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Υποψήφιος Δήμαρχος Κατερίνης

Κ Ω Σ ΤΑ Σ Κ Ο Υ Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ

Φίλες & Φίλοι,
Οι προγραμματικές θέσεις, προτεραιότητες και προτάσεις της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ είναι αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας που βασίστηκε στις αρχές της διαβούλευσης, της σύνθεσης απόψεων και της
εποικοδομητικής συνεργασίας μιας εξαιρετικής επιστημονικής ομάδας ανθρώπων που πιστεύουν ότι
μπορούμε να ανοίξουμε νέους ορίζοντες στο δήμο μας.
Στόχος μας είναι να δώσουμε στο Δήμο Κατερίνης το προφίλ μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, με
ρεαλιστικούς οικονομικούς στόχους, με σαφή προσανατολισμό, μια πρόταση που είναι βασισμένη σε
11 άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα «χτίσουμε» την πόλη και τις
κοινότητές μας.
Είναι το Στρατηγικό σχέδιο που θα αρχίσει να υλοποιείται την επόμενη μέρα με βασικές μας
προτεραιότητες την καθημερινότητα του δημότη είτε ζει στο κέντρο της Κατερίνης είτε στην πιο
απομακρυσμένη κοινότητα.
Είναι το όραμα για την προοπτική των νέων ανθρώπων που αισθάνονται την ανάγκη να δημιουργήσουν
στον τόπο τους και νιώθουν απομονωμένοι από τη διοίκηση και αβοήθητοι.
Είναι η φιλοσοφία και η αντίληψή μας για μια διοίκηση που λειτουργεί με τον ίδιο ρυθμό, το ίδιο
πάθος, το ίδιο μεράκι από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της θητείας της.
Για να επιτύχουμε, χρειαζόμαστε τους πολίτες συμμέτοχους, όχι αδρανείς. Κανένα πρόγραμμα δεν είναι
δυνατό αν δεν το πιστέψουν όλοι. Καμία πρόταση δεν είναι εφικτή αν δεν εργαστούμε όλοι μαζί για την
υλοποίησή της.
Στην Εκκίνηση,
Θέλουμε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον και την προοπτική του τόπου
μας να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, βάζοντας στην άκρη προσωπικά οφέλη ή
μικροπολιτικές νοοτροπίες.
Θέλουμε - όλους τους πολίτες - πρωταγωνιστές, όχι κομπάρσους!
Θέτουμε στην κρίση σας, ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο για όλους τους τομείς λειτουργίας
ενός σύγχρονου Δήμου.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αποστολή του Δήµου Κατερίνης, όπως και κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθµού είναι η διακυβέρνηση των τοπικών
υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων
και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της
περιοχής του.
Η επίτευξη του οράµατος απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής
για την ουσιαστική συµβολή τους στη σχεδιαζόµενη προσπάθεια και την υλοποίηση της. Ωστόσο, η
σηµασία της ενεργοποίησης και της συµµετοχής δεν αφορά µόνο στην υποστήριξη του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος. Η συμμετοχή όλων των τοπικών πόρων θα συµβάλλει στη διαμόρφωση
ολοκληρωμένου χαρακτήρα ο οποίος είναι καταλυτικό στοιχείο για την ισόρροπη ανάπτυξη. Η
ισόρροπη ανάπτυξη θα εξασφαλίσει την αλληλουχία δράσεων και τη συνέχεια της ανατροφοδότησης
της ανάπτυξης στο διηνεκές.
Οι αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης ή αλλιώς κατευθυντήριες αρχές, που αφορούν τον τρόπο
προσέγγισης της αποστολής και του οράµατος, τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων µε τους πολίτες, τον
τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του ∆ήµου,
στην περίπτωση της Κατερίνης έχουν να κάνουν µε την:
επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης µέσα από την κινητοποίηση των τοπικών πόρων και
δυνατοτήτων µε σεβασµό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων πολύπλευρης ανάπτυξης µε σεβασµό στον άνθρωπο,
διαφάνεια και χρηστή διαχείριση και την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών,
κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,
ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς,
ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η «σύλληψη» της στρατηγικής Κατερίνης 2019, με την οποία ευθυγραμμίζεται το επιχειρηματικό
σχέδιο, είναι συνέπεια της αναγνώρισης των προκλήσεων σε συνδυασμό με τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του Δήμου Κατερίνης αλλά και τις πιθανές καταγεγραμμένες αδυναμίες που μπορεί να
υπάρχουν.
Η σύνθεση της στρατηγικής βασίζεται στο στρατηγικό χάρτη (strategy map) ο οποίος περιλαμβάνει τα
κάτωθι:
Οικονομική Διάσταση: Δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη
μείωση του λειτουργικού κόστους.
Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί η Δημοτική περιουσία, να ενισχυθεί η τουριστική
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ανάπτυξη και να γίνει αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής στο Δήμο σε συνεργασία με
άλλους τοπικούς φορείς. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από
καταγεγραμμένες διαδικασίες παρακολούθησης οι οποίες θα βελτιώνονται και θα επαληθεύονται
μέσω του Εσωτερικού Ελέγχου για τη διασφάλιση του Δήμου.
Εσωτερικές διεργασίες: πρωτοβουλίες που αφορούν στον επανασχεδιασμό και στη βελτίωση της
εσωτερικής λειτουργίας του οργανισμού.
Αναλυτικότερα στόχος του Δήμου Κατερίνης είναι η εισαγωγή νέων σύγχρονων διαδικασιών
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των υπηρεσιών. Επίσης η
βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών η οποία επιτυγχάνεται με τη
χρήση περιγραμμάτων θέσεων. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου βάσει των
υποδομών του στόχος είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
καθώς και συστημάτων διαχείρισης.
Μαθησιακή - αναπτυξιακή διάσταση: παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εκπαίδευση κατάρτιση
του ανθρώπινου δυναμικού, ως μέσο για την ανάπτυξή του.
Στόχος είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και της
συνεχούς ενημέρωσης μέσω εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να οριστεί
προϋπολογισμός αναφορικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και με την ενίσχυση
εξωστρέφειας για τη βελτίωση των υφιστάμενων προοπτικών και την ανάδειξη νέων.
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Μαζί με τον δημότη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ένας σύγχρονος δήμος στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων εφαρμογών δεν μπορεί να οδηγεί
τους δημότες στα γκισέ των υπηρεσιών για απλές υπηρεσίες ή έγγραφα.
Η ορθολογική οργανωτική δομή, η ευέλικτη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, το καταρτισμένο
στελεχιακό δυναμικό και η χρήση σύγχρονων μέσων εργασίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
Από την πρώτη στιγμή δεσμευόμαστε για μία δίκαιη διοίκηση. Είναι αρχή της ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. FAIR PLAY σε
όλα τα επίπεδα διοίκησης.
Άμεσα θα ξεκινήσει η κατάρτιση ενός Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με
περιγραφή των δομών και των υπηρεσιών (διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία) καθώς και με λεπτομερή
περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας ή τμήματος στο δήμο και στις δημοτικές επιχειρήσεις.
Η γρήγορη εξυπηρέτηση του δημότη και η σωστή λειτουργία του δήμου αποτελούν βασικές μας
προτεραιότητες.
Καταρτισμένα, έμπειρα, ενημερωμένα και πρόθυμα στελέχη του Δήμου Κατερίνης, εργαζόμενοι και
διοίκηση ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. Μια νέα αρχή για όλους τους εργαζόμενους που θα αισθάνονται ως
προσωπική τους υπόθεση την κάθε επιτυχία του Δήμου μας.
Εφαρμόζουμε αξιολόγηση των υπηρεσιών και πιστοποίηση του
μοντέλου Διοίκησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μοναδικός
στόχος η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους δημότες. Η δημοτική αρχή δεν χρειάζεται «αυλή».
Χρειάζεται ανθρώπους που αγαπούν το δήμο και σέβονται
τους δημότες.
Αξιοποιούμε σε θέσεις ευθύνης στο πλαίσιο των κριτηρίων και
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα εργαζόμενους που διαθέτουν
τα προσόντα και την επάρκεια να διαχειριστούν προς όφελος του
δημότη και του δήμου.
Αξιοκρατία, αναγνώριση και επιβράβευση για τους
αποτελεσματικούς εργαζόμενους. Ενίσχυση της αξιοπρέπειας
και της προσωπικότητας τους εντός του εργασιακού χώρου και
συνεργασία με την Διοίκηση χωρίς φαινόμενα καχυποψίας και
κρυψίνοιας.
Δημοσιοποιούμε όλες τις μελέτες που έχει εκπονήσει ο δήμος, ώστε οι Δημότες να γνωρίζουν
ποιες από αυτές υλοποιούνται και ποιες θα υλοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα του Δήμου.
Ο δήμος μας μπαίνει στην εποχή των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και ηλεκτρονικής
εξυπηρέτησης του πολίτη, στα πρότυπα δήμων της Ελληνικής περιφέρειας που ήδη πρωτοπορούν στις
καλές πρακτικές σε εφαρμογές e-εξυπηρέτησης των δημοτών τους εδώ και χρόνια.
Η ανάπτυξη των συστημάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών που άμεσα θα εγκαταστήσει και θα
λειτουργήσει ο Δήμος μας, μεταξύ των άλλων ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις και ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων για θέματα των δημοτών με
πρόβλεψη συστήματος παρακολούθησης από τους ενδιαφερόμενους για το στάδιο στο οποίο
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βρίσκεται το αίτημα και την καθημερινή εξέλιξή του.
Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων - απαντήσεων προς τους πολίτες.
Καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών από και προς το Δήμο καθώς και προς τις
Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Τοποθέτηση σε κεντρικά σημεία της πόλης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού άμεσης έκδοσης
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων που ο νόμος επιτρέπει, 24ωρης λειτουργίας.
Ανοιχτή τηλεφωνική Γραµµή Δηµότη για την επίλυση των μικρών καθημερινών προβλημάτων.
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης αμφίδρομης πληροφόρησης όπου θα κατατίθενται οι
απόψεις των πολιτών για θέματα όπου αφορούν στο Δήμο μας και ο Δήμος με τις υπηρεσίες του
θα απαντά σε ορισμένο χρονικό διάστημα.
Διευκόλυνση του Δημότη, στις υπηρεσίες του Δήμου, με την κατάργηση περιττών εγγράφων για τη
διεκπεραίωση εργασιών στις υπηρεσίες του Δήμου.
Με σεβασμό στο τελευταίο ευρώ του Δημότη και του Δήμου και με διαρκή πολιτική διεκδίκηση για
επιπλέον πόρους και χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος μας:
Δημιουργεί Iστοσελίδα του δήμου Κατερίνης, ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη, σύγχρονη, και
χωρίς παραλήψεις και λάθη, μεταφρασμένη σε 3 ξένες γλώσσες. Με ανανεωμένο σχεδιασμό,
σύγχρονη αισθητική και εμπλουτισμένο περιεχόμενο η ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης,
www.katerini.gr, αλλάζει σελίδα. Η νέα ιστοσελίδα θα αποτελεί ένα δυναμικό κανάλι επικοινωνίας,
σύγχρονο, λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό, με πλούσιο περιεχόμενο, χρήσιμα εργαλεία,
διασυνδέσεις και εφαρμογές. Θα παρέχει άμεση ενημέρωση, θα ενισχύει την διαδραστικότητα και
θα αναδεικνύει την σύγχρονη αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για την εικόνα και την πληροφορία
που θα πρέπει να προσφέρει ένας Δήμος προς όλους και για όλα τα θέματα
Δημιουργεί άμεσα ενιαία βάση των υπόχρεων προς τον Δήµο αλλά και των υποχρεώσεων του
Δήµου προς τρίτους με δυνατότητα συμψηφισμού υποχρεώσεων και απαιτήσεων.
Ενεργοποιεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των τοπικών επιχειρήσεων σε ευαίσθητα κοινωνικά
θέµατα όπως είναι η κοινωνική µέριµνα, το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισµός.
Άμεσα καταρτίζει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
Δήμου.
Μεταστεγάζει ή μεταφέρει υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη ή και
για περιορισμό κόστους λειτουργίας.
Επαναδιαπραγματεύεται τη ρύθμιση και επιμήκυνση των δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων του
Δήµου που νόμιμα προέκυψαν.
Ενεργοποιεί και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στους θεσμούς που προβλέπονται για το
δημοκρατικό προγραμματισμό και το έλεγχο της λειτουργίας του Δήμου.
Διεκδικούμε: Tη βελτίωση των πόρων της κυβέρνησης προς τους ΟΤΑ ώστε να αναστρέψουμε το
καχεκτικό οικονομικό περιβάλλον των Δήμων αλλά και του δικού μας Δήμου.
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Κατερίνη η Πόλη μας!

