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Ευχές
του Δημάρχου Παιονίας
Αθανασίου Z. Λαπόρδα

Οι γιορτές στον Δήµο µας

“Οι άγιες ημέρες των
Χριστουγέννων ας γεμίσουν
με δύναμη, αγάπη και ομοψυχία
τις καρδιές όλων μας.
Εύχομαι ολόψυχα το νέο έτος να
μας χαρίσει υγεία, να μας φέρει
ευτυχία, αισιοδοξία, δύναμη
και ανθρωπιά”

Εορταστικό Δωδεκαήμερο στο Δήμο μας
Πιστός στο πνεύμα της εορταστικής περιόδου
και των παραδόσεών μας ο δήμαρχος Αθανάσιος Λαπόρδας δέχθηκε ευχές και άκουσε
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από
την Φιλαρμονική του Δήμου, εκπροσώπους του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Ποντοηράκλειας και ομάδας στρατιωτών της 33ης ΜΚ ΤΑΞ
που συνοδεύονταν από τον διοικητή της Πέτρο
Καραμανέα.

Την εορταστική περίοδο που διανύουμε θυμήζει απ’ άκρη σε άκρη ο δήμος.
Σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα έχει εγκατασταθεί εορταστικός φωτισμός. Εκδηλώσεις
πριν και μετά τα Χριστούγεννα στο πνεύμα
των ημερών προσετέθησαν στο χαρούμενο
Αξιούπολη 8-12-2014
κλίμα εορτασμού των Χριστουγέννων και της
έλευσης του νέου έτους 2014. Μια καινούργια
χρονιά που όλοι μας ευελπιστούμε και ευχόμεθα να φέρει την πολυπόθητη μεταστροφή στην
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οικονομία από την ύφεση στην ανάπτυξη, έτσι
ώστε σταδιακά να αρχίσουν να επουλώνονται
οι “πληγές” που προκάλεσε η οικονομική κρίση
και πρωτίστως αυτή της αύξησης της ανεργίας.
Το ξεκίνημα δόθηκε με την ανάπτυξη του
εορταστικού φωτισμού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου και με το ¨Άναμμα¨ των
Χριστουγεννιάτικων δέντρων σε Πολύκαστρο,
Αξιούπολη, Ευρωπό και Γουμένισσα στις 7 και
8 Δεκεμβρίου.
συνέχεια σελ. 2

¨Άναμμα¨ το οποίο συνδυάστηκε με την
πραγματοποίηση αντίστοιχων εκδηλώσεων με
την συμμετοχή σε αυτές της Φιλαρμονικής του
Δήμου, παιδιών από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία όπως στην Αξιούπολη (2ο Δημοτικό
Σχολείο, Νηπιαγωγείο) και Ευρωπό, που τραγούδησαν κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα άσματα,
όπως έπραξαν και τα μέλη των διαφόρων Συλλόγων ¨Ανατολικορωμυλιωτών¨ και ¨Ακριτών¨
στο Πολύκαστρο, ¨Γραμμάτων και Τεχνών¨ στην
Αξιούπολη, του ¨Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου¨ στον Ευρωπό και των ¨Παιόνων , ¨Διογένης
ο Σινοπεύς¨στην Γουμένισσα, που συμμετείχαν

στις εκδηλώσεις.
Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του «Χριστουγεννιάτικου Πάρκου» στο Πολύκαστρο, που λειτούργησε στην
Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας της πόλης μέχρι
τις 2 Ιανουαρίου σε καθημερινή βάση με ώρες
λειτουργίας από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 και από
τις 17:00 μέχρι τις 22:00 .
Σε αυτό ¨φιλοξενήθηκε¨ λούνα-παρκ, όπως και
χώροι εμπορικού ενδιαφέροντος με Χριστουγεννιάτικα είδη.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μουσικές συναυλίες από μουσικό διαδραστικό συγκρότημα

