ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 502/2001
Περίληψη
Θέση του Δ.Σ. για ίδρυση στη Βέροια
παραγωγικής σχολής του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και έγκριση δωρεάν παραχώρησης
δημοτικής έκτασης.
Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 13-9-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στο συμβούλιο ότι :
Καλωσορίζουμε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Γ.Γ. του Υπουργείου, τον
Βουλευτή, τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους φορείς για το σημαντικό
έκτακτο θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να εξετάσουμε.
Η διαδικασία θα είναι η εξής: Ο λόγος στον Δήμαρχο για το έκτακτο θέμα
της σύγκλησης. Η απόφαση του Δ.Σ. για το έκτακτο. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
θα αναλύσει τη θέση του Υπουργείου, οι φορείς και οι δημ. σύμβουλοι θα
τοποθετηθούν και ενδεχόμενη δευτερολογία από τον Υπουργό ή από τον Δήμαρχο.
Δήμαρχος: Είχα ενημερώσει το σώμα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι
μπαίνει ένα ζήτημα για την ίδρυση μίας σχολής του Υπουργείου Δημ. Τάξης στο
Δήμο της Βέροιας.
Επειδή οι αποφάσεις κατά την εκτίμηση του Δήμου, σε επίπεδο Κυβέρνησης,
θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει έκτακτη συνεδρίαση
του Δ.Σ. με αυτό το ζήτημα, να καλέσουμε κατ’ αρχήν τον Υπουργό Δημ. Τάξης, με
τον οποίο είχαμε πολύμηνη συνεργασία γι’αυτό το θέμα, να διατυπώσει τις απόψεις
του και ανάλογα να διαμορφώσουμε μία πρόταση προς το σώμα και προς την
κοινωνία μας, σε σχέση με αυτό το κυρίαρχο ζήτημα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό
και υπάρχει λόγος κατεπειγόντος για τον οποίο συγκλήθηκε ύστερα από πρόταση του
Δημάρχου προς τον πρόεδρο του σώματος, αυτή η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος : Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι : Ναι.
Πρόεδρος : Ορίστε κ. Δήμαρχε.
Δήμαρχος: Μέχρι τη σημερινή συνεδρίαση υπήρξαν ορισμένες κορυφαίες
επιλογές του σώματος, που ήταν καθοριστικές για την πορεία του τόπου ή που
απαντούσαν σε συγκεκριμένα ζητήματα της πόλης μας και είναι: 1)Το θέμα του
Δημαρχείου, όπου η Ι.Μητρόπολη παραχώρησε αιωνίως τη χρήση ενός ακινήτου, υπό
τον όρο ότι αυτό θα λειτουργεί ως Δημαρχείο και στις 16-10-01 θα έχουμε τα
εγκαίνια του Δημαρχείου της πόλης . Του πρώτου μετά την απελευθέρωση του
1912. 2)Του Χώρου Τεχνών, όπου με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης
με το ΥΠ.ΠΟ. άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του μίνι μεγάρου μουσικής, που
είναι πασίγνωστο στην Ελλάδα.
Καμία όμως από τις 2 αποφάσεις δεν ακουμπούσε σε ένα τεράστιο ζήτημα
που αφορούσε την πορεία, την ανάπτυξη και την οικονομική-κοινωνική πρόοδο
συνολικά του τόπου.
Όσοι παριστάμεθα σ΄αυτήν την ιστορικής σημασίας συνεδρίαση του Δ.Σ, θα
μπορούμε ύστερα από αυτή τη στιγμή, να λέμε στους συμπολίτες μας ότι ήμασταν
και εμείς εκεί. Ότι κι εμείς με την ψήφο μας διαμορφώσαμε μία αναπτυξιακή
προοπτική σημαντικότατη για τον τόπο μας.
Στις 31-12-2001, η ενασχόλησή μου με την Τ.Α ολοκληρώνεται. Πρώτη φορά
συμμετέχω στη λήψη μίας τέτοιας απόφασης που θα είναι καθοριστική για την
οικονομική πρόοδο αυτή της πόλης. Μ΄αυτήν την έννοια, ευχαριστώ όλους όσους
παρίστανται σ΄αυτό το συμβούλιο, όσους θα συνεισφέρουμε με τον προβληματισμό
μας στη λήψη της σωστής απόφασης.
Το πρόβλημα είναι γνωστό. Ο Νομός Ημαθίας, η πόλη μας ως πρωτεύουσα
και ως ο βασικός οικονομικός μοχλός σε όλη την οικονομική πορεία, ουσιαστικά από
το 1991, διέρχεται μία σημαντικότατη κρίση. Μία κρίση, η οποία στην αρχή
νομίσαμε ότι θα είναι περιστασιακή, που όμως όσοι δεν μπορούσαν να αναγνώσουν
την πραγματικότητα, μόνον αυτοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ουσιαστικά
είναι μία κατάρρευση της παραγωγικής και της οικονομικής δομής που είχε ο Νομός

μέχρι το 1991. Η κατάρρευση αυτή επήλθε. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε εναγώνια να
ζητούμε (Δήμος και Ν.Α.) ένα καινούργιο αναπτυξιακό μοντέλο. Εμείς ως Δήμος
ήμασταν πρωτοπόροι. Από τα μέσα της 10ετίας του 90 προβάλαμε ένα μοντέλο,
επενδύσαμε σ΄αυτό, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε πόρους για επενδύσεις από
πλευράς της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε πλέον τη βεβαιότητα ότι αυτό το μοντέλο
θα αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερα , προϊόντος του χρόνου.