Κατερίνη, η πόλη µας
Ένα φιλόδοξο νέο, γρήγορο, απολύτως ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο θα δώσει στην Κατερίνη το
πρόσωπο που της αξίζει. Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης.
Η συνεργασία με το σύνολο των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Κατερίνης είναι απόλυτη
δέσμευση για την ΕΚΚΙΝΗΣΗ.
Με την αξιοποίηση καλών πρακτικών, εφαρμογών, προγραμμάτων, άλλων δήμων από όλη την Ελλάδα
και την Ευρώπη, θα έχουμε άμεσα εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Πρώτη προτεραιότητα η καθημερινότητα του ΔΗΜΟΤΗ
Άμεση Ηλεκτρονική Καταγραφή μέσω ειδικής εφαρμογής όλων των αιτημάτων, προβλημάτων της
καθημερινότητας (λακκούβες, κατεστραμμένα πεζοδρόμια, καθαριότητα, φωτισμός κ.λ.π) και
υποχρέωση ανταπόκρισης της υπηρεσίας εντός 48 ωρών για την επίλυση / αντιμετώπιση /
επίσκεψη συνεργείου.
Συγκροτούμε στο δήμο μας τα «Συνεργεία Άμεσης Επέμβασης» για
εξαιρετικές ή έκτακτες περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης (πτώσεις δέντρων, σπάσιμο αγωγών κ.α.)
Αναβαθμίζουμε τη Δημοτική Αστυνομία και ενισχύουμε το
ρόλο της.
Άμεσα προωθούμε την πρόταση σύμπραξης με τους δήμους
Δίου Ολύμπου και Πύδνας Κολινδρού για τη σύσταση
Συνδέσμου Δήμων για την περίθαλψη και προστασία των
αδέσποτων ζώων σε επίπεδο νομού, στα πρότυπα του
Συνδέσμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με όλες τις
φιλοζωικές οργανώσεις και τους κτηνιάτρους.
Με την ανεξέλεγκτη παράνομη διαφήμιση αυξάνονται
κατακόρυφα τα ατυχήματα, υποβαθμίζεται το αστικό
μας περιβάλλον, η οπτική ρύπανση επιβαρύνει
καθημερινά τον ψυχισμό μας, ενώ η ανοχή μας προς
την αυθαιρεσία αυξάνεται διαρκώς! Προτείνουμε
συγκεκριμένους υπαίθριους χώρους προβολής
ηλεκτρονικού λογότυπου / διαφήμισης.
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ας το προστατέψουµε
Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων προσδίδουν σε όλους
μας τον βαθμό υπευθυνότητας με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέλλον των παιδιών μας.
Πλαίσιο της δράσης μας στον τομέα αυτό θα είναι:
Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων. Προχωρούμε στη δημιουργία 12 μικρών κέντρων
ανακύκλωσης «Πράσινα Σημεία» όπου οι δημότες θα αποθέτουν όλα τα προς επανάχρηση
αντικείμενα σε διαφορετικούς υποδοχείς (ρούχα, χαρτί, πράσινα απορρίμματα, ηλεκτρονικές και
ηλεκτρικές συσκευές). Μετά τη «θεματοποίησή» τους προωθούνται στην αντίστοιχη αγορά.
Φροντίζουμε για την ενημέρωση των δημοτών έτσι ώστε να γνωρίσουν τις νέες πρακτικές και τις
νέες μεθόδους. Ενημέρωση των μαθητών μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για
τη διάχυση της γνώσης των καλών αυτών πρακτικών.
Σύστημα Οικίσκων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό. Το “Πρόγραμμα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση 5 Οικίσκων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης συμβολικά στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Πλατεία Δημαρχείου, στον κεντρικό
πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Δημοτικό Πάρκο
Κατερίνης και στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και θα αφορά
στην ανακύκλωση συσκευασιών. Η καινοτομία και η
μοναδικότητα του Προγράμματος είναι η εφαρμογή
της «Διαλογής στην Πηγή», με παράλληλη παροχή
σημαντικού ανταποδοτικού αντιτίμου, που ανέρχεται
σε 0,03 ευρώ ανά κάθε μία μεταλλική, πλαστική ή
γυάλινη συσκευασία δηλαδή 1 ευρώ ανά 33
συσκευασίες.
Το συνολικό ανταποδοτικό αντίτιμο θα χρησιμοποιείται
για την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου
Κατερίνης και των συλλόγων, φορέων. Το πρόγραμμα θα
ενισχυθεί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
δικτύου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, με την
τοποθέτηση τουλάχιστον ενός οικίσκου σε κάθε χωριό
του δήμου Κατερίνης, εξαιρουμένης της Παραλίας και του
Κορινού όπου κατόπιν διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς
θα αποφασιστεί το που θα τοποθετηθούν 10 οικίσκοι. (Πρόταση
από διαβούλευση)
Θεσπίζουμε την «πράσινη γειτονιά» και προχωρούμε σε μείωση δημοτικών τελών για εκείνες τις
γειτονιές που θα επιτύχουν μείωση των οργανικών σκουπιδιών και αύξηση ανακυκλώσιμων όλων
των υπόλοιπων υλικών. (Νόημα)
Ανανεώνουμε το γερασμένο στόλο των απορριμματοφόρων που αποτελεί πολλές φορές πηγή
ρύπανσης με τα ρέοντα στραγγίσματα, με νέα οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας εκπαιδεύοντας
παράλληλα μόνιμο προσωπικό. Αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υγρά απόβλητα. Επέκταση των αποχετευτικών δικτύων σε όλο τον Δήμο και κατασκευή μικρών
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compact βιολογικών καθαρισμών στους μικρούς οικισμούς μετά από διαβούλευση με τις τοπικές
κοινωνίες.
Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού του Κορινού και βελτίωση του
δικτύου μεταφοράς αποβλήτων στον Βιολογικό Κατερίνης.
Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των Δημοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης, σχολεία, κλειστά
γυμναστήρια) και αντικατάσταση των χιλιάδων συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού των οδών και
των πλατειών, με λαμπτήρες τύπου LED θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα
δώσουν ανάσα στα οικονομικά του Δήμου. Μετατροπή των οχημάτων του δήμου σε αεριοκίνητα.
Επένδυση στα νέα προγράμματα ΑΠΕ με σκοπό την μείωση έως μηδενισμό των δημοτικών τελών
στους δημότες. Να γίνει η Κατερίνη ο πρώτος δήμος που θα κερδίζει από την ενέργεια, να γίνει ο
πρώτος δήμος που θα καταργήσει ανταποδοτικά τα δημοτικά τέλη αρχίζοντας από τις άπορες
οικογένειες έως το σύνολο των δημοτών. Να γίνει ένας εύπορος δήμος εκμεταλλευόμενος όλους
τους πόρους του. (Πρόταση από διαβούλευση)
Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατασκευή σταθμών
παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταικά από τους Δήμους έως 500kw με σκοπό η παραγόμενη
ενέργεια να συμψηφίζεται με την καταναλώμενη (καταναλισκόμενη) θα μειώσει σημαντικά τις
δαπάνες για κατανάλωση ενέργειας. Επίσης θα εξεταστεί ο νέος θεσμός των «ενεργειακών
κοινοτήτων» όπου ο Δήμος μπορεί να καταστεί συνέταιρος συμπαραγωγός σε επενδύσεις
παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.
Δημιουργούμε γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα φυσικού αερίου. Το γραφείο
ενημερώνει πολίτες, συμπληρώνει αιτήσεις, όπου απαιτείται, ενώ μηχανικοί του δήμου
συντάσσουν μελέτες σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ιδιώτες. Άμεση
αποκατάσταση ζημιών από τις συνδέσεις με την βοήθεια συνεργείων του Δήμου (δρόμοι,
πεζοδρόμια).
Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας και κοίτη ποταμού Πέλεκα σημεία αναφοράς για την πόλη της
Κατερίνης. Προχωρούμε σε ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Τοποθετούμε υπαίθρια όργανα
γυμναστικής προκειμένου να μετατραπούν σε χώρους άθλησης, αναψυχής και περιπάτου.
Προχωρούμε σε δενδροφύτευση στην περιοχή του Πέλεκα.
Το Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας είναι ο φυσικός μας πλούτος. Του δίνουμε πνοή, το
αναβαθμίζουμε, το μετατρέπουμε σε σημείο συνάντησης και αναψυχής για όλους τους δημότες
και κυρίως σε πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Παραγόμενες θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες.

