- Οικογένειες ατόμων με
σοβαρά
ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
- Ευρύ κοινό και γενικός
πληθυσμός έμμεσα,
μέσω της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και της
μείωσης του στίγματος
και των διακρίσεων

συνεταιριστικών και
επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονομίας): 1 (ΠΚΜ=40)
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4.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Για την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων της ΣΒΑΑ, βασικό κριτήριο είναι η συμβολή τους στη συνολική
σκοπιμότητα της Στρατηγικής, που είναι η τοπική ανάπτυξη μέσα από το τρίπτυχο «Φύση – Ιστορία –
Φιλοξενία». Προηγούνται τα έργα που εξυπηρετούν στόχους – καταλύτες για την υλοποίηση της «λογικής της
παρέμβασης», δηλαδή: 1) η αξιοποίηση των ιστορικών τόπων ως τουριστικού κεφαλαίου, 2) η βελτίωση της
περιβαλλοντικής εικόνας της πόλης μέσα από τη μείωση της τροχοφόρας κυκλοφορίας και την προώθηση της
πεζής μετακίνησης, που επίσης θα ωφελήσει την ελκυστικότητα της πόλης στους επισκέπτες της, 3) η ανάδειξη
της Παλιάς Αγοράς ως κέντρο της τοπικής οικονομίας και ως εν δυνάμει πόλο έλξης των επισκεπτών, και 4) η
στροφή της επαγγελματικής εξειδίκευσης στους τομείς της φιλοξενίας και του πολιτισμού, και η στήριξη της
επιχειρηματικότητας στους τομείς αυτούς. Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται με την κοινωνική σκοπιμότητα της
ΣΒΑΑ που είναι η προστασία και στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού, σε συνεργασία με
τους φορείς της πόλης που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προστασία της
παιδικής ηλικίας και την ίση πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και στην υγεία.

1.

1.1

Η παρέμβαση αυτή είναι
κεντρική για τη συνολική
αναπτυξιακή σκοπιμότητα της
ΣΒΑΑ («Φϋση – Ιστορία –
Φιλοξενία»), καθώς διαπερνά,
μέσω των συνεργειών της,
τους τρεις άξονες της
Στρατηγικής (ΑΣ1 έως ΑΣ3)

Ε

2.1

Εκτός από το προφανές
όφελος της εξασφάλισης
ασφαλών συνθηκών στην
πεζή μετακίνηση των παιδιών,
με την παρέμβαση θα υπάρχει
σημαντική μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα,
βελτίωση της συνολικής
περιβαλλοντικής εικόνας της
πόλης καθώς και
περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και
προώθηση καλών πρακτικών
μετακίνησης των παιδιών και
νέων

Ε

3.1

Με εντοπισμένα τα
προβλήματα κάμψης των
επιχειρήσεων του Εμπορικού
Κέντρου της πόλης - Παλιά
Αγορά - η παρέμβαση
κρίνεται πρωταρχικής
σημασίας για την τόνωση της
λειτουργίας της και τη

Υποδομές και ρυθμίσεις για
ήπιες μορφές μετακίνησης σε
περιοχές σχολείων

2

3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην Παλιά Πόλη της
Βέροιας
1

2.

Ειδ. Στόχος της
Στρατηγικής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (συνοπτικότατο
φυσικό αντικείμενο)

Άξονας
Στρατηγικής

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου στο εμπορικό κέντρο
της πόλης
3

Ε = έναρξη, Π = περάτωση
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β

Π

Π

Ε Π
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4.

5.

6.

7.

8.

Βιοκλιματική διαμόρφωση
Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων

1

1.3

1

1.3

1

1.2

4

4.1

Η φύση στο σχολείο: "Πράσινες"
σχολικές αυλές

Τα τείχη της Βέροιας: Η
προστασία της πόλης στους
αιώνες της ιστορίας της

Υποστήριξη της λειτουργίας του
Τμήματος Ημιαυτόνομης
Διαβίωσης Νέων του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας και
Στήριξης Οικογένειας της
"Πρωτοβουλίας για το Παιδί"
Ενισχύσεις τοπικών
επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση πολιτισμός - δημιουργικότητα)

3

9.

10.

3.1

Η δράση είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την
σκοπιμότητα αναπτυξιακής
αξιοποίησης του τουριστικού
κεφαλαίου, προκειμένου να
προσελκυσθούν νέοι
επενδυτές και δοθούν κίνητρα
εκσυγχρονισμού και
επέκτασης δραστηριοτήτων
υφισταμένων επιχειρήσεων

2.2

Δράση με στόχο τη μείωση
των ρύπων στην ΠεΕ, την
προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας και την
περιβαλλοντική αναβάθμιση

4.1

Η δομή ήδη λειτουργεί και
προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στην κοινότητα, με
ολοένα αυξανόμενα
περιστατικά λόγω της

Ποδήλατα πόλης σε δύο
σταθμούς
2

Υποστήριξη της οργάνωσης και
λειτουργίας του χώρου
προσωρινής φιλοξενίας ατόμων
που βρίσκονται σε κίνδυνο ή
έχουν άμεση ανάγκη και του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας
του Συλλόγου Κοινωνικής

4

δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας
Η δράση συμβάλλει στην
αύξηση πρασίνου στο
ελλειμματικό στον τομέα αυτό
κέντρο της πόλης και
αναδεικνύει τους μοναδικούς
Δίδυμους Λουτρώνες των
Βαλκανίων, που γειτνιάζουν
με την αναδειχθείσα Παλαιά
Μητρόπολη της Βέροιας,
δημιουργώντας επί πλέον
πόλους επισκεψιμότητας
Μέσα από την βιοκλιματική
αναβάθμιση των αύλειων
χώρων των διδακτηρίων,
αποδίδεται πολύτιμος αστικός
χώρος πρασίνου στην ΠεΕ,
επιτυγχάνεται η καθημερινή
προσέγγιση παιδιών και
εφήβων με τη φύση, αλλά και
ταυτόχρονα η βελτίωση του
μικροκλίματος του
περιβάλλοντα χώρου των
σχολικών κτιρίων
Η ανάπτυξη του τρίπτυχου
"φύση- ιστορία-φιλοξενία"
απαιτεί παρεμβάσεις
ανάδειξης – αξιοποίησης του
ιδιαίτερα αξιόλογου και
πολύμορφου ιστορικού αρχαιολογικού αποθέματος
στην ΠεΕ
Η δομή ήδη λειτουργεί και
προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στην κοινότητα, με
ολοένα αυξανόμενα
περιστατικά

Ε

Π

Ε

Ε

Ε

Π

Π

Π

Ε Π

Ε Π

Ε

Π
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Παρέμβασης "Έρασμος"

κοινωνικοοικονομικής κρίσης

Ενίσχυση της λειτουργίας του
μικτού Κέντρου Διημέρευσης
Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του
Σωματείου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ

Η δομή ήδη λειτουργεί και
προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στην κοινότητα, με
σε έναν ιδιαίτερο ευαίσθητο
τομέα

Κέντρο Υποστήριξης ενηλίκων με
ψυχικές ασθένειες από τον
ΣΟΦΨΥ
Ένταξη ατόμων με προβλήματα
ψυχικής υγείας στην
παραγωγική διαδικασία μέσα
από τη λειτουργία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Το.Ψ.Υ.

Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση
σε θέματα σωστικών εργασιών,
συντήρησης και προστασίας
μνημείων και αρχαιολογικών
τόπων
Η Βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές:
Yποστήριξη ανέργων για
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
προώθησης της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας με έμφαση
στον τουρισμό και τον πολιτισμό

Δημιουργία πλατφόρμας
ψηφιακού περιεχόμενου για τον
θρησκευτικό τουρισμό από την
Ιερά Μητρόπολη
Ψηφιακή προβολή της πόλης

4

4.1

4

4.1

4

4.2

3

3.2

3

3.2

3

3.2

3

3.3

3

3.3

Ε

Για την άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων με
ψυχικές παθήσεις και την
αποστιγματοποίησή τους,
χρειάζεται να υποστηριχθούν
οι δομές ένταξης των ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
στην κοινωνία και στην
απασχόληση
Δράσεις που συνεργούν στην
κατεύθυνση της τοπικής
ανάπτυξης, συμπληρώνοντας
τις προηγούμενες, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα οι πολίτες
να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τις ευκαιρίες που θα δοθούν
μετά την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά
στην κατάρτιση, στελέχωση,
δημιουργία και λειτουργία
επιχειρήσεων στον τομέα της
φιλοξενίας και του πολιτισμού
Οι δράσεις συνεργούν στην
προώθηση της τουριστικής
επισκεψιμότητας, που είναι ο
αναπτυξιακός στόχος της
ΣΒΑΑ

Π

Ε

Π

Ε

Π

Ε Π

Ε

Π

Ε

Π

Ε Π
Ε Π

4.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές περιόδους, στον Δήμο Βέροιας χρηματοδοτήθηκαν οι
εξής αστικές αναπλάσεις εντός των ορίων της πόλης Βέροιας, με φορέα υλοποίηση τον Δήμο
Βέροιας:
1) ΟΣΑΑ 2007-2013: Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια –
Κωδικός MIS 296014 - Επιλέξιμη Δ.Δ. 7.606.721,36 ΕΥΡΩ.
Περιοχή παρέμβασης του έργου ήταν η βορειοανατολική πλευρά της πόλης, που περιελάμβανε το
πάρκο της Ελιάς, την οδό Ανοίξεως, την οδό Βενιζέλου, την πλατεία Αγίου Αντωνίου, την οδό Ρόδων, το
πάρκο Βόρειου Τείχους. Το έργο της ανάπλασης δεν είχε συνέργεια με άλλες δράσεις και
παρεμβάσεις, καθώς κάτι τέτοιο δεν ήταν απαιτητό από το Πρόγραμμα χρηματοδότησης, επομένως δεν
είχε χαρακτήρα ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Αντιμετώπισε με επιτυχία την πρόκληση της
αναζωογόνησης του αστικού πρασίνου, την προώθηση της αστικής κινητικότητας μέσω της απόδοσης
περισσότερου χώρου για κίνηση στους πεζούς, καθώς και την γενική αισθητική αναβάθμιση της
περιοχής.
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2) URBACT 2010-2013: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ» στα πλαίσια του
προγράμματος URBACT II – LINKs (Low tech Inherited from the old European city as a key for
performance and Sustainability).

Περιοχή παρέμβασης ήταν το ιστορικό κέντρο της Βέροιας, που συμπεριλαμβάνεται και στην ΠεΕ της
παρούσας ΣΒΑΑ. Το Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε είχε ολοκληρωμένο, πολυτομεακό χαρακτήρα και
αποτελεί πολύτιμη και χρήσιμη εμπειρία και τεχνογνωσία, που ενσωματώνεται στην παρούσα ΣΒΑΑ.
Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης παρουσιάζεται παραπάνω, βλ. 2.3.
3) ΕΤΠΑ 2000-2006: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ ΚΜ Μέτρα 3.8 και 3.9 τα έργα 1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΚΟΙΤΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (2006ΕΠ00830223) και 2) ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (2006ΕΠ00830230)
Τα έργα αυτά έγιναν στην Πλατεία Ωρολογίου και στην κοίτη του Τριποτάμου, και αντιμετώπισαν τα
προβλήματα απόδοσης ποιοτικού κοινόχρηστου χώρου (η Πλατεία Ωρολογίου) και διευθέτησης της
κοίτης (το έργο στον Τριπόταμο). Δεν είχαν συνέργεια με άλλες δράσεις και παρεμβάσεις, καθώς κάτι
τέτοιο δεν ήταν απαιτητό από το Πρόγραμμα χρηματοδότησης, επομένως δεν είχαν χαρακτήρα
ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης.
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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5.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ειδικός Στόχος

Άξονας

Ο Χρηματοδοτικός Πίνακας συμπληρώνεται κατά τρόπον ώστε να είναι συμβατός με τον Χρηματοδοτικό Πίνακα
του Ε.Π. στο οποίο εντάσσεται η Στρατηγική. Τα ποσά μεταφέρονται από τον Πίνακα 4 «Εξειδίκευση Αξόνων
Στρατηγικής». Επειδή ο ακριβής προϋπολογισμός κάθε Παρέμβασης θα καθοριστεί κατά την ένταξη της στο
Ε.Π., ο Πίνακας αναφέρει τις Παρεμβάσεις αλλά αθροίζει τον προϋπολογισμό κατά Ειδικό Στόχο.

1.1
1.2
1
1.3

2

ΕΔΕΤ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην
Παλιά Πόλη της Βέροιας
Τα τείχη της Βέροιας: Η προστασία της πόλης στους
αιώνες της ιστορίας της
Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων
Λουτρώνων
Η φύση στο σχολείο: "Πράσινες" σχολικές αυλές

2.1

Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης
σε περιοχές σχολείων

2.2

Ποδήλατα πόλης σε δύο σταθμούς

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Π/Υ (€) Δ.Δ.
Ε.Π

Επ. Πρ.

Π.Π.

1.703.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

6ε

83

348.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

6γ

93

180.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

6ε

83

170.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

6ε

83

2.401.000
525.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

6ε

83

92.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

4ε

43

617.000

3.1

3

3.2

3.3

Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο εμπορικό
κέντρο της πόλης

90.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

3δ

63

Ενισχύσεις τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση - πολιτισμός δημιουργικότητα)
Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση σε θέματα σωστικών
εργασιών, συντήρησης και προστασίας μνημείων και
αρχαιολογικών τόπων
Η Βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές: Υποστήριξη ανέργων
για πρόσβαση στην αγορά εργασίας

102.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

3α

67

69.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

8iii

104

90.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

8iii

104

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας με έμφαση στον
τουρισμό και τον πολιτισμό
Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού περιεχόμενου για
τον θρησκευτικό τουρισμό από την Ιερά Μητρόπολη

48.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

8iii

104

44.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

2γ

79

Ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της πόλης

46.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

2γ

79

255.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

9iv

112

128.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

9iv

112

122.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

9iii

111

489.000

4

4.1

Υποστήριξη της λειτουργίας του Τμήματος
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας και Στήριξης Οικογένειας της
"Πρωτοβουλίας για το Παιδί"
Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του χώρου
προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε
κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη και του Κέντρου
Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης "Έρασμος"
Ενίσχυση της λειτουργίας του μικτού Κέντρου
Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του
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Σωματείου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ
Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης για ενήλικες με
ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας από τον
Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας
(Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας
Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην
παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.

147.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

9iv

112

45.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

9v

113

697.000
ΣΥΝΟΛΟ Σ.Β.Α.Α.

Ανάλυση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ

4.204.000
3.300.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ

904.000

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΤ ΣΤΟ ΒΑΑ = 0,215

90.000

2γ

102.000

3α

90.000

3δ

92.000

4ε

348.000

6γ

2.578.000

6ε

207.000

8iii

122.000

9iii

530.000

9iv

45.000

9v
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Για την περιπτώσεις που κρίνεται ότι η Στρατηγική πρέπει να εξειδικευθεί και σε παρεμβάσεις για τις οποίες το
ΠΕΠ δεν διαθέτει πόρους σε αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες ή Πεδία Παρέμβασης ή είναι σκόπιμο να
μοχλεύσει ιδιωτικούς πόρους, συντάσσεται κείμενο μέγιστης έκτασης 250 λέξεων.

Αιτιολόγηση της ανάγκης για συμπληρωματική χρηματοδότηση:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Αιτιολόγηση της ανάγκης και της δυνατότητας για μόχλευση ιδιωτικών πόρων:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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6.1. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ
α. Αρμοδιότητες και Περιοχή ευθύνης:
Ο Δήμος Βέροιας είναι ένας από τους τρεις Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, κατέχει το 46,53%
της έκτασης της ΠΕ Ημαθίας και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της. Συνορεύει βόρεια με το Δήμο Νάουσας,
βορειοανατολικά με το Δήμο Αλεξάνδρειας, νοτιοανατολικά με το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, νότια με το Δήμο
Κατερίνης, νοτιοδυτικά με το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, δυτικά με το Δήμο Κοζάνης και με το Δήμο Εορδαίας.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ο διευρυμένος Δήμος Βέροιας προέκυψε από τη συνένωση του
προϋπάρχοντος Δήμου Βέροιας με τους Δήμους Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδας. Έδρα
του Δήμου είναι η Βέροια και ιστορική έδρα η Βεργίνα. Ο Δήμο Βέροια διαιρείται σε πέντε Δημοτικές Ενότητες
αυτές που αποτελούσαν τους αντίστοιχους πρώην καποδιστριακούς Δήμους: ΔΕ Βέροιας, ΔΕ Αποστόλου
Παύλου, ΔΕ Βεργίνας, ΔΕ Δοβρά και ΔΕ Μακεδονίδος.
β. Σύνθεση Εταιρικού Σχήματος (αν προτείνεται):
Δεν προτείνεται
γ. Διοίκηση:
Ο Δήμος Βέροιας διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας
ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο. Δήμαρχος Βέροιας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Χ. Βοργιαζίδης,
ο οποίος επικουρείται από τους επτά Αντιδημάρχους:
- Αντιδήμαρχος Οικονομικών
- Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Εθελοντισμού
- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής
- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
- Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίας Δόμησης – Περιουσίας
- Αντιδήμαρχος Παιδείας
Ο Δήμαρχος με τους Αντιδημάρχους συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή, το συλλογικό συντονιστικό όργανο
του Δήμου που παρακολουθεί τη εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την
εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και η κατανομή εδρών διαμορφώθηκαν μετά και τις
επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της Β’ Κυριακής, της 18ης Μαΐου 2014. Η θητεία των 41 εκλεγμένων
συμβούλων διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019.
Οι Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) του Δήμου Βέροιας είναι πέντε: Η ΔΕ Βέροιας με 9 Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) και 2
Δημοτικές Κοινότητες (ΔΚ), Η ΔΕ Απ. Παύλου με 4 ΤΚ, η ΔΕ Βεργίνας με 4 ΤΚ, η ΔΕ Δοβρά με 5 ΤΚ, η ΔΕ
Μακεδονίδος με 4 ΤΚ. Τα Όργανα κάθε Δημοτικής Κοινότητας είναι το Συμβούλιο και ο πρόεδρος του
Συμβουλίου της ΔΚ. Τα όργανα της Τοπικής Κοινότητας είναι το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, ο πρόεδρος
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας (για Τοπικές Κοινότητες
μέχρι τριακοσίους κατοίκους).

64

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ B’ ΣΤΑΔΙΟΥ

δ. Διάρθρωση, αντικείμενο και στελέχωση των υπηρεσιών:
Οι Υπηρεσίες του Δήμου χωρίζονται στις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και τις ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Οι ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χωρίζονται σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ και τις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Απευθείας στον Δήμαρχο υπάγονται τρεις (3) υπηρεσίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Στις Υπηρεσίες Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης του Δήμου υπάγονται τα παρακάτω Γραφεία: Γραφείο
Γενικού Γραμματέα Δήμου, Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,
Γραφείο Διαφάνειας, Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Εξυπηρέτησης Δημότη (Αυτοτελές), Γραφείο Ειδικών
Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών και το Γραφείο Νομικών Συμβούλων και τα αυτοτελή
Γραφεία: Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας και Γραφείο Ιατρού Εργασίας.
Ο Δήμος Βέροιας διαθέτει εννέα (9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που
αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και
για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Η Διεύθυνση
διαθέτει 3 Τμήματα: Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων (7 Γραφεία), Διοικητικό (5 Γραφεία) και Δημοτικής
Κατάστασης (7 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των οικονομικών Δήμου, τη σωστή
απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη
διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την
αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών,
εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Η Διεύθυνση διαθέτει 4 Τμήματα: Δημοτικών Προσόδων (2 Γραφεία),
Λογιστηρίου - Εξόδων (3 Γραφεία), Προμηθειών - Αποθηκών (6 Γραφεία), Ταμείου (4 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους
τεχνικών έργων του Δήμου με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη πραγματοποίησής τους. Είναι αρμόδια
για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των πολιτών καθώς και για τον έλεγχο
εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων μεταφορών. Η Διεύθυνση διαθέτει 4 Τμήματα: Τεχνικό –
Συντήρησης Έργων (3 Γραφεία), Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (3 Γραφεία), Υδραυλικών – εγγειοβελτιωτικών
Έργων (2 Γραφεία), Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων (2 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης - Κτηματολογίου - Περιουσίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του
πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των
αυθαίρετων κατασκευών. Επίσης αρμόδια για όλα τα θέματα Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας. Η
Διεύθυνση διαθέτει 3 Τμήματα: Πολεοδομικό (4 Γραφεία), Κτηματολογίου (2 Γραφεία), Τμήμα Αξιοποίησης
Δημοτικής Περιουσίας (3 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την προστασία και
αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των δημοτικών σφαγείων και της ενεργειακής διαχείρισης.
Επίσης για τα θέματα καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας. Η Διεύθυνση
διαθέτει 4 Τμήματα: Τμήμα Περιβάλλοντος (4 Γραφεία), Τμήμα Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών (2
Γραφεία), Πρασίνου - Δασών (4 Γραφεία), Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων (3 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδια για την
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υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις
διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και
απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την
παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του. Η Διεύθυνση διαθέτει 2
Τμήματα: Προγραμματισμού – Οργάνωσης - Ανάπτυξης (4 Γραφεία), Τεχνολογιών – Πληροφορικής Επικοινωνιών (3 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της αγροτικής
παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων
εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, για την
αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του
καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Η
Διεύθυνση διαθέτει 3 Τμήματα: Αγροτικής Παραγωγής (4 Γραφεία), Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (3
Γραφεία) και Απασχόλησης και Τουρισμού (2 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, των πολιτικών ισότητας των φύλων, για την προστασία και
προαγωγή της δημόσιας υγείας, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Η Διεύθυνση διαθέτει 3 Τμήματα:
Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης (3 Γραφεία), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (2
Γραφεία) και Τμήμα Υγείας, Δια Βίου Μάθησης κα Πολιτισμού (2 Γραφεία).
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών διαθέτει 2 Τμήματα: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (2
Γραφεία) και Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης (2 Γραφεία)
Οι ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Δήμου είναι οι τέσσερις (4) Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημοτικών
Ενοτήτων:


(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ



(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ



(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ



(ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
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6.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
6.2.1. Επιλογή Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης
Κατόπιν της πρόσκλησης που εξέδωσε η Διαχειριστική Αρχή, η Στρατηγική ΒΑΑ και το Σχέδιο Δράσης
εκπονήθηκαν από το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού –
Οργάνωσης – Πληροφορικής του Δήμου Βέροιας, που είναι αρμόδιο κατά τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου για την συγκέντρωση και επεξεργασία των γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών,
κοινωνικών κλπ. στοιχείων που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη, για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη
διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων, και για το σχεδιασμό και παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Το Τμήμα στελεχώνεται από την κα. Μαρούλα Γεωργιάδου, Πολιτικό
Μηχανικό, την κα. Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Δρ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό και την κα. Ευγενία Ακούλογλου,
Τοπογράφο Μηχανικό. Η Στρατηγική ΒΑΑ συγκροτήθηκε μέσα από διαδικασίες εσωτερικής διαβούλευσης, σε
επίπεδο Αντιδημάρχων – Προϊσταμένων Διεύθυνσης – Προϊσταμένων Τμημάτων, καθώς και μέσα από
διαδικασίες εξωτερικής διαβούλευσης με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες, συλλόγους και εκπροσώπους της
Κοινωνίας των Πολιτών (βλ. παρακάτω 6.3.). Το Προσχέδιο της Στρατηγικής κατατέθηκε και συζητήθηκε από
την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας, που αποτελεί τη Δομή Συναίνεσης στο διαχειριστικό
σχήμα της ΣΒΑΑ.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια και τον προβλεπόμενο ρόλο της Δομής
Συναίνεσης. Όπως ορίζει το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, «αποτελείται
από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών
συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και
συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων
και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ) εκπρόσωποι των
τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες», ενώ έχει την αρμοδιότητα να: «α) γνωμοδοτεί στο δημοτικό
συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού
ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο, γ) εξετάζει τα τοπικά
προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των
προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών».
Το Πρακτικό της συζήτησης του Προσχεδίου της Στρατηγικής ΒΑΑ στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου
Βέροιας επισυνάπτεται στο Παράρτημα).
Στη συνέχεια, το Κείμενο της Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας για την υποβολή του Σχεδίου στη
Διαχειριστική Αρχή. Νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου για την επικοινωνία και συνεργασία με τη Διαχειριστική
Αρχή είναι ο Δήμαρχος Βέροιας.
Μετά την αξιολόγηση του Α’ Σταδίου, οι αναγκαίες διορθώσεις και τροποποιήσεις στο Σχέδιο ΣΒΑΑ
πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
– Οργάνωσης – Πληροφορικής του Δήμου Βέροιας. Το Σχέδιο ΣΒΑΑ Β’ Σταδίου υποβλήθηκε και εγκρίθηκε
ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας για την υποβολή
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του Σχεδίου στη Διαχειριστική Αρχή. Νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου για την επικοινωνία και συνεργασία με
τη Διαχειριστική Αρχή είναι ο Δήμαρχος Βέροιας.
Η Διαχειριστική Αρχή αξιολογεί το Σχέδιο Δράσης και εισηγείται για την ένταξη της Στρατηγικής στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
6.2.2. Αξιολόγηση και επιλογή Πράξεων
Μετά από την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης από τη Διαχειριστική Αρχή, αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση
και επιλογή των Παρεμβάσεων είναι η Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης (Ομάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης)
που συγκροτήθηκε ειδικά για την ΟΧΕ-ΒΑΑ με την αρ. 946/13947/28-04-2017 Απόφαση Δημάρχου. Η Ομάδα
Αξιολόγησης στελεχώνεται από τον κο. Ευστάθιο Τζωρτζίνη, Πολιτικό Μηχανικό MSc., στέλεχος της ΜΟΔ και
αποσπασμένο στον Δήμο Βέροιας από το 2010, τον κο. Κωνσταντίνο Δάρλα, Γεωπόνο, Προϊστάμενο
Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχει διατελέσει στέλεχος της ΑΝΗΜΑ (Αναπτυξιακή
Ημαθίας), και την Αναστασία Μιζαντζίδου, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με αναπληρωματικά μέλη τον κο.
Στέφανο Γαζέα, Αρχιτέκτονα MSc., Προϊστάμενο Τμήματος Αδειών Δόμησης, που έχει διατελέσει Προϊστάμενος
Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, και τον κ. Ρακιντζή, Πολεοδόμο-Χωροτάκτη Μηχανικό, στέλεχος
της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, ο οποίος έχει διατελέσει στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την κα. Ειρήνη Καμπούρογλου, ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης. Τα μέλη της Ομάδας Τεχνικής Αξιολόγησης δεν θα έχουν καμία ανάμειξη στην υλοποίηση των
Πράξεων. Τα περισσότερα στελέχη της Ομάδας έχουν εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, από το στάδιο
της υποβολής πρότασης μέχρι την υλοποίησή τους.
Η Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης εγκρίνει τις προτεραιότητες, αξιολογεί τη σκοπιμότητα και εφικτότητα των
υποψήφιων Πράξεων, και τη συμβατότητα των Πράξεων με τη συνολική Στρατηγική και το ΠΕΠ. Αξιολογεί
επίσης την ικανότητα των Τελικών Δικαιούχων.
Για όλα τα παραπάνω, οι εισηγήσεις της Ομάδας Τεχνικής Αξιολόγησης προωθούνται στην Επιτροπή
Παρακολούθησης (δηλαδή, στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που έχει τον ρόλο της Δομής Συναίνεσης, όπως
αναλύθηκε παραπάνω). Μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης, η πρόταση υποβάλλεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, που εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της στη Διαχειριστική
Αρχή.
Η Διαχειριστική Αρχή αξιολογεί τις υποψήφιες Πράξεις ως προς τα λοιπά κριτήρια του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ και
εισηγείται για την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

6.2.3. Υλοποίηση και Χρηματοδότηση Πράξεων
Η Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί την υλοποίηση των Πράξεων και διενεργεί την χρηματοδότηση, σύμφωνα
με το εγκριθέν Σχέδιο Δράσης και τις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ.
Σε περίπτωση ανάγκης για αλλαγές στο Σχέδιο Δράσης της ΣΒΑΑ, π.χ. λόγω πιθανής προβληματικής
υλοποίησης κάποιων Πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει την Αστική Αρχή (τον Δήμο Βέροιας).
Αρμόδια για να κρίνει τις αλλαγές στο Σχέδιο Δράσης είναι η Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης (Ομάδα
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης), η οποία εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης, και στη συνέχεια
εγκρίνονται οι αλλαγές από το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Ακολούθως, ενημερώνεται η Διαχειριστική Αρχή για τις αλλαγές στο Σχέδιο Δράσης.