Υπήρχε ένα αίτημα στην κοινωνία της πόλης μας που αφορούσε και άλλες
πόλεις (Αλεξάνδρεια,Μελίκη), για την ίδρυση μία Πανεπιστημιακής Σχολής στην
περιοχή μας. Τον ίδιο στόχο έχει και ο Δήμος της Νάουσας, ο οποίος επίσης διέρχεται
μία χαλεπή οικονομική περίοδο.
Ως Δ.Σ. συζητήσαμε επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα. Καταλήξαμε σε
ομόφωνες προτάσεις που αφορούν την ίδρυση και Πανεπιστημιακών Σχολών και
Σχολών ΤΕΙ. Αυτή η στόχευση δεν αλλάζει με τη σημερινή συνεδρίαση. Πρέπει όλοι
μαζί να την παλέψουμε για να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Στις συζητήσεις που είχαμε όμως με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης- ενός
Υπουργείου συνεχούς μετεξέλιξης τα τελευταία χρόνια- και με γνώμονα τις
καινούργιες ανάγκες που μπαίνουν στη χώρα μας ενόψει και της Ολυμπιάδας του
2004, διαγνώσαμε ότι το Υπουργείο σκεφτόταν ότι θα έπρεπε να ιδρύσει κάποιες
σχολές μετεκπαίδευσης στον Ελλαδικό χώρο, για το σύνολο του προσωπικού του
Υπουργείου. Σε συζητήσεις που είχαμε τόσο με τον Υπουργό όσο και με τον Γεν.
Γραμματέα του Υπουργείου, είδαμε ότι οι υπό ίδρυση σχολές αφορούν 55.000
άτομα. Υποβάλλαμε μία άτυπη υποψηφιότητα ως Δήμος Βέροιας για την ίδρυση μία
τέτοιας σχολής και στην πόλη μας. Πήρα μία πρωτοβουλία και είπα, ότι ως Δήμος
μπορούμε και να εξασφαλίσουμε χώρο για την ανάπτυξη αυτής της σχολής, αλλά και
μπορούμε να εντάξουμε- στο πλαίσιο κάποιων προγραμμάτων που έχουμε- κάποια
έργα που θα σχετίζονται με την ίδρυση αυτής της σχολής. Όπως αντιλαμβάνεστε
είναι ένα πολιτικό ζήτημα και η απόφαση δεν ήταν του Υπουργού ή του Γ.Γ., αλλά
της Κυβέρνησης. Πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Μ.Χρυσοχοϊδης μου
ανακοίνωσε ότι ελήφθη η απόφαση της Κυβέρνησης για την ίδρυση μία τέτοιας
σχολής στην πόλη μας.
Αφού ακούσουμε τον Υπουργό και την επίσημη Κυβερνητική άποψη, για το
αίτημα του Δήμου μας όσον αφορά την ίδρυση τέτοιας σχολής, ανάλογα με την
απάντηση που θα λάβουμε, θα διαμορφώσω πρόταση προς το Σώμα για παραχώρηση
ή μη μίας δημοτικής έκτασης για την ίδρυση μίας τέτοιας παραγωγικής σχολής.
Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου, τον Γ.Γ., αλλά
ιδιαίτερα τον Μ.Χρυσοχοϊδη, διότι έριξε το βάρος του στην πρόταση του Δήμου –όχι
τοπικιστικά-, διαμόρφωσε τις συνθήκες για τη λήψη της πολιτικής απόφασης.
Μ.Χρυσοχοϊδης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης :Η σημερινή μας συνάντηση έχει
ως στόχο να ζητήσουμε επισήμως από το Δ.Σ. της Βέροιας, την δωρεάν παραχώρηση
μίας
συγκεκριμένης έκτασης για την ίδρυση ενός μεγάλου εκπαιδευτικού
συγκροτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα έχει ως αποστολή τη διά βίου
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού.
Το Υπουργείο είναι διατεταγμένο στην καθημερινή μάχη της ζωής, της
περιουσίας και της προστασίας των πολιτών. Είναι το μεγαλύτερο Υπουργείο της
χώρας μας, αριθμεί περίπου 65.000 προσωπικό, και το κεντρικότερο λόγω και των
μοιραίων γεγονότων στις ΗΠΑ.