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ας το βελτιώσουµε
Οι προσόψεις των κτιρίων στο κέντρο της Κατερίνης αλλάζουν. Προχωρούμε σε Αρχιτεκτονική
παρέμβαση στα υφιστάμενα κτίρια της πόλης, ώστε αυτή να αποκτήσει χρώμα και ταυτότητα. Οι
παρεμβάσεις θα γίνουν ύστερα από διαβούλευση του δήμου με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων και
την τοπική κοινωνία με βάση μελέτη που θα εκπονήσει ο δήμος. Η ένταξη των αλλαγών αυτών σε
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης παρέχει εγγυήσεις υλοποίησης τους.
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Αρχιτεκτονική παρέμβαση σε παλαιά κτίρια –αρχοντικά όσα έχουν εναπομείνει
Συγκροτούμε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και σωστά σχεδιασμένο δίκτυο αστικού πρασίνου που θα
έχει αφετηρία του τα κτίρια και θα ολοκληρώνεται στα δημοτικά πάρκα, πεζοδρόμια,
πεζόδρομους. Στοχεύουμε σε ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ δομημένου περιβάλλοντος και πρασίνου
για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Ενημέρωση, προτροπή και κίνητρο σε ιδιοκτήτες πολυκατοικιών, κυρίως στο κέντρο της πόλης,
μέσω επιδοτήσεων, για τη δημιουργία Πράσινης Ταράτσας. Οικονομία κατανάλωσης ενέργειας,
απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, αντιπλημμυρική
προστασία των πόλεων, συγκράτηση αστικής σκόνης, αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης,
αύξηση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ανάπτυξη της βιοποικιλότητας.
Αλλάζουμε την εικόνα στις εισόδους της Κατερίνης, τις νησίδες και τους περιφερειακούς οδικούς
άξονες με ουσιαστικές παρεμβάσεις καλλωπισμού.
Αναβαθμίζουμε την εικόνα πλατειών, δικτύου πεζοδρόμων. Δίνουμε κίνητρα στους πολίτες ώστε
να αναλάβουν τη συντήρησή τους και την καθημερινή τους καθαριότητα, με τη βοήθεια πάντα των
υπηρεσιών του δήμου.
Άμεσα προχωρούμε στην τμηματική ανακατασκευή της κεντρικής οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου
μετατρέποντάς την σε ασφαλή και λειτουργικό πεζόδρομο που θα αναδείξει και το εξαιρετικό
εμπορικό κέντρο της Κατερίνης.
Με σύνθημα «Πρασινίζω …τη γειτονιά μου/το μπαλκόνι μου/το σπίτι μου/το πεζοδρόμιό μου»
δίνουμε κίνητρα στους δημότες για περισσότερο και ποιοτικά καλύτερο πράσινο. Επιβραβεύουμε
τις καλές πρακτικές και θεσπίζουμε βραβεία.
Τo δημοτικό πάρκο της Κατερίνης παίρνει ξανά ζωή και
μετατρέπεται σε βοτανικό κήπο, ένα πάρκο όλων των
εποχών με διοργάνωση θεματικών πολιτιστικών
καλλιτεχνικών δράσεων και υπαίθριων εκθέσεων.
Πεζοδρόμηση της οδού Νοσοκομείου από τη
Μπίνου έως και την 7ης Μεραρχίας και σύνδεση
με τις εγκαταστάσεις του παλιού Νοσοκομείου, σε
συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου.
Αξιοποιούμε όλα τα εγκαταλελειμμένα δημοτικά
οικόπεδα και τις σχολάζουσες κτιριακές
εγκαταστάσεις και επαναφέρουμε το αίτημα
παραχώρησης για χρήση των εγκαταλελειμμένων
στρατοπέδων.
Παιδικές χαρές. Αλλάζουν ριζικά, αναβαθμίζονται και
γίνονται πιο σύγχρονες όλες οι παιδικές χαρές σε όλο το
Δήμο Κατερίνης με το πρόγραμμα «Φιλόδημος», δίνοντας
ασφάλεια στα παιδιά που θα παίζουν σε αυτές. Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα
πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας ώστε όλα τα παιδιά από τα πολύ μικρά ή και τα λίγο πιο μεγάλα
να απολαμβάνουν μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας το παιχνίδι τους. Είναι μια παρέμβαση που
είναι αναγκαία για κάθε σύγχρονη πόλη όπως η Κατερίνη.
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Εκπονούμε άμεσα μελέτη για την αναβάθμιση του χώρου όπου φιλοξενούνται η
Εμποροπανήγυρη Κατερίνης και η Εμποροβιοτεχνική Έκθεσης Πιερίας.
Αναπαλαίωση - αξιοποίηση παλαιών σφαγείων.
Μελέτη για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης και μετατροπής του
σε πολυχώρο πολιτισμού, εκθέσεων, μουσικών παραστάσεων.
Η τοπική λαϊκή αγορά προϊόντων αναβαθμίζεται.
Εργοστάσιο εμποτισμού του ΟΣΕ. Άμεσα θα προκηρύξουμε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
ιδεών με στόχο την συγκρότηση πρότασης για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Ολιστική
αξιοποίησή με τη δημιουργία ενός μουσείου Βιομηχανικής Ιστορίας, τη δημιουργία ενός χώρου
Πολιτισμού, Εκθέσεων, χώρου αναψυχής με διατήρηση όλων των μουσειακών στοιχείων του
παλιού εργοστασίου. Ανάπτυξη του ανατολικού τομέα της περιοχής με ένα έργο τεράστιας
κοινωνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής υπεραξίας. Θα αποτελέσει ένα τεράστιο πολιτιστικό
σημείο αναφοράς της πόλης μας, με ποδηλατόδρομο, με δίκτυο πεζοδρόμων, με skate park, με
χώρο για street art καλλιτέχνες. Μια μικρή τεχνόπολη του δήμου Κατερίνης.
Δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ολιστική παρέμβαση στην υπόγεια διάβαση της Λ.
Ιασωνίδη καθώς και στους γύρω χώρους, από το νέο Γυμναστήριο έως και το κτίριο του ΟΣΕ στο
Σιδηροδρομικό Σταθμό Κατερίνης, που αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα ο οποίος οδηγεί στην
Παραλία και στην Ολυμπιακή Ακτή. Υποδομή για πρόσβαση.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Ας το λύσουµε
Η Κατερίνη χρειάζεται μια νέα γενική κυκλοφοριακή μελέτη στην οποία θα εντάσσεται και η
συγκοινωνιακή μελέτη με μακροχρόνιο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με μελέτες διαχείρισης της
κυκλοφορίας και κυρίως της στάθμευσης.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα προχωρήσουμε σε δημόσια διαβούλευση με ηλεκτρονική υποβολή
προτάσεων και με τις βελτιώσεις που θα προκύψουν θα δώσουμε λύση σε χρόνια κυκλοφοριακά
προβλήματα της πόλης.
Προτείνουμε:
Δημιουργία ανοιχτών φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης για τη
στάθμευση των οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων. Ταυτόχρονη μεταφορά των επιβατών
από και προς τους χώρους στάθμευσης στο κέντρο, με φιλικά προς το περιβάλλον, μέσα
μεταφοράς, (πχ. ποδήλατα, μικρά λεωφορεία).
Εξέταση κατά την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης της αναγκαιότητας ή μη δημιουργίας
τριώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης δίπλα στον Ευκαρπίδη.
Δημιουργία τριώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης δίπλα στον Ευκαρπίδη για την
διευκόλυνση των Δημοτών.
Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών καθώς και προγραμματισμός για τη δημιουργία
ποδηλατοδρόμων σύμφωνα με τις προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτης σε συνεργασία με τους
ποδηλατικούς συλλόγους της πόλης.
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Διάνοιξη οδών με εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.
Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε κατεστραμμένους οδικούς άξονες 19ης Μαίου και 25ης
Μαρτίου.
Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης.
Μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις για την Κατερίνη:
Σε όλα τα ιστορικά κτίρια της πόλης - όπου αυτά υπάρχουν πίνακας βασικών ιστορικών πληροφοριών σε τρεις
γλώσσες.
Σε διαβάσεις με πυκνή κυκλοφορία και διασταυρώσεις
τοποθέτηση σηματοδοτών και ηχητικών φαναριών καθώς
και διαγραμμίσεις διαβάσεων
Προστατεύουμε με ειδικές κατασκευές τις διαβάσεις ΑμεΑ,
διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια από παράνομη στάθμευση
Βελτίωση της περίφραξη των κοιμητηρίων Αγ. Αικατερίνης Παρέμβαση στο κοιμητήριο Αγίου Λαζάρου
Υπαίθριες μεταφερόμενες μουσικές σκηνές, κάθε
Σάββατο και Κυριακή, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης,
στις καθέτους, στην πλατεία Δημοκρατίας, στο πάρκο της πόλης
και σε όλες τις γειτονιές της πόλης, με τη συνεργασία ντόπιων
μουσικών σχημάτων, θεατρικών τμημάτων, πολιτιστικών συλλόγων.
Υπαίθριες
ανταλλακτικές βιβλιοθήκες στον αστικό χώρο, οι οποίες με τη βοήθεια της τοπικής κοινότητας κι
εθελοντών θα ενταχθούν σιγά σιγά στην καθημερινότητα των πολιτών.
Εκ νέου σχεδιασμός και αναβάθμιση του μίνι εμπορικού κέντρου στο ισόγειο του Δημαρχειακού
κτιρίου, μετατροπή του σε ένα νέο τοπόσημο, σε ένα χώρο νεανικής δημιουργίας, σε ένα χώρο
πρασίνου και καλλιτεχνικής δημιουργίας με την πρόβλεψη για ανάπτυξη καταστημάτων εστίασης
στον εξώστη, άμεση επαναλειτουργία του Θερινού Κινηματογράφου, γενικότερη μετατροπή σε ένα
πολυλειτουργικό χώρο που τα σημεία του θα ενώνονται με μικρές γέφυρες και θα λειτουργεί ως
χώρος διέλευσης, στάσης, χαλάρωσης και διαφόρων ειδών συγκεντρώσεων και δρωμένων.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ας τις διεκδικήσουµε
Νότιος κόμβος είσοδος της πόλης (τέρμα Μαρτίου και Εθνικού σταδίου). Εδώ και 15 χρόνια μετά
την απαλλοτρίωση και την τελική διαμόρφωση του νοτίου κόμβου (εισόδου εξόδου), η κατάσταση
που παρουσιάζει η είσοδος της πόλης κάθε άλλο παρά είσοδο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης
θυμίζει.
Έλλειψη φωτισμού.
Κακή έως κάκιστη σήμανση, που να αφορά τις κατευθύνσεις και τους τομείς της πόλης.
Έλλειψη φρεατίων.
Ανύπαρκτη συντήρηση του κόμβου.
Έλλειψη πεζοδρομίων.