6.2.4. Αξιολόγηση της υλοποίησης της Στρατηγικής
Η Αστική Αρχή, και συγκεκριμένα η Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης (Ομάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης)
παρακολουθεί (με βάση τα δεδομένα και την ενημέρωση που έχει από τη Διαχειριστική Αρχή) την πορεία
υλοποίησης της Στρατηγικής ως προς τους στόχους της και τις συνέργειες με τις πολιτικές και τα προγράμματα.
Εισηγείται, αν χρειαστεί, αλλαγές στη Στρατηγική ή τον επανασχεδιασμό του Σχεδίου Δράσης, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης (Δομή Συναίνεσης) και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις αλλαγές και την
αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης. Η Αστική Αρχή υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή την τροποποιημένη
Στρατηγική και η ΔΑ εισηγείται τις τροποποιήσεις που κρίνονται σκόπιμες ως προς το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.
6.3. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ …

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΒΑΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ,
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ /
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΒΑΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ Η
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Κατάλογος συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων με δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας κατά την
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο

2.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της Πρότασης Β’ Σταδίου

3.

Απόφαση Δημάρχου Βέροιας (αρ. 946/13947/28-04-2017)

4.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας

5.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Τζωρτζίνη Ευστάθιου

6.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Δάρλα Κωνσταντίνου

7.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Γαζέα Στέφανου

8.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Ρακιντζή Κωνσταντίνου
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6.4. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
α. Διαβούλευση για το ζήτημα: Σύνταξη ΣΒΑΑ
Σύσκεψη στο Δημαρχείο Βέροιας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 28/7/2016
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση Αντιδημάρχων, Προϊσταμένων, εκπροσώπων φορέων για ΟΧΕ-ΒΑΑ
Συμμετέχοντες: Σιδηρόπουλος Αθανάσιος (Αναπληρωτής Δημάρχου), Λαζαρίδης Αριστομένης (Αντιδήμαρχος
Τεχνικών), Ασλάνογλου Στυλιανός (Αντιδήμαρχος Οικονομικών), Σοφιανίδης Γεώργιος (Αντιδήμαρχος Παιδείας
– Πολιτισμού, Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας), Κορωνάς Θεόφιλος (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας), Βουτσιλάς Στέφανος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών), Μαυροματίδου Βηθλεέμ (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής
Προστασίας), Δάρλας Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού),
Γεωργιάδου Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής), Αγγελή
Παρασκευή (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας), Χατζηνικολάου Άννα
(Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού), Μαντρατζής Παναγιώτης (Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος),
Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά (Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης), Μάνος Ευστράτιος
(Τεχνικός Σύμβουλος για την ΟΧΕ-ΒΑΑ), Ταράνη Παρασκευή (συνεργάτης κου. Μάνου), Γιαννούτσου
Σταυρούλα (εκπρόσωπος ΚΟΙΣΠΕ – Δεσμός), Σπυρίδων Μυροφόρα (εκπρόσωπος ΚΟΙΣΠΕ – Δεσμός)
Αποτελέσματα: Ενόψει της έκδοσης πρόσκλησης για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, έγινε ενημέρωση από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού για το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της αναμενόμενης πρόσκλησης, βάσει των σχετικών
Εγκυκλίων. Επισημάνθηκε η ανάγκη για συντονισμό των υπηρεσιών καθώς και η ανάγκη εμπλοκής των τοπικών
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για την επιτυχή και ολοκληρωμένη διαμόρφωση της Στρατηγικής.

β.

Διαβούλευση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στις 27/9/2016 (έγγραφο 35716/26-9-2016).

Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης, αναζήτηση
συνεργειών, επιλογή έργων
Συμμετέχοντες: Κωτταρίδη Αγγελική (Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας), Χειμωνοπούλου Μαρία
(στέλεχος Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας), Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά (Προϊσταμένη Τμήματος
Προγραμματισμού και Οργάνωσης), Μάνος Ευστράτιος (Τεχνικός Σύμβουλος για την ΟΧΕ-ΒΑΑ).
Αποτελέσματα: Μετά από την παρουσίαση της λογικής παρέμβασης και δομής της ΣΒΑΑ Βέροιας από τους
εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας, έγιναν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις εντός της Περιοχής Εφαρμογής
που περιλαμβάνονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, και διερευνήθηκε η
δυνατότητα ένταξής τους στην ΣΒΑΑ.

γ.

Διαβούλευση με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας στις 28/9/2016 (έγγραφο 35980/27-9-2016).

Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Τσιπουρίδου Αθηνά (Πρόεδρος Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας), Γεωργιάδου Μαρούλα
(Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Ο Εμπορικός Σύλλογος εξέφρασε το πρόβλημα της πτώσης της εμπορικής κίνησης και της
θνησιμότητας των επιχειρήσεων στο εμπορικό κέντρο της πόλης – που βρίσκεται εντός των ορίων της Περιοχής
Εφαρμογής – και ζήτησε να συμπεριληφθεί στην ΣΒΑΑ η δράση «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου». Κατέθεσε σχετική
πρόταση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, που εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα
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3c.

δ.

Διαβούλευση με την Μ.Κ.Ο. «Πρωτοβουλία για το Παιδί» στις 3/10/2016 (έγγραφο 36786/30-9-2016).

Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Σιδηρόπουλος Αριστοτέλης (Πρόεδρος Δ.Σ. «Πρωτοβουλία για το Παιδί»), Γεωργιάδου Μαρούλα
(Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Ο σκοπός της «Πρωτοβουλίας» σχετίζεται με παιδιά σε κατάσταση κινδύνου εξαιτίας
παραμέλησης, κακοποίησης και εγκατάλειψης και στην ενίσχυση των οικογενειών τους, καθώς και στην
ενίσχυση ευπαθών οικογενειών. Εντός της ΠΕ, η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» λειτουργεί ήδη το Κέντρο
Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί το Κέντρο Ημιαυτόνομης
Διαβίωσης Νέων (ΚΗΔΝ). Για τη λειτουργία του ΚΗΔΝ, υπάρχει ανάγκη σε στελέχωση σε ειδικό επιστημονικό
προσωπικό και σε βοηθητικό προσωπικό, καθώς και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Η «Πρωτοβουλία»
κατέθεσε σχετική πρόταση για χρηματοδότηση, που εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 9iv1.

ε. Διαβούλευση με την Μ.Κ.Ο. «Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ‘Έρασμος’» στις 4/10/2016 (έγγραφο
37015/03-10-2016).
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Φωστηροπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ. «Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ‘Έρασμος’»),
Γεωργιάδου Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Εντός της ΠΕ, ο «Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ‘Έρασμος’» λειτουργεί ξενώνα φιλοξενίας
για θύματα βίας, διοργανώνει σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, και διαθέτει δίκτυο εθελοντών για την υποδοχή
των ατόμων που προσφεύγουν στον Σύλλογο και την κοινωνική τους επανένταξη, μέσω βοήθειας στην ανεύρεση
εργασίας. Τα περιστατικά συνεχώς αυξάνονται και υπάρχει ανάγκη σε στελέχωση (ειδικό επιστημονικό
προσωπικό) και σε κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ο «Έρασμος» κατέθεσε σχετική πρόταση για
χρηματοδότηση, που εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 9iv1.

στ. Διαβούλευση με την Μ.Φ.Η. «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας» στις 5/10/2016 (έγγραφο 37254/04-102016).
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Κάτσιου Μαρία (Πρόεδρος Δ.Σ. Μ.Φ.Η. «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»), Γεωργιάδου
Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Εντός της ΠΕ, λειτουργεί το «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας», Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που προσφέρει φιλοξενία και περίθαλψη σε ηλικιωμένους, ιδίως άπορους, ο αριθμός των οποίων τα
τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξηθεί. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε στελέχωση και σε
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, τόσο για την παροχή φροντίδας όσο και για την οργάνωση δράσεων με στόχο
την ενεργή και υγιή γήρανση. Το «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας» κατέθεσε σχετική πρόταση για
χρηματοδότηση.
ζ.

Διαβούλευση με το ΚΕΜΑΕΔ στις 07/10/2016 (έγγραφο 37841/07-10-2016).

Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
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Συμμετέχοντες: Δαμιανίδου Μελίνα (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΜΑΕΔ), Γεωργιάδου Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Εντός της ΠΕ, λειτουργεί ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου
Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων (ΚΕΜΑΕΔ), ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο Κέντρο
διημερεύουν άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες (νοητική υστέρηση, τετραπληγία, σύνδρομο DOWN, κλπ.) ηλικίας
16-50 ετών. Υπάρχει ανάγκη σε στελέχωση και σε κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για την καθημερινή
λειτουργία του Κέντρου και για την οργάνωση δράσεων και συνεδριών για την εκπαίδευση των ΑμΕΔ με στόχο
την κοινωνική ενσωμάτωση και κατά το δυνατόν αυτόνομη διαβίωσή τους. Το ΚΕΜΑΕΔ κατέθεσε σχετική
πρόταση για χρηματοδότηση, που εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 9iii1.

η. Διαβούλευση με το Επιμελητήριο Ημαθίας στις 10/10/2016 (έγγραφο 37972/07-10-2016).
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Γιάγκογλου Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ. Μεταποιητικού Τμήματος Επιμελητηρίου Ημαθίας),
Γεωργιάδου Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Μετά από την παρουσίαση της λογικής παρέμβασης και δομής της ΣΒΑΑ Βέροιας από την
εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας, έγιναν προτάσεις για δράσεις που θα στοχεύουν στην προώθηση της
επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων «έξυπνης
εξειδίκευσης». Το Επιμελητήριο Ημαθίας κατέθεσε σχετικές προτάσεις για χρηματοδότηση, που εντάσσονται
στις επενδυτικές προτεραιότητες 8iii1.

θ. Διαβούλευση με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας στις 10/10/2016
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Τασιοπούλου Ασπασία (Υπεύθυνη επικοινωνίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης), Γεωργιάδου
Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής), Κατσαβουνίδου
Γαρυφαλλιά (Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης), Μάνος Ευστράτιος (Τεχνικός
Σύμβουλος για την ΟΧΕ-ΒΑΑ), Ταράνη Παρασκευή (συνεργάτης κου. Μάνου).
Αποτελέσματα: Η εκπρόσωπος της βραβευμένης Δημόσιας Βιβλιοθήκης παρουσίασε συνοπτικά τις δράσεις της
Βιβλιοθήκης που προωθούν την πρόσβαση στην γνώση, τον ψηφιακό γραμματισμό και την προώθηση στην
ένταξη στην αγορά εργασίας. Ειδικά μέσω της κινητής μονάδας, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της σε ομάδες
πληθυσμού που λόγω γεωγραφικής απόστασης, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή άλλων συνθηκών δεν
προσφεύγουν στη Βιβλιοθήκη. Μετά από την παρουσίαση της λογικής παρέμβασης και δομής της ΣΒΑΑ
Βέροιας από τους εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνέργειας των δράσεων της
Βιβλιοθήκης με τους στόχους της ΣΒΑΑ, ειδικά για την πρόσβαση στη γνώση και τον ψηφιακό γραμματισμό των
Ρομά πολιτών (μέσω της κινητής βιβλιοθήκης) και ως προς την προετοιμασία ανέργων στην αναζήτηση
εργασίας, παρεμβάσεις που μπορούν να ενταχθούν στις επενδυτικές προτεραιότητες 9i1, 8iii1.

ι.

Διαβούλευση με την Ιερά Μητρόπολη (Ι.Μ.) Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας στις 11/10/2016
(έγγραφο Γραφείου Δημάρχου 187/07-10-2016).

Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, π. Γεράσιμος
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Μπεκές, και λοιποί συνεργάτες της Ι.Μ., Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος (Δήμαρχος Βέροιας), Γεωργιάδου Μαρούλα
(Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής), Μάνος Ευστράτιος (Τεχνικός
Σύμβουλος για την ΟΧΕ-ΒΑΑ).
Αποτελέσματα: Οι εκπρόσωποι της Ι.Μ. παρουσίασαν το κοινωνικό έργο της Μητρόπολης στους τομείς της
στήριξης των νέων και της κοινωνικής μέριμνας ενηλίκων. Η Ι.Μ. λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας,
που βρίσκεται εντός της ΠΕ, και παρέχει δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθήτριες και
μαθητές χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος. Τις τελευταίες χρονιές παρατηρείται αύξηση της ζήτησης
παρακολούθησης, αλλά υπάρχει αδυναμία κάλυψής της λόγω λειτουργικών και οικονομικών αδυναμιών.
Επίσης, η Ι.Μ. μπορεί να προωθήσει τον θρησκευτικό τουρισμό μέσα από τη δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού
περιεχομένου. Η Ι.Μ. κατέθεσε σχετικές προτάσεις για χρηματοδότηση, που εντάσσεται στις επενδυτικές
προτεραιότητες 2γ και 9iii1.

ια. Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου ΣΒΑΑ στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας στο
Δημαρχείο Βέροιας στις 21-10-2016.
Ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση του Σχεδίου ΣΒΑΑ, συζήτηση και διατύπωση προτάσεων
Συμμετέχοντες: Σιδηρόπουλος Αθανάσιος (Αναπληρωτής Δημάρχου Βέροιας), Γεωργιάδου Μαρούλα
(Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής), Μάνος Ευστράτιος (Τεχνικός
Σύμβουλος για την ΟΧΕ-ΒΑΑ), πολίτες - μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
Αποτελέσματα: Κατά τη Δημόσια Διαβούλευση προσήλθαν εκπρόσωποι φορέων της πόλης και πολίτες στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Αφού έγινε παρουσίαση του Σχεδίου ΣΒΑΑ, ακολούθησαν διευκρινιστικές
ερωτήσεις. Στη συνέχεια της συζήτησης διαπιστώθηκε: 1) Η αναγκαιότητα παρέμβασης στην κοίτη του
Τριποτάμου, 2) Η διευθέτηση του ζητήματος μεταγκατάστασης των Ρομά που διαβιούν στους καταυλισμούς, 3)
Η σκοπιμότητα εκπαίδευσης των επαγγελματιών σε θέματα τουρισμού και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, 4) Η
ανάγκη στροφής σε ήπια μέσα μετακίνησης. Επισυνάπτεται το Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης (βλ.
Παράρτημα, 3.8.)

ιβ. Διαβούλευση με την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομ στις 27/10/2016
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Πάντζος Βασίλειος (Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομ), Ηλίας Φεΐμ
(Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ρομ Βορείου Ελλάδος), Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος (Δήμαρχος Βέροιας), Γεωργιάδου
Μαρούλα (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής).
Αποτελέσματα: Οι εκπρόσωποι των Ρομ παρουσίασαν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
κοινότητα των Ρομ στη Βέροια, όσον αφορά την οικιστική τους αποκατάσταση (για τους διαβιούντες σε
καταυλισμούς) και την κοινωνική τους ένταξη. Μετά από την παρουσίαση της λογικής παρέμβασης και δομής
της ΣΒΑΑ Βέροιας από τους εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενσωμάτωσης στη
ΣΒΑΑ δράσεων που θα αφορούν τους Ρομ, ιδίως όσον αφορά την ενεργό ένταξη στην απασχόληση, την
πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά και την προώθηση της υγείας και καθημερινής διαβίωσης,
δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στις επενδυτικές προτεραιότητες 9i1, 9iii1 και 9iv1.

73

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ B’ ΣΤΑΔΙΟΥ

ιγ. Διαβούλευση με τον ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός» στις 27/12/2016
Ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση για την ΟΧΕ-ΒΑΑ, αναζήτηση συνεργειών
Συμμετέχοντες: Κουπίδης Σωτήρης (εκπρόσωπος ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός), Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά (Προϊσταμένη
Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης)
Αποτελέσματα: Ο εκπρόσωπος του ΚΟΙΣΠΕ Τομέα Ψυχικής Υγείας «Δεσμός» παρουσίασε τα κοινωνικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που χρήζουν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κυρίως λόγω της
ουσιαστικά ανύπαρκτης από το κεντρικό κράτος παροχής υπηρεσιών σε αυτόν το τομέα (υπάρχει μόνο ένα
ψυχίατρος που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας). Οι ανάγκες είναι δραματικές, κυρίως λόγω της μη
δυνατότητας περίθαλψης από ιδιωτικούς φορείς, λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα που εργάζονται στον ΚΟΙΣΠΕ εκτός τους ότι μπορούν να έχουν οικονομική αυτάρκεια,
ενσωματώνονται και αποκαθίστανται κοινωνικά. Επιπλέον, ο ΚΟΙΣΠΕ συνεργάζεται στενά με τον ΣΟΦΨΥ
(Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας) που ήδη λειτουργεί Ομάδες δραστηριοτήτων και στόχο έχει
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρο Ημέρας, όπως προβλέπει και το Κείμενο Ομοφωνίας που έχουν
συνυπογράψει ο ΣΟΦΨΥ, ο ΚΟΙΣΠΕ «Δεσμός», ο Δήμος Βέροιας και η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας. Συζητήθηκαν
οι προοπτικές ενσωμάτωσης στη ΣΒΑΑ δράσεων που θα αφορούν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, ιδίως όσον
αφορά την ενεργό ένταξη στην απασχόληση.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Έγγραφα – Προσκλήσεις προς Φορείς για Διαβούλευση

2.

Κείμενο – Πρόσκληση που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση

3.

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης
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7. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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7.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΟΥΝ ΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Παρουσιάζονται σε Πίνακα τα προβλήματα που είναι πιθανό να απειλήσουν τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση
συνολικά της Στρατηγικής και ακολούθως σε κείμενο μέγιστης συνολικής έκτασης 500 λέξεων προτείνονται
τρόποι επίλυσης τους
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: …

ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Χαμηλός, Μεσαίος,
Υψηλός)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

Ελάχιστες και ήπιες επιπτώσεις,
που ενδεχομένως να αφορούν
χρονικές καθυστερήσεις και ήπιες
αλλαγές στις προτεινόμενες
πράξεις προς ένταξη.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Αξιόλογες επιπτώσεις, καθώς η
περικοπή Π/Υ είναι της τάξεως
του -39,5% και περιλαμβάνει
διαγραφές δράσεων.

3. Αλλαγή διοικήσεων

ΥΨΗΛΟΣ

Ενδεχομένως αξιόλογες
επιπτώσεις, που θα αφορούν
χρονικές καθυστερήσεις και
αλλαγές στις προτεινόμενες
πράξεις προς ένταξη.

4. Περιορισμένες
διαχειριστικές ικανότητες των
φορέων

ΜΕΤΡΙΟΣ

Αδυναμία υποβολής προτάσεων,
ανατροπή του μίγματος των
δράσεων της ΣΒΑΑ

5. Περιορισμένες
διαχειριστικές ικανότητες της
Ομάδας Τεχνικής Αξιολόγησης

ΧΑΜΗΛΟΣ

Αξιόλογες αρνητικές επιπτώσεις,
που θα επηρεάσουν την πορεία
υλοποίησης της ΣΒΑΑ και την
ποιότητα των δράσεων.

6. Διαφωνίες μεταξύ των
φορέων που συμμετέχουν στην
ΣΒΑΑ, για την επιλογή των
πράξεων

ΜΕΤΡΙΟΣ

Αξιόλογες επιπτώσεις, που θα
αφορούν χρονικές καθυστερήσεις
κατά την ένταξη των πράξεων.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Σημαντικές επιπτώσεις,
αποπροσανατολισμού του
τοπικού πληθυσμού, από τους
στόχους της ΣΒΑΑ και
αποξένωσης από τα
αποτελέσματα της. Συρρίκνωση
των θετικών επιπτώσεων σε
μεσο/μακροπρόθεσμο επίπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Διαφωνίες μεταξύ των
φορέων που συμμετέχουν στην
ΣΒΑΑ (γενικά)
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΒΑΑ

2.Διαφωνίες μεταξύ των
φορέων που συμμετέχουν στην
ΣΒΑΑ, μετά την περικοπή
δράσεων και προϋπολογισμού
από την ΕΥΔ

7. Περιορισμένη ή/και
αναποτελεσματική
επικοινωνιακή πολιτική

Τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων:
1.

Ελάχιστες και ήπιες επιπτώσεις, καθώς η ΣΒΑΑ έχει τύχει έντονης προετοιμασίας, απολαμβάνει την
ομόφωνη αποδοχή των φορέων της πόλης, ενώ το σχήμα της διαβούλευσης
(μεμονωμένες συνεργασίες με κάθε φορέα, δημόσια και διαφανής λειτουργία της Δομής συναίνεσης)
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δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε αξιόπιστο και παραμένει ενεργό για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας
προκύψει.
2.

Συμπληρωματικά, στα ανωτέρω, ο Δήμος έχει ήδη επανενεργοποιήσει τη διαδικασία διαβούλευσης
(μεμονωμένες συνεργασίες και Δομής συναίνεσης), ώστε να μεταφέρει τις κατευθύνσεις της ΕΥΔ στους
φορείς της πόλης. Οι φορείς ήδη ανταποκρίνονται θετικά.

3.

Καθώς, η υλοποίηση της ΣΒΑΑ, εκτείνεται σε διάρκεια 6,5 ετών (έως τέλος 2023), στο διάστημα αυτό όλοι
οι φορείς της πόλης θα έχουν προβεί σε εκλογές (δήμος, επιμελητήριο, σύλλογοι κτλ). Οι ενδεχόμενες
αλλαγές στις διοικήσεις, είναι πιθανό να δημιουργήσουν προσκόμματα, στην διαμόρφωση της ΣΒΑΑ,
παρά την ήδη διαμορφωμένη συναίνεση, λόγω αλλαγής των προτεραιοτήτων των νέων διοικήσεων (εάν
ισχύει).Η συστηματική ενημέρωση όλων των μελών των διοικήσεων, όλων των φορέων που συμμετέχουν
στην ΣΒΑΑ, μέσα από ανοιχτές και δημόσιες διαδικασίες, διασφαλίζει την εμπλοκή όλων των μερών στην
διαμόρφωση της ΣΒΑΑ. Έως τώρα στα Δ.Σ. των φορέων, δεν έχουν διατυπωθεί κάποιες αντιδράσεις, από
τις αντιπολιτεύσεις των διοικήσεων των φορέων. Η ενημέρωση και η πρόσκληση για συμμετοχή, αποτελεί
μια επιλογή διαμόρφωσης στρατηγικής με προληπτικό χαρακτήρα (proactive), για να εκτιμηθεί έγκαιρα η
πιθανότητα γένεσης κάποιας αντίδρασης, ώστε να ληφθούν έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα, επίρρωσης.
Συμπληρωματικά στη Δομή συναίνεσης, η οποία θα αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος οικοδόμησης
συναίνεσης, ο Δήμος Βέροιας, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για μεμονωμένες συνεργασίες με κάθε φορέα,
ενώ δημόσιες και ανοιχτές εκδηλώσεις παρουσίασης της ΣΒΑΑ, θα συνδράμουν στο τελικό στόχο.

4.

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, επισημάνθηκαν με ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς, τόσο οι υψηλές
απαιτήσεις σε διαχειριστικές ικανότητες, που αποτελούν προϋπόθεση για την υποβολή και την υλοποίηση
των δράσεων, όσο και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με την Στρατηγική ΒΑΑ και συντονισμού με τις
υπόλοιπες δράσεις της, ως βασική συνθήκη επιλογής των δράσεων που θα προταθούν, από τους φορείς.
Όλοι οι φορείς δεσμεύτηκαν για την λήψη μέτρων ενίσχυσης των ικανοτήτων τους, είτε με εσωτερικές
διαδικασίες, είτε με την συνδρομή εξωτερικών συνεργασιών, ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση. η
Δομή συναίνεσης, θα λειτουργεί προτρεπτικά, ενώ η Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης (Ο.Τ.Αξ.), θα παρέχει
αναλυτικές ερμηνευτικές οδηγίες των Προσκλήσεων, που θα λειτουργούν υποστηρικτικά στους φορείς.

5.

Παρά την συγκρότηση της Ο.Τ.Αξ., από έμπειρα στελέχη, στην μεγάλη διάρκεια υλοποίησης της ΣΒΑΑ,
είναι πιθανό απρόβλεπτοι λόγοι/λόγοι ανωτέρας βίας, να υποβαθμίσουν τις ικανότητες της. Για τους
λόγους αυτούς, θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος αναπληρωματικών στελεχών, οι οποίοι θα ενημερώνονται
περιοδικά, με συνοπτικό αλλά συστηματικό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν καθήκοντα, αν
χρειαστεί. Επικουρικά, ο Δήμος Βέροιας και οι φορείς της πόλης, μπορούν να προσφύγουν σε χρήση
εξωτερικών συνεργατών, είτε για ειδικά ζητήματα/ παροχή τεχνογνωσίας, είτε για συγκεκριμένες κρίσιμες
περιόδους.

6.

Χειρισμός, με αλλεπάλληλους κύκλους διαβουλεύσεων, με τους φορείς που προβάλλουν ενστάσεις,
συμμετοχή της ΕΥΔ για περαιτέρω διευκρινήσεις τεχνικού χαρακτήρα, συζήτηση στην Δομή συναίνεσης
και λήψη αποφάσεων με την αρχή της ομοφωνίας ή της πλειοψηφίας, αν η ομοφωνία δεν καταστεί δυνατή.

7.

Παρά την έλλειψη πρόβλεψης σύνταξης Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της ΣΒΑΑ, ως βασικού
εργαλείου επικοινωνίας της με τις ομάδες-στόχου, τόσο η Δομή συναίνεσης, όσο και η Ο.Τ.Αξ., θα
ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς για την αξία των ενεργειών επικοινωνίας, τις οποίες θα πρέπει
να αναλάβουν οι φορείς. ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα στο τοπικό επίπεδο, η οποία θα
προετοιμάσει την αποδοχή των δράσεων της ΣΒΑΑ, από τους πολίτες, ενώ και θα υποστηρίξει την
ιδιοκτησία της ΣΒΑΑ, όσο και θα καλλιεργήσει μια αίσθηση του «ανήκειν». Κατ’ ελάχιστον, ο Δ. Βεροίας,
θα αναλάβει να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο της ΣΒΑΑ και των αποτελεσμάτων της, τους δημότες,
μέσω της ιστοσελίδας του.
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7.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Παρουσιάζονται σε Πίνακα τα προβλήματα που είναι πιθανό να απειλήσουν την υλοποίηση συγκεκριμένων
παρεμβάσεων και ακολούθως σε κείμενο μέγιστης συνολικής έκτασης 1.000 λέξεων προτείνονται τρόποι
περιορισμού τους

Ειδικός Στόχος

Αξονας

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1.1

1.

1.2

1.3

2.