Το μεγάλο μας έλλειμμα δεν είναι οι πόροι, αλλά οι ανάγκες που
δημιουργήθηκαν προκειμένου να διασφαλισθούν η ασφάλεια και η προστασία των
πολιτών, μέσα από τις δομές της οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, μία από τις
οποίες είναι και η εκπαίδευση. Ήδη όπως ξέρετε λειτουργεί στη Νάουσα η σχολή

δοκίμων αστυφυλάκων. Ξεκινάει φέτος ένα πρόγραμμα ύψους 1 δις. δρχ. για τον
εκσυγχρονισμό και βελτίωση των εγκαταστάσεών της. Ενόψει του γεγονότος ότι θα
πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αποφασίσαμε
μαζί με τη φυσική ηγεσία, την ίδρυση 2 μεγάλων εκπαιδευτικών κέντρων για τη
μετεκπαίδευση όλων των αστυνομικών της χώρας.
Το 1ο ανεγείρεται στην Αττική και το 2ο στα πλαίσια της σχολής της
Νάουσας, στη Βέροια.
Θα έχει ως σκοπό την βασική εκπαίδευση των απλών αστυνομικών, αλλά και
την εξειδικευμένη εκπαίδευση, δίνοντας στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να
παίρνουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα ανάλογα προσόντα σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Θα απασχοληθεί διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, διδακτικό
προσωπικό. Η δυναμικότητα της σχολής θα ξεπερνά κάθε φορά τους 700
εκπαιδευόμενους, που θα έρχονται από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και
τη Θράκη. Συνολικά είναι 25.000 περίπου αστυνομικοί.
Για το κέντρο εκπαίδευσης της Βέροιας, εξασφαλίσαμε την εκταμίευση 1,5
δις. δρχ. και σε λίγες μέρες άλλα 7 δις. δρχ. Δεν θα χρειαστεί τελικώς η οικονομική
συμμετοχή του Δήμου Βέροιας. Ήδη έγινε προκήρυξη της προμελέτης που θα
παραδοθεί πιστεύουμε αρχές του 2002 και μετά θα προχωρήσουμε στην προκήρυξη
του έργου και πιστεύω του χρόνου να κτίζουμε. Ο Δήμος είναι αναγκαίο να
προχωρήσει στην ύδρευση και αποχέτευση του έργου.
Πρέπει να απαλλοτριωθούν οπωσδήποτε 2 τεμάχια της έκτασης που είναι
ιδιωτικά (18 στρέμματα), και θα πρέπει να απαλλοτριωθούν με εξαγορά, ώστε να
γίνει γρήγορα. Η συνολική έκταση είναι 90 στρέμματα δημοτική + 18 στρέμματα
ιδιωτική. Έτσι θα γίνει ολοκληρωμένη χωροταξική κατανομή των κτιρίων.
Πιστεύω ότι με την ίδρυση αυτής της σχολής, η Βέροια γίνεται κέντρο των
διεθνών αστυνομικών δραστηριοτήτων, λόγω της συνεργασίας της Ελληνικής
Αστυνομίας με εκείνες των άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Ε.Ε.
Δ.Ευσταθιάδης, Γ.Γ.Υπουργείου Δημόσιας Τάξης :Για τη σχολή της Αττικής,
παραδόθηκαν οι προμελέτες, καθώς υπάρχει η τεχνογνωσία και η απαραίτητη
εμπειρία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προμελέτη και της σχολής της Βέροιας,
για να κάνουμε τη χωροταξική κατανομή των καλυμμένων και ακάλυπτων-υπαίθριων
χώρων στην συνολική τους έκταση.
Αφού εξασφαλίσαμε την πρώτη εκταμίευση των 1,5 δις δρχ.,
δημοσιοποιήσαμε την πρόθεσή μας στις Ευρωπαϊκές εφημερίδες, προχωρήσαμε στην
ανακοίνωση μας στην Ε.Ε., και σε 52 μέρες θα προκηρυχθεί η προμελέτη του έργου.
Θα πρέπει να πάρουμε όμως και τους άλλους χώρους ώστε να τους εντάξουμε στον
χωροταξικό σχεδιασμό και πιστεύω ότι την άνοιξη θα προχωρήσουμε στις πρώτες
κατασκευές του έργου. Προσωρινά σε όλες τις δημοσιεύσεις, οι εργασίες θα
αναφέρονται τυπικά σαν έργα της σχολής της Νάουσας.
Μ.Χρυσοχοϊδης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης :Αναμένουμε την απόφαση του
Δ.Σ. Βέροιας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος
και στην νομότυπη ίδρυση της σχολής.
Δήμαρχος :1)Οφείλω ως Δήμαρχος της πόλης να χαιρετήσω κατ΄αρχάς αυτήν
την απόφαση, όπως οφείλουμε όλοι να την χαιρετήσουμε ανεξάρτητα την παράταξη
που είμαστε. Η τοποθέτησή μου για την ίδρυση τη σχολής που συζητούμε-με την
ομόφωνη πιστεύω απόφαση του Δ.Σ., είναι η πρώτη μου τοποθέτηση. Οφείλουμε να
ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην πόλη μας για την ίδρυση της μίας εκ
των δύο σχολών.