Ύστερα από μελέτες που θα εκπονηθούν άμεσα θα διεκδικήσουμε:
Διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση των χώρων σε όλους τους κόμβους εισόδου και εξόδου
της πόλης.
Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δρόμου με άμεση κατασκευή του τμήματος από κόμβο
Κεραμιδίου έως το Νοσοκομείο.
Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς Άγιο Δημήτριο, προς Ελατοχώρι, προς
Μοσχοπόταμο, προς Τρίλοφο.
Βελτίωση και ασφαλτόστρωση της οδού Ν. Πλαστήρα (Εγγλέζικος) - Διεκδίκηση άμεσης
παρέμβασης (Ο Εγγλέζικος ανήκει στην Περιφέρεια)
Επανασχεδιασμός και κατασκευή του αντιπλημμυρικού δικτύου περισυλλογής των βρόχινων
νερών.
Ανακατασκευή οδών που έχουν καταστεί υπερυψωμένοι λόγω της συνεχούς συμπληρωματικής
ασφαλτόστρωσης.
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Οι Κοινότητές µας
Δημιουργούμε Αντιδημαρχία Κοινοτήτων. Μοναδικός της στόχος η άμεση λύση καθημερινών
προβλημάτων των κατοίκων των χωριών του Δήμου.
Η ύδρευση, η άρδευση, οι αγροτικοί δρόμοι, ο φωτισμός, τα τοπικά κοιμητήρια, πλατείες, πεζόδρομοι,
παιδικές χαρές, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, η καθαριότητα και άλλα θέματα των κοινοτήτων που μέχρι
σήμερα αποτελούν αρμοδιότητες ξεχωριστών Αντιδημαρχιών και νομικών προσώπων με αποτέλεσμα
να χωλαίνουν, λόγω της σύγχυσης ή αλληλο-επικάλυψης των αρμοδιοτήτων, θα αντιμετωπίζονται
άμεσα, αφού θα προβλέπεται στο συντονιστικό ρόλο και στις αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας
Κοινοτήτων.
Οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων θα υποστηριχθούν διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά
για να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον «Κλεισθένη» και παράλληλα με απόφαση
του Δημάρχου θα μεταβιβαστούν επιπλέον αρμοδιότητες στους Προέδρους και στα Συμβούλια των
Κοινοτήτων για την αντιμετώπιση από τους ίδιους των τοπικών θεμάτων. Θα εξαντλήσουμε κάθε
δυνατότητα χρηματοδότησης των Κοινοτήτων, σύμφωνα πάντα με το νόμο.
Καταρτίζουμε από ένα μικρό επιχειρησιακό σχέδιο ανασυγκρότησης για κάθε Κοινότητα του Δήμου
μας και ενισχύεται κάθε κοινότητα ξεχωριστά με τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως αυτά θα
υποδειχτούν από κάθε σχέδιο.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία γεωπόνου, μία φορά την εβδομάδα, για την ολοκληρωμένη
και άρτια ενημέρωση των ενδιαφερομένων αγροτών της περιοχής. Βοηθάμε και ενισχύουμε το
αγροτικό μας προϊόν. Βοηθάμε και ενισχύουμε τους ντόπιους παραγωγούς.
Κεντρικές προτεραιότητες:
Η εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας νερού για ύδρευση, χωρίς τις γνωστές καλοκαιρινές διακοπές
νερού, ΣΕ ΟΛΕΣ τις κοινότητες
με την ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων και εκσυγχρονισμό υπαρχουσών
τον τηλε-έλεγχο & τηλε-παρακολούθηση των διαρροών όλων των δικτύων ύδρευσης.
Σταδιακή αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης (Μεσαία - Κάτω, Άνω Μηλιά, Κορινός, Λόφος,
Σβορώνος κ.α.)
Ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις κοινότητες
Η δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Οδοντιατρείου στις απομακρυσμένες
και ορεινές περιοχές (Ρητίνη, Άγιος Δημήτριος κ.α.).
Η ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση των οικισμών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς
όπως το Ελατοχώρι, ο Άγιος Δημήτριος, η Μόρνα με στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθώς
επίσης και στις κεντρικές πλατείες κοινοτήτων όπου έγιναν έργα ημιτελή (Ν.Κεραμίδι) ή παρουσιάζουν
εικόνα εγκατάλειψης (Κορινού).
Αναγνώριση του παλαιού οικισμού Βρύας
Δημιουργία Δικτύου Κέντρων Απασχόλησης Ηλικιωμένων στις κοινότητες του Δήμου
Επαναλειτουργία και ανάπλαση του χώρου στάθμευσης των 3 στρεμμάτων απέναντι από την
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εκκλησία της Κάτω Μηλιάς.
Αξιοποίηση των πηγών στα Πιέρια Όρη και του νερού που πηγάζει από αυτές με τη δημιουργία
μονάδας εμφιάλωσης νερού και την εμπορία του. Σε βάθος 4τίας θέτουμε τις βάσεις εκείνες για να
παραχθούν 20 θέσεις μόνιμης και αξιοπρεπούς εργασίας, για να παραμείνουν οι κάτοικοι στα
χωριά μας, για να δημιουργηθεί πλούτος από την εκμετάλλευση των
αγαθών της γης μας.
Δέσμευση για νομική προστασία και υποστήριξη σε ότι αφορά
το θέμα της εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια
Όρη.
Επιπλέον:
Έργα οδοποιίας εντός των οικισμών και των επαρχιακών οδών
Έργα Αγροτικής οδοποιίας
Ανακαίνιση - εκσυγχρονισμός κοινοτικών κτιρίων που έχουν
εγκαταλειφθεί. Μετατροπή τους σε χώρους ψυχαγωγίας
(Βιβλιοθήκες, πολιτιστικές εκδηλώσεις) π.χ. Ν. Τραπεζούντα
Δημιουργία παιδικών χαρών στις κοινότητες που δεν έχουν και
συντήρηση - επισκευές σε υπάρχουσες
Ανάδειξη του Πλατανοδάσους Ν. Κεραμιδίου στην τοποθεσία «Γύφτισσα»
Ανάδειξη του Πλατανοδάσους Σβορώνου και οδική σύνδεση με το Πλατανόδασος Νεοκαισάρειας
Ολοκλήρωση και λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Κορινό
Την οδική σύνδεση με ασφαλτοστρωμένους δρόμους των ορεινών χωριών μεταξύ τους όπως
Μελιάδι - Καταλώνια - Έλαφος κ.α.
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ
Την τακτική παρουσία γιατρών στα Αγροτικά Περιφερειακά Ιατρεία.
Τη στήριξη των τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και την εξασφάλιση χώρων για τις
δραστηριότητές τους.
Την προώθηση στα τοπικά προϊόντα που είναι ταυτόσημα με κάθε περιοχή, π.χ. Φράουλα και
ακτινίδιο Σβορώνου, Κάστανο Ρητίνης, Τσίπουρο Μηλιάς κ.α. με τοπικές εκδηλώσεις και καθιέρωση
θεματικών γιορτών.
Τις τοπικές εκδηλώσεις, διατήρηση εθίμων, παραδοσιακών δρώμενων που θα συμπεριλαμβάνουν
παράλληλες εκθέσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις για κοινωνικά, αναπτυξιακά και άλλα ειδικά
θέματα. Έτσι αναδεικνύουμε τα δικά μας προϊόντα, ενισχύουμε την προσέλευση επισκεπτών και το
εισόδημα των τοπικών κοινωνιών.
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Μαζί µε τον Αγρότη
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ συστήνει Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί
πρέπει οι κοινότητές μας να παραμείνουν παραγωγικές και
ζωντανές. Γιατί θέλουμε οι νέοι να μην εγκαταλείπουν τα χωριά μας
και να μην ερημώνει η περιφέρειά μας.
Η ανασυγκρότηση της κοινωνίας της υπαίθρου, το ξαναζωντάνεμα
των χωριών ή έστω η συγκράτηση του εναπομείναντος πληθυσμού
θα πρέπει να είναι Εθνική και όχι μόνο Αυτοδιοικητική υπόθεση και
να στοχεύει στην αύξηση του εισοδήματος και στην βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ενώ χιλιάδες στρέμματα παραμένουν μη αρδευόμενα και μη αποδοτικά αφού δεν μπορούν οι αγρότες
να προβούν σε δυναμικές καλλιέργειες απαιτητικές σε νερό, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού
διέρχονται κάθε χρόνο δίπλα από τα χωράφια τους και χάνονται στη θάλασσα.
Ο όγκος αυτού του πολύτιμου νερού για τους αγρότες είναι τόσο μεγάλος που συνήθως δημιουργεί και
πλημμυρικά φαινόμενα.
Ενώ αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας «τρέχουν» Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 που χρηματοδοτούν εγγειοβελτιωτικά έργα, δίνοντας προτεραιότητα
στην κατασκευή φραγμάτων και λιμνο-δεξαμενών για άρδευση.
Δεσμευόμαστε: Να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη αγροτικών έργων υποδομής μέσα από Προγράμματα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:
Εκπονούμε συνολική μελέτη άρδευσης των μη αρδευόμενων επαρκώς περιοχών όλων των χωριών
με σκοπό την χωροθέτηση και κατασκευή φραγμάτων - λιμνοδεξαμενών και συλλογικών δικτύων
άρδευσης, όπως για παράδειγμα την ανακατασκευή και την μεγέθυνση του υπάρχοντος μικρού
φράγματος του Μοσχοποτάμου.
Προχωρούμε στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων netmetering από το Δήμο για τη μείωση του
κόστους της ενέργειας που καταβάλουν οι αγρότες για τη λειτουργία των γεωτρήσεων και των
αντλιοστασίων άρδευσης.
Κατασκευάζουμε τεχνικά έργα στο αγροτικό οδικό δίκτυο και ασφαλτοστρώνουμε τους κύριους
αγροτικούς οδικούς άξονες με προτεραιότητα τον αριθμό των εξυπηρετούμενων καλλιεργειών, των
αγροτο - κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και τη σύνδεση των οικισμών και αγροτικών περιοχών.
Υλοποιούμε άμεσα έργα συντήρησης και οδοστρωσίας αγροτικών δρόμων και στην καλλιεργητική
περίοδο εκπονούμε πρόγραμμα συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου.
Συγκροτούμε συνεργεία καθημερινής επιφυλακής για αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων
και των δικτύων άρδευσης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Ενισχύουμε και υποστηρίζουμε τους ΤΟΕΒ όπου λειτουργούν.
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ο Δήμος θα συνδράμει στη συνεργασία και στη συλλογική δράση των
αγροτών με:
Τη στελέχωση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου
Κατερίνης με το κατάλληλο προσωπικό (γεωτεχνικούς,
γεωπόνους, μεσογεωπόνους, γεωλόγους, ιχθυολόγους,
κτηνιάτρους κλπ.) που να προσφέρουν One shop stop,
υπηρεσίες, πληροφορίες και γνώσεις στους αγρότες μας αλλά
και διερεύνηση τρόπων για την ουσιαστική και αποτελεσματική
αξιοποίηση τους μέσω Αγροτικού ΕΣΠΑ.
Την άμεση και ουσιαστική ενεργοποίηση των
καταγεγραμμένων πρωτοβάθμιων αγροτικών, κτηνοτροφικών,
αλιευτικών κλπ συνεταιρισμών του Δήμου Κατερίνης, και
ιδιαίτερα την ενεργοποίηση της σχέσης συνεργασίας του Δήμου
Κατερίνης με το μέλλον του τόπου μας, τους Νέους Αγρότες μας.
Τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων ειδικά για τους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς μας, σε
συνεργασία με φορείς του χώρου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατ' επιλογή σε περιοχές του
Δήμου (ορεινών, ημιορεινών κλπ), σε συνεργασία με το κάθε Κοινοτικό συμβούλιο που θα
καταγράφει την ιεράρχηση των προβλημάτων του τομέα.
Την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής και έγκαιρης ενημέρωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων και
αλιέων Δημοτών Κατερίνης, μέσω του Δημοτικού Ραδιόφωνου Κατερίνης με σειρά εκπομπών.
Καθιέρωση Δελτίου Καιρού για τους Αγρότες μας σε ημερήσια βάση και σε καθιερωμένες ώρες και
ζώνες του προγράμματος. Ουσιαστική αξιοποίηση και αναβάθμιση του επίσημου site του Δήμου
Κατερίνης προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων του
Δήμου μας, με διαδραστικές (interac ve) δράσεις.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πέρα από την αναγκαία αξιοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών μορφών μάρκετιγκ ο Δήμος θα
συμβάλει στην ζωντανή προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στηρίζοντας εκδηλώσεις όπως:
Διοργάνωση ετήσιας Γιορτής προϊόντων της γης του Δήμου μας (Ακτινιδίου, Κρασιού, Τσίπουρου,
Τσάι του Βουνού, Κερασιού) σε συνεργασία με τους λειτουργούντες δραστηριοποιημένους φορείς
εμπορίας του Δήμου Κατερίνης πρωτίστως, αλλά και της Πιερίας, σε συνεργασία με πολιτιστικούς
συλλόγους. Κατά την διάρκεια της Γιορτής, οργάνωση ενημερωτικών ομιλιών από εξειδικευμένους
επιστήμονες, ειδικούς κλπ, με στόχο και σκοπό την ανάδειξη του προϊόντος, την αύξηση της
επισκεψιμότητας στην περιοχή και την τόνωση των επαγγελματιών μας.
Τοπικά Σύμφωνα, Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα. Η ψαλίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει
καταγεγραμμένο κόστος στην Ελλάδα 5 έως 8 φορές την αξία του αρχικού προϊόντος. Ο σημερινός
Δήμος έχει επαρκή καταναλωτική δύναμη για να στηρίξει Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα. Θα
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μειώσει τις τελικές τιμές, θα αυξήσει τις τιμές των αγροτικών
προϊόντων στον παραγωγό, θα αυξήσει την απασχόληση (συσκευασία
κλπ) στον αγρότη, θα δημιουργήσει εναλλακτική
πολυαπασχόληση στους αγρότες, θα φέρει κοντά τους αστούς
- καταναλωτές με τους αγρότες, θα ενισχύσει την τοπικότητα.
Αξιοποίηση των παραγόμενων τοπικών αγροτοκτηνοτροφικών
προϊόντων του Δήμου Κατερίνης και της Πιερίας εν γένει στα
τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Δήμου
μας πρωτίστως (κηπευτικά, τομάτες, επιτραπέζια σταφύλια,
ακτινίδια, τσάι Ολύμπου (scar ca sideri s), κρασιά, τσίπουρα
κλπ.
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Αποκτούµε Τουριστικό προφίλ
Ένα νέο σχέδιο για τον τουρισμό, ένα Στρατηγικό Σχέδιο (master plan) για τη συνολική και
πολύπλευρη τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας με τρεις κεντρικούς στόχους:
Στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου,
Στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών,
Στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και την βελτίωση των δημοτικών και κρατικών
υποδομών.
Για το σκοπό αυτό η ΕΚΚΙΝΗΣΗ συστήνει την Αντιδημαρχία Τουρισμού, με σκοπό την προώθηση του
τουριστικού μας προϊόντος και την ανάπτυξη πολιτικών προσέλκυσης τουριστών σε συνεργασία με
τους τοπικούς φορείς.
Η μεγάλη οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στον τόπο μας δεν αντιμετωπίστηκε με την
σοβαρότητα και τη σημασία που της αξίζει.
Το κεφάλαιο του τουρισμού παραμένει μέχρι και σήμερα σαν μία υπόθεση που αφορά κύρια και
σχεδόν αποκλειστικά τους ιδιώτες του κλάδου και λιγότερο ή σχεδόν καθόλου τους φορείς της
Αυτοδιοίκησης και του Κράτους.
Οι αποσπασματικές πρωτοβουλίες που πάρθηκαν κατά καιρούς δεν έφεραν αποτελέσματα όπως
αποδεικνύουν μία σειρά υπομνημάτων του Τουριστικού Κλάδου προς κάθε αρμόδιο με ουσιαστικές
παρατηρήσεις, δίκαια παράπονα και σωστές υποδείξεις.
Το νέο σχέδιο για τον Τουρισμό που θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης του συνόλου των
ενδιαφερόμενων φορέων, των όμορων δήμων, της Περιφέρειας, μεταξύ των άλλων να προβλέπει για
τους κύριους υπάρχοντες τουριστικούς προορισμούς που είναι οι παραλίες του δήμου μας και τα
Πιέρια, τα παρακάτω:

ΑΜΕΣΑ
Εξασφάλιση της απρόσκοπτης διόδου πρόσβασης στις ακτές.
Εξασφάλιση πρόσβασης, χώρων αποδυτηρίων, προσωπικής υγιεινής των ΑμεΑ στις ακτές του
δήμου μας.
Τοποθέτηση περιπτέρων πληροφοριών (INFO KIOSK) στις πλατείες, όπου θα μπορούν οι
επισκέπτες - τουρίστες να παίρνουν πληροφορίες π.χ. Φεστιβάλ Ολύμπου, Αρχαιολογικοί χώροι
Πιερίας, παράλληλες εκδηλώσεις.
Δημιουργία χάρτη ξενοδοχείων του Δήμου και ανάρτηση του σε ειδικές προθήκες σε κεντρικά
σημεία, για την πληροφόρηση των επισκεπτών που έρχονται την περιοχή μας. Διανομή σε
ξενοδοχεία και χώρους που επισκέπτονται τουρίστες.
Δημιουργία χάρτη με τα τουριστικά αξιοθέατα του Δήμου, που θα τοποθετηθεί σε ειδικές
προθήκες σε κεντρικά σημεία, για την πληροφόρηση του επισκέπτη, ενώ θα διανεμηθεί επίσης σε
χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.
Ολοήμερη παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, στους τουριστικούς προορισμούς κατά την
περίοδο αιχμής.
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Μέριμνα για τη λειτουργία νέων δημοτικών χώρων υγιεινής.
Καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων με καινούρια - στεγανά οχήματα κατά τις βραδινές
ώρες ΜΕΤΑ τη 1.00 και αύξηση του αριθμού των επιστήλιων κάδων.
Ονοματοδοσία οδών, όπου δεν υπάρχει και αντικατάσταση των κατεστραμμένων επιγραφών
οδών.
Δημιουργία φυλασσόμενου χώρου στάθμευσης λεωφορείων και ιδιωτικών αυτοκινήτων κατά την
περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας και αποτροπή μακροχρόνιας στάθμευσης οχημάτων εντός των
ορίων των τουριστικών οικισμών (Παραλία, Ολυμπιακή Ακτή, Κορινός).
Επισκευή και συντήρηση των αποχετευτικών δικτύων των παραλιακών οικισμών και αναβάθμιση
της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού του Κορινού.
Σύνδεση των παραλιακών επιχειρήσεων με τον Βιολογικό Καθαρισμό Κορινού.
Συνεχής καθαρισμός των ακτών, των πλατειών και των οδών. Καλλωπισμός των σημείων εισόδου
στους οικισμούς και των πλατειών.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
Συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών αλλά και της αντιπλημμυρικής
προστασίας των οικισμών με την εκπόνηση συνολικής μελέτης και την ένταξη για χρηματοδότηση
των έργων στο ΕΣΠΑ.
Άμεση προτεραιότητα μας η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΡΙΝΟΥ. Τα
έργα υποδομής θα ξεκινήσουν άμεσα μόλις η
δικαστική απόφαση επιτρέψει τη συνέχιση των
εργασιών. Θα διενεργηθεί έλεγχος και έρευνα
για τα κονδύλια που διαχειρίστηκε η
επιχείρηση της Ολυμπιάδας. Πρώτης
προτεραιότητας έργο για το Δήμο Κατερίνης και
το τουριστικό της προϊόν.
Περιφερειακός Κορινού. Παρουσιάζει εικόνα
εγκατάλειψης. Άμεσα οι εργασίες
φωταγώγησης, πεζοδρόμησης, τοποθέτηση
διαχωριστικών.
Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και
ενίσχυση του Αλιευτικού Καταφυγίου της
Παραλίας την αναβάθμισή του και την αξιοποίηση της
χερσαίας ζώνης με χρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία του ΕΣΠΑ.
Συνεργασία με την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για την προστασία της ποιότητας των
υδάτων του Θερμαϊκού Κόλπου και τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποφυγή της ανεξέλεγκτης
ρήψης υγρών και στερεών αποβλήτων στα κανάλια της περιοχής.
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Συνεργασία με την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για τη βελτίωση του κύριου οδικού
δικτύου πρόσβασης προς το Ελατοχώρι και τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Χιονοδρομικό
Κέντρο.
Συνεργασία με όλους τους φορείς της Πιερίας που εμπλέκονται με τον τουρισμό, για να
καταστήσουμε θεσμό τη φιλοξενία και την ενημέρωση των διαμορφωτών της ευρωπαϊκής και
ελληνικής τουριστικής αγοράς (δημοσιογράφους, ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες),
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας.
Μελέτη επέκτασης των πεζοδρόμων στην παραλιακή ζώνη την τουριστική περίοδο και μετατροπή
τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας την υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου.
Ανάπλαση της παραλιακής οδού από Κορινό έως Ολυμπιακή Ακτή με φωτισμό, ποδηλατόδρομο,
ζώνες περιπάτου.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Η Εκκίνηση θεωρεί απαραίτητη και αυτονόητη τη συμμετοχή του Δήμου σ΄ όλες τις μεγάλες τουριστικές
εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.
Συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς του τουρισμού για την προώθηση άλλων μορφών
εναλλακτικού τουρισμού (οικολογικός, αθλητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, περιπέτειας,
συνεδριακός κλπ.) με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου:
 για τα εκατοντάδες ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα δεκάδες ξενοδοχεία,
 για την διάχυση των οικονομικών ωφελειών σε περισσότερες περιοχές του Δήμου
 και για την προβολή της τοπικής κουζίνας με τη χρήση των εξαιρετικών παραμελημένων τοπικών