2.1

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1. Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στους ιστορικούς τόπους

1. Τα τείχη της Βέροιας: Η προστασία της
πόλης στους αιώνες της ιστορίας της

1. Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας
Δίδυμων Λουτρώνων
2. Η φύση στο σχολείο: "Πράσινες"
σχολικές αυλές

1. Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες
μορφές μετακίνησης σε περιοχές σχολείων

ΚΟΣΤΟΣ
(χιλ. €)

1.703.000

348.000

180.000
170.000

525.000

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Χαμηλός,
Μεσαίος,
Υψηλός)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΟΣ

Σύνθετο και σχετικά μεγάλο έργο με ιδιαίτερη βαρύτητα
στην ΣΒΑΑ, που παρεμβαίνει σε προστατευόμενη
περιοχή. Οι κίνδυνοι αφορούν το σχεδιασμό του έργου
(π.χ. καταλληλότητα εργασιών, σταδιακή ανάπτυξη
εργοταξίου), την διαδικασία προκήρυξής του (π.χ.
ενστάσεις εργοληπτών) και την ομαλή υλοποίησή του
(π.χ. μετακινήσεις ΟΚΩ, αρχαιολογικά ευρήματα,
αντιδράσεις πολιτών). Εκτιμάται ότι είναι πιθανό να
υπάρξουν σοβαρές χρονοκαθυστερήσεις όσο και
τροποποιήσεις του Φ.Α. και Ο.Α. του έργου. Ο φορέας
είναι ιδιαίτερα έμπειρος και αποτελεσματικός στην
αντιμετώπιση παρόμοιων κινδύνων, βασιζόμενος στην
πρόσφατη εμπειρία του, από υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, σε προηγούμενες περιόδους.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Δράση μέτριου κινδύνου, καθώς πρόκειται μεν για απλό
τεχνικό έργο με ελάχιστες και εύκολες αδειοδοτικές
υποχρεώσεις
(αποκατάσταση
μνημείου),
με
ενδεχόμενες δε αποκαλύψεις νέων ευρημάτων, που θα
επιβαρύνουν το χρονοδιάγραμμα του έργου και ίσως
απαιτήσουν την μερική τροποποίηση του έργου, προς
όφελος του μνημείου. Ο φορέας είναι ιδιαίτερα έμπειρος
και αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση παρόμοιων
καταστάσεων.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Δράσεις μέτριου κινδύνου, καθώς πρόκειται για απλά
τεχνικά έργα (παρεμβάσεις σε δάπεδα πλατειών και
αυλές σχολείων, κατάστρωμα οδών), μικρού
προϋπολογισμού, με ελάχιστες και εύκολες
αδειοδοτικές υποχρεώσεις,
Εντοπίζονται πιθανές εμπλοκές κατά την διαδικασία
προκήρυξης των έργων, που ενδεχομένως θα αφορούν
ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εργοληπτών, οι οποίες
θα επιβαρύνουν το χρονοδιάγραμμα των έργων. Δεν
αναμένεται να απαιτήσουν την όποια τροποποίηση του
ΦΑ και ΟΑ των έργων, λόγω της απλότητας τους. Ο
φορέας είναι ιδιαίτερα έμπειρος και αποτελεσματικός
στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Δράση μέτριου κινδύνου, καθώς πρόκειται για τεχνικό
έργο σε οδούς και πεζοδρόμια, σχετικά μικρού
προϋπολογισμού, με περιορισμένες και εύκολες
αδειοδοτικές υποχρεώσεις,
Εντοπίζονται πιθανές εμπλοκές κατά την διαδικασία
προκήρυξης του έργου, που ενδεχομένως θα αφορούν
ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εργοληπτών, οι οποίες
θα επιβαρύνουν το χρονοδιάγραμμα των έργων. Δεν
αναμένεται να απαιτήσουν την όποια τροποποίηση του
ΦΑ και ΟΑ των έργων, λόγω της απλότητας τους. Ο
φορέας είναι ιδιαίτερα έμπειρος και αποτελεσματικός
στην αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.

78

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ B’ ΣΤΑΔΙΟΥ

2.2.

3.1.

3.1.

1. Ποδήλατα πόλης σε τρεις σταθμούς

1. Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου στο εμπορικό κέντρο της πόλης

1. Ενισχύσεις τοπικών επιχειρήσεων στον
τομέα του τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση πολιτισμός - δημιουργικότητα)

92.000

90.000

102.000

ΧΑΜΗΛΟΣ

Πρόκειται για δράση χαμηλού κινδύνου, καθώς
πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση, με μηδενικές
αδειοδοτικές υποχρεώσεις. Οι όποιες δυσκολίες θα
προκύψουν, θα αφορούν καθυστερήσεις στο
χρονοδιάγραμμα του έργου.

ΧΑΜΗΛΟΣ

Ο κίνδυνος αφορά την ενδεχόμενη αδυναμία
προσαρμογής του φορέα, στις απαιτήσεις του
συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ και εκτιμάται ότι θα
αφορά
χρονικές
καθυστερήσεις,
έως
ότου
αναβαθμιστούν οι διοικητικές ικανότητες του φορέα. Το
έργο είναι ώριμο, καθώς έχει ήδη λειτουργήσει με
επιτυχία, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο
2007-2013 και η σχετική γνώση έχει ήδη
κεφαλαιοποιηθεί και διαχυθεί στους εμπορικούς
συλλόγους της χώρας.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Ο κίνδυνος αφορά την ένταση συμμετοχής των
ωφελούμενων στην δράση, που σε μεγάλο βαθμό είναι
αποτέλεσμα της κατάλληλης ενημέρωσης και
ενεργοποίησης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας,
όσο και του κατάλληλου σχεδιασμού της δράσης
(ελκυστικότητα). Εκτιμάται ότι θα αφορά χρονικές
καθυστερήσεις για το σχεδιασμό της (π.χ. έρευνες
πεδίου), όσο και επιπτώσεις στην ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα της δράσης. Το έργο είναι ώριμο,
καθώς έχει ήδη λειτουργήσει με επιτυχία (ενίσχυση
ΜΜΕ), στην προηγούμενη όσο και την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο (2007-2013 & 2014-2020), η
σχετική γνώση έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί και οι
απαιτούμενες δομές (π.χ. ΕΦΕΠΑΕ), ήδη λειτουργούν
με επιτυχία.

ΜΕΤΡΙΟΣ

Δράσεις μέτριου κινδύνου, καθώς πρόκειται για
παρεμβάσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων του τοπικού
ανθρώπινου δυναμικού (ολοκληρωμένος κύκλος
κατάρτισης), οι οποίες έχουν τυποποιηθεί και
υλοποιηθεί με επιτυχία σε παλαιότερες περιόδους,
όπως και στην τρέχουσα. Ο κίνδυνος προέρχεται από
την πιθανή αποτυχία προσέλκυσης καταρτιζόμενων,
λόγω ανεπιτυχούς ενημέρωσης τους (δηλ. ανεπαρκής
δημοσιότητα) ή/και λόγω εσφαλμένου σχεδιασμού των
δράσεων (δηλ. περιορισμένη ελκυστικότητα δράσεων).
Εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν επιπτώσεις στην
συμμετοχή, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα
της δράσης.

ΧΑΜΗΛΟΣ

Ο κίνδυνος αφορά την ενδεχόμενη αδυναμία
προσαρμογής των φορέων, στις απαιτήσεις του
συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ και εκτιμάται ότι θα
αφορά
χρονικές
καθυστερήσεις,
έως
ότου
αναβαθμιστούν οι διοικητικές ικανότητες του φορέα. Οι
φορείς, έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση των
αντίστοιχων δράσεων και απομένει η υλοποίησή τους
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΣΠΑ.

ΧΑΜΗΛΟΣ

Ο κίνδυνος αφορά την ενδεχόμενη αδυναμία
προσαρμογής των φορέων, στις απαιτήσεις του
συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ και εκτιμάται ότι θα
αφορά
χρονικές
καθυστερήσεις,
έως
ότου
αναβαθμιστούν οι διοικητικές ικανότητες των φορέων.
Οι φορείς, έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση
των αντίστοιχων δράσεων και απομένει η υλοποίησή
τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΣΠΑ.

3.

3.2

4.

1.Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση σε
θέματα σωστικών εργασιών, συντήρησης
και προστασίας μνημείων και
αρχαιολογικών τόπων
2. Συμβουλευτική υποστήριξη για νέους
επιχειρηματίες και ανέργους
3. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

3.3

1. Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού
περιεχόμενου για τον θρησκευτικό
τουρισμό από την Ιερά Μητρόπολη
2. Ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της
πόλης και των επιχειρήσεων

4.1

1. Υποστήριξη της λειτουργίας του
Τμήματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και
Στήριξης Οικογένειας της "Πρωτοβουλίας
για το Παιδί"
2. Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου
προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που
βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση
ανάγκη και του Κέντρου Στήριξης
Οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης "Έρασμος"

69.000
90.000
48.000

44.000
46.000

255.000
128.000
122.000
147.000
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3. Ενίσχυση της λειτουργίας του μικτού
Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές
Δεξιότητες του Σωματείου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ
4. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου
Υποστήριξης για ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές από τον ΣΟΦΨΥ

4.2

1. Ένταξη ατόμων με προβλήματα
ψυχικής υγείας στην παραγωγική
διαδικασία μέσα από τη λειτουργία
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.

45.000

ΧΑΜΗΛΟΣ

969.000

23,05%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.532.000

36,44%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.703.000

40,51%

ΣΥΝΟΛΟ

4.204.000

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο κίνδυνος αφορά την ενδεχόμενη αδυναμία
προσαρμογής του φορέα, στις απαιτήσεις του
συστήματος διαχείρισης του ΕΣΠΑ και εκτιμάται ότι θα
αφορά
χρονικές
καθυστερήσεις,
έως
ότου
αναβαθμιστούν οι διοικητικές ικανότητες του φορέα. Ο
φορέας, έχει ήδη μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση της
δράσης και απομένει η υλοποίησή της σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του ΕΣΠΑ.

Τρόποι περιορισμού των κινδύνων:
1.

Δράση 1.1.1. (Υ.Κ.): (α) Για τον σχεδιασμό του έργου: Ο Δήμος Βέροιας έχει ήδη ενεργοποιήσει συνεργεία
καταγραφής και αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, από τοπογράφους μηχανικούς, και υπάρχουν
ήδη διαθέσιμα αναλυτικά τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών όπου θα εκτελεστεί το έργο. Επίσης, ο
Δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία με την ΔΕΗ για το έργο της υπογειοποίησης και αναμένεται πλήρης
προϋπολογισμός του υποέργου. Έχουν γίνει επίσης προκαταρκτικές συναντήσεις με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ημαθίας όσον αφορά την οικοδόμηση κλίματος καλής συνεργασίας, καθώς οι μελέτες θα
εγκριθούν από το ΚΑΣ, μετά από εισήγηση της τοπικής ΕΦΑ. Σκοπός είναι η προετοιμασία της φακέλου
της μελέτης να είναι πλήρης ώστε να οδηγήσει στην προκήρυξη του συνόλου των μελετών, που θα
προδιαγράφουν ένα ολοκληρωμένο τεχνικό έργο, υψηλής ποιοτικής στάθμης, το οποίο θα παραδοθεί εντός
χρονοδιαγράμματος, χωρίς υπερβάσεις Π/Υ και με τις μικρότερες οχλήσεις στην τοπική κοινωνία. (β) Για
την διαδικασία δημοπράτησης του έργου: ο Δήμος Βέροιας έχει αντιμετωπίσει στο πρόσφατο παρελθόν
αντίστοιχες περιπτώσεις, τις οποίες διαχειρίστηκε με επιτυχία. Τόσο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, όσο
και η Νομική Υπηρεσία, θα είναι σε εγρήγορση, έχοντας αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα. (γ) Για την
ομαλή υλοποίηση του έργου: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα οργανώσει ειδική ομάδα επίβλεψης με
έμπειρα στελέχη, με αποκλειστικό ή κύριο αντικείμενό τους την παρακολούθηση της υλοποίησης του
συγκεκριμένου έργου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ειδική ομάδα να έχει διαϋπηρεσιακό χαρακτήρα (στελέχη
από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, καθώς το έργο περιλαμβάνει φυτοτεχνικές εργασίες).

2.

Δράσεις 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 (Μ.Κ.): Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας
και καταπολέμησης της ανεργίας, είτε με άμεσο τρόπο (Δράση 3.1.1 – απευθείας επιχορηγήσεις), είτε με
έμμεσο αλλά σαφή τρόπο (υπόλοιπες δράσεις), οι οποίες θα πρέπει να σχεδιαστούν και να
γνωστοποιηθούν στην τοπική επιχειρηματική/επαγγελματική κοινότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας,
σε συνεργασία με τους τοπικούς οικονομικούς φορείς και με πιθανή συνεργασία με εξωτερικούς
συνεργάτες, κάνοντας χρήση της Τεχνικής Βοήθειας για την ΣΒΑΑ, θα ωριμάσουν τις δράσεις και θα
φροντίσουν να υποστηρίξουν την Δομή Συναίνεσης, για να παρουσιάσει και στην συνέχεια να θέσει σε
διαβούλευση, το περιεχόμενο των δράσεων αυτών, ώστε η προκήρυξή τους, να γίνει σε συνθήκες
διασφαλισμένης επιτυχίας. Με τον ίδιο τρόπο, θα διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα γνωστοποίησης των
δράσεων αυτών και επικοινωνίας με τους δυνητικούς ωφελούμενους.
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3.

Δράση 1.2.1. (Μ.Κ.): Ο αρμόδιος φορέας (η ΕΦΑ Ημαθίας_ είναι ήδη προετοιμασμένος για την ανάληψη
δράσης, καθώς από την πολύχρονη δραστηριοποίησή του έχει ήδη προβεί σε εκτίμηση των κινδύνων που
ενδεχομένως, θα ανακύψουν (αρχαιολογικά ευρήματα) για το συγκεκριμένο έργο με βάση αυτοψίες, που
έχουν διενεργηθεί παλαιότερα. Οι αδειοδοτήσεις εντάσσονται στις αρμοδιότητες του ίδιου του φορέα,
οπότε η διαδικασία αποτελεί εσωτερική υπόθεση του, γεγονός που θα διευκολύνει την υλοποίηση του
έργου. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Φ.Α. και του Ο.Α. του έργου θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο.

4.

Δράσεις 1.3.1, 1.3.2 και 2.1.1 (Μ.Κ.): Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι που να αφορούν το στάδιο του
σχεδιασμού, λόγω της απλότητας των έργων. Ειδικά για τη Δράση 2.1.1 ο Δήμος Βέροιας βρίσκεται σε
διαδικασία δημοπράτησης της σχετικής μελέτης (με ίδια έσοδα). Οι κίνδυνοι εντοπίζονται, στο στάδιο της
προκήρυξης και ενδεχομένως θα αφορούν ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εργοληπτών, οι οποίες θα
επιβαρύνουν το χρονοδιάγραμμα των έργων. Επίσης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα έχουν
προετοιμάσει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης, όπως η προτεραιοποίηση ενασχόλησης με τα έργα, η
ενίσχυση με επιπλέον στελεχιακό δυναμικό κτλ.

5.

Δράση 2.2.1. (Χ.Κ.): Πρόκειται για δράση χαμηλού κινδύνου, καθώς πρόκειται για απλό τεχνικό έργο
(προμήθεια και εγκατάσταση) με ελάχιστες και εύκολες αδειοδοτικές υποχρεώσεις. Είναι ένα έργο, για το
οποίο υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία (σχεδιασμός, υλοποίηση) στην χώρα, καθώς υλοποιείται πολιτική
ενίσχυσης της ποδηλατοκίνησης στις πόλεις. Τόσο οι φορείς υλοποίησης, όσο και οι προμηθευτές, είναι
έμπειροι γνώστες του αντικειμένου. Οι όποιες δυσκολίες θα προκύψουν, ενδεχομένως να αφορούν
καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

6.

Δράσεις 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.1 (δράσεις χαμηλού κινδύνου - Χ.Κ.): Πρόκειται για
δράσεις χαμηλού κινδύνου, καθώς είτε αφορούν δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί από άλλους Δήμους
και υπάρχει εμπειρία υλοποίησής τους (Δρ.3.3.1 και 3.3.2), είτε αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας
φορέων, σε δραστηριότητες που οι φορείς εμφανίζουν αξιόλογη εμπειρία. Επίσης, πρόκειται για δράσεις,
χωρίς καμία αδειοδοτική υποχρέωση. Με αυτά ως δεδομένα, δεν εντοπίζεται κάποιος κίνδυνος σε ό,τι
αφορά τον σχεδιασμό των δράσεων. Ο κίνδυνος αφορά την προσαρμογή όποιων φορέων εμφανίσουν
διαχειριστικές αδυναμίες, δηλαδή αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης
του ΕΣΠΑ. Εκτιμάται ότι τέτοιες αδυναμίες, θα οδηγήσουν σε χρονικές καθυστερήσεις, έως ότου
αναβαθμιστούν οι διοικητικές ικανότητες τους. Στο σημείο αυτό, θα παρέμβει ο Δήμος Βέροιας και με
πιθανή συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, κάνοντας χρήση της Τεχνικής Βοήθειας για την ΣΒΑΑ, θα
συνδράμει στην αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων τους, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Συμπληρώνεται για κάθε προτεινόμενη Παρέμβαση και επισυνάπτεται στο τέλος του Εντύπου
Υποβολής Πρότασης.
Για τις εκτιμώμενες ως μη ώριμες παρεμβάσεις το Αναλυτικό Πρότυπο συμπληρώνεται στο μέτρο του εφικτού
και αντιστοίχως αξιολογείται η ωριμότητα τους.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού
πόρου για την πόλη

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1.1. Βιοκλιματική αναζωογόνηση των ιστορικών τόπων Κυριώτισσας –
Μπαρμπούτας – Παναγίας Δεξιάς και ανάδειξή τους ως τουριστικού πόρου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):
1.1.1. Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Η παρέμβαση αφορά την ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Βέροιας (συνοικίες
Μπαρμπούτας – Παναγίας Δεξιάς και Κυριώτισσας) μέσα από τη δημιουργία ενός
δικτύου διαδρομών με χαρακτηριστικά βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού. Οι συνοικίες
αυτές, κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι, συγκεντρώνουν τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία
της πόλης, μεγάλο αριθμό διατηρητέων κτηρίων, καθώς και έναν αστικό ιστό που
διατηρεί την παραδοσιακή, μεσαιωνικού χαρακτήρα, οργάνωσή του. Ταυτόχρονα, είναι
οργανικά ενσωματωμένες στο ιστορικό κέντρο της πόλης (δηλαδή, το εντός των τειχών
τμήμα της Βέροιας), πολύ κοντά σε κεντρικές λειτουργίες καθώς και στο καθοριστικό, για
την διαχρονική εξέλιξη της πόλης, γεωγραφικό στοιχείο που είναι ο ποταμός Τριπόταμος.
Το δίκτυο θα συνδέσει σε μια πορεία ενιαίας αισθητικής διακεκριμένα σημεία
ενδιαφέροντος μέσα στην Παλιά Πόλη: Βυζαντινό Μουσείο – Δίδυμοι Λουτρώνες –
Παλαιά Μητρόπολη – Εβραϊκή Συνοικία – Ακρόπολη – παραποτάμια διαδρομή (οδός
Ολγάνου) – Παναγία Δεξιά. Συγκεκριμένα, θα αφαιρεθούν τα υπάρχοντα, αδιαπέραστα,
υλικά επίστρωσης των πεζοδρόμων και δρόμων και θα αντικατασταθούν με διαπερατά
(κυβόλιθος με υπόστρωμα 3Α), θα γίνουν φυτεύσεις δέντρων και θάμνων όπου είναι
δυνατόν, και ειδικά για απόκρυψη των τυφλών όψεων (σόκορα) γύρω από τα μνημεία,
και θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά δρόμου που σήμερα έχουν συμβατικούς
λαμπτήρες, με νέα τύπου LED. Ταυτόχρονα η παρέμβαση περιλαμβάνει την
υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, ειδικά γύρω από τα μνημεία, καθώς και τα
απαραίτητα σωστικά έργα αρχαιολογίας. Επίσης, θα γίνει προμήθεια αστικού
εξοπλισμού (καλαθάκια, καθιστικά, δεντροδόχοι με ενιαία αισθητική) καθώς και
σήμανση της διαδρομής και των μνημείων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Η Προτεινόμενη Πράξη έχει κομβική σημασία για την Στρατηγική ΒΑΑ, καθώς οι
ιστορικοί τόποι, ως το κομμάτι της πόλης που αποτελεί εν δυνάμει τον σημαντικότερο
τουριστικό πόλο έλξης, δεν έχουν μέχρι σήμερα αναδειχθεί βάσει ενιαίου σχεδίου. Η
έντονη παρουσία των μνημείων μέσα σε αυτούς, και οι εργασίες αναστήλωσης που
έγιναν και προγραμματίζονται σε αυτά από την ΕΦΑ Ημαθίας, συνεργούν στην ανάδειξή
τους ως τον μεγαλύτερο αναπτυξιακό πόρο για την πόλη: σε συνδυασμό με άλλες
παρεμβάσεις της ΣΒΑΑ, το έργο θα αναβαθμίσει βιοκλιματικά την περιοχή, θα συμβάλει
στην αναζωογόνηση των συνοικιών (που τώρα έχουν εξαιρετικά υψηλούς δείκτες
γήρανσης) αλλά και όλου του ιστορικού κέντρου, στη δημιουργία ενός φιλικού στον πεζό
αστικού περιβάλλοντος, στην επιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού και
πολιτισμού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και στη συνολική προώθηση της
εικόνας της πόλης.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

6ε) Ανάληψη δράσης για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση πόλεων,
αναζωογόνηση και απολύμανση υποβαθμισμένων εκτάσεων, μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για περιορισμό θορύβου

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

83 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Δείκτης
Τ1327: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10

Τιμή στόχος 2023
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μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο σταθμό με τη
δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)
Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:
Οι κάτοικοι της Περιοχής Εφαρμογής και όλης της πόλης (43.158 άτομα)
Οι επισκέπτες της πόλης
1. Το κύριο υποέργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων
έργων
2. Το υποέργο της υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου θα γίνει από την ΔΕΗ
3. Το υποέργο της αρχαιολογικής επιστασίας θα εκτελεστεί από την ΕΦΑ Ημαθίας
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Τιμή στόχος 2023

CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με
ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης
Αριθμός έργων βιοκλιματικής ανάπλασης

1

Έκταση, σε τετραγωνικά μέτρα, πεζοδρόμων και πλατειών που
αναβαθμίζονται βιοκλιματικά
Παρέμβαση

\Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

43.158

8.315

Αιτιολόγηση

1.2.1. Τα τείχη της
Βέροιας

Η Ακρόπολη και τα νότια τείχη είναι σημεία της πορείας του
δικτύου διαδρομών. Η ανάδειξή τους συνεργεί με τον
σκοπό της δημιουργίας του δικτύου, που είναι η προβολή
του μνημειακού πολιτιστικού πλούτου της πόλης.

1.3.1. Βιοκλιματική
διαμόρφωση πλατείας
Δίδυμων Λουτρώνων

Οι Δίδυμοι Λουτρώνες αποτελούν εξαιρετικό δείγμα
οθωμανικής αρχιτεκτονικής και σημείο στάσης στην
προτεινόμενη διαδρομή. Η διαμόρφωση της πλατείας – που
σήμερα είναι ανεξέλεγκτη αλάνα για αυτοκίνητα – θα
αναδείξει το μνημείο αλλά και θα προσφέρει έναν δημόσιο
χώρο συνδεδεμένο με το δίκτυο διαδρομών

2.2.1. Ποδήλατα πόλης σε
δύο σταθμούς

Η προσφορά κοινόχρηστων ποδηλάτων στους επισκέπτες
συμβάλλει στην ανάδειξη του βιοκλιματικού χαρακτήρα της
παρέμβασης, καθώς ο σχεδιασμός του δικτύου συμβάλλει
στην εξερεύνηση της πόλης με το ποδήλατο. Τα ποδήλατα,
ως ήπιας μορφής μέσα μετακίνησης, θα μοιράζονται τους
πεζοδρόμους και γενικά το δημόσιο χώρο με τους πεζούς.

3.1.1. Δημιουργία
Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου στο εμπορικό
κέντρο

Η Παλιά Αγορά και το εμπορικό κέντρο της πόλης
βρίσκονται σε εγγύτητα με τις συνοικίες της Παλιάς Πόλης.
Η ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του εμπορικού
κέντρου της Βέροιας θα συντελέσει και στην αύξηση της
αγοραστικής κίνησης από τους επισκέπτες.

3.1.2. Ενισχύσεις τοπικών
επιχειρήσεων στον τομέα
του τουρισμού

Η ανάδειξη της Παλιάς Πόλης θα φέρει και ευκαιρίες για
νέες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

3.2.1. Εξειδικευμένη
τεχνική κατάρτιση σε
θέματα σωστικών
εργασιών, συντήρησης
παραδοσιακών κτηρίων
και προστασίας
αρχαιολογικών τόπων

Η συμπληρωματικότητα προκύπτει τόσο από την ίδια την
παρέμβαση, όπου θα απαιτηθούν σωστικά έργα
αρχαιολογίας, όσο και από τις προγραμματισμένες
εργασίες σε μνημεία της πόλης από την ΕΦΑ Ημαθίας,
αλλά και από την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για
τεχνίτες ειδικευμένους στις παραδοσιακές τεχνικές. Η
κατάρτιση εργατών και τεχνιτών σε τομείς που σχετίζονται
με την παραδοσιακή οικοδομική τεχνολογία, με την
συντήρηση μνημείων, με την φύλαξη αρχαιολογικών χώρων
συμβάλλει στην στροφή του ντόπιου δυναμικού σε τομείς
με τοπική δυναμική προοπτική, κατά τα πρότυπα της
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έξυπνης εξειδίκευσης.
3.2.3. Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα προώθησης
της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η αναζωογόνηση των ιστορικών τόπων αναμένεται ότι θα
φέρει αύξηση της τουριστικής κίνησης, ανοίγοντας έτσι
προοπτικές για νέους επιχειρηματίες που θα
δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α΄ 2019

Β’ 2021
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Π/Υ (€)

1. Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη
της Βέροιας

1.328.000,00

2. Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ

325.000,00

3. Αρχαιολογία

50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΔΕΤ

1.703.000,00

ΕΤΠΑ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Στρατηγικό Σχέδιο
Δήμου Βέροιας

Η διαπίστωση ότι οι ιστορικοί τόποι και το μνημειακό απόθεμα
είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός πόρος της πόλης διατυπώνεται
στο ΣΣΔΒ και προτείνεται η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων
μέσα στην Παλιά Πόλη, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΥΦΥΟΥΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣRIS3

Στον Τομέα του Τουρισμού, όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή του
Δ. Βέροιας, στόχος είναι η καθιέρωσή της Βέροιας ως ενιαίου
τουριστικού προορισμού δωδεκάμηνης διάρκειας με ενίσχυση του
αστικού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με παράλληλη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω υιοθέτησης
φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων εξοικονόμησης πόρων για
τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας αλλά και τη μείωση
του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων.

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

NAI - Δήμος Βέροιας

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

ΟΧΙ
Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

√
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Άδειες
Δημοπράτηση

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Δεν απαιτούνται
√

Για την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα απαιτηθούν οι εξής ενέργειες :
1.
Εκπόνηση μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία
2.
Εγκρίσεις από ΕΦΑ Ημαθίας (Υπουργείο Πολιτισμού), Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής κλπ.
3.
Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού κλπ.
4.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
5.
Έγκριση των ως άνω μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο
6.
Δημοπράτηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού πόρου για
την πόλη

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1.2. Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης της αρχαίας οχύρωσης της Βέροιας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
1.2.1.