στις 28 Δεκεμβρίου στο Πολύκαστρο ενώ η αντίστοιχη που ήταν προγραμματισμένη να δοθεί
στη Γουμένισσασα στις 29 Δεκεμβρίου δόθηκε
το Σάββατο 4 Ιανουαρίου. Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμπεριελήφθηκε και το ¨ανέβασμα¨
μιας θεατρικής παράστασης από το υπαίθριο
Χριστουγεννιάτικο θέατρο ¨Σκανδαλιάρης και τα
Ξωτικά¨ με το έργο ¨Τα γενέθλια του Αι-Βασίλη¨
που θα δοθηκαν στις πλατείες ¨Ελευθερίας¨ και
¨Παύλου Μελά¨ σε Πολύκαστρο και Αξιούπολη
αντίστοιχα στις 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Συνάντηση του δηµάρχου µε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιµο
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε την Τρίτη 8
Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Αθανάσιος Λαπόρδας στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης όπου
συναντήθηκε με τον Παναγιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο.
Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης υπήρξε η κατάφορα
προκλητική ενέργεια των γειτονικού Δήμου Γευγελής
να αναγείρει μνημείο με το δεκαεξάκτινο αστέρι της
Βεργίνας και ένα άκρως προκλητικό χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας»
Ο Μητροπολίτης Άνθιμος ο οποίος είναι ένας από
τους μεγαλύτερους πολέμιους της προπαγάνδας της
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γειτονικής χώρας, δεν ήταν καλά ενημερωμένος για
το γεγονός και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά
με το θέμα.
Στην συνάντηση η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό
κλίμα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Παιονίας και το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκκλησία στην περιοχή μας.
Κλείνοντας ο Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης υποσχέθηκε ότι θα επισκεφτεί την Παιονία όπως επίσης και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Γουμενίσσης Αξιουπόλεως Πολυκάστρου και Γεφύρης
κ.κ. Δημήτριο.
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Πόλος έλξης για όλες τις εποχές

Ορειβατικό σκι στα Μεγάλα Λιβάδια

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, με πολύ μεγάλη
ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε από εδώ ψηλά από
τα Μεγάλα Λιβάδια, την ίδρυση Ομίλου Ορειβατικού
Σκι στα Μεγάλα Λιβάδια.
Τι είναι το ορειβατικό Σκι;
Είναι ένα πολύ δημοφιλές πλέον άθλημα στην
κεντρική και βόρεια Ευρώπη αλλά και σε πολλές
ορεινές περιοχές των Βαλκανίων.
Το άθλημα αυτό τα τελευταία χρόνια άρχισε να
αποκτάει πολλούς φίλους και στην Ελλάδα.
Ο ορειβάτης ανεβαίνει από δασικούς χιονισμένους
δρόμους και χιονισμένες πλαγιές με μικρή κλίση
προς τις κορυφές των βουνών, είτε φορώντας
χιονορακκέτες στα πόδια, είτε γλιστρώντας προς
τα πάνω με τα πέδιλα του σκι. (Υπάρχουν ειδικά
πέδιλα για ορειβατικό σκι, αλλά μπορεί κάποιος με
λίγο παραπάνω κόπο να ολισθήσει και με τα απλά
πέδιλα του σκι).
Η επιστροφή προς τα χαμηλά γίνεται πάντα με τα
πέδιλα του σκι είτε σε απάτητο είτε σε πατημένο
χιόνι. (Είτε με το ένα πέδιλο του σνοου-μπόρντ). Ο
εξοπλισμός για το ορειβατικό σκι κοστίζει σχετικά
λίγα χρήματα.