2) Ο προτεινόμενος χώρος απέχει μόλις 150μ. από τα όρια το σχεδίου πόλης,
όπως ανεβαίνουμε στη συνοικία του «Πανοράματος» και φτάνουμε στην 3η
κατανομή, πηγαίνοντας προς το Δ.Δ.Τριποτάμου από ένα δρόμο που τελειώνει
σύντομα, στη δεξιά πλευρά του οποίου υπάρχει μία μεγάλη έκταση που ήταν στην
κυριότητα της Κοινότητας Τριποτάμου, και είναι πλέον νυν δημοτική έκταση με
έκταση μεγαλύτερης των 200-300 στρεμμάτων. Το ζητούμενο είναι πόση από αυτή
την έκταση είναι δομήσιμη, διότι υπάρχει το Δασαρχείο. Υπάρχει απόφασή του που
λέει ότι τα 90 στρέμματα της συνολικής έκτασης των 200-300 στρ. είναι μη δασική,
άρα οικοδομήσιμη. Έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα το Τ.Σ. Τριποτάμου υπέρ αυτής της
παραχώρησης. Με το άρθρο 246 του ΔΚΚ με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του
Δ.Σ., δίνεται η δυνατότητα σ΄αυτό να δωρίζει προς Υπουργεία κλπ.- εδώ το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης-, έκταση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και δεν
απαιτείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, όταν η
αξία του δωρουμένου ακινήτου είναι κάτω από 20 εκ. δρχ.
Με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό στην περιοχή εκείνη, η αξία είναι
170 χιλ. δρχ./στρέμμα Χ 90 στρ. και είναι μικρότερη των 20 εκ. δρχ. Συνεπώς
υπάρχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για το Δ.Σ. για την δωρεάν παραχώρηση της
έκτασης των 90 στρ. Η παραχώρηση αυτή θα γίνει με τους εξής όρους:
1.α)Η σχολή να λειτουργήσει εντός πενταετίας,
β)Η ανέγερση των εγκαταστάσεων να γίνει σε 2 χρόνια.
2.Να μπορούν κάποιοι αθλητικοί σύλλογοι και φορείς της πόλης, να
χρησιμοποιούν κάποιες εγκαταστάσεις της σχολής, όταν δεν χρειάζονται αυτές, σε
ελεύθερους χρόνους.
3.Οι προμήθειες για τη λειτουργία της σχολής να λαμβάνονται από τη Βέροια
και το Νομό.
4)Να δεσμευτούμε ως Δ.Σ. ότι, από το 50% που είναι το υπόλοιπο του
Ε.Π.Τ.Α. κλπ., να χρηματοδοτήσουμε τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη
λειτουργία αυτού του εκπαιδευτικού κέντρου (ύδρευση-αποχέτευση, οδοποιϊα κλπ.)
και,
5)Να κηρύξει ο Δήμος σε αμέσως επόμενη συνεδρίασή του την αναγκαστική
απαλλοτρίωση των 18 στρ. έκτασης, με την προϋπόθεση η δαπάνη απαλλοτρίωσης να
γίνει με πληρωμή από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Χρυσοχοϊδης: Οι δύο αγροί ενοχλούν, ουσιαστικά εμποδίζουν μία
ολοκληρωμένη δομή των εγκαταστάσεων. Είναι επάνω στον δρόμο.
Η χρήση των εγκαταστάσεων από συλλόγους και άλλους φορείς (ανοικτό και
κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο σκοπευτήριο) μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όσον αφορά
το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για την ανέγερση των εγκαταστάσεων είναι
ικανοποιητικό με μία προϋπόθεση: να τελειώσουν τα θέματα των όρων δόμησης και
να εκδοθούν οι άδειες από την Πολεοδομία του Δήμου.
Δήμαρχος :Όταν θα δοθεί η μελέτη του έργου, θα προχωρήσουμε αμέσως
στην μελέτη των όρων δόμησης. Οι άδειες ανέγερσης θα εκδοθούν εντός 2ετίας από
την έγκριση των όρων δόμησης.
Μ.Γικόνογλου-βουλευτής Ν.Ημαθίας : 1)Η έκταση των 90μ στρ. περίπου που
παραχωρεί ο Δήμος, έχει χαρακτηρισθεί από το Δασαρχείο ως μη δασική. Αν
κατορθώσουμε να πείσουμε το Δασαρχείο ότι και η υπόλοιπη έκταση δεν είναι
δασική, είναι στην πρόθεση του Δ.Σ. να παραχωρήσει και αυτήν την έκταση; Εάν
είναι θετική, τότε να ενεργοποιηθώ και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση και να
βοηθήσω.
2)Βλέπω μία αντίφαση και μία δυσκολία για τον χρόνο της απαλλοτρίωσης.
Αν υπάρξει απόφαση του Δ.Σ. δεν γνωρίζω πόσος χρόνος θα απαιτηθεί από τα

δικαστήρια, για να αρχίσουν οι εργασίες. Ο Δήμος θα αργήσει αρκετά. Προτείνω η
απαλλοτρίωση να γίνει από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στηριζόμενο, στον
νεοψηφισθέντα νόμο, που δίνει το δικαίωμα σ’ αυτό, μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα να έχει πάρει το εν λόγω οικόπεδο.
