
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
α. Αγροτική παραγωγή  
 Άσκηση εποπτείας του ΤΟΕΒ  
 Ενημέρωση και εκπαίδευση αγροτών με την διοργάνωση ημερίδων  
 Φροντίδα και προστασία αδέσποτων ζώων 
 Συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία για την μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής 

υποδομής και τοπικής σημασίας που αφορούν  στη γεωργία  και ιδίως αυτών που σχετίζονται 
με την αγροτική οδοποιία τα εγγειοβελτιωτικά έργα  και τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων νέων αγροτών  
β. Άδειες εμπορίου και καταστημάτων  
 Μελέτη και εισήγηση  ρύθμισης θεμάτων εμπορικής  
δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων  
 Έκδοση αδειών  εμπορικών & επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
γ. Απασχόληση  – τουρισμός  
 Τήρηση  μητρώων και στοιχείων  που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του 

τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 
τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ). 

 Μέριμνα  για την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής  
 Σχεδιασμός, εισήγηση  και  εφαρμογή  τοπικών προγραμμάτων  δράσης και 

τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του 
Δήμου. 

 Μέριμνα  για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης   

 Μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου 
με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία 
μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. 

Προτάσεις  
 Υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης   της     αρμοδιότητας 

του ΤΟΕΒ στους Δήμους  
 Ολοκλήρωση της καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην άρδευση 

προκείμενης της βελτίωσης των δικτύων 
 Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης ενός μονίμου υπαλλήλου ΤΕ                        
                Ιχθυολόγου  για τις ανάγκες του γραφείου αλιείας –δεν έχει γίνει η μεταφορά 

προσωπικού που προβλέπονταν από τον Ν.3852/2010 από τις παλαιές Νομαρχίες   
 Είναι αναγκαία η καταγραφή όλων των γεωργικών,       
                      κτηνοτροφικών  εκτάσεων και καλλιεργειών καθώς και των   
                      υδατοκαλλιεργειών του νέου Καλλικρατικού Δήμου –υπάρχει σκέψη να 

εμπλουτιστεί το υπάρχον G.I.S. 
 Συνέχιση της συμμετοχής  του Δήμου Βέροιας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις 

και εισαγωγή καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την προώθηση του τουρισμού σε 
συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς των κλάδων τουρισμού 