Το άθλημα αυτό είναι πολύ ευχάριστο και υγιεινό
για το σώμα.
Στα Μεγάλα Λιβάδια αυτό το άθλημα μπορεί
να ξεκινά με τα πρώτα καλά χιόνια στις αρχές του
Δεκέμβρη και να διαρκεί μέχρι το τέλος του Μάρτη.
Στην περιοχή Σέχοβο – Σιρίνα 4χλμ πιο ψηλά από
τα Μεγ.Λιβάδια όπου βρίσκεται από φέτος το πεδίο
των χειμερινών δραστηριοτήτων των Μεγ.Λιβαδίων
το χιόνι ξεκινά από τα μέσα Νοέμβρη και διαρκεί ως
τα μέσα Απρίλη.
Υπάρχουν διαδρομές πολλών χιλιομέτρων για
ορειβατικά σκι και δεν χρειάζονται οι εγκαταστάσεις
με υψηλό κόστος.
Χρειάζεται μόνο ένα μηχάνημα μυτερό που να
πατάει το χιόνι κατά μήκος των διαδρομών.
Προγραμματίζεται από τώρα για τον επόμενο
χειμώνα για τους επισκέπτες – ορειβάτες να
υπάρχουν ένα ή δύο οδηγοί που να γνωρίζουν καλά
τις διαδρομές.
Παράλληλα θα αξιοποιήσουμε και θα διαφημίσουμε
και τις αμέτρητες διαδρομές για τα σνοου – μομπάιλ
(χιονομοτοσυκλέττας) συνολικού μήκους 20 χλμ
στο βόρειο Πάικο , λίγο πάνω από τα Μεγ.Λιβάδια
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και 30 χλμ στο κεντρικό Πάικο (στις βορεινές ανήλιες
περιοχές) λίγο πιο νότια από τον οικισμό.
Θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να την
¨αγκαλιάσουν¨ η Αντιπεριφέρεια Κιλκίς και ο Δήμος
μας.
Θα πρέπει οι δρόμοι προς τα Μεγ.Λιβάδια και από
τις δύο κατευθύνσεις, οι δρόμοι μέσα στο χωριό και
ο δρόμος προς το πεδίο χειμερινών δραστηριοτήτων
(4χλμ) να είναι πάντα ανοιχτοί.
Εμείς εδώ ως τοπική κοινότητα θα ζητήσουμε
επισήμως από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας την ίδρυση ενός πλήρους κέντρου
αποχιονισμού στο χωριό μας διότι αποδείχτηκε
και εφέτος ότι παρόλη την υπερπροσπάθεια των
ανθρώπων του Δήμου υπήρξαν προβλήματα
σχετικά με τη λειτουργία του χωριού.
Σε πρώτη φάση 175 άτομα από τα Μεγ.Λιβάδια,
την Αριδαία, τα Γιαννιτσά, την Γουμένισσα, την
Αξιούπολη, το Πολύκαστρο, το Κιλκίς και την
Θεσσαλονίκη έγινα μέλη του ομίλου ορειβατικού
σκι.
Ο Όμιλος Ορειβατικού Σκι στα Μεγ.Λιβάδια
θα
πραγματοποιεί
παράλληλα
αθλητικές
δραστηριότητες στο Πάικο και κατά την θερινή
περίοδο όπως πεζοπορία, θερινή ορειβασία,
δύσκολη ορειβασία αναρρίχησης, κωπηλασία
σε τεχνητές λίμνες, ποδήλατο βουνού, πίστα για
μηχανές ανωμάλου δρόμου και πίστα απογείωση
για αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Στον Κοινοτικό ξενώνα – Ταβέρνα που λειτουργεί
σε ημερήσια βάση έχουν τη δυνατότητα
να διανυκτερεύουν σε ένα πολύ ζεστό και
παραδοσιακό περιβάλλον 30 άτομα (πληροφ.στο
τηλ.6944434711).
Πληροφορίες στα τηλ. 6975758378 και 6972755456