Τα τείχη της Βέροιας: Η προστασία της πόλης στους αιώνες της ιστορίας της

Περιγραφή Φυσικού
Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση της Βυζαντινής Ακρόπολης της Βέροιας. Περιλαμβάνει:
Διερεύνηση, τεκμηρίωση των υφιστάμενων δομών και εκπόνηση μελέτης εφαρμογής
μέτρων ενίσχυσης φέρουσας ικανότητας.
Στερέωση - ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του συνόλου – υστεροβυζαντινού
πύργου και τμήματος του περιβόλου της ακρόπολης – με εργασίες αρμολόγησης,
ενεμάτωσης, συρραφών και ανάκτησης τοιχοποιιών.
Συντήρηση και αποκατάσταση μαρμάρινων μελών.
Δημιουργία συστήματος αποστράγγισης περιμετρικά των τοιχοποιιών.
Εργασίες διευθέτησης περιβάλλοντος χώρου.
Εκπόνηση μελέτης ηλεκτροφωτισμού.
Εγκατάσταση φωτισμού.
Δημιουργία εποπτικού υλικού.
Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Η αποκατάσταση του σωζόμενου τμήματος της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας, η οποία
περιλαμβάνει τον υστεροβυζαντινό πύργο που οικοδομήθηκε στα χρόνια της κατάληψης της
πόλης από τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν στα μέσα του 14ου αι., και τμήμα του νότιου και
δυτικού περιβόλου της, όπου διακρίνονται επάλληλες φάσεις ανακατασκευών και διατηρείται
επίσης και μία στρατιωτική πυλίδα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υστεροβυζαντινής
οχυρωματικής. Το οχυρωματικό αυτό μνημείο, που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο εκ των δύο
που σύμφωνα με της γραπτές πηγές υπήρχαν στην πόλη της Βέροιας, διατηρείται σε μία
περιοχή που σημαίνεται από εξίσου σημαντικά για την ιστορία της Βέροιας μνημειακά σύνολα.
Το τμήμα του σωζόμενου περιβόλου ορίζει την πόλη σε σχέση με την περίκλειστη εβραϊκή
συνοικία της Μπαρμπούτας, ενώ εντός του περιβόλου κτίσθηκε στα τέλη του 19ου αι. το κτίριο
του Διοικητηρίου της πόλης, σήμερα νεώτερο ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σε οπτική επαφή και
μικρή απόσταση από το σύνολο της βυζαντινής ακρόπολης, της εβραϊκής συνοικίας και του
οθωμανικού κέντρου διοίκησης της πόλης βρίσκονται επίσης το οθωμανικό τέμενος του
Μεντρεσσέ με τον υπαίθριο τόπο προσευχής και σύμφωνα με την παράδοση Βήμα του
Αποστόλου Παύλου, και το παλαιό, άλλοτε οθωμανικό σχολείο της πόλης. Η αποκατάσταση
της οχύρωσης στο τμήμα αυτό της πόλης ενισχύει τον άξονα των μνημείων στην νότια είσοδο
της Βέροιας, δημιουργώντας ένα αξιοζήλευτο μνημειακό δίκτυο υποδοχής των επισκεπτών για
τους δύο κύριους πόλους περιήγησης στην Παλιά Μητρόπολη της Βέροιας και στις διατηρητέες
συνοικίες, με τα βυζαντινά παρεκκλήσια και το Βυζαντινό Μουσείο.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του
ΕΠ

ΕΣ 6γ1: Προστασία και ανάδειξη οικοπολιτιστικού αποθέματος

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

6γ) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

93 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δείκτης

Συμβολή στα αποτελέσματα του
ΠΕΠ (δείκτες στους οποίους
συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Τ1325 Αριθμός διανυκτερεύσεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και
κάμπινγκ στην ΠΚΜ

Τιμή στόχος
2023
-

Το επισκέψιμο μνημείο θα συμβάλλει στην επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των πολιτών της
ΕΕ, αλλά και ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων.
Με την αύξηση των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων τουριστών σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
συνακόλουθα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.
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Περιγραφή μεθοδολογίας
υλοποίησης, ανάλυση
υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Αυτεπιστασία αρχαιολογίας.
Παραδοτέο: Πλήρως αποκατεστημένος ο πύργος και το μνημειακό σύνολο της βυζαντινής
ακρόπολης της Βέροιας.
Τιμή στόχος
2023

Δείκτης
Δείκτες εκροών

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

1.1.1. Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην Παλιά
Πόλη της Βέροιας

Κεντρικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι η ανάδειξη των ιστορικών τόπων
ως τουριστικού κεφαλαίου της πόλης, μέσα από την βιοκλιματική
αναζωογόνηση πλέγματος διαδρομών εντός του ιστορικού κέντρου.
Η παρέμβαση αφορά μεν στον κοινόχρηστο χώρο εντός των
περιοχών αυτών, αλλά συνεργεί με τα έργα ανάδειξης των μνημείων
της πόλης, που ήδη έχουν εκτελεστεί (όπως η Παλαιά Μητρόπολη),
βρίσκονται σε εξέλιξη (Ορτά Τζαμί, Δίδυμοι Λουτρώνες) ή
προτείνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, όπως η
ανάδειξη και προστασία της οχύρωσης. Η παρέμβαση
δημιουργεί έναν δακτύλιο αναβάθμισης του αστικού τοπίου και
συνεργεί με τη δημιουργία δικτύου διαδρομών ανάδειξης του
οικοπολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

1.3.1. Βιοκλιματική
διαμόρφωση πλατείας
Δίδυμων Λουτρώνων

Η ανάδειξη της πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων συνεργεί με την
ανάδειξη της αρχαίας οχύρωσης καθώς συμβάλλουν και τα δύο
έργα στη δημιουργία δικτύου υποδοχής των επισκεπτών της πόλης

3.2.1. Εξειδικευμένη
τεχνική κατάρτιση σε
θέματα σωστικών
εργασιών, συντήρησης
και προστασίας
μνημείων και
αρχαιολογικών τόπων

Η προτεινόμενη παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει δράση στην
οποία να γίνει η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων.

3.3.2. Ψηφιακή
πλατφόρμα προβολής
της πόλης

Με ψηφιακά μέσα προβολής, θα αναδειχθεί η προτεινόμενη
παρέμβαση και θα ενταχθεί στη συνολική προσπάθεια για την
"έξυπνη" εκμετάλλευση των τοπικών πόρων και τη δημιουργία
κοινής τουριστικής ταυτότητας της πόλης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν
είναι εφικτό)
ΕΔΕΤ

-

επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2018

Α’ 2019
Υποέργα

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση της Βυζαντινής Ακρόπολης της Βέροιας.
ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ (€)
348.000,00
348.000,00

ΕΤΠΑ
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Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά
Σχέδια Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ,
RIS3 κ.λπ. σχέδια (έως 100
λέξεις αιτιολόγησης ανά σχέδιο)

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους
οποίους θα απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

NAI – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΔ 104/28-8-2014,
Α΄ 171) στις αρμοδιότητες του δικαιούχου περιλαμβάνονται α) η επιστημονική έρευνα, η
αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη
των αρχαιοτήτων. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση
οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης,
ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου
φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και
απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και β) η μέριμνα για την επιστημονική
μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών
χώρων χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και
ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια
και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και
η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
ΟΧΙ

Ώριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως
προς:

Μελέτη σκοπιμότητας



Θεσμικό πλαίσιο



Χωροθέτηση



Εγκρίσεις προ
κατασκευής

Η υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/15966/715/2105-2002 Απόφαση έγκρισης
της αρχιτεκτονικής μελέτης
συντήρησης, αποκατάστασης
και ανάδειξης νότιου τμήματος
του Βυζαντινού Τείχους
Βέροιας

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού
πόρου για την πόλη

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1.3. Περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):
1.3.1. Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Οι Δίδυμοι Λουτρώνες αποτελούν εξαιρετικό δείγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Η ΕΦΑ
Ημαθίας έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου, με
πρόταση να γίνει «Μουσείο Ερωτισμού». Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης
από το ΠΕΠ για το έργο. Ο χαρακτηρισμένος ως «πλατεία» δημόσιος χώρος δίπλα στο
μνημείο σήμερα είναι μία ανεξέλεγκτη αλάνα για αυτοκίνητα. Η παρέμβαση
διαμόρφωσης της πλατείας, που θα έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, με κυρίαρχο το
φυσικό στοιχέιο, θα αναδείξει το μνημείο αλλά και θα προσφέρει έναν πολύτιμο δημόσιο
χώρο στο κέντρο της πόλης, συνδεδεμένο με το δίκτυο διαδρομών μέσα στην Παλιά
Πόλη. Υπάρχει ήδη προμελέτη διαμόρφωσης της Πλατείας, η οποία έχει εγκριθεί από το
Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Η αναγκαιότητα της Προτεινόμενης Πράξης προκύπτει τόσο από την ανάγκη
διαμόρφωσης ενός φυσικού σημείου στάσης / αναψυχής μέσα στο πυκνοδομημένο
κέντρο, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος, όσο και από την ανάγκη
διαμόρφωσης ενός κατάλληλου περιβάλλοντος χώρου για το μνημείο, το οποίο
αναμένεται ότι θα συγκεντρώνει πληθώρα επισκεπτών, μετά από την μετατροπή του σε
«Μουσείο Ερωτισμού». Η παρέμβαση κρίνεται επίσης σκόπιμη διότι συνεργεί με το
κύριο έργο της ΣΒΑΑ, που είναι η δημιουργία δικτύου διαδρομών μέσα στην Παλιά
Πόλη, καθώς η Πλατεία Δίδυμων Λουτρώνων συνδέεται με το δίκτυο αυτό.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

6ε) Ανάληψη δράσης για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση πόλεων,
αναζωογόνηση και απολύμανση υποβαθμισμένων εκτάσεων, μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για περιορισμό θορύβου

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

83 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Δείκτης

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)
Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Τιμή στόχος 2023

Τ1327: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο σταθμό με τη
δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:
Οι κάτοικοι της Περιοχής Εφαρμογής και όλης της πόλης
Οι επισκέπτες της πόλης

1. Το κύριο υποέργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων
έργων
2. Το υποέργο της αρχαιολογικής επιστασίας θα εκτελεστεί από την ΕΦΑ Ημαθίας
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Τιμή στόχος 2023

Αριθμός έργων βιοκλιματικής ανάπλασης

1

Έκταση, σε τετραγωνικά μέτρα, πεζοδρόμων και πλατειών που
αναβαθμίζονται βιοκλιματικά
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

-

Παρέμβαση
1.1.1. Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην Παλιά

1.318

Αιτιολόγηση
Η διαμόρφωση της Πλατείας συνεργεί με τη δημιουργία του
δικτύου: κοινός σκοπός τους είναι η προβολή του
μνημειακού πολιτιστικού πλούτου της πόλης.
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Πόλη της Βέροιας
1.2.1. Τα τείχη της
Βέροιας: Η προστασία της
πόλης στους αιώνες της
ιστορίας της
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)
ΕΔΕΤ

Η Ακρόπολη και τα νότια τείχη βρίσκονται κοντά στους
Δίδυμους Λουτρώνες. Η ανάδειξή τους λειτουργεί
συμπληρωματικά με την προτεινόμενη Πράξη.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Β’ 2018

Α’ 2020
Υποέργα

Π/Υ (€)

Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων

174.000,00

Αρχαιολογία

6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

180.000,00

ΕΤΠΑ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Στρατηγικό Σχέδιο
Δήμου Βέροιας

Η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο ΣΣΔΒ, στον άξονα που
προβλέπει την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΥΦΥΟΥΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣRIS3

Στον Τομέα του Τουρισμού, όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή του
Δ. Βέροιας, στόχος είναι η καθιέρωσή της Βέροιας ως ενιαίου
τουριστικού προορισμού δωδεκάμηνης διάρκειας με ενίσχυση του
αστικού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με παράλληλη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω υιοθέτησης
φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων εξοικονόμησης πόρων για
τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας αλλά και τη μείωση
του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων.

NAI - Δήμος Βέροιας
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής
Άδειες
Δημοπράτηση

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

√
Δεν απαιτούνται
√
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Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Για την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα απαιτηθούν οι εξής ενέργειες :
1.
Εκπόνηση οριστικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία
2.
Τελική έγκριση από ΕΦΑ Ημαθίας (Υπουργείο Πολιτισμού), έγκριση από
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ.
3.
Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού κλπ.
4.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
5.
Έγκριση των ως άνω μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο
6.
Δημοπράτηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1. Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού
πόρου για την πόλη

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1.4. Περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):
1.3.2. Η φύση στο σχολείο: "Πράσινες" σχολικές αυλές

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Η παρέμβαση αφορά την περιβαλλοντική αναβάθμιση των αυλών δύο (2) σχολείων στην
Περιοχή Εφαρμογής, και συγκεκριμένα του 5ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου, του
8ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου &
Νηπιαγωγείου και του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Στόχος της βιοκλιματικής αναβάθμισής
τους είναι η βελτίωση του μικροκλίματος στις αυλές, η αύξηση του πρασίνου, και η
αξιοποίησή τους ως δημόσιων χώρων για αναψυχή των παιδιών σε συνοικίες που
στερούνται διαμορφωμένων δημόσιων χώρων. Θα γίνει αποξήλωση επιφανειών που
έχουν επιστρώσεις με αδιαπέραστα υλικά, αντικατάστασή τους με υλικά φιλικά στο
περιβάλλον (διαπερατά υλικά, ψυχρά υλικά, χώμα και φυτεύσεις), στέγαστρα, φωτισμός
LED κλπ.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Οι σχολικές αυλές λειτουργούν όχι μόνο ως χώρος παραμονής των παιδιών κατά τα
διαλείμματα, αλλά και ως χώροι αναψυχής και παιχνιδιού μετά το πέρας του σχολικού
ωραρίου καθώς και τις μέρες που τα σχολεία είναι κλειστά. Λειτουργούν δηλαδή ως
καίριοι δημόσιοι χώροι, σε γειτονιές που στερούνται, γενικά, ελεύθερων χώρων για
αναψυχή. Τα σημερινά υλικά επίστρωσης (τσιμέντο, άσφαλτος) είναι επιβαρυντικά για
το περιβάλλον και δημιουργούν φαινόμενα θερμικής νησίδας. Η Προτεινόμενη Πράξη θα
συμβάλει στη βελτίωση του μικροκλίματος στις αυλές, στην αύξηση του δείκτη πρασίνου
και γενικά στην προσφορά αναβαθμισμένων δημόσιων χώρων για τα παιδιά σε
υποβαθμισμένες περιοχές.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

6ε) Ανάληψη δράσης για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση πόλεων,
αναζωογόνηση και απολύμανση υποβαθμισμένων εκτάσεων, μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για περιορισμό θορύβου

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

83 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Δείκτης

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)
Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Τιμή στόχος 2023

Τ1327: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο σταθμό με τη
δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:
Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί των 4 σχολείων
Ο μαθητικός πληθυσμός (5-18 ετών) της Περιοχής Εφαρμογής (2.464 άτομα)
Το κύριο υποέργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων.
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Τιμή στόχος 2023

Αριθμός έργων βιοκλιματικής ανάπλασης

4

Έκταση, σε τετραγωνικά μέτρα, πεζοδρόμων και πλατειών
(αυλών) που αναβαθμίζονται βιοκλιματικά
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά

-

Παρέμβαση
2.1.1. Υποδομές και
ρυθμίσεις για ήπιες

5.685

Αιτιολόγηση
Οι παρεμβάσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας
γύρω από τα σχολεία (σχολικοί δακτύλιοι) συνεργούν με
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συμπληρωματική Παρέμβαση)

μορφές μετακίνησης σε
περιοχές σχολείων

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

την παρούσα Πράξη στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης
παρέμβασης με οικολογικά χαρακτηριστικά, που θα
αναβαθμίσει συνολικά τις γύρω περιοχές.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Β’ 2020

Α’ 2022

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Υποέργα

Π/Υ (€)

Η φύση στο σχολείο: "Πράσινες" σχολικές αυλές

ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

170.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

170.000,00

Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Στρατηγικό Σχέδιο
Δήμου Βέροιας

Η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο ΣΣΔΒ, στον άξονα που
προβλέπει την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά.

NAI - Δήμος Βέροιας
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Ετοιμάζεται

Εγκρίσεις προ κατασκευής
Άδειες

√
Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Ανώριμο

√

Για την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα απαιτηθούν οι εξής ενέργειες :
1.
Εκπόνηση μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία
2.
Εγκρίσεις
3.
Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού κλπ.
4.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
5.
Έγκριση των ως άνω μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο
6.
Δημοπράτηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

2. Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

2.1. Παρεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας και προσβασιμότητας σε περιοχές
σχολείων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):
2.1.1. Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης σε περιοχές σχολείων

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Η Πράξη αφορά την υλοποίηση της Μελέτης Βιώσιμης Κινητικότητας σε περιοχές 4
σχολείων της πόλης, μελέτη η οποία είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 του
Δήμου Βέροιας. Πρόκειται για μελέτη που θα προτείνει παρεμβάσεις προώθησης της
ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας στις περιοχές τεσσάρων (4) σχολείων στην
Περιοχή Εφαρμογής, και συγκεκριμένα του 5ου, 8ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων, και του
2ου Γυμνασίου. Η περιοχή παρέμβασης κάθε σχολείου περιλαμβάνει τους γύρω δρόμους
και οδούς προσπέλασης προς το σχολείο, αλλά και κόμβους με μεγάλους οδικούς
άξονες, πλησίον των σχολείων, που σήμερα είναι επικίνδυνοι για τους πεζούς
(Ακροπόλεως με Αμπελοκήπων, Ακροπόλεως με Κίμωνος, Πιερίων με Θωμαïδου,
Θωμαïδου με Μπουμπουλίνας, Ακροπόλεως με Ημαθίωνος). Οι παρεμβάσεις θα
περιλαμβάνουν: διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, μέτρα μείωσης της ταχύτητας (π.χ.
διαμορφώσεις ισόπεδων διαβάσεων με προτεραιότητα στους πεζούς), διαμορφώσεις
των κόμβων με κατευθυντήριες νησίδες, φανάρια πεζών, ποδηλατόδρομοι, κατακόρυφη
και οριζόντια σήμανση.
Στόχος της πράξης είναι να αναβαθμιστούν οι χώροι κυκλοφορίας γύρω από τα σχολεία,
θέτοντας ως προτεραιότητα την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων έναντι των
αυτοκινήτων, να εξασφαλιστεί η με ασφάλεια πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία, και
να μειωθεί ριζικά η μετακίνηση με αυτοκίνητο στις ζώνες αυτές. Η αλόγιστη χρήση του
αυτοκινήτου για μετακινήσεις από και προς το σχολείο δημιουργεί κυκλοφοριακή
συμφόρηση, κίνδυνο ατυχημάτων για τα παιδιά που κινούνται με τα πόδια ή με
ποδήλατο, επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα, προκαλεί αυξημένο θόρυβο, και φυσικά
σπαταλά ενέργεια (ορυκτά καύσιμα) για μετακινήσεις που κάλλιστα γίνονται με ήπια
μέσα μετακίνησης. Εξάλλου, είναι πλέον υποχρέωση των Δήμων να εφαρμόζουν τις
ρυθμίσεις ασφάλειας και προσβασιμότητας που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση
«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για
την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη
κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΔΜΕΟ/Ο/3050, ΦΕΚ 2302/16-092013), βάσει της οποίας θα εκπονηθεί η Μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας που βρίσκεται
σε εξέλιξη.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 6ε1: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

6ε) Ανάληψη δράσης για βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση πόλεων,
αναζωογόνηση και απολύμανση υποβαθμισμένων εκτάσεων, μείωση ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και μέτρα για περιορισμό θορύβου

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

83 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Δείκτης

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)
Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Τ1327: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται στο σταθμό με τη
δυσμενέστερη επίδοση κατ’ έτος
-

Τιμή στόχος 2023

-

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων
Οι κάτοικοι της Περιοχής Εφαρμογής και όλης της πόλης

Το κύριο υποέργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων.
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Δείκτες εκροών

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Αριθμός έργων βιοκλιματικής ανάπλασης
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

4
Αιτιολόγηση

1.3.2. Η φύση στο
σχολείο: "Πράσινες"
σχολικές αυλές

Οι βιοκλιματικές παρεμβάσεις στις αυλές των σχολείων
συνεργούν με την παρούσα Πράξη στην κατεύθυνση μιας
ολοκληρωμένης παρέμβασης με οικολογικά
χαρακτηριστικά, που θα αναβαθμίσει συνολικά τις γύρω
περιοχές.

2.2.1. Κοινόχρηστα
ποδήλατα πόλης σε δύο
σταθμούς

Η δημιουργία ποδηλατοδρόμων στα πλαίσια της
παρούσας Πράξης θα συμβάλει στη δημιουργία δικτύου
ποδηλατοδρόμων στην πόλη, συνεργώντας με τη διάθεση
κοινόχρηστων ποδηλάτων

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2019

Β’ 2020
Υποέργα

Π/Υ (€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Υποδομές σε περιοχές σχολείων για τη βελτίωση της ασφάλειας
και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας

ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

525.000,00

Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

525.000,00

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)
Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

NAI - Δήμος Βέροιας
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής
Άδειες
Δημοπράτηση

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

√
Δεν απαιτούνται
√
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Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Για την έναρξη υλοποίησης της πράξης θα απαιτηθούν οι εξής ενέργειες :
1.
Εκπόνηση οριστικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία
2.
Εγκρίσεις
3.
Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού κλπ.
4.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
5.
Έγκριση των ως άνω μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο
6.
Δημοπράτηση

97

ΒΕΡΟΙΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ B’ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

2. Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

2.2. Προώθηση των ήπιων μέσων μετακίνησης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):
2.2.1. Κοινόχρηστα ποδήλατα πόλης σε δύο σταθμούς
Η προμήθεια αφορά στην υλοποίηση ενός Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)
εντός των ορίων του Δήμου Βέροιας, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποδοτικό και προσιτό
σύστημα δημόσιας μεταφοράς, θα προωθήσει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, θα
αναβαθμίσει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον (μείωση κυκλοφοριακού φόρτου,
εισαγωγή σε επιλεγμένα σημεία Σταθμών Ενοικίασης με φιλικά περιβαλλοντικές
τεχνολογίες και αισθητική που αναβαθμίζει το δομημένο αστικό περιβάλλον), θα
αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής της πόλης, μειώνοντας τους ρύπους και την
ηχορρύπανση και αυξάνοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων. Σκοπός του Έργου είναι
να παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Βέροιας να
χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές τους, διευκολύνοντας τη
μετακίνησή τους, αποφεύγοντας τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων (Ι.Χ. και
μηχανοκίνητα δίκυκλα), υποβοηθώντας το έργο των μέσων μαζικής μεταφοράς και
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση των ρύπων εντός της πόλης.
Στόχοι της πράξης: Το Σύστημα στοχεύει να αποτελεί μία τεχνολογική λύση για την
αειφόρο χρήση των ποδηλάτων ως ένα μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές, για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στα αστικά κέντρα και στοχεύει –μεταξύ
άλλων στην:

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)







ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και όχι μόνο αναψυχής
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις κεντρικές περιοχές της πόλης
μείωση των αστικών ρύπων
βελτίωση της υγείας των πολιτών
δημιουργία θετικής δημοσιότητας και στη συμβολή στην τουριστική της ανάπτυξη

Περιγραφή Αντικειμένου Πράξης: Το Σύστημα θα αποτελείται από 1 Κεντρικό σταθμό με
δυνατότητα εγγραφής, 1 Περιφερειακό σταθμό χωρίς δυνατότητα εγγραφής, 40 θέσεις
στάθμευσης (20 ανά Σταθμό), και 30 ποδήλατα. Η ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού
θέσεων κλειδώματος θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε Σταθμό τις
περισσότερες στιγμές της ημέρας (να υπάρχουν κενές θέσεις όταν κάποιος επιστρέφει το
Ποδήλατο). Το Σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τακτικούς
χρήστες (δημότες, φοιτητές-σπουδαστές) όσο και «έκτακτους» (κυρίως επισκέπτες). Οι
χρήστες θα έχουν το δικαίωμα χρήσης των ποδηλάτων κατόπιν εγγραφής τους, με
συγκεκριμένη διάρκεια (ετήσια –εβδομαδιαία – ημερήσια ή άλλη που θα επιλέξει ο
Δήμος). Η συνδρομή θα είναι με μικρή, συμβολική χρέωση, ενώ η χρήση θα είναι
δωρεάν, αρκεί να μην ξεπερνάει τις 2 ώρες κάθε φορά. Μετά από τις 2 ώρες, θα υπάρχει
χρέωση ώστε να αποτρέπονται οι χρήστες να κρατούν το ποδήλατο επί μακρόν και να
μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα των ποδηλάτων. Το Σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη
εκκαθάριση συναλλαγών ώστε ο Δήμος να μπορεί να χρεώνει τους χρήστες του για τις
περιπτώσεις που καθυστερήσουν να επιστρέψουν το Ποδήλατο, του προκαλέσουν
σημαντική ζημιά.
Λειτουργία:
1. Εγγραφή στο Σύστημα – Συνδρομή: Το Σύστημα θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλο το
24ωρο και θα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής μέσω διαδικτύου, επί τόπου στους
σταθμούς με δυνατότητα εγγραφής και μέσω έντυπης αίτησης.
2. Χρήση: Ο χρήστης αφού ταυτοποιηθεί από το Σύστημα, θα ελευθερώνει κάποιο
διαθέσιμο ποδήλατο. Το Σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε ο χρήστης να
αυτοεξυπηρετείται, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, εύκολα και
γρήγορα. Σε περίπτωση βλάβης ο χρήστης ενημερώνει το Σύστημα από τη σχετική
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οθόνη που βρίσκεται στον Σταθμό.
Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Τα Ποδήλατα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα, εμφανώς αναγνωρίσιμα, με χαρακτηριστικό
χρώμα σύμφωνο με την ταυτότητα του Συστήματος, ανοξείδωτα στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό, θα έχουν αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, θα είναι εύκολα στη
χρήση από αμφότερα τα φύλα, θα φέρουν φώτα. Στους Σταθμούς παρέχονται
πληροφορίες για το Σύστημα (γεωγραφική θέση των σταθμών, διαθέσιμα ποδήλατα,
οδηγίες χρήσης). Το Λογισμικό Διαχείρισης είναι το κεντρικό σύστημα από όπου
διατίθενται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στους Σταθμούς και μέσω του οποίου
διενεργείται ο κεντρικός έλεγχος και η διαχείριση του Συστήματος.
Η Προτεινόμενη Πράξη συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση κάποιων από τα
κρισιμότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Βέροιας. Αναλυτικότερα:

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

1. Κυκλοφοριακό: Η πράξη συμβάλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης,
υποκαθιστώντας μετακινήσεις με αυτοκίνητο και απελευθερώνοντας δρόμους και
θέσεις στάθμευσης.
2. Βελτίωση Περιβάλλοντος: Η πράξη θα συμβάλει στη μείωση ρύπων και θορύβου,
αφού ικανό ποσοστό των διαδρομών των κοινοχρήστων ποδηλάτων αναμένεται να
υποκαταστήσουν αντίστοιχες που θα γίνονταν με αυτοκίνητο ή μηχανή.
3. Οικονομική Ανάπτυξη: Η πρόσβαση στην εμπορική ζώνη της πόλης καθίσταται
ευκολότερη ενώ ο συνδυασμός της καθημερινής μετακίνησης από και προς την
εργασία με άλλες δραστηριότητες (ψώνια, διεκπεραίωση οικονομικών υποχρεώσεων,
κοινωνική συναναστροφή) καθίσταται ευκολότερος. Στην οικονομική ανάπτυξη
συμβάλλουν ασφαλώς και η αύξηση της απασχόλησης και η καλή δημοσιότητα που
αναμένει η πόλη.
4. Κινητικότητα & Κοινωνικότητα: Οι ποδηλάτες χαρακτηρίζονται από έντονη
κοινωνικότητα, γεγονός στο οποίο συμβάλει η χαρά που προσδίδει ο εν λόγω τρόπος
μετακίνησης, αλλά και η αίσθηση ότι ανήκουν στην κοινότητα των
ευαισθητοποιημένων περιβαλλοντικά και κοινωνικά πολιτών.
5. Δημόσια Υγεία: Τα κοινόχρηστα ποδήλατα διευκολύνουν και προτρέπουν για την
ένταξη της άσκησης στην καθημερινή ζωή και παρακινούν τους πολίτες για την
υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής
6. Ανεργία: Η προτεινόμενη πράξη θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην πόλη, με
αντικείμενο τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος των Κοινόχρηστων
ποδηλάτων (επισκευές, μεταφορά ποδηλάτων μεταξύ Σταθμών, τηλεφωνική
υποστήριξη, συντήρηση). Η πράξη αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας
και με έμμεσο τρόπο, μέσω της τόνωσης της εμπορικής κίνησης στο κέντρο και της
προσέλκυσης επισκεπτών.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 4ε1: Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

4ε) Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ιδιαίτερα για
αστικές περιοχές, περιλαμβανομένης προώθησης αειφόρου πολυτροπικής αστικής
κινητικότητας και προσαρμογής για περιορισμό επιπτώσεων

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

43 - ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Δείκτης
Τ1322: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στις μεταφορές

Τιμή στόχος 2023
-

Οι κάτοικοι της Βέροιας ανέρχονται σε 43.158 κατοίκους (απογραφή 2011). Οι ηλικίες
κάτω των 18 ετών δεν περιλαμβάνονται στο κοινό στόχος, αφού για να χρησιμοποιήσει
κάποιος το ποδήλατο, θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει τη νομική ευθύνη χρήσης του
ποδηλάτου, δηλαδή να είναι ενήλικας. Οι μεγαλύτερες ηλικίες πιθανότατα δεν θα
προτιμήσουν τη χρήση ποδηλάτου λόγω της φυσικής προσπάθειας που απαιτείται
κατά τη χρήση του. Έτσι, εκτιμάται ότι περίπου 28.800 (εκτίμηση βάσει απογραφής
2011) από αυτούς είναι ο πληθυσμός που μπορεί να εξυπηρετηθεί από το
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προτεινόμενο έργο (συμμετέχει στο ηλικιακό κοινό 18-65).
Επιπλέον, η πόλη της Βέροιας αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Οι συνολικοί
ετήσιοι επισκέπτες είναι περισσότεροι από 50.000. Οι επισκέπτες αυτοί είναι
δυνητικοί χρήστες του ΣΚΠ, και μικρό τμήμα αυτών αναμένεται να αξιοποιήσει τις
εβδομαδιαίες και ημερήσιες συνδρομές του ΣΚΠ.
Αθροιστικά, εκτιμάται ότι το ΣΚΠ θα βρίσκεται στη διάθεση για χρήση σε περ.
80.000 ανθρώπους ετησίως.