3)Σ΄ότι αφορά το θέμα που τέθηκε για τα Α.Ε.Ι., πιστεύω ότι είναι το
σοβαρότερο θέμα. Ο Δήμαρχος είπε ότι και ο Δήμος Νάουσας έχει τον ίδιο στόχο,
αλλά με την διαφορά ότι αυτός έχει ήδη την έγκριση από το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, για τη δημιουργία δύο τμημάτων της σχολής, στη Νάουσα. Η πρόταση
είναι ήδη στον Υπουργό Παιδείας, και ήδη η Νάουσα έχει προχωρήσει. Πρέπει να
προχωρήσουμε πιο γοργά και άμεσα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
Δήμαρχος :Τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Γικόνογλου είναι σοβαρά. Η κοινωνία
της Βέροιας είναι αποφασισμένη να στηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες, όσον αφορά την
παραχώρηση και τη υπόλοιπης έκτασης, αν και αυτή κριθεί από το Δασαρχείο ως μη
δασική. Πιστεύω ότι το Δ.Σ. δεν θα έχει αντίρρηση για την παραχώρηση και άλλων
εκτάσεων.
Οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση είναι συντομότατες, δηλ. οι όποιες
ενστάσεις επιλύονται σε προθεσμία 60 ημερών το ανώτερο και ο καθορισμός αξίας
της τιμής μονάδας θα επιδιωχθεί να είναι συμβιβαστικός. Δεν εκτιμώ ότι το
Υπουργείο δεν θα το πετύχει αυτό σε διάστημα 60 ημερών. Εμείς προσφερόμεθα να
κηρύξουμε την απαλλοτρίωση.
Η α΄προκήρυξη αφορά τα δεδομένα 90 στρ. Η β΄προκήρυξη αφορά τις
εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν στα υπόλοιπα υπό απαλλοτρίωση τμήματα, τα
ιδιωτικά στρέμματα θα γίνει σε επόμενη φάση. Δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο μας,
τέτοιας μεγάλης κλίμακας έργο. Η προκήρυξη μπορεί να γίνει και σταδιακά.
Σ΄ότι αφορά για τις πανεπιστημιακές σχολές, πολλοί είχαν ενδιαφερθεί και
βοήθησαν τη Νάουσα. Δεν διαφωνούμε . Να γίνουν. Δεν έχουμε αντιπαλότητα. Η
Βέροια όμως πάλευε και παλεύει για τα ΑΕΙ, μόνη της και ενδεχόμενα με την
ουσιαστική υποστήριξη μόνο του κ. Χρυσοχοϊδη.
Γικόνογλου:Δεν ζητήθηκε η βοήθειά μου.
Δήμαρχος :Δεν την ζητήσαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν σας υποκλινόμαστε.
Απλώς αναφέρω το ιστορικό μέχρι στιγμής. Έχουμε υποβάλλει δύο προτάσεις: μία
για την δημιουργία Μουσικής Ακαδημίας, και μία άλλη για την ίδρυση δύο σχολών
ΤΕΙ, που είναι με αποφάσεις του Δ.Σ. Έχουμε από το 1992 αποφάσεις των ΤΕΙ
Θεσ/νίκης για ίδρυση σχολής που αφορά τη συντήρηση των αρχαιοτήτων
(κλασσικής ή βυζαντινής ή και νεώτερης περιόδου).
Πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία, και ότι ο υποφαινόμενος που έχει ρίξει πολύ
ιδρώτα και κόπο, να χαρεί μία τέτοια θετική απόφαση, και με τη βοήθεια του
Υπουργού, του Βουλευτή και της Κυβέρνησης, όπως και των Βουλευτών και των
στελεχών και των άλλων παρατάξεων.
Πρόεδρος :Ποιοι εκπρόσωποι φορέων θέλουν να πάρουν το λόγο;
Τσιλογιάννης Κ., Πρόεδρος 4ου Περιφ. Τμήματος Οικ. Επιμελητηρίου:
Χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι οποίοι σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας,
προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο. Τέτοια έργα θα
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του νομού και κατ΄επέκταση της πόλης μας,
που τόσο ανάγκη την έχουμε. Έχουν να γίνουν 30 χρόνια τέτοιου είδους έργα. Τους
ευχαριστούμε.
Αδαλόγλου Μ.,εκπρόσωπος Πολιτιστικών Συλλόγων Ν.Ημαθίας :Η ίδρυση
μίας τέτοιας σχολής στην πόλη μας, είναι αίτημα πρωτίστως της τοπικής κοινωνίας.
Είναι σωστό και καλό να παραχωρηθούν οι εγκαταστάσεις σε διαφόρους συλλόγους,

ακόμη και η αίθουσα της σχολής, όταν αυτή δεν θα χρησιμοποιείται. Πιστεύω θα
ανακουφίσει όλους τους συλλόγους της πόλης μας μια τέτοια παραχώρηση.