Κατάλληλο
το πόσιµο νερό

για τους οικισµούς Πλατανιάς, Άσπρου,
Πευκοδάσους και Ποντοηράκλειας

Αγαπητοί συνδημότες: Έχουν ολοκληρωθεί οι ελεγκτικές εργαστηριακές εξετάσεις, που απαιτούνται να γίνουν για τον δήμο μας, από διαπιστευμένο εργαστήριο, για το έτος 2013. Οι παλαιότερες εξετάσεις έχουν ήδη
δημοσιευθεί. Ακολουθούν οι τελευταίες, που όπως και οι προηγούμενες δείχνουν ότι το νερό, που πίνουμε είναι απολύτως κατάλληλο και μάλιστα όλες οι παράμετροι βρίσκονται πολύ μακριά από τα όρια, που έχουν
θέσει οι αρχές. Αυτό σημαίνει, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας από τους κατοίκους και ιδιαίτερα από τους δημότες του Άσπρου, όπου αποκαταστάθηκε πλέον η τροφοδοσία του με πόσιμο νερό μόνον από
την νέα γεώτρηση. Σε λίγο καιρό μάλιστα, θα είναι έτοιμη και άλλη μία γεώτρηση με ισόποσο και εξίσου ποιοτικό νερό για την κοινότητα του Άσπρου.
Σ. Κουβάτσης (Χημικός Μηχανικός Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας)
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Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στον ΧΑΔΑ Αξιούπολης

Ένα σηµαντικό έργο υποδοµής
στον δήµο µας

Γιά τον δήμο Παιονίας έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
στην ΠΚΜ, του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης»
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, η χρηματοδότηση του έργου
της αποκατάστασης ΧΑΔΑ δημοτικών
κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης,
Πολυκάστρου και Ευρώπου, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.
Η σύμβαση υπεγράφη στις 27.6.13.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου ξεκίνησαν εργασίες και στις τέσσερες δημοτικές κοινότητες.
Τα μέτρα αποκατάστασης περιλαμβάνουν:
-Εργασίες διαμόρφωσης απορριμματικού αναγλύφου
-Χωματουργικές εργασίες συλλογής υφισταμένων αποθέσεων απορριμμάτων
από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και
συγκέντρωσή τους σε μικρότερη έκταση.
-Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης
και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
-Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης με
εφαρμογή πολυστρωματικής κάλυψης.
-Χωματουργικές εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων
-Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη, ενημερωτικές πινακίδες κλπ).
Ηδη ολοκληρώνεται η αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ Αξιούπολης.
Οι αποκαταστάσεις των πρώην ΧΑΔΑ
αποτελούν μία υποχρέωση της χώρας

μας στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα που
αφορά στην καλύτερη διαχείριση των
απορριμμάτων.
Ένα ζήτημα πραγματικά «ανοικτή πληγή»
γιά την χώρα μας και τους ΟΤΑ, που απειλήθηκαν με πρόστιμα από την αρμόδια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς σχετίζεται
με αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής
και ταυτοχρόνως με έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα αυτόν της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Μέσω αυτεπιστασίας και του προγράµµατος “Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2012 - 2013”

Πεζοδρόµησεις σε Αξιούπολη, Πολύκαστρο και Γουµένισσα

2014 σε διάφορες πόλεις και οικισμούς
του δήμου. Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος
“Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2012
- 13” στο οποίο είναι ενταγμένος ο δήμος μας και μέσω ιδίων πόρων (ΣΑΤΑ)
του δήμου που εκτελούνται από ιδιώτες
εργολάβους, αλλά και ένα σημαντικό
μέρος τους από συνεργεία του δήμου
με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
Μία εκτεταμένη σειρά από έργα κραΜία πρακτική που έχει συμβάλλει τα
σπεδώσεων - πλακοστρώσεων, απομέγιστα σε ότι αφορά την ευεληξία του
κατάστασης φθαρμένων υλικών και
δήμου να προχωρεί σε κατασκευές με
συντήρησης άλλων, όπως πλακιδίων και
χαμηλό κόστος αξιοποιώντας παράλλημαρμάρων, είτε έχουν εκτελεστεί μέσα
λα το δικό του έμπειρο και ειδικευμένο
στο 2013, είτε βρίσκονται στο στάδιο
έμψυχο δυναμικό. Αναλυτικότερα έργα
της εξέλιξης και συνεχίζονται μέσα στο
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κρασπεδώσεων - πλακοστρώσεων
έχουμε στην Αξιούπολης στην οδό “Αγνώστου Στρατιώτου” στην οδό προς
το ΕΠΑΛ και στο οικισμό της Πηγής. Στο
Πολύκαστρο σε τμήματα των οδών “Κιλκίς” και “Μ. Αλεξάνδρου” και αποκατάστασης φθαρμένων πλακιδίων, μαρμάρων στην πλατεία “28ης Οκτωβρίου” και
στον προαύλιου χώρο του Ι.Ν. Παναγίας
στο Βαφειοχώρι. Στη Γουμένισσα έχουμε
την συντήρηση των μαρμάρων και πλακιδίων στην οδό Ε. Βενιζέλου και στην
πλατεία, στις οδούς από την Γουμένισσα προς την Γρίβα και τον Στάθη, όπως
επίσης και μπροστά από το πολιτιστικό
κέντρο της Γουμένισσας.

Επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης

Ο τόπος µας... και τόπος σας

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στεγάζεται στο
παλαιό δημοτικό σχολείο της Αξιούπολης, σε
μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης.
Το μουσείο, που διοικείται από την Εταιρία
Ανάπτυξης Πολιτισμού - Τουρισμού Αξιούπολης,
αναπτύσσει ενεργό δράση στους τομείς της
μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος και της
διαφύλαξης της πολύτιμης κληρονομιάς του
φυσικού πλούτου της περιοχής.
Η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου ξεκίνησε
το 1993. Την επόμενη κιόλας χρονιά, με την
ένταξη του έργου στο κοινοτικό πρόγραμμα
LEADER I, άρχισαν οι εργασίες αναπαλαίωσης
του νεοκλασικού κτιρίου του παλαιού δημοτικού
σχολείου της πόλης, προκειμένου να στεγαστεί
το μουσείο. Ακολούθως, οργανώθηκαν τα πρώτα
τμήματά του, σε συνεργασία με τις επιστημονικές
ομάδες των ΤΕΙ Καβάλας (επικεφαλής:
Θ. Αραμπατζής) και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (επικεφαλής: Γ.
Δημόπουλος).
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας άνοιξε τις πόρτες
του στο κοινό τον Ιούνιο του 1997. Αργότερα,
μέσω του προγράμματος INTERREG II, τα τμήματά
του εμπλουτίστηκαν με τη συλλογή της πανίδας,
την οποία οργάνωσε ομάδα του ΤΕΙ Καβάλας

(επικεφαλής: Ν. Αβτζής).
Σήμερα, το μουσείο συνεχίζει τις προσπάθειές
του πάνω στα ζητήματα της προώθησης
της
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
και
ευαισθητοποίησης των επισκεπτών του για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με την
ένταξη στο κοινοτικό πρόγραμμα INTERREG III
και τη συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, το μουσείο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες
και διευρύνει τις δραστηριότητές του και την
επαφή του με το ευρύ κοινό.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης
περιλαμβάνει συλλογές με θέμα το περιβάλλον
και το φυσικό πλούτο της περιοχής και ευρύτερα.
Τα εκθέματα του μουσείου παρουσιάζονται στις
ενότητες:
- Βοτανική
- Πανίδα
- Γεωλογία
- Παλαιοντολογία
- Πετρώματα & Ορυκτολογία
ΒΟΤΑΝΙΚΗ
Στο ισόγειο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Αξιούπολης παρουσιάζεται τμήμα της συλλογής
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βοτανικής, που αποτελείται περίπου από 2500
δείγματα φυτών. Η συλλογή αντιπροσωπεύει
τη χλωρίδα της περιοχής του Πάικου, Κερκίνη
- Μπέλλες, καθώς και τη χλωρίδα του ευρύτερου
ελλαδικού χώρου, με έμφαση σε σπάνια
ενδημικά, σαρκοφάγα, «λείψανα» φυτών
κ.ά. Στο τμήμα της βοτανικής αναλύονται:
ο ορισμός των φυτών, η διάκρισή τους στα
μεγάλα αθροίσματά τους, η διάκριση των ζωνών
βλάστησης, οι επιδράσεις του δάσους και η
συστηματική βοτανική των σπερματοφύτων.
Εκτός από τα φυτά, στην ενότητα της βοτανικής
υπάρχει και συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό,
όπως φωτογραφίες, φωτεινές διαφάνειες και
κείμενα. Στο εξειδικευμένο τμήμα της βοτανικής
(Herbarium), ο επισκέπτης – ερευνητής μπορεί
να βρει υλικό για μελέτη, αφού προηγηθεί
συνεννόηση με τη γραμματεία του ΜΦΙΑ.
ΠΑΝΙΔΑ