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων απαιτούνται οι
παρακάτω ενέργειες :
1. Προμήθεια Ποδηλάτων: Τα ποδήλατα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση εντός
πόλης και, συγκεκριμένα, σε συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, θα είναι ανθεκτικά
σε φθορές και σε δύσκολη χρήση.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ασφάλισης των ποδηλάτων και εγγραφής
των χρηστών: Οι σταθμοί περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θέσεις ασφάλισης
ποδηλάτων, Infokiosk με δυνατότητα εγγραφής, Kiosk χωρίς δυνατότητα εγγραφής. Οι
σταθμοί επιτρέπουν το ηλεκτρονικό κλείδωμα – ξεκλείδωμα των ποδηλάτων και τον
υπολογισμό του χρόνου χρήσης τους. Κάθε ποδήλατο θα ασφαλίζει σε μια ηλεκτρονική
κλειδαριά και θα απασφαλίζει μόνο μετά από πιστοποίηση.
3. Προμήθεια ή παροχή λογισμικού διαχείρισης του συστήματος: Το λογισμικό
διαχείρισης επιτρέπει τον έλεγχο του συστήματος καθώς και την έκδοση των στοιχείων
τιμολόγησης, χρήσης και στατιστικών. Το λογισμικό θα λειτουργεί σε τουλάχιστον 2
γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) και θα παρέχεται στον Δήμο είτε ως υπηρεσία (software
as a service) είτε με αυτόνομη εγκατάσταση. Το λογισμικό θα επιτρέπει την εγγραφή
χρηστών, την καταχώριση πληρωμών σε κάρτα συνδρομητή, τη λήψη στοιχείων χρήσης
των ποδηλάτων σε πραγματικό χρόνο, τη λήψη βλαβών των ποδηλάτων όπως
δηλώνονται από τους χρήστες, τη λήψη στατιστικών στοιχείων κίνησης των ποδηλάτων,
τη λήψη ανάλυσης των κινήσεων που γίνονται στο σύστημα (παραλαβή ποδηλάτων –
επιστροφή ποδηλάτων, σταθμός αναχώρησης, σταθμός επιστροφής, αριθμός
ποδηλάτου, χρήστης, κλπ) καθώς και την έκδοση στατιστικών χρήσης (μισθώσεις ανά
σταθμό και ανά ποδήλατο, έσοδα ανά ημέρα, κλπ)
4. Προμήθεια ή παροχή ιστοσελίδας του συστήματος: Είναι η διεπαφή μέσω της
οποίας οι χρήστες λαμβάνουν πληροφορίες για το Σύστημα (τοποθεσία Σταθμών,
διαθεσιμότητα ποδηλάτων, εγγραφή, κ.λπ.) και αλληλεπιδρούν με αυτό.
Δείκτης

Δείκτες εκροών

CO034: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη
ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (τόνοι
ισοδύναμου CO2)
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη

Τιμή στόχος 2023
264

Αιτιολόγηση

1.1.1. Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην Παλιά
Πόλη της Βέροιας

Οι διαμορφώσεις στο δίκτυο διαδρομών θα εξυπηρετούν
την κίνηση (και) των ποδηλάτων, προσφέροντας την
δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες να
μετακινούνται με ασφάλεια με το ποδήλατο, σε όλο το
ιστορικό κέντρο.

2.1.1. Υποδομές και
ρυθμίσεις για ήπιες
μορφές μετακίνησης σε
περιοχές σχολείων

Οι παρεμβάσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας
γύρω από τα σχολεία (σχολικοί δακτύλιοι) προβλέπουν
(και) ποδηλατόδρομο, συνεργώντας έτσι στη δημιουργία
δικτύου κίνησης ποδηλάτων μέσα στην Περιοχή
Εφαρμογής.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2022

Β’ 2022
Υποέργα

Κοινόχρηστα ποδήλατα πόλης Δήμου Βέροιας

Π/Υ (€)
92.000,00

100
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(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)
ΕΔΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

92.000,00

ΕΤΠΑ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)
Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

NAI - Δήμος Βέροιας
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

√

Για την έναρξη υλοποίησης της πράξης μέχρι τον χρόνο υποβολής της πρότασης θα
έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής ενέργειες :
1.
Κατάρτιση τεχνικής μελέτης και σχεδίων χωροθέτησης από την Τεχνική
Υπηρεσία
2.
Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού
3.
Σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
4.
Φωτογραφική τεκμηρίωση δυνατότητας τοποθέτησης των σταθμών στις
επιλεχθείσες θέσεις
5.
Σύνταξη σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης περιλαμβανομένου πινάκων
συμμόρφωσης, και σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας
6.
Έγκριση των ως άνω μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας από το Δημοτικό
Συμβούλιο
Αμέσως μετά την έγκριση της χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες
ενέργειες:
1.
2.
3.

Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για έγκριση των όρων δημοπράτησης
Δημοσίευση προκήρυξης
Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Δεν απαιτούνται διοικητικές ενέργειες αδειοδότησης ή άλλες ενέργειες για την υλοποίηση
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της πράξης.
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3.1. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος):
3.1.1. Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο εμπορικό κέντρο της πόλης

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Πρωταρχικός σκοπός του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall, ΑΚΕ) της Βέροιας
είναι η ανάδειξη και προβολή του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της πόλης με
κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού. Το ΑΚΕ εκτιμάται ότι θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της τοπικής αγοράς, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στην
επανεδραίωση της ανοικτής αγοράς ως ελκυστικού προορισμού για τους καταναλωτές.
Παράλληλα, στόχος του ΑΚΕ είναι η ανάπτυξη ενός συνεργατικού κλίματος ανάμεσα
στους επιχειρηματίες της περιοχής, εν αντιθέσει με τον «παραδοσιακό» ανταγωνισμό,
μέσα από την κατανόηση του κοινού τους συμφέροντος, που είναι η αύξηση της
επισκεψιμότητας και της κατανάλωσης στις τοπικές αγορές.
Ένας γενικός στόχος που ετέθη και με αφορμή την διαβούλευση αναφορικά με το ΑΚΕ
και την ενίσχυση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι η μείωση της
κυκλοφορίας των οχημάτων που διέρχονται των κεντρικών οδών της πόλης.
Τέλος, στόχος της υλοποίησης και μακροπρόθεσμα επιτυχημένης λειτουργίας του ΑΚΕ
είναι και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τοπικών φορέων (Εμπορικός Σύλλογος,
Δήμος, άλλοι τοπικοί φορείς και οργανώσεις) για τη συνολική ανάπτυξη και κοινωνική
πρόοδο της πόλης, μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων και ενεργειών προς
όφελος των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών.
Για την υλοποίηση του ΑΚΕ αξιοποιείται η, εκτενής πλέον, διεθνής αλλά και εθνική
εμπειρία που καταδεικνύει τις υψηλές πιθανότητες επιτυχίας των ανοικτών τοπικών
αγορών που ικανοποιούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υποστήριξης των καταναλωτών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δημιουργίας ΑΚΕ στην πόλη της Βέροιας, θα υλοποιηθεί μια
ευρεία γκάμα ενεργειών και δράσεων, που περιλαμβάνουν:
 Σήμανση της οριοθετημένης περιοχής του ΑΚΕ, ώστε να είναι εύκολα
αναγνωρίσιμη από τους τοπικούς αλλά και τους επισκέπτες καταναλωτές,
 Σήμανση της βιτρίνας των συμμετεχουσών στο ΑΚΕ επιχειρήσεων, για την
αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους,
 Εγκατάσταση και λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης κοινού για τη λειτουργία
και τις εκδηλώσεις του ΑΚΕ,
 Εγκατάσταση χαρτών σε ειδικές ασφαλείς κατασκευές, για τη διευκόλυνση του
επισκέπτη στην περιήγησή του στο ΑΚΕ,
 Διοργάνωση εκδηλώσεων προσέλκυσης των καταναλωτών στα καταστήματα
που συμμετέχουν στο ΑΚΕ,
 Εκτύπωση προωθητικού υλικού για διανομή στους επισκέπτες του ΑΚΕ,
αφενός για τη γνωριμία τους με το νέο θεσμό και αφετέρου για την διευκόλυνσή
του στη διεξαγωγή των αγορών τους,
 Προβολή του ΑΚΕ στα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και με
τη χρήση ειδικών διαδικτυακών εργαλείων
 Παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για διεξαγωγή αγορών στα
συμβεβλημένα
καταστήματα,
μέσω
πρωτοποριακών
συστημάτων
επιβράβευσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που ήδη λειτουργεί η
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
Παράλληλα, με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του θεσμού του ΑΚΕ, θα
συνταχθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) του ΑΚΕ Βεροίας, στο οποίο θα
προτείνονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες και δράσεις για την διασφάλιση εσόδων για τη
λειτουργία του ΑΚΕ μετά το πέρας της δημόσιας χρηματοδότησής του.
Τέλος, το ΑΚΕ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με πρωτοβουλίες του Δήμου Βεροίας
που σχετίζονται με τους σκοπούς του, και ειδικότερα
 παρεμβάσεις αστικής κινητικότητας στο χώρο του ΑΚΕ όπως stands
πληροφοριακής σήμανσης πεζών, οριζόντιες σημάνσεις διευκόλυνσης και
ασφάλειας πεζών,
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Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο σε τομείς όπως η καθαριότητα, η αποκομιδή
απορριμμάτων, ο φωτισμός, η κατάσταση των οδών, πεζοδρομίων και
πεζοδρόμων, η ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση πεζών και Α.Μ.Ε.Α, η
στάθμευση, η εμπορική χωροταξία, η στήριξη και ανάπτυξη πρασίνου και η
ψυχαγωγία.
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η προτίμηση των καταναλωτών στο να κάνουν τις αγορές
τους στα μεγάλα, κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες,
υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσελκύουν τους καταναλωτές σε αυτά
τα εμπορικά κέντρα, όπως: η μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων & υπηρεσιών, η
καθαριότητα του χώρου, η ασφάλεια του χώρου, το ευχάριστο κλίμα που προδιαθέτει για
τη διεξαγωγή αγορών, η εύκολη περιήγηση, μέσω ειδικών σημάνσεων και καθοδήγησης,
ο συνδυασμός αγορών, διασκέδασης και πολιτισμού στον ίδιο χώρο, γεγονός που
καθιστά ευχάριστη την μακρόχρονη παραμονή στο χώρο, η δυνατότητα απασχόλησης
των παιδιών, ώστε οι γονείς να μπορούν να διεξάγουν τις αγορές τους, με άνεση.
Αντιθέτως, οι καταναλωτές αναφέρουν ως μειονεκτήματα αυτών των εμπορικών κέντρων
την τυπική, απρόσωπη σχέση με τους πωλητές και ότι παρασύρονται σε αγορές
προϊόντων που δεν χρειάζονται, λόγω του κλίματος που αναπτύσσεται στα κέντρα αυτά
και που ευνοεί την μαζική κατανάλωση. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν συναντώνται
στις τοπικές αγορές, όπου κατά κανόνα οι πωλητές παρέχουν φιλικότερη εξυπηρέτηση
στον καταναλωτή και στοχεύουν στην ανάπτυξη και διατήρηση μιας σχέσης
εμπιστοσύνης μαζί του, με στόχο τη μακρόχρονη προτίμησή του στα τοπικά
καταστήματα.
Στόχος της υλοποίησης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου είναι η μετεξέλιξη και
αναβάθμιση της τοπικής αγοράς, μέσω του εμπλουτισμού της εμπειρίας του επισκέπτη /
καταναλωτή με στοιχεία που συνηθίζει να βρίσκει σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα.
Με την υλοποίηση των δράσεων του Open Mall, αναμένεται να παρατηρηθεί άμεσα μια
αύξηση της επισκεψιμότητας στην τοπική αγορά και να επιτευχθεί τόνωση των
μικρομεσαίων επιχείρησεων. Ο συνδυασμός των ανωτέρω με την ανάδειξη του τοπικού
πολιτιστικού στοιχείου δύναται να οδηγήσει και στην αύξηση του εισερχόμενου
τουριστικού ρεύματος στη Βέροια και την ευρύτερη περιοχή της.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 3δ1: Αύξηση παραγωγικότητας και εξωστρεφούς προσανατολισμού των ΜΜΕ

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

3δ) Στήριξη ικανότητας ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

63 - Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’
εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ.

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

-

-

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Οι ομάδες – στόχοι / ωφελούμενοι της παρέμβασης περιλαμβάνουν:
 τους καταναλωτές, τόσο τους μόνιμοι κάτοικους της Βέροιας όσο και τους
επισκέπτες, που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής των αγορών τους
σε μια αναβαθμισμένη αγορά, που θα παρέχει διευκολύνσεις και συνθήκες
εφάμιλλες με αυτές που ο καταναλωτής συναντά σε κλειστού τύπου Εμπορικά
Κέντρα,
 τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα ωφεληθούν από την
αύξηση της επισκεψιμότητας της τοπικής αγοράς τόσο από τους τοπικούς
καταναλωτές όσο και από εξωτερικούς επισκέπτες,
 το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, μέσω της αύξησης του εισερχόμενου στην
πόλη εισοδήματος αλλά και της διατήρησης του τοπικά παραγόμενου
εισοδήματος στην τοπική αγορά.

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί με απευθείας αναθέσεις σε εξωτερικούς αναδόχους, με
βάση το Καταστατικό και τον Κανονισμό Προμηθειών του Εμπορικού Συλλόγου Βεροίας.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων, ο Εμπορικός Σύλλογος θα συστήσει
με απόφαση ΔΣ ειδική τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των
αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων από τους αναδόχους. Η Επιτροπή θα
συνεδριάζει τακτικά, και θα συζητά επί όλων των θεμάτων που θα προκύπτουν κατά την
υλοποίηση της παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των
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επόμενων δράσεων (π.χ. εκδηλώσεις), και θα εισηγείται προς το ΔΣ του Εμπορικού
Συλλόγου όλες τις δέουσες αποφάσεις για την ομαλή, έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση
του έργου.
Σε τακτικό επίπεδο, ο Εμπορικός Σύλλογος θα διαθέσει ένα στέλεχος το οποίο θα
επιφορτιστεί με την διαχείριση της όλης πρωτοβουλίας αλλά και το συντονισμό με το
εξωτερικό περιβάλλον του έργου (Δήμος Βεροίας, άλλοι τοπικοί φορείς, Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.λπ.).
Οι επιμέρους δράσεις της πρωτοβουλίας και τα αντίστοιχα παραδοτέα τους είναι:
Επιμέρους δράση

Παραδοτέο

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΚΕ

Μελέτη: «Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΚΕ»

Σήμανση οριοθετημένης περιοχής

Δέκα (10) ειδικές σημάνσεις

Αυτοκόλλητα σήμανσης συμβεβλημένων
επιχειρήσεων

Εκατό (100) αυτοκόλλητα σήματα

Εγκατάσταση Γραφείου Ενημέρωσης
Κοινού (Infokiosk)

Ένα (1) Infokiosk

Δράσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων

Είκοσι (20) ειδικές εκδηλώσεις
προσέλκυσης των καταναλωτών

Εγκατάσταση χαρτών με ειδικές
κατασκευές

Τρεις (3) αναλυτικοί χάρτες σε κεντρικά
σημεία του ΑΚΕ

Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης και
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ένα (1) σύνολο προωθητικών δράσεων
μέσω Google Ads, Facebook κ.λπ.

Εκτύπωση και τοποθέτηση αφισών

Διακόσιες (200) αφίσες προώθησης του
ΑΚΕ

Σχεδιασμός και εκτύπωση ενημερωτικού
εντύπου

2.500 αντίγραφα καλαίσθητου φυλλαδίου
προώθησης του ΑΚΕ Βέροιας

Δράσεις προβολής του ΑΚΕ Βέροιας σε
τοπικά ΜΜΕ

Ένα (1) σύνολο διαφημιστικών
καταχωρήσεων / μηνυμάτων / spots σε
τοπικά ΜΜΕ

Δείκτης
Δείκτες εκροών

Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι

Τιμή στόχος 2023

CO01. Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη

100

Αιτιολόγηση

1.1.1. Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην Παλιά
Πόλη της Βέροιας

Με την δημιουργία δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη,
που βρίσκεται σε εγγύτητα με το εμπορικό κέντρο, θα
αυξηθεί και η επισκεψιμότητα στην πόλη της Βέροιας, που
θα προωθήσει και την κίνηση στο εμπορικό κέντρο, ιδίως
με την αναβάθμιση που προτείνει η παρούσα Πράξη.

3.1.2. Ενισχύσεις τοπικών
επιχειρήσεων στους
τομείς του τουρισμού
(φιλοξενία – εστίαση) και
πολιτισμού - δημιουργικής
οικονομίας

Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων προσανατολισμένων
στον τουριστικό τομέα εντός της Περιοχής Εφαρμογής,
συνεργεί με την ανάδειξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων
εντός του εμπορικού κέντρου, μέσω της δημιουργίας
Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, στη συνολική τόνωση της
τοπικής επιχειρηματικότητας.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2018

Β’ 2018

Υποέργα (Δράσεις)

Π/Υ (€)

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Open Mall

3.350,00 €

Σήμανση οριοθετημένης περιοχής

3.000,00 €
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εφικτό)

Αυτοκόλλητα σήμανσης συμβεβλημένων επιχειρήσεων

100,00 €

Εγκατάσταση γραφείου ενημέρωσης κοινού (infokiosk)

10.000,00 €

Εγκατάσταση χαρτών με ειδικές κατασκευές

4.200,00 €

Δράσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων

30.000,00 €

Επεμβάσεις στις όψεις καταστημάτων

30.000,00 €

Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης

3.000,00 €

Εκτύπωση και τοποθέτηση αφισών

100,00 €

Σχεδιασμός και εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου

1.250,00 €

Δράσεις προβολής του ΑΚΕ σε ΜΜΕ

5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ
Ε.Π.

Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

-

-€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

-

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Σχέδιο / πολιτική

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

90.000,00 €

Περιφερειακό
Πλαίσιο
Χωροταξικού
Σχεδιασμού και
Αειφόρου
Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ) της
Περιφέρειας της
Κεντρικής
Μακεδονίας

Στρατηγική
Ευφυούς
Εξειδίκευσης
(RIS3) ΠΚΜ

Αιτιολόγηση
Βασικοί στόχοι του ΠΠΧΣΑΑ στην επίτευξη των οποίων συμβάλλει
η υλοποίηση της παρούσας πρωτοβουλίας είναι:
 Η ενδυνάμωση και βελτίωση των αστικών κέντρων της ΠΚΜ.
Η υλοποίηση του ΑΚΕ Βέροιας, πέρα από την ενδυνάμωση
της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης, θα συμβάλλει στη
δημιουργία ενός προτύπου θεσμού που θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και σε άλλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.
 Η αναπτυξιακή αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της
ΠΚΜ. Η επιτυχία του ΑΚΕ Βέροιας βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στην παράλληλη ανάδειξη της τοπικής αγοράς και του
ιδιαίτερου τοπικού πολιτιστικού στοιχείου, για την
προσέλκυση επισκεπτών.
 Αναβάθμιση των αστικών κέντρων σε ισχυρούς
αναπτυξιακούς πόλους της ΠΚΜ. Η υλοποίηση του ΑΚΕ
Βέροιας αποτελεί ένα βήμα προς την πραγμάτωση ενός
υπερτοπικού δικτύου τουρισμού – πολιτισμού – αναψυχής,
έννοια στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι καταναλωτικές
αγορές των επισκεπτών της Περιφέρειας.
Στις προτεραιότητες της RIS3 για την ΠΚΜ, εντάσσονται και η
«ενίσχυση της συνεργατικής καινοτομίας και διασύνδεση μεταξύ
τομέων περιφερειακού ενδιαφέροντος, (τουρισμός, πολιτισμός,
υγεία, αθλητισμός, αγροδιατροφή, τοπική Βιοτεχνία, μεταφορές,
εκπαίδευση, Λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες σχεδιασμού, κ.α.)», στην
οποία προφανώς η λειτουργία του ΑΚΕ μπορεί να συμβάλλει τα
μέγιστα.

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

ΟΧΙ

Ανταγωνιστική πρόσκληση (τύπος
Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Η δράση περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση και θα υλοποιηθεί μέσω Ενδιάμεσου Φορέα
που θα επιλεγεί από την ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία.

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Ώριμο

Ετοιμάζεται

Ανώριμο
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Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση
Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

√

Η παρέμβαση είναι ώριμη για άμεση έναρξη υλοποίησης, δεν απαιτούνται ενέργειες
ωρίμανσης.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3.1. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
3.1.2. Ενισχύσεις τοπικών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (φιλοξενία – εστίαση) και πολιτισμού - δημιουργικής
οικονομίας

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Η παρέμβαση αφορά την ενίσχυση / επιχορήγηση νέων τοπικών επιχειρήσεων, σε τομείς
στόχου της Στρατηγικής ΒΑΑ (τουρισμός, πολιτισμός & δημιουργική οικονομία) για την
ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών σχεδίων στους παραπάνω
τομείς.
Μέσω της παρούσας παρέμβασης θα ενισχυθούν καινοτόμες επιχειρηματικές
δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού – πολιτισμού που θα αναδεικνύουν το τοπικό
πολιτιστικό προϊόν με τρόπο καινοτόμο και δημιουργικό. Ενδεικτικά προβλέπεται η
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όπως:
• Ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής ιδέας με νέα επιχείρηση ή επέκταση / εξέλιξη νέας
δραστηριότητας στο πλαίσιο υφιστάμενης επιχείρησης
• Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην
τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής
υποστήριξης
• Κόστη έρευνας κι ανάπτυξης πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
• υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης
ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων
• Ενέργειες διασύνδεσης και δικτύωσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην
Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό
• Ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
παραπάνω κλάδους / τομείς της οικονομίας.
Ένα σημαντικό οικονομικό και τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πόλης αποτελεί το
ιστορικό / πολιτιστικό της προϊόν και η τουριστική του προβολή. Το τελευταίο διάστημα
παρουσιάζεται έντονη προσπάθεια οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος της Βέροιας
αλλά και ανάδειξης και προώθησης της Βέροιας στον τουριστικό χάρτη, τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ
Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

Από την άλλη πλευρά, η διαπιστωμένη από την ανάλυση επιχειρηματική και οικονομική
συρρίκνωση που διαπιστώνεται στην πόλη και στην περιοχή παρέμβασης συνηγορούν
στην αναγκαιότητα μέτρων ενίσχυσης.
Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων καινοτόμων και
εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με
σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού τοπικού πλεονεκτήματος στους επιλεγέντες τομείς.
Οι επιλεγμένοι τομείς έχουν τη δυναμική να οδηγήσουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις και να
ανοίξουν θέσεις απασχόλησης προκειμένου να συμβάλουν στην αναστροφή των
φαινομένων επιχειρηματικής και οικονομικής ερήμωσης που παρουσιάζει η περιοχή
εφαρμογής ΣΒΑΑ.
ΕΣ 3α1: Αύξηση νέων εταιρειών έντασης τεχνολογίας και καινοτομίας σε κλάδους
διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων / υπηρεσιών
3α - Προαγωγή επιχειρηματικότητας, ιδίως με διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης
νέων ιδεών και ενίσχυσης δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω
θερμοκοιτίδων
67 - Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και φυτωρίων
επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς και παράγωγες
εταιρείες (spin offs και spin outs)
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Δείκτης
Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Τιμή στόχος 2023
3%
(Σύνολο ΠΚΜ: τιμή
βάσης 2,25% - τιμή
στόχου 5,50%)

Τ1311 (3α) - Αναλογία start-ups / νέων εταιρειών στους
ενισχυόμενους κλάδους προς σύνολο νέων επιχειρήσεων

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις στους τομείς Τουρισμού (φιλοξενία – εστίαση) και
Πολιτισμού - Δημιουργικής Οικονομίας

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

H υλοποίηση της δράσης θα γίνει μέσω σχετικής προκήρυξης η οποία θα θέτει τις
αναλυτικές προδιαγραφές των δικαιούχων των ενισχύσεων.
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Τιμή στόχος 2023

CO05- Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων
που λαμβάνουν στήριξη

3
(ΠΚΜ 90)
6
νέες θέσεις
(ΠΚΜ 1320)

CO08 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις
επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

1.1.1. Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στο ιστορικό
κέντρο

Συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκληρωμένη αστική
και οικονομική αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου στην
Περιοχή Παρέμβασης

3.1.1. Δημιουργία
Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου στο εμπορικό
κέντρο της πόλης

Συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκληρωμένη για την
αστική και οικονομική αναζωογόνηση του ιστορικού
κέντρου στην Περιοχή Παρέμβασης. Δράσεις τόνωσης της
επιχειρηματικότητας

3.2.3. Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα προώθησης
της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, με
έμφαση στον τουρισμό
και τον πολιτισμό

Συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκληρωμένη
υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας σε
στοχευμένους τομείς που η βιωσιμότητά τους μπορεί να
υποστηριχθεί βάσει της διάγνωσης του τοπικού
περιβάλλοντος

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Αιτιολόγηση

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2020

Β΄ 2020
Υποέργα

Π/Υ (€)

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων στην Περιοχή Εφαρμογής

102.000

ΣΥΝΟΛΟ

102.000

ΕΔΕΤ

102.000
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ, ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΕΠ 2015-2019

Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου δίνει ιδιαίτερη
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σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Δήμου Βέροιας

ΕΠ ΠΚΜ

RIS 3

έμφαση στην στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τη
δημιουργία νέων επενδύσεων, με στόχο τη δημιουργία σταθερών
και αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στρατηγικός
Πυλώνας 2: Δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Μέτρο 3.4. Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΚΜ αναγνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες της οικονομικής συγκυρίας, όπως είναι ο βαθύς και
εκτεταμένος διαρθρωτικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε
εξέλιξη στη χώρα και στην Περιφέρεια, λόγω της κρίσης
ανταγωνιστικότητας, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η
δημοσιονομική προσαρμογή. Λόγω της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης, το ζητούμενο της αναπτυξιακής στρατηγικής
δεν περιορίζεται μόνον στην ανάδειξη και ενίσχυση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και στην
αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση του
παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση
δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα
φτώχεια. Θ.Σ 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η Ανάλυση Περιβάλλοντος, ανέδειξε μια σειρά κλάδων που
παρουσιάζουν δυναμική και μπορούν να χαρακτηριστούν ως
Τομείς Πρωταθλητές για την εφαρμογή καινοτομίας και έρευνας
στο πλαίσιο της RIS3 της ΠΚΜ: (α) Ο Αγροδιατροφικός Τομέας,
(β) Ο Τομέας των Δομικών Υλικών, (γ) Ο Τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης και (δ) Ο Τομέας του Τουρισμού.
Ειδικότερα στον Τομέα του Τουρισμού στόχος είναι η καθιέρωση
της περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορισμού δωδεκάμηνης
διάρκειας με ενίσχυση του αστικού και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

ΟΧΙ

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Η δράση περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση και θα υλοποιηθεί μέσω Ενδιάμεσου Φορέα
που θα επιλεγεί από την ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία.
Ώριμο
Μελέτη σκοπιμότητας

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Ανώριμο
√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Ετοιμάζεται

Δεν απαιτείται

Σύνταξη προκήρυξης πρόσκλησης
Δημοσιοποίηση και ενημέρωση για την πρόσκληση
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3.2.Έξυπνη εξειδίκευση και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
3.2.1. Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση σε θέματα σωστικών εργασιών, συντήρησης και προστασίας μνημείων και
αρχαιολογικών τόπων
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την άμεση ανταπόκριση άνεργου και ανειδίκευτου
ή χαμηλής ειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες της αγοράς ενισχύοντας τις
προοπτικές απασχόλησης.
Στο χώρο της τεχνικής κατάρτισης εντάσσονται δραστηριότητες που προσφέρουν
βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και
εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη
του ανθρωπίνου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και
προσωπική ανάπτυξη.
Αντικείμενο της παρέμβασης αποτελεί η υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης
σε θέματα σωστικών εργασιών, συντήρησης και προστασίας μνημείων και
αρχαιολογικών τόπων με στόχο
(α) να καταρτιστεί ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό χρησιμοποιώντας ως τόπο
εφαρμοσμένης κατάρτισης τα αρχαιολογικά ανασκαφικά και σωστικά προγράμματα
εντός της πόλης (μαθητεία σε πραγματικό χώρο εργασίας)
(β) να αναπτυχθούν νέα προγράμματα ειδικοτήτων που πιθανόν εκλείπουν και θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συγκεκριμένου εργασιακού τομέα των αρχαιολογικών
ανασκαφικών και σωστικών εργασιών.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ο βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η παροχή δεξιοτήτων και η βελτίωση των
προσόντων του τοπικού εργατικού δυναμικού, κυρίως των ανειδίκευτων και πιο ευπαθών
ομάδων, σ’ ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μεταβολών στην οικονομία,
στην τεχνολογία και στις αγορές εργασίας.
Επιπλέον η δράση αποσκοπεί στην παροχή ενός στοχευμένου προγράμματος
κατάρτισης που να συνδέεται με τους προσφερόμενους τόπους εργασίας, μάθησης και
πρακτικής άσκησης στους συγκεκριμένους τομείς και ομάδες ειδικοτήτων.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 8iii1 - Αύξηση νέων, ΠΜ, και ΜΜ καινοτόμων επιχειρήσεων