Ευχαριστούμε την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και το Δ.Σ. της πόλης
μας για αυτή τους την προσπάθεια, αλλά κάνω και μία έκκληση να μην σταματήσουν
οι προσπάθειες για την ίδρυση σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Χατζόγλου Ιορδάνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας :Ήταν πάγιο
το αίτημα του συλλόγου μας για την ίδρυση κάποιας σχολής στην πόλη μας.
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πόλη μας και
δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και για την ίδρυση
και άλλων σχολών στην πόλη μας.
Ουσουλτζόγλου Ν., εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Ν.Ημαθίας:Χαιρετίζουμε
την απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την ίδρυση αυτής της σχολής.
Πρόεδρος :Ορίστε τοποθετήσεις.
Χαμαλής :1)Τι μοντέλο αστυνομικών θα βγαίνει από τη σχολή αυτή μετά τη
μετεκπαίδευσή τους; 2)Η ίδρυσή της, θα σταματήσει την προσπάθεια του Δ.Σ. για την
ίδρυση και άλλης σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ; 3)Η ίδρυση της σχολής είναι οριστική και
αμετάκλητη και δεν μπορεί να ανασταλεί;
Χρυσοχοϊδης :Υπάρχουν περίπου 250 αιτήματα από πόλεις για ίδρυση
σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι εγκαταστάσεις της Νάουσας κόντευαν να απαξιωθούν από τη
διαδικασία του «περίμενε».Αποφασίσαμε και κάναμε τη σχολή, η οποία σήμερα
αριθμεί 450 άτομα, τα οποία μένουν μέσα στη σχολή. Ενώ για τη σχολή που θα
ιδρυθεί στη Βέροια, θα μετεκπαιδεύονται οι εν ενεργεία αστυνομικοί, οι οποίοι δεν θα
μένουν μέσα στη σχολή και κυρίως είναι οικονομικά πιο ισχυροί. Το θέμα των ΑΕΙ
θα συζητηθεί σε Κυβερνητικό επίπεδο εν τω συνόλω. Η απόφαση για την ίδρυση της
σχολής είναι αμετάκλητη. Μετά την απόφαση του Δ.Σ., θα βγει Π.Δ. για την ίδρυσή
της. Έτσι όπως εξελίσσεται το έγκλημα στη χώρα μας, επιβάλλεται να έχουμε
αστυνομικούς αξιόμαχους, αποτελεσματικούς και εξειδικευμένους με την χρήση νέων
τεχνολογιών στην Ελληνική Αστυνομία. Θα υπάρχει διαρκής εκπαίδευση. Τέτοιο
μοντέλο αστυνομικών θα βγαίνει από τη σχολή.
Πρόεδρος : Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Συμφωνούμε για τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.,
αν και διαφωνούμε στη μεθόδευση αυτής. Αυτό το μαρτυρά η παντελής απουσία
συμπολιτών μας.
Από τον τοπικό τύπο μάθαμε για τη σχολή που θα ιδρυθεί στην πόλη μας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση του κ. Υπουργού. Όποια σχολή κι αν γίνει στη Βέροια,
θα είναι μεγάλο κέρδος γι αυτήν. Μην μείνει όμως μία ακόμη προεκλογική απόφαση.
Θα ήθελα να καταθέσω μερικές σκέψεις μου. Τα έτη 1981-2001, τι έγινε
σ΄αυτή την πόλη; Ακούσαμε από τον Δήμαρχο, ότι πάρθηκαν 2 μόνο σημαντικές
αποφάσεις: Το έργο του Χώρου Τεχνών και οι εργασίες για το νέο Δημαρχείο Δεν
πάρθηκαν αποφάσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη της πόλης μας. Τι έγινε για τους
αγρότες και τους επαγγελματίες της πόλης μας; Απολύτως τίποτα. Τα εισοδήματά
τους εξανεμίστηκαν.
Θα ήθελα να επισημάνω το δημαρχοκεντρικό σύστημα διοίκησης
του
Δήμου από τον κ. Δήμαρχο. Συνεργαζόταν κ. Υπουργέ, μαζί σας 7-8 μήνες για την
εξαγγελία αυτής της σχολής. Με τον Υπουργό Παιδείας συνεργάστηκε; Με την
απόφαση του Δ.Σ (παραμονές εθνικών εκλογών) για συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό τι έγινε; Νομίζω ότι η μόνη σχολή που ταιριάζει στην πόλη μας είναι η
γεωπονοδασολογική. Θα ήθελα με την επιρροή σας να πιέσετε για την ίδρυση της πιο
πάνω σχολής. Να μας δοθούν στρατόπεδα του Β΄Σ.Σ. για την εγκατάστασή της. Η

ευημερία της πόλης μας θα γίνει μόνο με την ανάπτυξη της αγροτικής ζωής και
οικονομίας.