Η συλλογή της πανίδας του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Αξιούπολης καταγράφει και προβάλλει
τα οικοσυστήματα του όρους Πάικο, του όρους
Κερκίνη - Μπέλλες και της λίμνης Κερκίνης.
Μέσα σε προθήκες που αναπαριστούν το φυσικό
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περιβάλλον, εκτίθενται σπάνια θηλαστικά,
τρωκτικά και πτηνά από τον ευρύτερο χώρο της
Αξιούπολης. Στην ίδια αίθουσα, παρουσιάζονται
57 διαφορετικά είδη πεταλούδων από το Πάικο,
αναδεικνύοντας τον πλούτο της εντομοπανίδας
της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης,
προκαλεί η συλλογή με τις πεταλούδες, στην
οποία περιλαμβάνονται 124 από τις σπανιότερες
του πλανήτη μας. Οι πεταλούδες εκτίθενται πάνω
σε παγκόσμιο χάρτη, προκειμένου ο επισκέπτης
να αντιληφθεί τη γεωγραφική τους κατανομή
στον πλανήτη.

απολιθωμάτων, εκμαγείων και αναπαραστάσεων
διαφορετικών ειδών φυτών και ζώων. Στο
τμήμα αυτό παρουσιάζεται σειριακά η εξέλιξη
της ζωής στον πλανήτη, ξεκινώντας από
πρωτόγονες μορφές που εμφανίστηκαν 3500
εκατομμύρια χρόνια πριν και φτάνοντας μέχρι
και στο σύγχρονο άνθρωπο. Στην αίθουσα
παλαιοντολογίας, ο επισκέπτης θα γνωρίσει
διαδοχικά τους ασπόνδυλους οργανισμούς, τα
πρώτα φυτά, τα σπονδυλωτά της θάλασσας, τα
γιγαντιαία ερπετά και θηλαστικά και βέβαια τον
άνθρωπο, όπως εξελίχτηκε στο σύγχρονο είδος
και φυλές.

να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια
εποικοδομητική επίσκεψη στους χώρους του.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του απευθύνονται
σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες με εργασία
στα τμήματα την Βοτανικής και Πανίδας. Τα
φύλλα εργασίας είναι προσαρμοσμένα στην ύλη
των μαθημάτων της κάθε ηλικιακής βαθμίδας.
Δημιουργήθηκα από μουσειοπαιδαγωγούς του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστηρίχθηκαν
από εξειδικευμένους καθηγητές του ίδιου
πανεπιστημίου ως αναφορά το διαδραστικό του
κομμάτι!
Στην ενότητα της γεωλογίας, ο επισκέπτης
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης
έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις διαφορετικές
διαδικασίες, που οδήγησαν από τη διαμόρφωση
του σύμπαντος μέχρι και τις γεωτεκτονικές
εξελίξεις του ελλαδικού χώρου. Στο τμήμα
της γεωλογίας, παρουσιάζονται διαδοχικά η
κοσμογονία και η διαμόρφωση του πλανητικού
μας συστήματος, η δημιουργία της Γης, καθώς
και τα γεωλογικά φαινόμενα, που έδωσαν
στη χώρα μας τη σημερινή της μορφή. Τέλος,
παρουσιάζονται και στοιχεία για τα διαφορετικά
φυσικά φαινόμενα.
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Η συλλογή παλαιοντολογίας του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας αποτελείται από ποικιλία