προϊόντων.
Προτείνουμε
Τη Δημιουργία Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου με γήπεδο ποδοσφαίρου και υποδομές προκειμένου να
φιλοξενούνται ομάδες προετοιμασίας στη χειμερινή περίοδο στο Ελατοχώρι.
Προβολή προώθηση ορειβατικών διαδρομών και ανάδειξη μονοπατιών στα Πιέρια ορη.
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Επιχειρηµατικότητα
Ο δήμος Κατερίνης θα καταστεί σύμμαχος και όχι ένα γραφειοκρατικό γρανάζι που αποτρέπει και
ταλαιπωρεί κάθε νέο επιχειρηματία, επαγγελματία ή παραγωγική διαδικασία.
Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για το δήμο Κατερίνης, θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί
δυναμικά η Κατερίνη και να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας τις κατάλληλες
συνθήκες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επενδύουμε στην Τοπική Δημιουργική Οικονομία, ένα μοντέλο οικονομίας που κερδίζει έδαφος στο
εξωτερικό και στοχεύει στην ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς
με σύμμαχο τον ίδιο το δήμο που παρέχει τη δυνατότητα προβολής, προώθησης και ενίσχυσης τέτοιων
πρωτοβουλιών.
Φορείς όπως το Επιμελητήριο Πιερίας, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, το
Εργατικό Κέντρο και οι Επαγγελματικές Ενώσεις του Τουρισμού μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά
μαζί με την δημοτική αρχή στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων
εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο δήμος θα είναι αρωγός και σύμμαχος στους ανθρώπους που καθημερινά
αγωνίζονται και παράγουν στο χωράφι, στη βιοτεχνία, στο εργοστάσιο, στον τουρισμό και σε κάθε
επιχειρηματική πρωτοβουλία που δημιουργεί θέσεις εργασίας.
Ο τόπος έχει ανάγκη από δράση που θα αποβλέπει στην αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Ο δήμος μας μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:
Τη δημιουργία Οργανωμένου χώρου Εγκατάστασης επιχειρήσεων σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Πιερίας και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και του νομού. Στους
οργανωμένους αυτούς χώρους θα μπορούν να εγκατασταθούν κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική
δραστηριότητα χαμηλής όχλησης καθώς και επαγγελματικά εργαστήρια.
Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εφαρμογή διαδικασίας μιας στάσης για αδειοδότηση
νέων επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν στο δήμο.
Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανάδειξη και
βελτίωση των υφισταμένων υποδομών της κεντρικής αγοράς του δήμου μας.
Τη διοργάνωση δοκιμασμένων και επιτυχημένων πρακτικών σε συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς και το Επιμελητήριο Πιερίας για την ενίσχυση και τόνωση της τοπικής αγοράς, πχ. ειδικές
εκδηλώσεις, θεματικοί εμπορικοί δρόμοι ή σημεία.
Την τοποθέτηση κωδικών πληροφόρησης (QR Marks) σε σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα
(Κατερίνη, Παραλιακή ζώνη, Χιονοδρομικό Ελατοχωρίου κ.λ.π.)
Εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την
κατάρτιση.
Αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων και παραδειγμάτων καλών πρακτικών.
Η «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» οραματίζεται να οργανώσει και να υλοποιήσει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων
επιχειρηματικότητας, με τους αρμόδιους φορείς, τα οποία θα συνδυαστούν με εξατομικευμένη
βοήθεια προς τους νέους από έμπειρους επιχειρηματίες / μέντορες.
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Υγεία - Πρόνοια - Εθελοντισµός
Η «Εκκίνηση» προχωρά στη σύσταση Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας κι
Αλληλεγγύης (Ε.ΚΠ.Α) με σκοπούς α) την αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων διαβίωσης, υγείας,
καθημερινότητας και κοινωνικής επανένταξης τα οποία αντιμετωπίζουν δεκάδες συμπολίτες μας ως
προς την πρόσβασή τους σε δομές υγείας, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα και στέγη
καθώς και προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού β) την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και συμμετοχή
των δημοτών σε θέματα και δράσεις προσφοράς στην πόλη και τους δημότες με απώτερο σκοπό την
ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ενισχύει, συνδράμει και υποστηρίζει επικουρικά όμως ουσιαστικά τις εθελοντικές ομάδες
πολιτών, τα κοινωνικά κινήματα, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τα σωματεία του τόπου μας.
Υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ομάδων που πρωτοπόρησαν πανελλαδικά και μας έκαναν να
αισθανθούμε περήφανοι με τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες τους για την προσφορά στον συνάνθρωπο και
στις τοπικές κοινωνίες. Δίνουμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΞΙΑ στους ανθρώπους που παράγουν Υπεραξίες και
ενεργό Κοινωνικό Κεφάλαιο για τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος με το Κοινωνικό
Φροντιστήριο και το καθημερινό συσσίτιο, η Εθελοντική Ομάδα
Δράσης Ν. Πιερίας με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό
Φαρμακείο και τις δομές του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, η
Ποδηλατική Από-δραση Πιερίας με την Ποδηλατική Παιδεία στα
σχολεία, η Διασωστική Ομάδα Πιερίας με τις συνεχείς εκπαιδεύσεις
των δημοτών και την αποτελεσματικότητά της σε θέματα Πολιτικής
Προστασίας είναι μερικά από τα πολλά παραδείγματα ανιδιοτελούς
προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1. Ιδρυση Δημοτικού Κέντρου Αλληλεγγύης (ΔΗ.ΚΕ.Α) με σκοπό την
καταγραφή, την απογραφή μα κυρίως την ενημέρωση και την
συμβουλευτική προσέγγιση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
2. Σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς, εκκλησία και εθελοντικές ομάδες, τη δημιουργία μίας και
ενιαίας «Δημοτικής Ηλεκτρονικής Τράπεζας Εθελοντών». Οι δημότες ενημερώνονται, προτείνουν,
συναποφασίζουν και αν επιθυμούν δηλώνουν, σε ποιες εθελοντικές δράσεις θα ήθελαν να
συνεισφέρουν. Η πλατφόρμα αποτελεί μια τεράστια βάση δεδομένων η οποία θα ξεκινάει από τις
δράσεις που θα υλοποιούνται από το Δήμο Κατερίνης και θα καταλήγει σε ένα τεράστιο αριθμό
ενεργών εθελοντών που προτίθενται να βοηθήσουν σε κάθε δράση ξεχωριστά.
Η Κοινωνία των Πολιτών ενισχύεται, ο ρόλος της αναβαθμίζεται και η φωνή της ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ακούγεται
και συνυπολογίζεται.
Οι δημότες συμμετέχουν με αίσθημα υπευθυνότητας και η φιλοσοφία πως όλοι μαζί μπορούμε να
αλλάξουμε την εικόνα της πόλης ενισχύεται.
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Η εθελοντική προσφορά ανταμείβεται. Ο Δήμος Κατερίνης θα παρέχει βεβαιώσεις στους εθελοντές,
ενισχύοντας το επαγγελματικό τους βιογραφικό.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
3. Μέσω ειδικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη βοήθεια εξωτερικών ειδικών
συνεργατών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων ο Δήμος Κατερίνης ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ενημερώνει,
εξειδικεύει και ενισχύει τους ενδιαφερόμενους συλλόγους και φορείς, παρέχοντάς τους το πολύτιμο
εργαλείο της γνώσης και της πληροφόρησης προκειμένου να διεκδικήσουν, μεμονωμένα ή και με τη
συνδρομή του Δήμου, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα με σκοπό την αύξηση της ποιότητας
των υπηρεσιών τους στον πολίτη. Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη αύξηση θέσεων
εργασίας.
Δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους από 18 έως 30 ετών να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό
Σώμα Αλληλεγγύης» που αποτελεί τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η
ΕΚΚΙΝΗΣΗ υιοθετεί. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 - 30 να προσφέρουν
εθελοντικά ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε
όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, απευθύνεται και σε οργανωμένα σύνολα νέων που επιθυμούν να
υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια εθελοντισμού, αλληλεγγύης ή πρακτικής άσκησης.
Η «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» προτείνει τη δημιουργία «Εθελοντικής Ομάδας Περιβάλλοντος». Η ομάδα θα
συμμετέχει σε περιβαλλοντικά Προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου
μας και των μαθητών μας, σε συνεργασία με την Α’ βαθμια και Β’ βαθμια εκπαίδευση γύρω από τη
σωστή διαχείριση του νερού, τη μόλυνση του περιβάλλοντος την προστασία του θαλάσσιου
οικοσυστήματος, την ανακύκλωση συσκευασιών αλλά και τη μείωση της πλαστικής σακούλας. Οι
παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με επίσημους περιβαλλοντικούς φορείς.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
4. Την Ενοποίηση των υφισταμένων ηλεκτρονικών αρχείων των ωφελούμενων των κοινωνικών
υπηρεσιών. Η ενοποίηση των αρχείων του Κέντρου Αλληλεγγύης, των προνοιακών επιδομάτων, των
δικαιούχων βιβλιαρίων κοινωνικής πρόνοιας και των φιλοξενουμένων στους ξενώνες θα εξορθολογήσει
τη διαχείριση των αιτημάτων και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των επιμέρους
παρεμβάσεων.
Σημαντική συμβολή στην υλοποίηση του κοινωνικού έργου του Δήμου θα έχουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι
συνεργασίες με:
 Δημόσιους φορείς όπως τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Εσωτερικών με

τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα.
 Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (εταιρείες τροφίμων και βασικών αγαθών κατανάλωσης)

στο πλαίσιο των δράσεων τους για την ΕΚΕ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 Επιστημονικά ιατρικά σωματεία που παρέχουν εθελοντικά δράσεις ενημέρωσης του κοινού, αλλά

και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
 την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας
 την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος
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 τις πρωτοβουλίες των πολιτών που αναπτύχθηκαν στις γειτονιές της Κατερίνης.

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύτιμη εμπειρία στην οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου θα αντλείται από τη συμμετοχή του Δήμου στα δίκτυα EUROCITIES,
100 Resilient Ci es, European Social Forum καθώς επίσης και με
μεμονωμένους Δήμους όπως το Παρίσι το Άμστερνταμ και το
Ρότερνταμ.
Εθελοντικές Δράσεις ευαισθητοποίησης & κινητοποίησης σε
θέματα αναπηρίας.
Εκπαίδευση της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας και
καταπολέμησης των διακρίσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
5.

α) Οργάνωση δράσεων παρέμβασης στην κοινότητα για
θέματα αναπηρίας.
β) Καλή συνεργασία και δικτύωση φορέων στο πλαίσιο της
υλοποίησης προγραμμάτων για την κατανόηση της διαφορετικότητας.
γ) Ενημέρωση της κοινότητας για την αναπηρία μέσα από δράσεις δημοσιότητας.
 Ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία, άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 Αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας.
 Κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους διαβίωση.

Υλοποίηση Εθελοντικών Δράσεων Δημοσιότητας (δράσεις εξοικείωσης με την αναπηρία, ημερίδες
ευαισθητοποίησης, κυκλοφορία έντυπου ενημερωτικού υλικού).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στόχος μας, η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των οικονομικά αδύναμων
συμπολιτών μας από την στέρηση των βασικών αγαθών για αξιοπρεπή διαβίωση.
Χρέος μας η αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών κοινωνικών προγραμμάτων για τη
δημιουργία ενός τοπικού κοινωνικού δικτύου που θα προστατεύει τους οικονομικά αδύναμους
συνδημότες μας, τους συνανθρώπους μας με ειδικές ικανότητες, την Τρίτη ηλικία, τις εργαζόμενες
μητέρες τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους κατοίκους των απομακρυσμένων κοινοτήτων και τους
πολίτες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Ενέργειες - Πολιτικές Πρωτοβουλίες - Δράσεις
Η δική μας δέσμευση για την Πρόνοια, τις Κοινωνικές Δομές, την Υγεία και την Αλληλεγγύη είναι
συγκεκριμένη.
Μείωση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς.
Λειτουργία παιδικού σταθμού για οικογένειες που εργάζονται απογευματινή βάρδια (3 - 9 μ.μ.)
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Εκσυγχρονισμός δημοτικού παιδικού σταθμού με υποδομή και προσωπικό που θα φιλοξενεί παιδιά
με ειδικές ικανότητες.
Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά με Αυτισμό.
Προχωρούμε σε μείωση δημοτικών τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Διευρύνουμε τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος μέσα από τις δομές που χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων, κ.λ.π.). Προτείνουμε τη δημιουργία 2ου ΚΔΑΠ ΑμεΑ και επάνδρωση του υπάρχοντος
για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Υπηρεσία για εφήβους με παραβατική Συμπεριφορά σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας
Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης
Συνταγογράφηση στα υφιστάμενα ΚΑΠΗ & δομές του Δήμου για την διευκόλυνση των δημοτών.
Εφαρμόζουμε νέα προγράμματα απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα ΚΑΠΗ. Εκμάθηση
παραδοσιακών χορών στα άτομα Τρίτης ηλικίας. Συνεχείς ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία
με τον Ιατρικό κόσμο της Κατερίνης για θέματα υγείας, ευεξίας, κανόνων διατροφής.
Στηρίζουμε πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα των εθελοντών πολιτών, των φορέων με κοινωνικό
έργο και της Εκκλησίας όπως στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Κοινωνικό Φαρμακείο, στο Κοινωνικό
Ιατρείο καθώς και στην εξασφάλιση στέγης και συσσιτίου για κάθε συνάνθρωπο.
Τοποθετούμε Απινιδωτές σε πολυσύχναστα σημεία στην Κατερίνη, δημαρχείο, πεζόδρομο, πάρκο,
κεντρικές πλατείες παραλιακών και απομακρυσμένων ορεινών κοινοτήτων, Χιονοδρομικό
Ελατοχωρίου. Παράλληλα, σε συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης εκπαιδεύουμε για τη
χρήση τους, τους εργαζόμενους σε αντίστοιχες δομές του Δήμου (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ).
Ενισχύουμε το γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης.
Η πρόσβαση και η μετακίνηση των συμπολιτών μας με κινητικές δυσκολίες, χωρίς εμπόδια στα
πεζοδρόμια και στις διαβάσεις δεν είναι υποχρέωση, είναι καθήκον. Άμεσα προχωρούμε σε
παρεμβάσεις σε όλα τα Δημοτικά κτίρια όπως η δημοτική βιβλιοθήκη ή άλλες υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας που δεν έχουν πρόσβαση για ΑμεΑ .
Τοποθετούμε άμεσα προστατευτικά σε διαβάσεις πεζών και ράμπες ΑμεΑ στην πόλη της Κατερίνης.
Ενισχύουμε το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για ψυχοδραστικές ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ).
Προτείνουμε τη σύνδεση της υφιστάμενης δομής του Κέντρου Συμβουλευτικής Κακοποιημένων
γυναικών και παιδιών με τη δημιουργία χώρου βραχυχρόνιας στέγασης - φιλοξενίας.
Συνεργασία και ενίσχυση των συλλόγων καρκινοπαθών προκειμένου να διευκολύνουμε την
μεταφορά των ασθενών που έχουν ανάγκη/οικονομική αδυναμία προς τα κέντρα χημειοθεραπείας
Θεσσαλονίκης και Λάρισας.
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Παιδεία - Νεολαία