Σας ευχαριστούμε για αυτή τη προσπάθειά σας και ζητούμε την βοήθειά σας
και για την ίδρυση άλλων σχολών. Υπάρχει επισημαίνω στο γραφείο σας αίτημα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Ημαθίας για ίδρυση κατασκηνώσεών τους σε
όμορο Δήμο.
Γεωργιάδης Χρ.: Κ. Υπουργέ το ενδιαφέρον σας για την πόλη μας είναι
πρωτόφαντο , ειλικρινά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό δεν σώζει τη Βέροια. Οδηγούμε
την πόλη μας σε εγκατάλειψη, σε ερήμωση. Νομίζω ότι η λύση είναι: Πείτε στον
Πρωθυπουργό τις ανάγκες της Βέροιας. Ο κ. Δήμαρχος γιατί δεν ζήτησε τη βοήθεια
του κ. Γικόνογλου; Η προσπάθειά σας κ. Υπουργέ είναι αξιέπαινη. Είναι όμως αυτή,
η καλύτερη θέση για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης;
Σιδηρόπουλος :Πρέπει να βοηθήσουμε για το έργο αυτό. Υπάρχουν στην πόλη
μας
πολλά και ποικίλα προβλήματα. Επιβάλλεται να γίνει
όχι μόνο η
γεωονοδασολογική, αλλά και άλλες σχολές στη Βέροια. Το βάρος της ευθύνης που
έχετε λόγω της καταγωγής και της θέσεώς σας κ. Υπουργέ, είναι τεράστιο για να
βοηθήσετε να πάει μπροστά αυτός ο τόπος.
Δήμαρχος :Αυτήν την πόλη δεν την ξέχασαν οι πάντες. Η Βέροια επί
Δημαρχίας Α.Βλαζάκη έκανε τεράστια άλματα, και πήρε πολλά δις από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Γνωρίζουμε ποιοι δεν είχαν ουσιαστική θέση και λύσεις για το
αναπτυξιακό πρόγραμμα της πόλης και του νομού. Να μην εμμένουμε όμως μόνο
στον αγροτικό τομέα. Να μην ξεχνούμε την ιστορία του πολιτισμού της περιοχής μας
και του ορεινού όγκου. Η θέση μας είναι, ότι το μέλλον του νομού κινείται στον
άξονα από τη Βεργίνα μέχρι την Νάουσα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να
μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση με άλλους Δήμους. Από τη στιγμή που υπάρχει
συνεννόηση της Νάουσας με το Υ.ΜΑ.Θ. για την ίδρυση μία αγροτικής σχολής, δεν
μπορούμε παρά να είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά τους, και να μην ερχόμαστε σε
αντιπαράθεση.
Με τον κ. Γικόνογλου είχαμε πολλές φορές συνομιλίες και συνεργασίες, και
έχει βοηθήσει με τις θέσεις του σε αρκετά δύσκολα θέματα. Θέλουμε την βοήθεια και
των άλλων Βουλευτών του Νομού και είναι καλοδεχούμενοι.
Η παρούσα Κυβέρνηση δείχνει με τη θέση της, ότι όταν έχεις αίτημα και
είναι δίκαιο, το υποστηρίζεις με προτάσεις και μελέτες. Όταν μία κοινωνία έχει
σχεδιασμό, προγραμματισμό και όραμα, τότε πετυχαίνει, και δεν χρειάζεται να έχεις
«μπάρμπα στην κορώνη». Αυτό δείχνει η σημερινή Κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν
μειώνει την προσπάθεια του Μιχ. Χρυσοχοϊδη, και τη βοήθεια που δίνει στην πόλη
και το Νομό.
Χρυσοχοϊδης :Το γενικότερο πρόβλημα της ανάπτυξης δεν είναι σημερινό.
Όλοι οι Βουλευτές είμαστε μάχιμοι και συμβάλλουμε στην εθνική κατεύθυνση, γιατί
έτσι θα πετύχουμε. Ανάπτυξη έχουμε. Αυτά που πρέπει να αναζητήσουμε είναι τα
εξής:
1)Υπάρχει υστέρηση, στο ότι τα μεγάλα έργα υποδομής στη χώρα μας,
έπρεπε να γίνουν πριν 10 χρόνια,
2)Δεν αντιληφθήκαμε γρήγορα τις αλλαγές που έρχονταν. Ακολουθήσαμε την
πορεία , ευτυχώς, της Ε.Ε. Συμμετέχουμε ισότιμα στο κέντρο των μεγάλων
αποφάσεων, την Ε.Ε., και,
3)Η περιοχή μας , που ήταν ευημερούσα την δεκαετία του 70 και εν μέρει του
80, κατέρρευσε με την κατάρρευση του περιβάλλοντός μας. Εκεί λοιπόν περάσαμε
μία κρίση. Πως ανακάμπτουμε όμως από την κρίση; Ένας τρόπος υπάρχει, και αυτός
είναι η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, να κάνουν επενδύσεις, να

προσαρμοστούν στις αγορές και τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται, και εμείς
στην Ημαθία το κατορθώνουμε αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του τόπου
μας στηρίζεται στον αγροτικό τομέα. Η ευημερία ενός τόπου έρχεται με δουλειά, με
μελέτη, με ανάλυση των απαιτήσεων των αγορών, με ποιότητα και με
ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να αναπτύξουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στις προσπάθειές
μας. Ένα μεγάλο μέρος του Α.Ε.Π. είναι της Ημαθίας, διότι παράγει. Είμαστε σε
καλό δρόμο και δείχνουμε να ξεπερνάμε την κρίση σιγά-σιγά.