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

8iii) Aυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

T1383 (8iii-8v) - Αριθμός ΠΜ και ΜΜΕ επιχειρήσεων των οποίων
εργαζόμενοι καταρτίζονται / εξειδικεύονται σε τομείς υψηλού
ενδιαφέροντος

5
(για ΠΚΜ τιμή
βάσης 2.079 – τιμή
στόχου 2.265)

Τα προγράμματα θα απευθύνονται σε ανέργους, αυτοαπασχολούμενους ή
εργαζόμενους, που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΥΕ) ή την
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ).
Βασικά κριτήρια επιλογής των καταρτιζομένων των ανέργων και αυτο−απασχολούμενων
θα αποτελούν:
 η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους,
 η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με ενδεχόμενη αλλαγή – εξέλιξη
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επαγγελματικής δραστηριότητας,
 η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της επαγγελματικής τους ιδιότητας
Βασικές προϋποθέσεις επιλογής των καταρτιζομένων εργαζομένων θα αποτελούν:
 η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους,
 η συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης και με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους σε
πιθανό πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον/τους ανάδοχους φορείς οι οποίοι μπορεί να είναι μόνο
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Ειδικότερα και ως προς την
επιλογή του/των αναδόχων ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:
 στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.
 στην ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς την ανταπόκριση τους
στις ανάγκες του αντικειμένου με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών
δεξιοτήτων» (Key skills) για τους καταρτιζόμενους
 στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής
αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της ομάδας των
καταρτιζομένων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση στα αντικείμενα
κατάρτισης και πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων τόσο κατά την
θεωρητική κατάρτιση όσο και κατά την πρακτική άσκηση θα ακολουθεί τη σύγχρονη
διεθνή εμπειρία και θα βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση
ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της πράξης, αλληλεπίδραση
εκπαιδευτών εκπαιδευομένων). Με τη δράση επιδιώκεται η απόκτηση γενικών δεξιοτήτων
και βασικών ικανοτήτων, όπως βασικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικότητα,
δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, καθώς
και η ανάπτυξη μαθησιακής κουλτούρας.
Οι ανάδοχοι φορείς των προγραμμάτων κατάρτισης οφείλουν να δημοσιοποιήσουν την
υλοποίηση των προγραμμάτων με ανοικτή πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
να συμμετέχουν στις ενέργειες κατάρτισης.
Όλοι οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να αντλούνται από το
«Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β')» του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, και θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο για τα οποία
είναι πιστοποιημένοι.
Η έκταση - χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα καθοριστεί στην
αναλυτική προκήρυξη του έργου. Η προκήρυξη επίσης θα καθορίζει εάν οι
καταρτιζόμενοι θα δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Αριθμός καταρτιζόμενων
Δείκτες εκροών

Αριθμός παραγόμενων συγκροτημένων προγραμμάτων
εξειδικευμένης τεχνικής κατάρτισης σε αρχαιολογικές / σωστικές
εργασίες
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

35-40
2

Αιτιολόγηση

1.1.1.- Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στους
ιστορικούς τόπους

Σχετικές δράσεις με τις οποίες μπορεί να συνδυαστεί η
πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων

1.2.1. Τα τείχη της
Βέροιας: Η προστασία της
πόλης στους αιώνες της

Σχετικές δράσεις με τις οποίες μπορεί να συνδυαστεί η
πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων
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ιστορίας της
3.2.2. Υποστήριξη
ανέργων για πρόσβαση
στην αγορά εργασίας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκληρωμένη
υποστήριξη της ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά
εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2018

Β’ 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Ανάπτυξη δύο (2) προγραμμάτων εξειδικευμένης τεχνικής
κατάρτιση σε θέματα σωστικών εργασιών, συντήρησης και
προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών τόπων

ΕΔΕΤ

ΕΚΤ

69.000

ΣΥΝΟΛΟ

69.000
69.000

Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Π/Υ (€)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ, ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΕΠ 2014-2019
Δήμου Βέροιας

Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Βέροιας δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην στα θέματα της τοπικής οικονομίας σε
συνδυασμό με τα θέματα της κοινωνικής συνοχής με στόχο τη
δημιουργία σταθερών και αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων
εργασίας για όλους. Στρατηγικός Πυλώνας 2: Δημιουργία φιλικού
επενδυτικού περιβάλλοντος και Στρατηγικός Πυλώνας 4:
Αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή

ΕΠ ΠΚΜ

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΚΜ αναγνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες της οικονομικής συγκυρίας, όπως είναι ο βαθύς και
εκτεταμένος διαρθρωτικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε
εξέλιξη στη χώρα και στην Περιφέρεια, λόγω της κρίσης
ανταγωνιστικότητας, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η
δημοσιονομική προσαρμογή. Λόγω της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης, το ζητούμενο της αναπτυξιακής στρατηγικής
δεν περιορίζεται μόνον στην ανάδειξη και ενίσχυση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και στην
αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση του
παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση
δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα
φτώχεια.
Θ.Σ 08: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού Δυναμικού

RIS 3

Οι στόχοι της παρέμβασης είναι συμβατοί με τους στόχους της
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ (RIS3). Με βάση τα
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και τις οραματικές επιδιώξεις η
Γενική Στρατηγική RIS3 προτείνει ένα μίγμα Γενικών Στρατηγικών
Κατευθύνσεων που συμβάλλουν:
 Στην αξιοποίηση υπάρχουσας γνώσης με στόχο την άμεση
δημιουργίας αξίας, οικονομικού αποτελέσματος και νέων
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θέσεων εργασίας.
 Στην παραγωγή νέας γνώσης σε επιλεγμένους τομείς της
οικονομίας και σε τομείς οριζόντιας υποστήριξης της
Περιφέρειας,
 Στη διατήρηση και ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου
της Περιφέρειας που διαθέτει και μπορεί να αναπτύξει
καινοτομικά χαρακτηριστικά.
Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

ΟΧΙ

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που παρέχουν Επαγγελματική Κατάρτιση, όπως
Νομικά Πρόσωπα κλπ.
Ώριμο
Μελέτη σκοπιμότητας
Θεσμικό πλαίσιο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Χωροθέτηση

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

Ανώριμο
√

√
Δεν απαιτείται

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Ετοιμάζεται

Δεν απαιτείται

Μνημόνιο συνεργασίας με Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκειμένου να διατυπωθούν
με ακρίβεια οι ανάγκες τεχνικής κατάρτισης και να διατεθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της
πρακτικής άσκησης
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πρόσκλησης
Δημοσιοποίηση – ενημέρωση για την πρόσκληση
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3.2. Έξυπνη εξειδίκευση και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
3.2.2. Η Βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές: Υποστήριξη ανέργων για πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Η Πράξη αφορά την υποστήριξη των ανέργων για ανάπτυξη δεξιοτήτων και επανένταξη
στην αγορά εργασίας. Με την παρούσα πρόταση θα αναπτυχθεί περισσότερο μία
υπηρεσία που ήδη λειτουργεί στη Δημόσια Βιβλιοθήκη από το 2000 (υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος ISTAR), όπου θα προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Ικανοποιητική προσφορά διαθέσιμων προς δανεισμό βιβλίων σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού και καινοτομίας και δημιουργικότητας
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

2. Εξειδικευμένα Σεμινάρια πάνω
επαγγελματικού προσανατολισμού
3.

σε

θέματα

ανάπτυξης

δεξιοτήτων

και

Σεμινάρια για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, θα οργανωθούν εβδομαδιαίες συναντήσεις με μικρές ομάδες ανέργων που
θα συμμετέχουν σε σεμινάρια που θα ετοιμάσει η Βιβλιοθήκη σε θέματα εξοικείωσης με
τις νέες τεχνολογίες και απλές εφαρμογές όπως π.χ. συγγραφή βιογραφικού.
Όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης της δράσης θα φιλοξενηθούν και θα είναι διαθέσιμες και
διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας
http://www.libver.gr
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχείο του Επιμελητηρίου Ημαθίας: Το 2014, στη Βέροια,
άνοιξαν 122 επιχειρήσεις ενώ έκλεισαν 280. Το 2015, στη Βέροια, άνοιξαν 105
επιχειρήσεις ενώ έκλεισαν 159.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή http://www.statistics.gr/ το μέσο ετήσιο
ποσοστό ανεργίας για το Νομό Ημαθίας έχει σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία 15
χρόνια και έχει φτάσει στο 27% (ανεπίσημες πηγές αναφέρουν ότι ξεπέρασε το 30%).
Στα πλαίσια των ευρύτερων κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει η Δημόσια
Βιβλιοθήκη, η Πράξη θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας και την κοινωνική
συνοχή, καθώς θα προσφέρει στους άνεργους πολίτες της Βέροιας τη δυνατότητα για
ανάπτυξη δεξιοτήτων (χρήση νέων τεχνολογιών, αναζήτηση επαγγελματικού
προσανατολισμού, σύνταξη βιογραφικού) και χρήση της συλλογής της Βιβλιοθήκης για
θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

EΣ 8iii1

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

8iii) Aυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
17 - Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για πρόσβαση στην
απασχόληση.

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

T1383 (8iii-8v) - Αριθμός ΠΜ και ΜΜΕ επιχειρήσεων των οποίων
εργαζόμενοι καταρτίζονται / εξειδικεύονται σε τομείς υψηλού
ενδιαφέροντος

5
(για ΠΚΜ τιμή
βάσης 2.079 – τιμή
στόχου 2.265)

Ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι οι άνεργοι που δεν είχαν τη οικονομική δυνατότητα ή
τη γνώση να επιμορφωθούν σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και πάνω στις
νέες τεχνολογίες. Από την προηγούμενη εμπειρία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, προκύπτει
ότι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι πάρα πολλοί (κατά το έτος 2016 οργανώθηκαν 61 δωρεάν
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μαθήματα στις νέες τεχνολογίες, στις οποίες συμμετείχαν 305 άτομα – βλ. Ετήσια
Αναφορά Δημόσιας Βιβλιοθήκης για το 2016). Ο αριθμός των ατόμων που θα
συμμετέχουν στη δράση υπολογίζεται να είναι κατ’ ελάχιστον 200.

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Δείκτες εκροών

Η Πράξη θα υλοποιηθεί στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας. Η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας, μετά την αξιοποίηση της χρηματικής δωρεάς του Ιδρύματος Bill
and Melinda Gates Foundation αναβάθμισε όλους τους χώρους της και διαθέτει όλο τον
απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση σεμιναρίων. Δικαιούχος της
Πράξης θα είναι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, που θα συμφωνήσουν με τη Δημόσια
Βιβλιοθήκη (μέσω Μνημονίου Συνεργασίας) για την παραχώρηση των χώρων και του
εξοπλισμού (από τη μεριά της Βιβλιοθήκης προς την ΜΚΟ) και για τον εμπλουτισμό της
συλλογής (από την ΜΚΟ προς τη Βιβλιοθήκη).
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Αριθμός εκπαιδευόμενων

200

Παρέμβαση
Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

Αιτιολόγηση

3.2.1. Εξειδικευμένη
τεχνική κατάρτιση σε
θέματα σωστικών
εργασιών, συντήρησης
και προστασίας μνημείων
και αρχαιολογικών τόπων

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκληρωμένη
υποστήριξη της ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά
εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Β’ 2017

Α΄ 2019

Υποέργα (δράσεις)

Π/Υ (€)

Εμπλουτισμός συλλογής
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

10.000

Επικοινωνία δράσης

5.000

Αναβάθμιση εξοπλισμού

10.000

Αμοιβές εκπαιδευτών

30.000

Διάθεση χώρων και υποδομών

30.000

Γραφική ύλη

5.000
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΔΕΤ

ΕΚΤ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

90.000

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)
Μοναδικός Δικαιούχος

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΟΧΙ
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(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

NAI – ΜΚΟ
Η πράξη θα υλοποιηθεί στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, μετά την αξιοποίηση της χρηματικής
δωρεάς του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates Foundation αναβάθμισε όλους τους
χώρους της και διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την
πραγματοποίηση σεμιναρίων.
Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Δεν απαιτείται

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3 - Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3.1 - Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
3.2.3. Πρόγραμμα προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Περιγραφή Φυσικού
Αντικειμένου
(ενδεχομένως και
Υποέργων, αναλόγως της
ωριμότητας)

Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος (προετοιμασία εκπαιδευτικού
υλικού, διά ζώσης εκπαίδευση, πρακτική άσκηση κ.ά.), συνολικής διάρκειας 120 ωρών/σειρά, για
20-25 ωφελούμενους/σειρά, με θέμα:
-‘Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’, για την προετοιμασία κυρίως ανέργων, με σκοπό την
αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς του
τουρισμού και του πολιτισμού (2 σειρές).
-‘Κοινωνική οικονομία-Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Καινοτομία‘, για την προετοιμασία
κυρίως ανέργων, με σκοπό την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων,
κυρίως στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού (1 σειρά).
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (50 ωρών), θα υπάρξει η δυνατότητα σχεδιασμού σε
ομάδες, ενός βιώσιμου και δυναμικού επιχειρηματικού μοντέλου (BusinessMοdelDesign),είτε για
υπάρχουσες επιχειρηματικές ιδέες, είτε για επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου, που θα
θελήσουν εθελοντικά να συμμετάσχουν ως υποστηρικτές πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα, με
έμφαση στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

Σκοπιμότητα –
Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, αφενός μέσω της ενθάρρυνσης
ανέργων και απειλούμενων από την ανεργία για τη δημιουργία μικρών καινοτομικών επιχειρήσεων,
στην ιδιωτική ή και την κοινωνική οικονομία, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και του
πολιτισμού, αφετέρου μέσω της υποστήριξης εργαζομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο
να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα αλλαγών και καινοτομιών, ώστε να ενισχύσουν την
ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά και επομένως την απασχολησιμότητά τους.
Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο ότι δεν περιλαμβάνει μόνον εκπαίδευση σε αίθουσα, με
σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία μάθησης, αλλά συνοδεύεται και από υποστήριξη πρόσωπο με
πρόσωπο (coaching/ mentoring), από εξειδικευμένο σύμβουλο προσωπικής βελτίωσης και
ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Oι παραπάνω συνεδρίες έχουν και έναν συγκεκριμένο στόχο- παραδοτέο, που είναι η δημιουργία,
από κοινού με τους ωφελούμενους, του επιχειρηματικού μοντέλου καινοτομίαςμιάς υπάρχουσας ή
υπό σύσταση εταιρίας, δηλαδή ενός συνοπτικού αλλά δυναμικού επιχειρησιακού σχεδίου, που
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια της λειτουργίας της.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο
του ΕΠ

ΕΣ 8iii1: Αύξηση νέων, ΠΜ, και ΜΜ καινοτόμων επιχειρήσεων

Ένταξη στην Επ. Προτ. του
ΕΠ

8iii) Aυτο-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

104 - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
106 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή.
Δείκτης

Συμβολή στα αποτελέσματα
του ΠΕΠ (δείκτες στους
οποίους συμβάλλει)

Τιμή στόχος 2023

Τ1383 Αριθμός ΠΜ και ΜΜΕ επιχειρήσεων των οποίων εργαζόμενοι
καταρτίζονται/ εξειδικεύονται σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος

20

Τ1384

10

Ωφελούμενοι / ομάδες
στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Ωφελούμενοι από την εκπαίδευση: 60-75 συνολικά άνεργοι και μερικώς απασχολούμενοι, σε τρεις
ομάδες των 20-25 ατόμων.

Περιγραφή μεθοδολογίας
υλοποίησης, ανάλυση
υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Αρχικά θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτή, η εκπόνηση του κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει διαφάνειες ppt, σημειώσεις σε έντυπη μορφή,
ασκήσεις, προβολή βίντεο με καλές πρακτικές, διαγνωστικά αυτοαξιολόγησης, θέματα με
πολλαπλές απαντήσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Το σύνολο των παραπάνω θα
παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο Επιμελητήριο και θα αποτελέσουν παραδοτέα του έργου.
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Στην αρχή του τρίτου μήνα από την έναρξη του έργου, θα δημοσιευτεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την επιλογή 20-25 ανέργων και απασχολούμενων, που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε
ευπαθείς και απειλούμενες με αποκλεισμό ομάδες. Για την αδιάβλητη επιλογή τους θα συσταθεί
τριμελής επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Η υλοποίηση του κάθε προγράμματος συνολικής διάρκειας 120 ωρών, θα γίνεται σε απογευματινές
ώρες και όχι περισσότερο από τρία απογεύματα την εβδομάδα, ώστε να καταστεί δυνατόν να
συμμετάσχουν και μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και
για τη δεύτερη ομάδα εκπαιδευομένων, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει τρεις μήνες μετά τη λήξη
του πρώτου.
Το τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα εστιάζεται στην κοινωνική οικονομία και την
κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σχεδιάζεται να ξεκινήσει τρεις μήνες
μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της 50ωρης πρακτικής άσκησης, θα εκπονηθεί- από κοινού με τους
συμμετέχοντες- ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο καινοτομίας (BusinessMοdelCanvas),
αποτυπωμένο συνοπτικά., για μια επιχειρηματική ιδέα κάθε συμμετέχοντα ή για κάποια από τις
επιχειρήσεις-μέλη του επιμελητηρίου που θα θελήσουν συμμετάσχουν εθελοντικά στη στήριξη της
πρακτικής άσκησης. Αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα θα αποτελέσουν παραδοτέα του έργου.
Η παρακολούθηση της πορείας του έργου και η τελική αξιολόγηση του, θα διευκολυνθούν από τα
‘έντυπα καταγραφής συναντήσεων’, τα οποία θα συμπληρώνονται στο τέλος κάθε συνάντησης της
πρακτικής και θα υπογράφονται τόσο από τους ωφελούμενους, όσο και από τον σύμβουλο.
Δείκτες εκροών

Δείκτης
Αριθμός καταρτιζομένων

60

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

Οι δύο σειρές του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία’, λειτουργούν
συμπληρωματικά με την παρέμβαση 3.1.1, καθώς τόσο η

3.1.2. Ενισχύσεις τοπικών
επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού (φιλοξενία – εστίαση
– πολιτισμός –
δημιουργικότητα).
Συμπληρωματικότητα με
άλλες Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση
ανά συμπληρωματική
Παρέμβαση)

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης

Προϋπολογισμός για το ΕΠ
σε Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν
είναι εφικτό)
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θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική άσκηση του
προγράμματος στοχεύουν στη μεταλαμπάδευση γνώσεων και
δεξιοτήτων σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για
στελέχη επιχειρήσεων αλλά και για ανέργους, που διερευνούν
τη δυνατότητα δραστηριοποίησής τους στους τομείς Τουρισμού
(φιλοξενία – εστίαση) και Πολιτισμού - Δημιουργικής
Οικονομίας.

4.2.1. Ενίσχυση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

Η τρίτη σειρά του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
‘Κοινωνική οικονομία-Κοινωνική επιχειρηματικότητα και
καινοτομία ‘, λειτουργεί συμπληρωματικά με την παρέμβαση
‘Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ‘, καθώς τόσο η
θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική άσκηση του
προγράμματος στοχεύουν στην απόκτηση επιχειρηματικών
γνώσεων και δεξιοτήτων για μέλη και στελέχη κοινωνικών
επιχειρήσεων, αλλά και για ανέργους που διερευνούν τη
δυνατότητα δραστηριοποίησής τους στην κοινωνική οικονομία.
Για το σκοπό αυτό τα στελέχη των υπό σύσταση 2 ΚοινΣΕπ,
που προβλέπεται να ενισχυθούν από την παρέμβαση 4.2.1,
θα ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της 3η σειράς.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α΄2018

Α’ 2019
Υποέργα

Π/Υ (€)

Α1.Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού- Υλοποίηση Εκπαίδευσης (1η Σειρά)

17.000

Α2. Υλοποίηση Εκπαίδευσης (2η Σειρά)

14.000
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ΕΔΕΤ

Α3. Συγγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού- Υλοποίηση Εκπαίδευσης με εστίαση
στη κοινωνική επιχειρηματικότητα (3η Σειρά)

17.000

ΣΥΝΟΛΟ

48.000

ΕΚΤ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως 100
λέξεις)
Σχέδιο / πολιτική

ΠΕΠ: Άξονας
Προτεραιότητας 8:
Προώθηση
απασχόλησης και
υποστήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού.

Συμβατότητα με
Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ,
RIS3 κ.λπ. σχέδια
(έως 100 λέξεις
αιτιολόγησης ανά σχέδιο)

Αιτιολόγηση
Ο άξονας προτεραιότητας 8 των ΠΕΠ περιλαμβάνει δύο πεδία
παρέμβασης:
το πεδίο 104: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και
το πεδίο 106:Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στην αλλαγή.
Τα παραπάνω δύο πεδία αποτελούν τους βασικούς στόχους της
προτεινόμενης δράσης αφού:



η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα
‘Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’ (2 σειρές) και
η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘ Κοινωνική
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’ (1 σειρά),

αφενός αναμένεται να προωθήσουν την αυτοαπασχόληση, μέσω της
δημιουργίας καινοτομικών πολύ μικρών επιχειρήσεων, στον ιδιωτικό
και στον κοινωνικό τομέα,αφετέρου να ενθαρρύνουν την κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και του
πολιτισμού, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού και των επιχειρήσεων στις έντονες αλλαγές της εποχής μας.
Έξυπνη Εξειδίκευση
ΠΚΜ: Ειδική
Στρατηγική 4:
Δημιουργία και
πιστοποίηση
ολοκληρωμένου
συστήματος
υποστήριξης στην
αλυσίδα καινοτομίας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο
Δήμου Βέροιας:
Άξονας 3: Τοπική
οικονομία και
απασχόληση

Η προτεινόμενη δράση συνάδει με τον στόχο της Ειδικής Στρατηγικής
4, για τη ’ σταδιακή δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
περιφερειακού συστήματος υποστήριξης της καινοτομίας’, καθώς η
συνεργασία του επιμελητηρίου Ημαθίας με το δήμο Βέροιας κατά την
υλοποίηση της δράσης αυτής για 24 μήνες , θα προσφέρει σημαντική
εμπειρία στους δύο φορείς και θα θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού καθοδήγησης και ενδυνάμωσης της
τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη δράση εντάσσεται απόλυτα στον Άξονα
3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βέροιας και ειδικότερα
στο Μέτρο 3.4: ‘Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας’, αφού
αναμένεται να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ανέργους και
απασχολούμενους, προωθώντας την αυτοαπασχόληση, μέσω της
δημιουργίας καινοτομικών πολύ μικρών επιχειρήσεων κυρίως στους
τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας και την ηπιότερη προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού και των επιχειρήσεων στις αλλαγές της εποχής μας.
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Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ιδρύθηκε το1959, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτεύεται
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης των
επιχειρήσεων της Ημαθίας προς την Πολιτεία και σε κάθε τρίτο.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία αφενός στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αφετέρου σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας, της
εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής δικτύωσης.
Οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει με επαγγελματικούς (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ), με
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς (ΠΑ.ΜΑ., ΕΕΔΕ, Ζώνη Καινοτομίας, κ.ά..), καθώς
και με καταξιωμένους τεχνοκράτες, του παρέχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να οργανώσει και να
υλοποιήσει με αποτελεσματικότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία, ένα πρόγραμμα προώθησης της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον δήμο Βέροιας.

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους
οποίους θα απευθυνθεί)
Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης
ως προς:

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι
αναγκαίες)

Μελέτη σκοπιμότητας

Χ

Θεσμικό πλαίσιο

Χ

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Χωροθέτηση
Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτούνται

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου έχει ληφθεί υπόψη η αποκτηθείσα εμπειρία του
ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, που έχουν υλοποιήσει για τα μέλη τους παρόμοια προγράμματα
κατά την τελευταία τριετία, στο πλαίσιο του έργου: «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της
καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού». Από την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών και με δεδομένη την
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής παρέμβασης, προκύπτει και η σκοπιμότητα του
έργου για το Δήμο Βεροίας.
Για την κοστολόγηση της δράσης έχει γίνει ενδελεχής έρευνα μεταξύ πιστοποιημένων εκπαιδευτών
και συμβούλων, που συμμετείχαν στην υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και οι οποίοι θα
κληθούν με ανοικτή πρόσκληση να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της.
Η αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της δράσης αυτής, έχουν ήδη εγκριθεί με τη σχετική απόφαση
του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας, αρθμ.12/ 31-10-2016.
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3.3. Προβολή της πόλης με ψηφιακά μέσα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
3.3.1. Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού περιεχόμενου για τον θρησκευτικό τουρισμό

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Η Πράξη αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας για την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας, με θέμα τα θρησκευτικά μνημεία της Βέροιας, ώστε να προβληθεί
κατάλληλα το θρησκευτικό πολιτιστικό απόθεμα της πόλης και της περιοχής, με
σύγχρονο τρόπο και με χρήση νέων τεχνολογιών. Το αντικείμενο της Πράξης
περιλαμβάνει: φωτογραφήσεις – βιντεοσκοπήσεις μνημείων, συγγραφή και μετάφραση
κειμένων, σχεδίαση – κατασκευή – συντήρηση της ιστοσελίδας. Ο θεματικός ιστότοπος
για τα θρησκευτικά μνημεία της Βέροιας θα λειτουργεί σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, με
παράλληλη τοποθέτηση πινακίδων τύπου QCODE στον φυσικό χώρο των μνημείων
ώστε να είναι δυνατή η ψηφιακή ξενάγηση μέσω κινητών τηλεφώνων τάμπλετ κλπ

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ο θρησκευτικός τουρισμός στην πόλη της Βέροιας ολοένα αυξάνεται, μετά την
ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού, και δεν υπάρχει
ειδική θεματική ψηφιακή πλατφόρμα που να απευθύνεται σε τουρίστες – προσκυνητές
και να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες πληροφορίες που χρειάζονται για να
προγραμματίσουν την επίσκεψή τους (πχ ώρες Ακολουθιών σε Ναούς, προγράμματα
εκδηλώσεων κλπ).

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 2γ1 Διεύρυνση προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής
κλίμακας

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

2γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Δείκτες εκροών

Συμπληρωματικότητα με άλλες

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

-

-

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι επισκέπτες της πόλης. Ολοένα και περισσότερο
αυξάνεται ο θρησκευτικός τουρισμός στην περιοχή, ιδιαίτερα από χώρες του εξωτερικού
(π.χ. Ρωσία).
Έμμεσα ωφελούμενοι είναι επίσης:
Οι επιχειρηματίες του τουρισμού και των διασυνδεμένων και συναφών υπηρεσιών
Οι επιχειρηματίες της πόλης συνολικά
Οι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι
Οι νέοι επιχειρηματίες και η νεοφυής επιχειρηματικότητα
Η τοπική κοινωνία συνολικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού
Φωτογραφήσεις – βιντεοσκοπήσεις μνημείων
Συγγραφή και μετάφραση κειμένων
Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας
Τοποθέτηση q codes αναφοράς στους φυσικούς χώρους των μνημείων
Συνεχής ενημέρωση
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1201 (2γ) - Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών
που αναβαθμίστηκαν

1
(ΠΚΜ = 7)

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση
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Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

1.1.1. Βιοκλιματικόπολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στο ιστορικό
κέντρο

Σε συνέργεια με την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
της πόλης στον φυσικό χώρο και την ανάδειξη της πόλης
ως τουριστικού προορισμού, προωθούνται και ψηφιακά
μέσα προβολής για την "έξυπνη" εκμετάλλευση των
τοπικών πόρων και τη δημιουργία κοινής τουριστικής
ταυτότητας της πόλης
Συνέργειες για την ανάδειξη του πολλαπλού πολιτιστικού
αποθέματος. Η θεματική και εξειδικευμένη επικέντρωση της
παρούσας Πράξης συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη
ψηφιακή στρατηγική προβολής και επωνυμίας

3.3.2. Ψηφιακή
πλατφόρμα προβολής της
πόλης
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α’ 2018

Β’ 2018
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού περιεχόμενου για τον
θρησκευτικό τουρισμό

ΕΔΕΤ

ΕΤΠΑ

44.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Ε.Π.