Παιδεία - Νεολαία
Οι νέοι βρίσκουν σημεία ταύτισης στο δήμο τους
Στόχος της «ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» είναι μέσα από τη συμμετοχή, οι νέοι να αγαπήσουν το δήμο και να
αναπτύξουν αίσθημα οικειότητας αλλά και ευθύνης προς αυτόν.
Σχολικές υποδομές:
Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανέγερση του κτιρίου για τη στέγαση του Νέου Μουσικού
Σχολείου Κατερίνης. Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ όπου αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου
Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, αυτό που μένει είναι να «τρέξουν» όλες οι διαδικασίες
Ανέγερση νέου ενεργειακού κτιρίου για το 8ο δημοτικό σχολείο στο
σταθμό Κατερίνης επί της Πριάμου το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο
κατασκευαστικό έργο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Σβορώνου λόγω στατικού
προβλήματος που έχει διαπιστωθεί
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Κατερίνης (ΕΕΕΕΚ). Εξεύρεση νέου χώρου για την
ανέγερσή ενός σύγχρονου σχολείου που θα πληροί τις
σύγχρονες αντιλήψεις εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
Ανάπλαση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου & 5ου
ΓΕΛ Κατερίνης σε Κλειστό Δημοτικό Θέατρο (μέσω
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ).
Κατασκευή γυμναστηρίου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 3ο
ΓΕΛ / 3ο Γυμνάσιο.
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων που να ενώνουν το κέντρο της πόλης με κάθε σχολείο «Σχολικές
διαδρομές».
Πάρκο για skateboard και inline skates το οποίο θα έχει διάφορες ράμπες με διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας στο οποίο θα μαζεύονται οι fan του είδους. Ο χώρος αυτός θα παραδοθεί άβαφος
αφήνοντας τα παιδιά που ασχολούνται με αυτά να εκφραστούν όπως νομίζουν μέσα από τα graﬃ
τους.
Δράσεις Νεολαίας:
Συμμετοχή και ενίσχυση του προγράμματος Κινητικότητας μεσω προγραμμάτων Erasmus,
προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ευρωπαικές χώρες
Οργάνωση «Διεθνούς Μαθητικού - Φοιτητικού Φεστιβάλ Παραδοσιακού Τραγουδιού».
Διοργάνωση «Διεθνούς Μαθητικού Φεστιβάλ Μπάντας» (σε συνεργασία με τα Ωδεία και το
Μουσικό Σχολείο Κατερίνης)
Διοργάνωση «Μαθητικού - Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ» για άτυπες ομάδες μαθητών με κινητικά
προβλήματα με τίτλο: «ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙΝΟΠΡΑΓΙΑ»
Δημιουργία προγραμμάτων Εκμάθησης «Πρώτων Βοηθειών» σε όλα τα σχολεία για μαθητές και
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εκπαιδευτικούς του Δήμου. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους
αντίστοιχους φορείς.
Οργάνωση Προγραμμάτων «Ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας».
Οργάνωση Προγραμμάτων «Κατά του Καπνίσματος» και «Σεξουαλικής Αγωγής» σε συνεργασία
με την «ΑΤΡΑΚΤΟ» και την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Υγείας Τμήμα Κατερίνης.
Εβδομάδα παρουσίασης των «Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» (Πολιτιστικών,
Περιβαλλοντικών και Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας) από τις αντίστοιχες μαθητικές ομάδες των
σχολείων του Δήμου.
«Οι γεύσεις ενώνουν τους λαούς» όπου οι πολυπολιτισμικές μαθητικές κοινωνίες μας ετοιμάζουν
και προσφέρουν δωρεάν εδέσματα της πατρίδας τους και του τόπου μας.
«Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση Τελειόφοιτων» μαθητών των Λυκείων του Δήμου Κατερίνης.
«Πανβαλκανική Συνάντηση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» με στόχο την ανάδειξη των
ταλέντων της βαλκανικής νεολαίας και την αδελφοποίηση των σχολικών μονάδων.
Δημιουργία Κοινής Ηλεκτρονικής Εφημερίδας των σχολείων του Δήμου Κατερίνης και των
αδελφοποιημένων σχολείων των πόλεων με το Δήμο μας (Maintal - Γερμανίας, Mousburg Αυστρίας, Αγίας Αικατερίνης – Σινά Αίγυπτος, Sorgut - Σιβηρίας) για την ανταλλαγή ειδήσεων και
απόψεων καθώς και την προβολή των δράσεων τους.
Δημιουργία ειδικής Ιστοσελίδας στο Δήμο, όπου οι Πρόεδροι των 15μελών Συμβουλίων των
μαθητικών κοινοτήτων θα μπορούν να αποστέλλουν τις προτάσεις τους, τις επιθυμίες τους, τις
παρατηρήσεις τους σχετικά με τη λειτουργία της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
Προκήρυξη Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά (έργα
τέχνης, ενδύματα, κατασκευές, εικαστικά).
Κατασκευή και πέταγμα αερόστατου από τους μαθητές κατά μήκους του «ΛΕΥΚΟΥ» ποταμού
(Πέλεκας) τον μήνα Απρίλιο σε υπόμνηση του γεγονότος της καθοριστικής για τον Ελληνισμό μάχης της Πύδνας, Ιούνιος το 168 π.Χ., - σε συνεργασία με την αερολέσχη Κατερίνης.
Μυθολογικά παιχνίδια. Τα Παιχνίδια είναι ενταγμένα σε θεματικούς κύκλους όπως: «Οι 12 άθλοι
του Ηρακλή», «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα», «Οι περιπέτειες του Θησέα», «Οι μύθοι του
Αισώπου» κτλ. και απευθύνονται σε μαθητές - φοιτητές και άτυπες ομάδες και μπορούν να
πραγματοποιηθούν το μήνα Σεπτέμβρη σε παραλιακή περιοχή του Δήμου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την Ίδρυση δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων Νεολαίας.
Η «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» επιθυμεί τη δημιουργία ενός συμμετοχικού θεσμού ο οποίος θα προσφέρει τη
δυνατότητα στη νεολαία και ειδικότερα στα οργανωμένα σύνολα νεολαίας να ενεργοποιηθούν στα
πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα δώσουμε παράλληλα τη δυνατότητα σε ομάδες νέων και
Οργανώσεις Νεολαίας – Μαθητικές, Φοιτητικές, Εθελοντικές, Κοινωνικές, Πολιτικές, Πολιτιστικές,
Περιβαλλοντικές καθώς και άτυπες ομάδες νέων - να έχουν ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους
αφορούν και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του Δήμου ή της Κοινότητάς τους. Οι νέοι
συνεπώς θα έχουν τη δυνατότητα να συζητούν, να εισηγούνται την υιοθέτηση διαφόρων θεμάτων και
κατά συνέπεια να επωφελούνται από την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων υποδομής
του Δήμου ή της Κοινότητάς τους.
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Πολιτισμός