Η συλλογή πετρωμάτων και ορυκτολογίας είναι
μία από τις πλουσιότερες του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Αξιούπολης. Στο δεύτερο όροφο του
μουσείου και σε ειδικές προθήκες εκτίθενται τα
διαφορετικά πετρώματα, που διαμορφώνουν το
φλοιό της Γης. Τα πετρώματα παρουσιάζονται
σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις συνθήκες
γένεσής τους. Στην ίδια αίθουσα, βρίσκεται και
πλήθος ορυκτών τα οποία είτε αποτελούν τμήμα
πετρωμάτων, είτε σχηματίζονται αυτόνομα.
Τα ορυκτά είναι στερεά ή υγρά ανόργανα
σώματα, που προέκυψαν μέσα από περίπλοκες
διαδικασίες, χωρίς την επίδραση φυτικών ή
ζωικών παραγόντων. Τα ορυκτά παρατίθενται
ταξινομημένα στις διαφορετικές κατηγορίες
τους, σύμφωνα με την κατάταξη και την
αναγνώρισή τους. Η προέλευση τους ποικίλει,
καθώς προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο και
διεθνώς.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης στο
πλαίσιο εκπλήρωσης του εκπαιδευτικού του
ρόλου επιδιώκει να αναπτύξει στενές σχέσεις
με την κοινότητα των εκπαιδευτικών και γι
αυτό το σκοπό έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε
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Ενίσχυση των Κοινωνικών Δοµών
του δήµου µέσω ΕΣΠΑ
Το Νομικό Πρόσωπο Υγείας – Πρόνοιας
– Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και
η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας
εξασφάλισαν και φέτος τη συμμετοχή τους στο
χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα
«εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» για τη δωρεάν φοίτηση παιδιών σε Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου.

γονείς και μεγιστοποίησε την επιτυχία με 131
ωφελούμενες μητέρες να έχουν το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης των τέκνων τους στις δομές.
Υπό τον συντονισμό του προέδρου κ. Καραθόδωρου και τη συνολική προσπάθεια και άψογη
συνεργασία προσωπικού του Δήμου και βρεφονηπιοκόμων, αξιοποιήθηκε η επιδότηση κάθε
διαθέσιμης θέσης φοίτησης βρεφών και νηπίων.
Παράλληλα με το Νομικό Πρόσωπο, τη φετινή
χρονιά έγινε τεράστια προσπάθεια από την
Κοινωφελή Επιχείρηση που έχει αναλάβει το
κομμάτι των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στην Παιονία, και τα αποτελέσματα
του προγραμματισμού που έχει γίνει είναι ήδη
ορατά. Οι τρεις νεοσύστατες δομές των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης θα φιλοξενούν
συνολικά σε όλη την επικράτεια του Δήμου 102
παιδιά ωφελούμενα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς μας σταθμούς, συμμετέχουν στη δράση επτά δομές. Το Νομικό Πρόσωπο
με την εμπειρία συμμετοχής για 3η συνεχόμενη
χρονιά στο πρόγραμμα, στήριξε τους αιτούντες

ληλα θα λειτουργεί καθημερινά το Ωδείο και οι
δημιουργικές δραστηριότητες στο Κέντρο Πολιτισμού Πολυκάστρου ενώ σε ειδικό χώρο στην
ιστορική έδρα της Γουμένισσας θα διεξάγονται
τα μουσικοχορευτικά τμήματα.
Ταυτόχρονα με τα τις δραστηριότητες ζωγραφικής – καλλιτεχνικών, μουσικής, εικαστικών,
σύγχρονων και παραδοσιακών χορών, γίνεται
προσπάθεια από τον πρόεδρο της Επιχείρησης κ.
Τόδα για την έναρξη λειτουργίας ειδικού τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης μαθητών του δημοτικού από παιδαγωγούς,
το οποίο πιθανότατα θα λειτουργήσει στα πλαίσια των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλήσης.