44.000,00

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Π/Υ (€)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Σχέδιο / πολιτική

ΠΚΜ RIS3

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Αιτιολόγηση
Η Ανάλυση Περιβάλλοντος στην στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης για την Περιφεέρια , ανέδειξε μια σειρά κλάδων που
παρουσιάζουν δυναμική και μπορούν να χαρακτηριστούν ως
Τομείς Πρωταθλητές για την εφαρμογή καινοτομίας και έρευνας
στο πλαίσιο της RIS3 της ΠΚΜ: (α) Ο Αγροδιατροφικός Τομέας,
(β) Ο Τομέας των Δομικών Υλικών, (γ) Ο Τομέας της
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης και (δ) Ο Τομέας του
Τουρισμού.
Ειδικότερα στον Τομέα του Τουρισμού στόχος είναι η καθιέρωση
της περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορισμού δωδεκάμηνης
διάρκειας με ενίσχυση του αστικού και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.

ΕΠ 2015-2019
Δήμου Βέροιας

Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
Δήμου και της πόλης της Βέροιας στον τομέα του τουρισμού:
Στρατηγικός πυλώνας 3: Προώθηση του οικολογικού,
θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.
Άξονας 3 – τοπική οικονομία και απασχόληση. Μέτρο 3.5 –
προώθηση του τουρισμού

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

ΟΧΙ

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν ως αρμοδιότητα και θεσμικό αντικείμενο
την ανάδειξη και την προώθηση της επισκεψιμότητας των θρησκευτικών μνημείων και
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απευθυνθεί)

χώρων λατρείας (Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Καμπανίας και Ναούσης, άλλα Νομικά
Πρόσωπα, ΜΚΟ κλπ.)
Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

Δεν απαιτείται

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

3. Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

3.3. Προβολή της πόλης με ψηφιακά μέσα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
3.3.2. Ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της πόλης

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης και
τουριστικής προβολής της πόλης με την αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών μέσων και
εφαρμογών καθώς και εξειδικευμένων εργαλείων επωνυμίας και τουριστικής προβολής.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει υποέργα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών με
ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας προβολής της πόλης, ανάπτυξη
ψηφιακού περιεχομένου, εξειδικευμένα εργαλεία επωνυμίας και προώθησης της πόλης
ως τουριστικού προορισμού (city branding, tourism destination management), σχεδιασμό
λογοτύπου και επωνυμίας (brand).
Οι πόλεις αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό σε διεθνή κλίμακα. Για να καταφέρει μια
πόλη να διαμορφώσει το δικό της αναπτυξιακό προφίλ κυρίως ως προς τον τουρισμό και
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από αυτόν, πρέπει να είναι γνωστή και να
κατέχει τη θέση που της αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη των ελκυστικών πόλεων και
των περιοχών προορισμού. Η τουριστική προβολή της πόλης αλλά κυρίως η
συγκρότηση μιας συνολικής στρατηγικής επωνυμίας (branding) της πόλης είναι πλέον
ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για όλες τις μικρές, μεσαίες ή μεγάλες πόλεις.
Οι στρατηγικές επωνυμίας (city branding) σήμερα δεν νοούνται χωρίς την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων ψηφιακών εφαρμογών τις οποίες χρησιμοποιούν ως εργαλεία
υλοποίησης αλλά και η αποσπασματική παρουσία μιας πόλης στο διαδίκτυο δεν είναι
καθόλου αποτελεσματική εάν δεν συνοδεύεται / υποστηρίζεται από μια συνολική
στρατηγική επωνυμίας και προώθησης.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Η πόλη της Βέροιας με το ποικίλο και σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, αλλά και τη
γειτνίαση με παγκόσμιους εμβληματικούς προορισμούς που διαθέτουν ήδη ένα ισχυρό
brand (αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας) έχει όλες τις αρχικές συνθήκες, να οριοθετήσει
μια επιτυχημένη και αποτελεσματική ψηφιακή στρατηγική προβολής.
Η σκοπιμότητα οριοθέτησης μιας τέτοιας παρέμβασης περιλαμβάνει:
 Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη θετική επίπτωση στις επενδύσεις, τους
κάτοικους, τους επισκέπτες και τα τρέχοντα συμβάντα στη πόλη
 Υψηλότερες αποδόσεις σε επενδύσεις σε ακίνητα, στις υποδομές και στην τοπική
επιχειρηματικότητα
 Συνεκτική αστική ανάπτυξη καθώς οι φυσικοί, ανθρώπινοι, οικονομικοί και
πολιτιστικοί πόροι συνδυάζονται για την υλοποίηση της επωνυμίας της πόλης
 Τη διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτιστικής αλλά και κοινωνικής ταυτότητας που
μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην αίσθηση του κοινού τόπου και στην
ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 2γ1: Διεύρυνση προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής
κλίμακας

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

2γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

79 - Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

-

-
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Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Στους ωφελούμενους της δράσης περιλαμβάνονται:
Οι επιχειρηματίες του τουρισμού και των διασυνδεμένων και συναφών υπηρεσιών
Οι επιχειρηματίες της πόλης συνολικά
Οι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι
Οι νέοι επιχειρηματίες και η νεοφυής επιχειρηματικότητα
Η τοπική κοινωνία συνολικά
Μέσω της παρούσας παρέμβασης επιχειρείται η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή της
πόλης και των τοπικών επιχειρήσεων με σύγχρονα, καινοτόμα ψηφιακά μέσα.
Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση θα περιλαμβάνει:
 Τη σύνταξη ψηφιακής στρατηγικής επωνυμίας για τον Δήμο Βέροιας (Veria city
branding) με διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών (co-design process)
 Σχεδιασμό λογοτύπου και επωνυμίας (brand)

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

 Ανάπτυξη / αναβάθμιση και ενοποίηση διαθέσιμων ψηφιακών πλατφορμών του
Δήμου σε ενιαία City Branding πλατφόρμα και ενοποίηση ψηφιακού υλικού με βάση
τις κατευθύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής επωνυμίας για την προβολή της πόλης
και των επιχειρήσεων
 Ανάπτυξη και επέκτασης ψηφιακού περιεχομένου
Ενδεικτικά, τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
 1 ψηφιακή στρατηγική επωνυμίας
 1 λογότυπο επωνυμίας
 1 ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της πόλης σε διασύνδεση με
υφιστάμενες θεματικές πλατφόρμες
Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους παρόχους σχετικών
υπηρεσιών.

Δείκτες εκροών

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1201 (2γ) - Αριθμός δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών
που αναβαθμίστηκαν

3

Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

1.1.1 - Βιοκλιματικό,
πολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών

Σε συνέργεια με την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
της πόλης στον φυσικό χώρο και την ανάδειξη της πόλης
ως τουριστικού προορισμού, προωθούνται και ψηφιακά
μέσα προβολής για την "έξυπνη" εκμετάλλευση των
τοπικών πόρων και τη δημιουργία κοινής τουριστικής
ταυτότητας της πόλης

3.3.1. Δημιουργία
πλατφόρμας ψηφιακού
περιεχομένου για τον
θρησκευτικό τουρισμό
από την Ιερά Μητρόπολη

Συνέργειες για την ανάδειξη του πολλαπλού πολιτιστικού
αποθέματος. Η θεματική και εξειδικευμένη επικέντρωση
(θρησκευτικός τουρισμός) σε συνδυασμό με την
ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική προβολής και
επωνυμίας

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Αιτιολόγηση

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Β’ 2020

Β΄2022
Υποέργα

Π/Υ (€)

Προβολή της πόλης και των επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα

46.000

ΣΥΝΟΛΟ

46.000

ΕΔΕΤ
Συμπληρωματικές πηγές

46.000
Ε.Π.

€
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χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

ΕΠ 2015-2019
Δήμου Βέροιας

Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
Δήμου και της πόλης της Βέροιας στον τομέα του τουρισμού:
Στρατηγικός πυλώνας 3: Προώθηση του οικολογικού,
θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.
Άξονας 3 – τοπική οικονομία και απασχόληση. Μέτρο 3.5 –
προώθηση του τουρισμού
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΠΚΜ, η οποία, στο πλαίσιο της
νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ανήκει στις «Λιγότερο
Αναπτυγμένες» Περιφέρειες, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της
οικονομικής συγκυρίας, όπως είναι ο βαθύς και εκτεταμένος
διαρθρωτικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη στη
χώρα και στην Περιφέρεια, λόγω της κρίσης ανταγωνιστικότητας,
αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η δημοσιονομική
προσαρμογή.

ΕΠ ΠΚΜ

Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ, ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, το ζητούμενο της
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν περιορίζεται μόνον στην ανάδειξη
και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά
και στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση
του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση
δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα
φτώχεια.
Θ.Σ 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των Επικοινωνιών

ΠΚΜ RIS3

Η Ανάλυση Περιβάλλοντος στην στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης για την Περιφεέρια , ανέδειξε μια σειρά κλάδων που
παρουσιάζουν δυναμική και μπορούν να χαρακτηριστούν ως
Τομείς Πρωταθλητές για την εφαρμογή καινοτομίας και έρευνας
στο πλαίσιο της RIS3 της ΠΚΜ: (α) Ο Αγροδιατροφικός Τομέας,
(β) Ο Τομέας των Δομικών Υλικών, (γ) Ο Τομέας της
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης και (δ) Ο Τομέας του
Τουρισμού.
Ειδικότερα στον Τομέα του Τουρισμού στόχος είναι η καθιέρωση
της περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορισμού δωδεκάμηνης
διάρκειας με ενίσχυση του αστικού και των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)
Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

ΟΧΙ
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που έχουν ως αρμοδιότητα και θεσμικό αντικείμενο
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της επισκεψιμότητας της πόλης (ΟΤΑ, Νομικά
Πρόσωπα, ΜΚΟ κλπ.)
Ώριμο

Ετοιμάζεται

Ανώριμο
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Μελέτη σκοπιμότητας
Θεσμικό πλαίσιο
Χωροθέτηση

√
Δεν απαιτείται

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)

√

√

Αξιοποίηση διαθέσιμου ψηφιακού υλικού και διαθέσιμων ψηφιακών εφαρμογών /
καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας τους (λειτουργικότητα, βαθμός επισκεψιμότητας
κλπ).
Σύνταξη μελέτης ανάθεσης της υπηρεσίας
Προκήρυξη και υλοποίηση έργου
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4. Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

4.1. Ενίσχυση της λειτουργίας δομών πρόνοιας ευάλωτων ομάδων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
4.1.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
(ΠγτΠ)

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ημιαυτόνομη διαβίωση νέων άνω των 18 ετών, σε διατιθέμενη στέγη της ΠγτΠ: παροχή
ελεγχόμενης και υπό κανόνες φιλοξενία σε νέους που προέρχονται από δυσλειτουργικές
ή διαλυμένες οικογένειες ή έχουν φιλοξενηθεί σε δομές παιδικής προστασίας και αδυνατούν να επιβιώσουν. Υποστηρικτική ομάδα αποτελούμενη από Κοινωνική ΛειτουργόΔιευθύντρια, Ψυχολόγο, Φροντίστρια-καθαρίστρια και μαγείρισσα.
Παροχή στέγασης, σίτισης, υλικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κάλυψη
ατομικών δαπανών και εξόδων για σπουδές, με σκοπό την διασφάλιση ασφαλούς και
αξιοπρεπούς διαβίωσης επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, αναγκαίο για την προσαρμογή και την προοδευτική ένταξη των ωφελούμενων στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς, με σκοπό την ενδυνάμωση,
την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξεύρεση ευκαιριών απασχόλησης και την ανεξαρτοποί ηση των ωφελούμενων.
Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενθάρρυνση
της συμμετοχής των φιλοξενούμενων σε ομαδικές δραστηριότητες, την ανάδειξη των
ικανοτήτων τους και την πρόκληση ευκαιριών απασχόλησης.
Συμμετοχή των ωφελούμενων σε εθελοντικές και άλλες δράσεις εντός των άλλων δομών
της ΠγτΠ. Υποστήριξη σπουδών σε Ιδρύματα της πόλης και της περιοχής.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατομικής πορείας και εξέλιξης των ωφελούμενων και
της συνολικής λειτουργίας της Δομής. Τακτική κοινοποίηση των συμπερασμάτων μέσω
εκδηλώσεων επιστημονικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.
Έχει διαπιστωθεί ότι η απότομη διακοπή της παροχής φροντίδας και προστασίας, με την
απένταξη (λόγω ενηλικίωσης) φιλοξενούμενων σε δομές παιδικής προστασίας, εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους για την περαιτέρω πορεία τους. Οι νέοι αυτοί, που βίωσαν την
παραμέληση, την κακοποίηση, την εγκατάλειψη και την απόρριψη από τους οικείους
τους έχοντας υποστεί σοβαρές ψυχικές βλάβες και εν συνεχεία βρέθηκαν σε πλαίσιο
προστασίας με λυμένα όλα τα ζητήματα διαβίωσής τους, έρχονται αντιμέτωποι με την
πραγματικότητα χωρίς μεσολάβηση σταδίου προσαρμογής, , έχοντας ανεπίλυτα προβλήματα στέγασης, απασχόλησης, ύπαρξης πόρων ζωής. Το προκαλούμενο σοκ από τη
μετάβαση αυτή, ιδιαίτερα υπό τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είναι
μεγάλο και μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους:
1.Υποτροπής του ψυχικού τους τραύματος. 2.Άμεσης περιθωριοποίησης. 3.Διολίσθησης
σε παραβατικές συμπεριφορές. 4.Εμπλοκής εκ νέου σε νοσηρές καταστάσεις και περιβάλλοντα (φιλοξενία σε ακατάλληλο περιβάλλον-ενδεχομένως στο παλιό κακοποιητικόστο οποίο επικρατούν βία, χρήση ουσιών κλπ.). Οι συνέπειες μπορεί να είναι:
1.Αποκλεισμός από την αγορά εργασίας (οικονομικές). 2.Κοινωνικός αποκλεισμός και
περιθωριοποίηση (κοινωνικές). 3.Ακύρωση του έργου και ματαίωση της αξίας των
δαπανών που καταβλήθηκαν από τις δομές παιδικής προστασίας, επί σειρά ετών.
Η παροχή σταθμισμένης φροντίδας για εύλογο μεταβατικό διάστημα θα επιφέρει:
1.Ομαλή κοινωνική ένταξη, ολοκληρωμένων και ισορροπημένων ανθρώπων.
2.Ένταξη στην αγορά εργασίας δυναμικών ηλικιών νέων, με κατάλληλη καθοδήγηση και
βοήθεια, μέσω της δικτύωσης του Οργανισμού με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
χρήση προγραμμάτων κλπ. 3.Ολοκλήρωση του έργου που παρασχέθηκε μέχρι τότε και
δικαίωση της κοινωνικής και οικονομικής επένδυσης που επιχειρήθηκε.
4.Συμβολή στην διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

EΣ 9iv1

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

9iv Βελτίωση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος
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Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

-

-

Πρώτη ομάδα στόχου: νέοι άνω των 18 ετών, με προβλήματα προσαρμογής στην κοινωνική και οικονομική ζωή, άστεγοι και άνεργοι, χωρίς πόρους, που προέρχονται από
κλειστή φιλοξενία δομών παιδικής προστασίας και αδυνατούν να επιβιώσουν.
Δεύτερη ομάδα στόχου: νέοι με τα ίδια χαρακτηριστικά, που βρέθηκαν εκτός οικογένειας.
Μεθοδολογία υλοποίησης:
1.Προετοιμασία υπάρχουσας στέγης: διαμέρισμα εμβαδού 150μ2 επί της οδού Β.
Χατζίκου 10 στη Βέροια, έτοιμο προς χρήση. Πραγματοποίηση εργασιών διευθέτησης
χώρων και εξοπλισμού-επίπλωσης. Βάψιμο, γενική καθαριότητα. 2.Σύνταξη Εσωτερικού
Κανονισμού και Οργανισμού λειτουργίας Δομής. Προσδιορισμός τηρούμενων βιβλίων
και στοιχείων, όρων και προϋποθέσεων ένταξης και απένταξης ωφελουμένων, κανόνων
συμβίωσης, πειθαρχικού ελέγχου, ρόλων και καθηκόντων τροφίμων και προσωπικού.
3.Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων και προσλήψεων προσωπικού. Καθορισμός
προσόντων, σύσταση επιτροπής κρίσης και κατάρτιση συμβάσεων εργασίας.
4.Πραγματοποίηση προμηθειών σε εξοπλισμό-αναλώσιμα-είδη πρώτης ανάγκης.
5.Διαδικασίες πρόκρισης και ένταξης νέων ωφελούμενων. 6.’Εναρξη λειτουργίας.
Καθορισμός τομέων παροχής υπηρεσιών και προγράμματος εσωτερικών και εξωτερικών
δραστηριοτήτων. 7.Προσδιορισμός και λειτουργία διαδικασιών αξιολόγησης τροφίμων,
προσωπικού και δομής.
Τομείς παροχής υπηρεσιών-παραδοτέα:
1.Τομέας καθαριότητας, συντήρησης χώρων και εγκαταστάσεων, προμηθειών (υπό την
ευθύνη της φροντίστριας και με συμμετοχή των ωφελουμένων). 2.Τομέας σίτισης και
υλικής υποστήριξης (υπό την ευθύνη της μαγείρισσας και με τη συμμετοχή των
ωφελουμένων).Παρασκευή τριών γευμάτων ημερησίως από τη μαγείρισσα. Πλύσιμο,
σιδέρωμα και συντήρηση ιματισμού με τη βοήθεια της φροντίστριας και συμμετοχή των
ωφελουμένων. Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής. 3.Τομέας ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης (υπό την ευθύνη της Κοινωνικής Λειτουργού και της Ψυχολόγου).
Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών και ομάδων ψ/κ υποστήριξης. 4.Τομέας
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (υπό την ευθύνη των ανωτέρω). 5.Τομέας
κοινωνικοποίησης και επαγγελματικής αποκατάστασης (ομοίως-με τη συμμετοχή
εθελοντών εκπαιδευτών). Κάλυψη ατομικών εξόδων, ενίσχυση σπουδών. 6.Τομέας
ανάπτυξης δράσεων (με τη συμμετοχή όλων). Συμμετοχή των φιλοξενούμενων στα
εργαστήρια δραματοθεραπείας, ραδιοφωνικής έκφρασης, μουσικοθεραπείας και
ρομποτικής του νέου Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας. Συμμετοχή στη λειτουργία της
Λέσχης Νέων και της έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του Οργανισμού. 7.Τομέας
οικονομικής διαχείρισης, τήρησης λογιστικών στοιχείων.
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Τιμή στόχος 2023

Τ1269: Μειονεκτούντα άτομα επωφελούμενα των δράσεων
υγείας-πρόνοιας
Αριθμός ωφελουμένων από την ημιαυτόνομη διαβίωση (ετησίως
4 νέοι)

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

12
(ΠΚΜ = 65.000)
12 άτομα

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

4.1.2. Υποστήριξη της
λειτουργίας του χώρου
προσωρινής φιλοξενίας
ατόμων που βρίσκονται
σε κίνδυνο ή έχουν άμεση
ανάγκη και του Κέντρου

Τόσο η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» όσο και ο «‘Ερασμος»
υποστηρίζουν οικογένειες με περιστατικά βίας και
κακοποίησης.
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Στήριξης Οικογένειας του
Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης "Έρασμος"
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α΄ 2018

Β΄ 2020
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Π/Υ (€)

Μισθοδοσία προσωπικού

180.600€

Λειτουργικά έξοδα, προμήθειες, εξοπλισμός (τρόφιμα, ρούχα, είδη
ατομικής υγιεινής, φάρμακα, ιατρικές υπηρεσίες, ατομικά έξοδα,
μετακινήσεις, τηλέφωνα, computers, αναλώσιμα είδη σπιτιού και
γραφείου και εργαστηρίων, προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών).

74.400€

ΣΥΝΟΛΟ

255.000€

ΕΔΕΤ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)
Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

NAI – «Πρωτοβουλία για το Παιδί». Η ΠγτΠ δραστηριοποιείται στην περιοχή ως
μοναδικός υπάρχων φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας πρώτου και δευτέρου
βαθμού. Η νέα δομή της ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων συμπληρώνει τις υπάρχουσες
και καλύπτει ευρύτερα κενά στην περιοχή της Κ. Μακεδονίας.
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4. Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

4.1. Ενίσχυση της λειτουργίας δομών πρόνοιας ευάλωτων ομάδων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
4.1.2. Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση
ανάγκη και του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης "Έρασμος"

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», είναι μία μη κερδοσκοπική
οργάνωση ,που αφιερώνεται στην πάσης φύσεως αρωγής και συμπαράστασης σε
άτομα με ειδικές ανάγκες και προβλήματα , για την αντιμετώπιση των προσωπικών,
οικογενειακών και εν γένει κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Οι σκοποί του υποστηρίζονται από δίκτυο εθελοντών.
Λειτουργεί ήδη δίκτυο συνεργασίας με ανάλογες δομές που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή (Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου
Βέροιας, Σύλλογος Πρωτοβουλία για το Παιδί, Ιερά Μητρόπολη κ.λ.π.).
Στον ξενώνα φιλοξενίας που ήδη λειτουργεί, διαβιούν προσωρινά κυρίως θύματα
ενδοοικογενειακής βίας με τα παιδιά τους, μέχρι την επίλυση του προβλήματος που τα
απασχολεί ή την αποκατάστασή τους στην αγορά εργασίας και την αυτονόμησή τους
οικονομικά.
Παρέχεται κλειστή και ανοικτή φιλοξενία. Αναλυτικά ο Σύλλογος μεριμνά:
•
Για την διαβίωση εν γένει (διατροφή, ένδυση, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση, κ.λ.π.)
φιλοξενούμενων
•
Για την ψυχολογική υποστήριξη των προσφευγόντων στη δομή
•
Για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων ή δικών που τυχόν εμπλέκονται
•
Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη των
φιλοξενούμενων
•
Για την ανεύρεση εργασίας των φιλοξενούμενων
•
Για την οργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση των εθελοντών σε ζητήματα που
συνδέονται με τους σκοπούς του Συλλόγου
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου προσωρινής φιλοξενίας και την στήριξη των
ατόμων που καταφεύγουν σε αυτόν, απαιτείται η στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό,
παράλληλα με τους εθελοντές συνεργάτες .
Έχει διαπιστωθεί η ανάγκη προσωρινής φιλοξενίας και ψυχολογικής υποστήριξης
ατόμων που είναι θύματα κάθε μορφής βίας και/ή κακοποίησης. Σε συνεργασία με το
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, απευθύνονται στη δομή
φιλοξενίας άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στο ενδοοικογενειακό τους περιβάλλον και
χρήζουν βοήθειας, ψυχολογικής, νομικής, και κάλυψης των καθημερινών τους αναγκών.

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

EΣ 9iv1

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

9iv Βελτίωση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)
Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

-

-

Πρώτη ομάδα στόχου: άνδρες, γυναίκες και παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Δεύτερη ομάδα στόχου: οικογένειες σε κίνδυνο
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Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Μεθοδολογία υλοποίησης:
1. Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων και προσλήψεων προσωπικού. Καθορισμός
προσόντων, σύσταση επιτροπής κρίσης και κατάρτιση συμβάσεων εργασίας.
2. Πραγματοποίηση προμηθειών σε εξοπλισμό-αναλώσιμα-είδη πρώτης ανάγκης.
3. Έναρξη λειτουργίας. Καθορισμός τομέων παροχής υπηρεσιών και προγράμματος
εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων.
4.Προσδιορισμός και λειτουργία διαδικασιών αξιολόγησης τροφίμων, προσωπικού και
δομής.
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

Τιμή στόχος 2023

Τ1269: Μειονεκτούντα άτομα επωφελούμενα των δράσεων
υγείας-πρόνοιας

15
(ΠΚΜ = 65.000)

Αριθμός ωφελουμένων από την φιλοξενία (ετησίως 5 άτομα)

15 άτομα

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

4.1.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΩΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ» (ΠγτΠ)

Τόσο η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» όσο και ο «‘Ερασμος»
υποστηρίζουν οικογένειες με περιστατικά βίας και
κακοποίησης.

Κέντρο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών
Δήμου Βέροιας

Περιστατικά από το Κέντρο Συμβουλευτικής
παραπέμπονται στον «Έρασμο» για προσωρινή φιλοξενία

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Β’ 2017

Α΄ 2020
Υποέργα

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

ΕΔΕΤ

Μισθοδοσία προσωπικού

90.000€

Λειτουργικά έξοδα, προμήθειες, εξοπλισμός (τρόφιμα, ρούχα, είδη
ατομικής υγιεινής, φάρμακα, ιατρικές υπηρεσίες, ατομικά έξοδα,
μετακινήσεις, τηλέφωνα, computers, αναλώσιμα είδη σπιτιού και
γραφείου, προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών).