Για να πετύχουμε πρέπει όλοι να συμφωνούμε στην ανάλυση και αξιοποίηση
των νέων δεδομένων, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα σχήματα και συνεργασίες,
μεταξύ των Δήμων, των Νομαρχιών, για να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι και
αποτελεσματικότεροι. Έτσι θα προσφέρουμε καλύτερη υπηρεσία στον λαό της
περιοχής μας, και έτσι θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη και την ευημερία. Στα πλαίσια
αυτά, προστίθεται και η ίδρυση και λειτουργία αυτής της παραγωγικής σχολής της
Ελληνικής Αστυνομίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία και τις απόψεις σας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 94, 106 και 119 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 246 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ).
3.- Τις διατάξεις του Ν. 1041/80 όπως αυτές τροπ/θηκαν από το Ν. 2753/99.
4.- Τις διατάξεις του αρ. 31 του Ν. 2579/98 όπως αυτές τροπ/θηκαν από το αρ. 23 του
Ν. 2873/2000.
5.- Το αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την ίδρυση δημόσιας
παραγωγικής σχολής του Υπουργείου αυτού και πιο συγκεκριμένα την ίδρυση και
λειτουργία ενός εκπαιδευτικού κέντρου μετεκπαίδευσης του προσωπικού του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
6.- Την υπ’ αριθ. 8/12-9-2001 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Τριποτάμου.
7.- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3281/13-9-2001 «Πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη
Βέροιας» με την οποία χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση 93.148,16 τ.μ. που
αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθ. 204 αγρ/χίου αγρ/τος Κομνηνίου, Ο.Δ. 1936.
8.- Το γεγονός ότι με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό η αντικειμενική αξία ανά
στρέμμα του παραπάνω αγρού ανέρχεται στις 170.000 δρχ. και κατά συνέπεια η
συνολική αξία τού προς δωρεάν ακινήτου είναι μικρότερη του ποσού των 20.000.000
δρχ.
9.- Το γεγονός ότι η ίδρυση και λειτουργία του Πρότυπου Εκπαιδευτικού Κέντρου
της δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης αποτελεί σπουδαίο κοινωφελή σκοπό που συνδέεται άμεσα με την προαγωγή
των τοπικών συμφερόντων και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των πολιτών του Δήμου Βέροιας.
10.- Την εισήγηση του Δημάρχου.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ευχαριστεί την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη για την απόφασή τους να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στη Βέροια
Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο δια βίου μετεκπαίδευσης του προσωπικού που
υπηρετεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Β) Δωρίζει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έκταση 90.797 τ.μ. που αποτελεί
τμήμα του υπ’ αριθ. 204 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Κομνηνίου Ο.Δ. 1936 όπως
αυτό αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο
Εμμανουήλ Θωμαδάκης, τοπογράφος εργοδηγός του Δήμου και θεωρήθηκε από τον
Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου

Βέροιας και περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων 1-2-3-..…-81-82-84-1,
προκειμένου να ιδρυθεί και λειτουργήσει από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Εκπαιδευτικό Κέντρο δια βίου μετεκπαίδευσης του προσωπικού που υπηρετεί στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Οι εργασίες κατασκευής του Εκπαιδευτικού Κέντρου πρέπει ν’ αρχίσουν το
αργότερο εντός διετίας και η λειτουργία του εντός πενταετίας, της ανωτέρω
προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ των όρων
δόμησης του παραπάνω ακινήτου.
Γ) Οι Μορφωτικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου, οι Δημοτικές
Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο του
Δήμου Βέροιας αλλά και οι άλλοι τοπικοί φορείς θα μπορούν να κάνουν χρήση των
χώρων και των εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν εφόσον είναι ελεύθερες και
δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Πρότυπου Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Δ) Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία
απαλλοτρίωσης των εκτάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του
Εκπαιδευτικού Κέντρου και εν συνεχεία να μεταβιβάσει αυτές στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης. Το κόστος απαλλοτρίωσης των παραπάνω εκτάσεων θα καλυφθεί
από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Ε) Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει εξ’
ολοκλήρου την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για τη λειτουργία του
χώρου, όπως είναι η κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων καθώς
και η κατασκευή των οδικών αξόνων που οδηγούν στο παραπάνω κέντρο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 502/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Ν.
Λ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Σ.
Ι.
Π.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-10-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Θ.
Ε.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Κουκουρδής
Μανακούλης