Πολιτισµός
Στόχος μας η ποιοτική ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου σε κάθε
γειτονιά του Δήμου μας.
Οργανώνουμε πολυποίκιλες πολιτισμικές δραστηριότητες
δημιουργώντας ένα πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ο καθένας
μπορεί να αναζητήσει τα ενδιαφέροντά του. Υπαίθριες και
στεγασμένες εκδηλώσεις σε όλα τα σημεία του Δήμου όπως
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και
εικαστικών έργων των νέων τοπικών καλλιτεχνών του Δήμου μας με
σκοπό την ανάδειξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων της νεολαίας
του Δήμου μας.
Βασική της προτεραιότητα είναι η ποιοτική αναβάθμιση και η
δημιουργία νέων θεσμών, που θα προβάλουν τον πολιτισμό και τη
μοναδικότητα του Δήμου Κατερίνης.
Συνεργασία με Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου – Ολύμπια Εν Δίω και Εστία Πιερίδων Μουσών
Κατερίνης.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Αποπεράτωση του πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή των ΚΤΕΛ.
Επαναλειτουργία του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου.
Πύργος Λαζαίων: Αναστύλωση - Ανάδειξη - Ανάπτυξη (Μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).
Ανακήρυξη της Επανάστασης της Μηλιάς 1821 - 1822 σε Πανπιερική Εορτή.
Ανάδειξη Παλαιολιθικού Οικισμού Νεοκαισάρειας.
Ανάδειξη και επισκεψιμότητα αρχαιολογικού χώρου Πουδαίας με ανάπτυξη βυζαντινών δράσεων.
Ανάδειξη αρχαίου λατομείου Βρύας.
Δημιουργία Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Δράσεων με την επωνυμία «ΜΟΥΣΩΝ
ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ» στο σημερινό Πλατανόδασος.
Ανάδειξη και επισκεψιμότητα Παλαιολιθικού Οικισμού Αγίου Δημητρίου (σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας).
Πλήρως αναβαθμισμένη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κατερίνης. Μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών
εργαλείων, για την ψηφιακή αναβάθμιση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της πόλης της Κατερίνης, για
τη δημιουργία ξεχωριστής παιδικής βιβλιοθήκης, με απώτερο σκοπό σε βάθος 4ετίας τη
δημιουργία ενός δικτύου βιβλιοθηκών στην πόλη της Κατερίνης, του Κορινού, της Παραλίας, της
Ελαφίνας, της Πέτρας, των Πιερίων.
Δημιουργία Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και «Ίδρυση Δημοτικής Χαρτοθήκης» με έκθεση χαρτών
από τη συλλογή Μεγαλόπουλου (δωρεά).
Προτομή του Συνταγματάρχη Σβορώνου στην κεντρική πλατεία Σβορώνου.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
Οικολογία και Υγιεινή: Περιπατητικές διαδρομές στα Πιέρια, ανάδειξη των ιαματικών και των
φαρμακευτικών φυτών και της σπάνιας χλωρίδας των Πιερίων. Επίσης ανάδειξη του καταρράκτη
«Κρεμαστού» και δημιουργία πίστας αναρρίχησης και Καταρρίχησης καθώς και διαδρομών για
Mountain Bike.
Στα Round About να τοποθετηθούν προτομές ηρώων και ανθρώπων της διανόησης και της τέχνης
του τόπου μας
Ανάδειξη και προβολή του Εθίμου της Ρόκας στο Μοσχοπόταμο και στο Ελατοχώρι (σε
συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους)
Street Events - Υπαίθριες Εκδηλώσεις σε όλες τις συνοικίες της πόλης και την Περιφέρεια
Προτείνουμε όλα τα πέτρινα σχολεία των Δημοτικών Κοινοτήτων να μετατραπούν σε Εστίες και
Λέσχες Κινηματογράφου Ποιοτικών Προβολών.
Ανάδειξη του Προσκυνηματικού τουρισμού με προβολή των μοναστηριών τού Δήμου (Αγίου
Γεωργίου Ρητίνης, Αγίου Γεωργίου Κορινού κλπ.).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εντάσσουμε στα ανοιχτά αμφιθέατρα στην περιφέρεια, Ανοιχτό Αμφιθέατρο Κορινού, Κ.Αγιάννη,
Παλαιού Κεραμιδίου, θεματικά Φεστιβάλ και μουσικές, θεατρικές εκδηλώσεις.
Προτείνουμε να πραγματοποιηθούν Θεματικά Φεστιβάλ Jazz - Παραδοσιακών Χορών και διάφορες
Μουσικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις ερασιτεχνικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου και θεάτρου
Σκιών-, Φεστιβάλ με Λαϊκές Μπάντες κτλ.
Φεστιβάλ Βυζαντινών Χορωδιών στο Μητροπολιτικό Ναό και σε άλλους Ναούς του Δήμου.
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Αθλητισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η δωρεάν ή και με ελάχιστη συνδρομή πρόσβαση σε αθλητικούς χώρους σε κάθε δημότη, αποτελεί
κεντρική δέσμευση της δημοτικής μας παράταξης.
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ δίνει προτεραιότητα στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού λαμβάνοντας υπόψη:
Τη γεωγραφική ιδιομορφία του Δήμου (ορεινοί οικισμοί - παραλιακοί)
Τις υπάρχουσες υποδομές του Δήμου, τα δύο ΔΑΚ, τα γήπεδα, τα γυμναστήρια των σχολείων.
Τη δημιουργία νέων πολύμορφων λειτουργικών χώρων αθλητισμού, με αναχρηματοδότηση και
κυρίως αντλώντας κεφάλαια ΕΣΠΑ αντίστοιχων κωδικών.
Για το σκοπό αυτό:
Ανακαινίζουμε τα Α’ ΔΑΚ (γήπεδο Πιερικού) και Β’ ΔΑΚ (κολυμβητήριο) Κατερίνης και ταυτόχρονα
αξιοποιούμε στο έπακρο τον περιβάλλοντα χώρο τους για την ανάπτυξη νέων αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών έτσι
ώστε να προχωρήσει άμεσα η αδειοδότηση του κτιρίου και η άδεια λειτουργίας του. Ανάπλαση,
αναβάθμιση και αποκατάσταση - συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος
χώρου του Γυμναστηρίου που αποτελεί σημαντικό χώρο άθλησης για την πόλη μας. Αποκατάσταση
του φωτισμού της περιοχής πέριξ του γυμναστηρίου. Κατασκευή της πισίνας, εξωτερικών γηπέδων,
μπάσκετ, χάντμπολ, τένις, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, χώρων άθλησης. Χώροι στάθμευσης για τα
λεωφορεία που έρχονται από άλλες πόλεις. Οι χώροι άθλησης σε συνδυασμό με το κολυμβητήριο
θα υποδέχονται άτομα κάθε ηλικίας στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού και όχι μόνο, με
αθλήματα (τένις, μπάσκετ, κολύμβηση, handball, 5Χ5, όργανα γυμναστικής κλπ) συλλογικά ή
ατομικά για κάθε γούστο. Επιπροσθέτως μια πραγματικότητα αποτελεί η δημιουργία ενός
δημοτικού αναψυκτηρίου, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης των πολιτών, με τους χώρους του να
μπορούν να φιλοξενήσουν γονείς, παιδιά αλλά και ηλικιωμένους, αθλητές αλλά και τουριστικούς
επισκέπτες στο απώτερο μέλλον εάν υπάρξει κάποια στιγμή "οργανωμένο τουριστικό σχέδιο" για
την ευρύτερη περιοχή.
Δημιουργούμε «πάρκα τσέπης» σε κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις κοινότητες και τα χωριά
αυτόνομα στη μεμονωμένη χρήση από τους δημότες, με εναλλακτικές μορφές άθλησης
τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.
Τα περιφερειακά γήπεδα σε όλους τους οικισμούς και τις κοινότητες σε συνεργασία με τους
τοπικούς αθλητικούς συλλόγους λειτουργούν ως σημεία επιπλέον αθλητικών δραστηριοτήτων
ατομικών ή ομαδικών.
Ενισχύουμε τα προγράμματα εποχιακής αθλητικής δραστηριότητας στο δήμο μας. Καλοκαίρι με τα
προγράμματα θάλασσα και παιδί, θάλασσα στην τρίτη ηλικία και τη χειμερινή περίοδο με τα
προγράμματα εκμάθησης σκι, ορειβατικές δραστηριότητες σε ομαλές διαδρομές.
Αξιοποιούμε εναλλακτικούς - φιλικούς στο περιβάλλον τρόπους παραγωγής - κατανάλωσης
ενέργειας στους αθλητικούς χώρους (βιοκλιματικά - Φ/Β πάνελ - ηλιακοί συλλέκτες - γεωθερμία
κ.α) που συμβάλλουν και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
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ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ
Λειτουργία camp το καλοκαίρι στους χώρους άθλησης ανάλογα με το είδος του αθλήματος
συμμετοχής (αθλητισμός το καλοκαίρι) σε συνεργασία με συλλόγους.
Δημιουργία γραφείου Μαζικού Αθλητισμού στο Δήμο, που σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή
και τις δύο διευθύνσεις εκπαίδευσης μέσω του οποίου θα γίνεται η προώθηση των προγραμμάτων
μαζικού στα σχολεία όλων των βαθμίδων και επίσης προώθηση προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής σε
συνεργασία με τα Ειδικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και το ΚΔΑΠ της Μέριμνας
Παιδιού Κατερίνης
Συμμετοχή του γραφείου Μαζικού Αθλητισμού σε προγράμματα ενημέρωσης των δημοτών με
άλλους φορείς (Ιατρικός σύλλογος - Ερυθρός Σταυρός κ.α.) που άπτονται σοβαρών θεμάτων υγείας
π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, παχυσαρκία, ορμονικές διαταραχές στην μικρή ηλικία κ.α.
Απασχόληση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.
Καθιερώνουμε τον Μαραθώνιο Αγώνα Δρόμου Πιερίων.
Το Mud Run είναι μια κούρσα ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ σε ανώμαλο έδαφος που προωθεί
την ομαδικότητα και αποτελείται από μια διαδρομή μέγιστης απόστασης 5 χιλιομέτρων με
εμπόδια από λάσπη. Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, σε ειδική διαδρομή μαθητές έως 18 ετών
και ενήλικες από 18 ετών και άνω. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής αγώνας σε όλο τον κόσμο. Μπορεί
να πραγματοποιηθεί την περίοδο του Απριλίου - Μαΐου σε ορεινή περιοχή του Δήμου (π.χ.
Καρυές, Εξοχή, Καταλώνια κτλ.).
Πανελλήνιο - Παμβαλκανικό - Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Mountain Bike στην
ήδη υπάρχουσα εξαιρετική πίστα του Χιονοδρομικού Κέντρου του Ελατοχωρίου. Επίσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί και ο εξαιρετικά δημοφιλής αγώνας Mountain Bike σε χιόνια.
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Οικονοµικοί πόροι για το έργο µας
Οικονομικοί πόροι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο τα έσοδα που προέρχονται από τα
δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους.

ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020+2
Δεκάδες προσκλήσεις «έτρεξαν» και «τρέχουν» που απευθύνονται προς τους Δήμους για να
υποβάλουν προτάσεις έργων και δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ή σε Τομεακά - Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων.
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται να χρηματοδοτήσει
Την κατασκευή Αρδευτικών Φραγμάτων και Λιμενοδεξαμενών
Την επανακατασκευή κατεστραμμένων αρδευτικών δικτύων.
Τη χρήση νέων τεχνολογιών για την μείωση της σπατάλης του νερού.
Τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη μείωση του κόστους της ενέργειας για την
άρδευση.
Την ανάπλαση ανάδειξη οικισμών ή σημείων ενδιαφέροντος με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.
Την κατασκευή μικροέργων για την ύπαιθρο στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER
(ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων, την δημιουργία αιθουσών πολιτισμού και χώρων
αθλητισμού, την ενίσχυση δράσεων για την προβολή των παραδόσεων, για το περιβάλλον και τον
αθλητισμό).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δύναται να
χρηματοδοτήσει τις παρακάτω δράσεις:
Bελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης
και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη
συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της
ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.
Kατασκευή και εκσυγχρονισμός αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια
των αλιέων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον δύναται να χρηματοδοτήσει
τα μεγάλα έργα για την ύδρευση και την αποχέτευση,
τον τηλε-έλεγχο και την τηλεπαρακολούθηση των δικτύων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης
καθώς και την τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων,
τη διαχείριση και την επεξεργασία των απορριμμάτων,
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την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας των δημοτικών κτιρίων, των σχολικών συγκροτημάτων και των κλειστών γυμναστηρίων,
την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και την αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία δύναται να χρηματοδοτήσουν όλα τα έργα, τις
εφαρμογές και τις δράσεις για να καταστεί ο Δήμος «Έξυπνη Πόλη» σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας
του.
Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Στη διαφάνεια.
Στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και του επισκέπτη.
Στην ταχύτατη διάχυση της χρηστικής πληροφορίας.
Στην ηλεκτρονική αμφίδρομη επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο.

ΠΟΡΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δεκάδες δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
δικαιούχους και τους Δήμους, με σπουδαιότερες:
INTERREG 2014 - 2020
EQUALITY AND CITIZENSHIP
Horizon 2020 Erasmus κλπ.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δεκάδες πλέον και οι προσκλήσεις που «έτρεξαν» και «τρέχουν»
από τα Εθνικά προγράμματα για τους Δήμους όπως
Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτεί:
Σχολική στέγη
Αγροτική Οδοποιία
Ύδρευση, Αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς μικρών οικισμών
Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
Επανάχρηση εγκαταλειμμένων κτηρίων
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
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Το πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ χρηματοδοτεί:
Πιστοποίηση και κατασκευή παιδικών χαρών.
Αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων.
Ανακύκλωση και δράσεις για το περιβάλλον
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και εξοπλισμού κομποστοποίησης βιοαποδομήσιμων
απορριμμάτων.
Μελέτες χωροταξίας και πολεοδόμησης.
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