38.000€

ΣΥΝΟΛΟ

128.000€

ΕΚΤ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Π/Υ (€)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση
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Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)
Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

NAI – «’Ερασμος»
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4. Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

4.1. Ενίσχυση της λειτουργίας δομών πρόνοιας ευάλωτων ομάδων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
4.1.3. Ενίσχυση της λειτουργίας του μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του Σωματείου Φίλων
ΚΕΜΑΕΔ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων
Ειδικών Δεξιοτήτων με διακριτικό τίτλο «ΚΕΜΑΕΔ» είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικά πιστοποιημένο ως φορέας
παροχής κοινωνικής Φροντίδας και εδρεύει στη Βέροια.
Παρέχει , σε κτίριο που του παραχωρήθηκε από τον Δήμο Βέροιας:

Φιλοξενία (σε πενθήμερη βάση από 8:00π.μ.-15:00μ.μ.) ατόμων με ειδικές
δεξιότητες (νοητική υστέρηση, Σπαστική τετραπληγία, Σύνδρομο DOWN, κωφάλαλα
κ.λ.π.), ηλικίας 16-50 ετών

Σίτιση καθημερινή 18 ατόμων ΑμΕΑ –περιλαμβανομένου και βραδινού
Προληπτική ιατρική παρακολούθηση

Ειδική Φυσική Αγωγή σε εξοπλισμένο γυμναστήριο

Φυσιοθεραπεία σε αίθουσα φυσιοθεραπείας

Λογοθεραπεία

Μαθήματα ζωγραφικής σε εξοπλισμένο ατελιέ ζωγραφικής

Απασχόληση σε εργαστήρια διαφόρων κατασκευών

Μαθήματα μουσικής και χορού

Ψυχολογική υποστήριξη

Συμβουλευτική στήριξη

Εκδρομές φιλοξενούμενων

Ψυχαγωγία

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ΑμΕΑ
Το σωματείο οργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων και δράσεων, με στόχο την Ενσωμάτωση
δημιουργικά και με αξιοπρέπεια των φιλοξενούμενων, την εξεύρεση κατάλληλου
εργασιακού περιβάλλοντος σε όσα άτομα είναι δυνατό, την ενίσχυση της αυτονομίας
τους και την βελτίωση γενικά της φυσικής τους κατάστασης.
Στα πλαίσια των λοιπών δραστηριοτήτων του Κέντρου, η παρούσα Πράξη θα συμβάλει
στην ενίσχυση της λειτουργίας του, μέσα από την ανάπτυξη δύο δράσεων, με στόχο
τόσο στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των παιδιών που ήδη επισκέπτονται το κέντρο όσο
κυρίως στην συνολική κοινωνική τους ένταξη. Οι δράσεις που προτείνονται είναι:
1. H δημιουργία αίθουσας και η οργάνωση σεμιναρίων (σε ήδη υφιστάμενο χώρο
του κέντρου – γυμναστήριο) με σκοπό την βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης,
επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης των ΑμΕΑ.
2. H συνέχεια και ολοκλήρωση μίας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2014
και αφορά την δημιουργία βιβλίου μαγειρικής για ανάπηρους
Πιο συγκεκριμένα τα δύο έργα περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις:
1. Εξοπλισμός αίθουσας και οργάνωση σεμιναρίων: Αφορά καταρχήν την
πρόσληψη του κατάλληλου μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση της
επιτροπής η οποία θα ασχολείται σε μόνιμη βάση με την διοργάνωση και
εκπόνηση των σεμιναρίων. Αφορά επίσης την σύναψη συμφωνιών με
μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι τόσο για την
διενέργεια των σεμιναρίων όσο και για την εκπαίδευση των παιδιών. Τέλος
αφορά την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής αίθουσας σεμιναρίων.
2. Έκδοση βιβλίου μαγειρικής για αναπήρους: Το προσωπικό καθώς και οι
εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για αυτή την δράση
καλύπτονται ήδη από το ανθρώπινο δυναμικό που θα προσληφθεί για την
δράση 1. Με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί το
σύνολο του περιεχόμενου του βιβλίου. Για την ολοκλήρωση του όμως θα
χρειαστεί η ανάλογη δαπάνη έκδοσης και εκτύπωσης του βιβλίου.
Η σκοπιμότητα – αναγκαιότητα των συγκεκριμένων δράσεων περιγράφεται ως εξής:
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Εξοπλισμός αίθουσας και οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης: Σκοπός μας η
εκπαίδευση και επιμόρφωση των ΑμΕΑ αλλά και η καθημερινή συμμετοχή τους σε
επιστημονικές συνεδρίες που ευνοούν την εγκεφαλική & σωματική βελτίωση τους. Με την
δημιουργία της αίθουσας καθώς και με την πρόσληψη των καταρτισμένων
επαγγελματιών εκπαιδευτών, η παροχή αυτής της εκπαίδευσης θα γίνεται πιο
επαγγελματικά και αποτελεσματικά από ότι γινόταν έως σήμερα. Θα βελτιστοποιηθούν
τα ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα κοινωνικοποίησης των παιδιών του κέντρου. Με την
επαγγελματική τους προσέγγιση και εκπαίδευση θα μπορέσουν να φτάσουν κάποια
παιδιά στην επαγγελματική αποκατάστασή τους είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με
τους γονείς τους ή κάποιον άλλο επαγγελματία. Αυτό θα μπορέσει να συμβεί αφού σε
πολλές περιπτώσεις παράλληλα με τα ΑΜΕΑ θα εκπαιδεύονται και ενδιαφερόμενοι
γονείς των παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές μόνο από τις δράσεις εκπαίδευσης:
Σεμινάρια ειδικών: Διατροφολογίας, Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, Εικαστικών,
Εργασιακής Κατάρτισης κ.λ.π.
Συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς Κλάδους ΑμΕΑ όπως π.χ. Ειδική Αγωγή,
Θεραπευτική Γυμναστική, Προσβασιμότητα & Επικοινωνία, Εκμάθηση Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας, Σεμινάρια Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής,
Σεμινάρια από Ο.Α.Ε.Δ. για ενημέρωση Προγραμμάτων ΑμΕΑ κ.λ.π.
Δημιουργία βιβλίου μαγειρικής για αναπήρους:
Από τις αρχές του 2014 δουλεύουμε ένα πολύ σοβαρό project το οποίο πιστεύουμε πως
θα αποτελέσει πρωτοπορία στον τομέα του. Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο μαγειρικής για
αναπήρους. Ένα βιβλίο που θα βοηθήσει τα ΑμΕΑ να μπορέσουν να επιβιώσουν
αξιοπρεπώς ακόμα και όταν θα μείνουν μόνα στην ζωή.
Το βιβλίο θα τυπωθεί και με σύστημα που διαβάζεται και από τυφλούς. Η κάθε συνταγή
θα είναι με φωτογραφίες βήμα – βήμα γιατί τα περισσότερα ΑμΕΑ δεν γνωρίζουν
ανάγνωση. Οι συνταγές θα είναι απλές και κατανοητές και θα είναι επιλογή από αυτές
που εδώ και ένα χρόνο διδάσκει στα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας ο Σεφ Αντώνης
Μουστάκας & η καθηγήτρια των Δ.ΙΕΚ Αρτοζαχαροπλαστικής Βέροιας κ. Χριστίνα
Μάλλιου
Στο βιβλίο θα υπάρχουν και συνταγές αφιερώματα σε συνεργασίες με αξιόλογους
Συλλόγους του τόπου μας (π.χ. Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, Σύλλογος Βλάχων,
Μικρασιατών, Θρακιωτών, Αρτοποιών κ.λ.π.) .
Η κάθε συνεργασία συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό.
Η φωτογράφηση και η πραγματοποίηση των συνταγών έχει ήδη γίνει. Στόχος μας η
χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού αντιτύπων. Υπολογίζουμε να σταλούν σε
αντίστοιχα Κέντρα ανα την Ελλάδα ως δείγμα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
επιβίωσης των ΑμΕΑ.
Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 9iii1: Περιορισμός διακρίσεων για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική
διαδικασία και καθημερινή διαβίωση

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

9iii1 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

111 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)
Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

Τ1387: Ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού των ατόμων με
αναπηρία (ΑΜΕΑ) που λαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης για
βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης και της διαδικασίας
εκπαίδευσης

???
(ΠΚΜ = 9,7%)

Άτομα με ειδικές δεξιότητες (νοητική υστέρηση, Σπαστική τετραπληγία, Σύνδρομο
DOWN, κωφάλαλα κ.λ.π.), ηλικίας 16-50 ετών
Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος είναι ανάλογη των δράσεων που πρέπει
να γίνουν. Το κύριο μέρος αυτής της υλοποίησης αφορά την πρόσληψη του προσωπικού
το οποίο θα υλοποιήσει τις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Για την Δράση 1, θα γίνει καταρχήν προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την
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1.

εκπαίδευση των παιδιών (υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα). Θα απασχοληθεί
επίσης μόνιμο και έκτακτο προσωπικό για το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος
(12 μήνες) το οποίο θα διεξάγει τα σεμινάρια για την εκπαίδευση των παιδιών.
Ενδεικτικά θα απασχοληθούν: Γραμματέας, Γυμναστής Θεραπευτικής Γυμναστικής,
Φυσικοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ψυχολόγος, Ειδικός ημερήσιας φροντίδας ΑμΕΑ ,
καθηγητή Ζωγραφικής, Διακοσμητή, Βοηθητικό Προσωπικό εκτός κουζίνας
(Μπουφετζής), Λογιστής, Καθηγητής Ξένων Γλωσσών.
Για την Δράση 2, μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του βιβλίου (περιεχόμενα, φωτογραφικό
υλικό, μετάφραση στην γλώσσα τυφλών, κλπ), θα γίνει σελιδοποίηση – διαμόρφωση και
εκτύπωση του βιβλίου σε ικανό αριθμό αντιτύπων.
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Τιμή στόχος 2023
20
(ΠΚΜ = 1.000)

CO16 Συμμετέχοντες με αναπηρία
Παρέμβαση

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Αιτιολόγηση

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

A’ 2018

A’ 2019
Υποέργα

Π/Υ (€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Ενίσχυση της λειτουργίας του μικτού Κέντρου Διημέρευσης
Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του Σωματείου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ

ΕΔΕΤ

EKT

ΣΥΝΟΛΟ

122.000€

Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

122.000€

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)
Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

NAI – ΚΕΜΑΕΔ
ΟΧΙ

Ωριμο
Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Ετοιμάζεται

Ανώριμο
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Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4. Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

4.1. Ενίσχυση της λειτουργίας δομών πρόνοιας ευάλωτων ομάδων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
4.1.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ιδρύθηκε το 2014 και έως σήμερα έχει να επιδείξει πολύ σημαντικό
έργο στην Ημαθία, η οποία είναι μία περιοχή χωρίς δομές και υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, όπως τονίστηκε παραπάνω.
Σήμερα λειτουργεί τη Στέγη Δημιουργίας, με εθελοντές επιστήμονες (Ψυχίατρο,
Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.) με Ομάδες Απασχόλησης Ληπτών
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ζωγραφικής, Η/Υ, κατασκευών, φωτογραφίας, εφημερίδας
κ.ά.), καθώς και Ομάδες οικογενειών και φροντιστών (ψυχοδράματος, κατασκευών κ.ά.).
Έχει οργανώσει πολλές ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για
θέματα Ψυχικής Υγείας (άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, αγοραφοβίες κ.λ.π.) με
σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου.
Συνεργάζεται με πολλούς τοπικούς φορείς (Δήμους, Ιατρικό Σύλλογο, ΚοιΣΠΕ
«ΔΕΣΜΟΣ», Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και άλλους για την από κοινού
προώθηση των θεμάτων Ψυχικής Υγείας των κατοίκων της Ημαθίας.
Απώτερος στόχος η ένταξη του Κέντρου Υποστήριξης στις δομές και υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η λειτουργία του ως Κέντρο Ημέρας,
χρηματοδοτούμενο από τον τακτικό του προϋπολογισμό.
Αντικείμενο της παρούσας Πράξης είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου
Υποστήριξης για ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα μέλη των οικογενειών
και των φροντιστών τους. Το Κέντρο θα καλύψει έτσι τις τεράστιες ανάγκες υποστήριξης
τόσο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και τις οικογένειες - φροντιστές τους,
που έχουν ανάγκη από ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη, στο πλαίσιο της φροντίδας και
της στήριξης που παρέχουν σε λήπτες ψυχικής υγείας.
Σκοπός του Κέντρου Υποστήριξης είναι να προσφέρει στους αποδέκτες των υπηρεσιών
του μια διαδρομή κατάκτησης της δεξιότητας, της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους,
διαμέσου μιας αποκαταστασιακής διαδικασίας που να κατοχυρώνει την
διαπραγματευτική – διεκδικητική ικανότητά τους, ώστε να εξασκούν τα δικαιώματά τους
ως πολίτες σε ατομικό εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.
Η αξία αυτού του σκοπού έγκειται πάνω απ’ όλα στο γεγονός ότι οι αποδέκτες των
υπηρεσιών του Κέντρου, εκουσίως λειτουργώντας ως «εθελοντές», σχεδιάζουν,
επιλέγουν και πραγματοποιούν ποικιλία δραστηριοτήτων, συμμετέχοντας και
συμβιώνοντας σε μια κοινοτική εμπειρία με σκοπό να φτάσουν σε μορφές
αυτοδιαχείρισης, αυτοεξυπηρέτησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και
προκατάρτισης, δυνατότητας συναλλαγής και συνύπαρξης. Το Κέντρο Υποστήριξης ως
μεταβατική δομή διασφαλίζει, μέσω της «προσομοίωσης», τη διασύνδεση με το
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να διατίθεται και να λειτουργεί για την
επιστροφή των εξυπηρετούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης.
Οι στόχοι του Κέντρου είναι:
- Να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά πασχόντων και
ν’ ανακουφίσει την επιβάρυνση των οικογενειών τους
- Να λειτουργήσει προληπτικά στον ψυχιατρικό εγκλεισμό παρέχοντας εναλλακτικού
τύπου περίθαλψη
- Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των αποδεκτών των υπηρεσιών του υποστηρίζοντας
την ένταξή τους στις κοινωνικές διαδικασίες
- Να βελτιώσει την αυτοεικόνα τους και να λειτουργήσει προληπτικά στην
περιθωριοποίηση και την κοινωνική απομόνωση.

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Η αναγκαιότητα δημιουργίας τoυ συγκεκριμένου Κέντρου Υποστήριξης υφίσταται λόγω
της παντελούς έλλειψης κοινοτικών δομών Ψυχικής Υγείας σε όλη την περιοχή του
Νομού Ημαθίας. Το φαινόμενο της παντελούς έλλειψης δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής
υγείας όλων των επιπέδων (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο & τριτοβάθμιο) αλλά και
δομών για την απασχόληση και εργασία ατόμων με ψυχικές διαταραχές, έχει αναδειχθεί
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στην τοπική κοινωνία.
Πρόσφατα με πρωτοβουλία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας & του Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός»
υπογράφηκε από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από εκπροσώπους
φορέων, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και από ενεργούς πολίτες το Κείμενο
Ομοφωνίας σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας δομών & υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στην Ημαθία, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών όλου του πληθυσμού της
Ημαθίας.
Σκοπός του Κέντρου θα είναι η άρση των ανισοτήτων και η ανάδειξη των ατόμων με
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε ισότιμους ενεργούς πολίτες, η ενδυνάμωση και
υποστήριξη της οικογένειας για τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού ιστού που αποδέχεται
την ψυχική νόσο όπως κάθε άλλη μορφή ασθένειας, χωρίς στερεότυπα και
προκαταλήψεις, με την παροχή ευκαιριών για από κοινού ανάπτυξη δράσεων και
συμμετοχή για δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση.
Μέσα από τη διοργάνωση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και
προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και αγωγής κοινότητας, καθώς και ανοιχτών
δράσεων για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με την εμπλοκή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της κοινότητας, θέλουμε να συμβάλουμε και στην από κοινού
καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου.
Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

ΕΣ 9iv1: Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας /
πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

9iv Βελτίωση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

112 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

-

-

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:
 Άτομα από την κοινότητα, ενήλικου πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ψυχικής νόσου
 Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
 Οικογένειες ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 Ευρύ κοινό και γενικός πληθυσμός, μέσω των ενεργειών πρόληψης των ψυχικών
διαταραχών και προαγωγής της ψυχικής υγείας
Προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε
ενήλικες που διαβιούν στην Κοινότητα, συμβουλευτικής και στήριξης των οικογενειών
τους, καθώς και ευαισθητοποίησης και αγωγής της κοινότητας για την αποφυγή του
στιγματισμού και τη διατήρηση της οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
των ασθενών.
Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν δημιουργία Ομάδων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας με αντικείμενο δημιουργικές ενασχολήσεις (καλλιτεχνικά, θέατρο, εκμάθηση Η/Υ,
έκδοση εφημερίδας, κατασκευές κ.λ.π.), μέσα από τις οποίες θα ενισχυθεί η
ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, η κοινωνική επανένταξη και αποδοχή.
Ακόμη, Ομάδες οικογενειών και φροντιστών για την ψυχολογική – εκπαιδευτική τους
υποστήριξη και ενδυνάμωση ( Ομάδα Ψυχοδράματος, εκπαίδευσης κ.λ.π.).
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Κέντρο Υποστήριξης και τις οποίες οφείλει να
αναπτύξει με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται για να επωφελείται ένας σημαντικός
αριθμός των ασθενών είναι βασικά οι ακόλουθες:
1. Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και
αποκατάστασης
2. Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες
3. Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
4. Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματιών δεξιοτήτων
5. Προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξης
6. Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες .
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7. Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών
παρεμβάσεων (π.χ. ψυχοεκπαίδευση)
8. Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό και για νέους επαγγελματίες
9. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ανάλογες ερευνητικές δραστηριότητες
10. Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού
στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές
Μεθοδολογία υλοποίησης:
1.Προετοιμασία υπάρχουσας στέγης: Χώρος εμβαδού 150 τ.μ. επί της οδού Ανοίξεως
120 στη Βέροια, έτοιμος προς χρήση. Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.
2.Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού και Οργανισμού λειτουργίας Κέντρου.
Προσδιορισμός τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, όρων και προϋποθέσεων ένταξης
ωφελουμένων, ρόλων και καθηκόντων προσωπικού.
3.Διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού. Καθορισμός προσόντων, σύσταση επιτροπής
επιλογής και κατάρτιση συμβάσεων εργασίας.
4.Πραγματοποίηση προμηθειών σε εξοπλισμό-αναλώσιμα-είδη πρώτης ανάγκης.
5.’Εναρξη λειτουργίας. Καθορισμός τομέων παροχής υπηρεσιών και προγράμματος
εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων.
6. Προσδιορισμός και λειτουργία διαδικασιών αξιολόγησης.
Δείκτης

Τιμή στόχος 2023
100
(ΠΚΜ = 65.000)

Τ1269: Μειονεκτούντα άτομα που επωφελούνται των δράσεων
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Δείκτες εκροών

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

Άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας με ενεργό
συμμετοχή στις υποστηρικτικές ψυχοεκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Κέντρου

100

Άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παροχή
πληροφοριών, επί μέρους υποστηρικτικών δράσεων.

150

Αριθμός οικογενειών – φροντιστών ατόμων με προβλήματα
ψυχικής υγείας με ενεργό συμμετοχή στις υποστηρικτικές δράσεις
του Κέντρου.

100

Παρέμβαση
4.2.2. Ένταξη ατόμων με
προβλήματα
ψυχικής
υγείας στην παραγωγική
διαδικασία μέσα από τη
λειτουργία
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.Το.Ψ.Υ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Αιτιολόγηση
Μετά τη συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στο Κέντρο και στις δράσεις για την ψυχολογική –
εκπαιδευτική τους υποστήριξη, απαιτείται η κοινωνική –
επαγγελματική επανένταξή τους, μέσα από τη λειτουργία
των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.Το.Ψ.Υ.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α΄ 2018

Β΄ 2019
Υποέργα

Π/Υ (€)

Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης ενηλίκων με ψυχικές
διαταραχές από τον Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής
Υγείας (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας

ΕΔΕΤ

ΕΚΤ

ΣΥΝΟΛΟ

Ε.Π.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

147.000

Άξονας.

€
Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.
Άξονας.
Ιδιωτικοί πόροι

147.000

€
Επ. Προτεραιότητα
€
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(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)

Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

NAI – ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ημαθίας λειτουργεί μία ΜΟΝΟ δημόσια υπηρεσία ψυχικής
υγείας:
 Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με ένα
ψυχίατρο και μια ψυχολόγο χωρίς καμιά διασύνδεση
Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν:
 Μεμονωμένοι ιδιώτες ψυχίατροι
 Μεμονωμένοι ιδιώτες ψυχολόγοι
 Μία Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική
Επίσης λειτουργεί ένα Κέντρο απογευματινής απασχόλησης (Στέγη Δημιουργίας) με
εθελοντές από τον Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας.
Το κέντρο αυτό όπως είναι φανερό, είναι και ο μοναδικός φορέας που ασχολείται
συστηματικά και καθημερινά με την ψυχική υγεία. Η λειτουργία του πλέον σε ημερήσια
βάση σαν Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατρο,
ψυχολόγους κ.λ.π.) είναι βέβαιο ότι θα δώσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και
συμμετοχής σε πολλούς λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις οικογένειες –
φροντιστές τους.
ΟΧΙ

Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

√

Θεσμικό πλαίσιο

√

Χωροθέτηση

√

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

4. Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

4.2. Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (τίτλος)
4.2.1. Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσω ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.Το.Ψ.Υ.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
(ενδεχομένως και Υποέργων,
αναλόγως της ωριμότητας)

Σκοπιμότητα – Αναγκαιότητα
(έως 250 λέξεις)

Ένταξη στον Ειδικό Στόχο του ΕΠ

Στόχος του έργου είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων με ψυχικά νοσήματα
μέσω της ανάπτυξης προστατευόμενων και υποστηριζόμενων θέσεων εργασίας, μέσω
Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ).
Οι ΚοιΣΠΕ θεσμοθετήθηκαν με τον Νόμο 2716 του 1999 με στόχο την
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατό
οικονομική τους αυτάρκεια. Είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ), αλλά και επιχειρήσεις
με εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα
Οικονομία (Ν.4019/2011 & 4430/2016) θεωρούνται αυτοδίκαια Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) Ένταξης.
Οι ΚοιΣΠΕ αναπτύσσουν βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες «χτίζοντας» θέσεις
εργασίας και δίνοντας ευκαιρίες εργασίας σε άτομα με ψυχικά νοσήματα ισότιμα με τα
άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Η επιλογή της εργασίας ατόμων με ψυχικές διαταραχές
σε προστατευόμενο & υποστηριζόμενο εργασιακό περιβάλλον, σαν κύριας και βασικής
δραστηριότητας στο θεραπευτικό τους πρόγραμμα, αναπτύσσει ένα συνδυασμό
ικανοτήτων (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη) που βελτιώνουν την λειτουργικότητα και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία. Η εργασία των ατόμων από
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες υποστηρίζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και
διοικητικούς συνεργάτες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο έξοδο στη λειτουργία της
επιχείρησης.
Οι δράσεις του προτεινόμενου έργου αφορούν στην κάλυψη μισθοδοσίας, λειτουργικών
δαπανών και στην προμήθεια εξοπλισμού, για διάστημα έως 24 μηνών για την
δημιουργία (startup) ή/και την επέκταση δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.
Σκοπός των Κοι.Σ.Π.Ε.Το.Ψ.Υ. είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και
επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η
συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Η
αναγκαιότητα της απασχόλησης των μελών της (α) κατηγορίας των συνεταιριστών του
Κοι.Σ.Π.Ε. , που ανήκουν στα άτομα από τις ευπαθείς και ευάλωτα κοινωνικά ομάδες,
και κυρίως στα άτομα σε σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αντανακλάται και στο
γεγονός της αύξησης των ψυχικών παθήσεων τα τελευταία χρόνια της κρίσης, όπου τα
κατώτερα οικονομικά στρώματα προσβάλλονται περισσότερο και η ανεργία έχει πλήξει
περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτά, η ανάπτυξη
προστατευμένων θέσεων εργασίας μέσω του κοινωνικού συνεταιρισμού, θα συμβάλλει
στους παρακάτω επιμέρους στόχους:
1. Στην συνέχιση της θεραπευτικής και αποκαταστασιακής διαδικασίας των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
2. Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
3. Στην κοινωνική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη
4. Στην καταπολέμηση της ανεργίας
5. Στην καταπολέμηση του στίγματος και διακρίσεων της ψυχικής νόσου
6. Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
7. Στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
8. Στην διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση
ΕΣ 9v1: Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη στην αγορά
εργασίας ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού

Ένταξη στην Επ. Προτ. του ΕΠ

9v) Προαγωγή κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και προώθηση κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της
αλληλεγγύης για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πεδίο Παρέμβασης του ΠΕΠ

113 - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
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Συμβολή στα αποτελέσματα του ΠΕΠ
(δείκτες στους οποίους συμβάλλει)

Ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι
(αναφέρονται αναλυτικά)

Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης,
ανάλυση υποέργων, παραδοτέων
(έως 250 λέξεις)

Δείκτης

Τιμή στόχος 2023

ΔΕΙΚΤΗΣ Τ1370 (9γ) Άτομα που βρίσκουν απασχόληση
σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

4
(ΠΚΜ 595)

T1388 (9v) - Κοινωνικές Επιχειρήσεις που η λειτουργία
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

1







Άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Άτομα από λοιπές ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Οικογένειες ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Ευρύ κοινό και γενικός πληθυσμός έμμεσα, μέσω της κοινωνικής
ενσωμάτωσης και της μείωσης του στίγματος και των διακρίσεων
Με τη δράση θα υλοποιηθούν νέες δραστηριότητες των υφιστάμενων ΚοιΣΠΕ Τομέα
Ψυχικής Υγείας. Θα προηγηθούν επιτόπιες έρευνες και εκτίμηση αναγκών για την αρχική
έναρξη ή την επέκταση υφιστάμενων δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν από
εθελοντές-συνεταιριστές και εργαζόμενους του ΚοιΣΠΕ που διαρθρώνουν την
επιχειρηματική ομάδα του Συνεταιρισμού.
Εθελοντές-συνεταιριστές και εργαζόμενοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα
αξιολογήσουν τα αιτήματα προς εργασία και τη λειτουργικότητα των ατόμων από τις
ευπαθείς ομάδες. Περαιτέρω η Συμβουλευτική Υπηρεσία θα πλαισιώνει τους
εργαζόμενους με ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις με σκοπό οι νέοι εργαζόμενοι να
παραμείνουν στην εργασία και να μάθουν όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται.
Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση δύναται να πραγματοποιηθεί για διάστημα 4 έως 6
μηνών με τη διαδικασία του onthejobtraining. Η δημιουργία βιώσιμων προστατευμένων
και υποστηριζόμενων θέσεων εργασίας για άτομα από ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες και η υποστήριξη στο εργασιακό τους πλαίσιο από επαγγελματίες ψυχικής
υγείας αλλά και από επαγγελματίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα συμπληρωθεί με
ενέργειες
εκπαίδευσης
των
διαφορετικών
ομάδων
με
διαδικασίες
teambuilding&teamworking που σκοπό έχουν να ομογενοποιήσουν τη λειτουργία της
ομάδας έναντι των προσωπικών χαρακτηριστικών των μεμονωμένων συμμετεχόντων.
Επιπρόσθετα θα διενεργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε επιμέρους θέματα όπως
για παράδειγμα εκπαίδευση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Τέλος θα
οργανωθούν ενέργειες δημοσιότητας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας για την άρση των εμποδίων
πρόσβασης στην εργασία ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και της ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής. Παραδοτέα: α) 24 μηνη λειτουργία της/των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων & β) Εξοπλισμός χώρων
Δείκτης

Δείκτες εκροών

Συμπληρωματικότητα με άλλες
Παρεμβάσεις
(έως 100 λέξεις αιτιολόγηση ανά
συμπληρωματική Παρέμβαση)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Τιμή στόχος 2023

Αριθμός υποστηριζόμενων ΠΜ, ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών και
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)

1
(ΠΚΜ =40)

Παρέμβαση

Αιτιολόγηση

4.1.4. Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης ενηλίκων με
ψυχικές διαταραχές από τον Σύλλογο Οικογενειών και
Φίλων Ψυχικής Υγείας (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας

Μετά τη συμμετοχή των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στο Κέντρο και στις
δράσεις για την ψυχολογική
– εκπαιδευτική τους
υποστήριξη, απαιτείται η
κοινωνική – επαγγελματική
επανένταξή τους, μέσα από
τη λειτουργία των
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.Το.Ψ.Υ.

Εξάμηνο έναρξης

Εξάμηνο περάτωσης

Α΄ 2018

Α΄ 2019
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Προϋπολογισμός για το ΕΠ σε
Δημόσια Δαπάνη
(ανάλυση ανά υποέργο εάν είναι
εφικτό)

Υποέργα

Π/Υ (€)

Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην
παραγωγική διαδικασία μέσω ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.Το.Ψ.Υ.

45.000

ΣΥΝΟΛΟ

45.000

ΕΔΕΤ

ΕΚΤ
Ε.Π.

€

Άξονας.
Συμπληρωματικές πηγές
χρηματοδότησης
(εάν κρίνονται αναγκαίοι)

Επ. Προτεραιότητα

Ε.Π.

€

Άξονας.

Επ. Προτεραιότητα

Ιδιωτικοί πόροι

€

(Περιγραφή έως
100 λέξεις)
Συμβατότητα με Επιχειρησιακά Σχέδια
Δήμων, ΓΠΣ , ΠΠΧΣΑΑ, RIS3 κ.λπ.
σχέδια (έως 100 λέξεις αιτιολόγησης
ανά σχέδιο)

Σχέδιο / πολιτική

Αιτιολόγηση

Μοναδικός Δικαιούχος
(αιτιολόγηση έως 100 λέξεις)
Ανταγωνιστική πρόσκληση
(τύπος Δικαιούχων στους οποίους θα
απευθυνθεί)

Η δράση περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση και θα υλοποιηθεί μέσω Ενδιάμεσου Φορέα
που θα επιλεγεί από την ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία.
Ωριμο

Ωριμότητα της παρέμβασης ως προς:

Μελέτη σκοπιμότητας

ναι

Θεσμικό πλαίσιο

ναι

Χωροθέτηση

Δεν απαιτείται

Εγκρίσεις προ κατασκευής

Δεν απαιτούνται

Άδειες

Δεν απαιτούνται

Δημοπράτηση

Δεν απαιτείται

Ετοιμάζεται

Ανώριμο

Ενέργειες ωρίμανσης
(αναφέρονται όλες οι αναγκαίες)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

ΧΑΡΤΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.4.
α.

Συνολικός Χάρτης της Περιοχής Εφαρμογής

Ακριβή όρια, διοικητικές ενότητες, οδικό δίκτυο, Πολεοδομικές Ενότητες
β.

Χάρτης συγκέντρωσης προβλημάτων και προκλήσεων

Ακριβή όρια, διοικητικές ενότητες, χωρική συγκέντρωση των χαρακτηριστικών του υποκεφαλαίου 2.1.3.
γ.

Χάρτης αντίστοιχων προτάσεων από Προγράμματα και μελέτες

Ακριβή όρια, διοικητικές ενότητες, προτάσεις

2.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

3.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.

Απόφαση 220/2017 Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της Πρότασης Β’ Σταδίου

2.

Απόφαση Δημάρχου Βέροιας (αρ. 946/13947/28-04-2017) ‘Τροποποίηση της αρ. 2388/41899/03-11-2016
απόφασής μας « Ορισμός Στελεχών της Αστικής Αρχής που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Αξιολόγησης των
προτάσεων/πράξεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ»’

3.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας

4.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Τζωρτζίνη Ευστάθιου

5.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Δάρλα Κωνσταντίνου

6.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Γαζέα Στέφανου

7.

Βιογραφικό Σημείωμα κου. Ρακιντζή Κωνσταντίνου

8.

Κατάλογος συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων με δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας κατά την
προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο

9.

Έγγραφα – Προσκλήσεις προς Φορείς για Διαβούλευση

10. Κείμενο – Πρόσκληση που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση
11. Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης
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