Τα πολιτιστικά και δημιουργικά τμήματα θα
διεξάγονται σε πιστοποιημένους χώρους και
αυτοί είναι το 3ο δημ. Σχολείο Πολυκάστρου, το
2ο Αξιούπολης και το Δημοτικό Ευρωπού. Παράλ-

Διακρίσεις από το θεατρικό εργαστήρι Αξιούπολης του Δήµου µας
στο 3ο Ερασιτεχνικό φεστιβάλ θεάτρου Ιεράπετρας
Με μεγάλο θριαμβευτή το Ερασιτεχνικό Θέατρο, έπεσε η αυλαία του αγνωρισμένου πλέον πανελλαδικά 3ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοφανή συμμετοχή του
θεατρόφιλου κοινού στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» από 7 έως 13 Οκτωβρίου. Στο διαγωνιστικό τμήμα έλαβε μέρος και το Θεατρικό Εργαστήρι Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ που συνέθεταν, η σκηνοθέτης Έρση Βασιλικιώτη, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, η χορογράφος Νίκη Παπαδάκη, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής και η συγγραφέας Ελένη Χαβιαρά απένειμε
Βραβεία και Επαίνους.
Τιμητικά βραβεία που απέσπασε το εργαστήρι του Δήμου μας ειναι:
Βραβείο σκηνογραφίας στον Τζίμη Κούρτη και Σταυρούλα Βερτσώνη.
Βραβείο μουσικής επιμέλειας στον Τζίμη Κούρτη.
Βραβείο Γυναίκας ηθοποιού σ’ ανδρικό ρόλο στη Ελεονώρα Παπαρήγα - Ζιάρα.
Βραβείο φωτισμού στον Τζίμη Κούρτη
Έπαινο χορογραφίας στην Μαρία Παπαρήγα
Έπαινο στην Τάνια Τσούκα.
Τα βραβεία παρουσίασαν οι ήρωες από το Show Business του Αρκά.
Πριν την έναρξη της τελετής χαιρέτησε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής,
ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, ο οποίος συνεχάρη την Οργανωτική Επιτροπή για
το δύσκολο έργο της, την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δήμου Ιεράπετρας, τα Θεατρικά

σχήματα της πόλης, την Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης για
την φιλοξενία όλων των θεατρικών σχημάτων του φεστιβάλ και τους επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης για την προσφορά τους.
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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός για το 2014
Μια σειρά από θέματα συζητήθηκαν και
αποφασίσθηκαν σε δύο πρόσφατες συνεδριάσεις
Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου μας στις 2510-13 και στις 15-11-13.
Η πρώτη εξ΄αυτών, που ήταν και ειδική
συνεδρίαση, είχε ως μοναδικό θέμα την
συζήτηση – έγκριση του προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος του 2014. Η εκπόνηση του
οποίου αποτελεί κατά τεκμήριο μια επίπονη
διαδικασία, καθώς πλην του διαδικαστικού
του χαρακτήρα συνιστά και ένα χρησιμότατο
εργαλείο για τη λειτουργία του Δήμου, αλλά και
την αναπτυξιακή του προοπτική.
Γι΄αυτό άλλωστε με εξαίρεση τον εκπρόσωπο
της παράταξης ¨ΛΑΙΚΗ ΣΠΕΙΡΩΣΗ¨ Ακίνδυνο
(Άκη) Οργαντζή, που για λόγους οι οποίοι
σχετίζονται με την ευρύτερη αντίθεση της
παράταξής του στην δομή και λειτουργία
του «Καλλικράτη» (πρόγραμμα λειτουργίας
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις ενέκριναν τον
προϋπολογισμό που εισηγήθηκε ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Σιωνίδης.
Η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού
εσόδων - εξόδων του Δήμου μας για το έτος 2014
έχει ως εξής :
Σχετικός πίνακας

Σε ιδιώτη κοµάτι της αποκοµιδής απορριµάτων

Στη δεύτερη εξ΄αυτών και τακτική συνεδρίαση συζητήθηκαν
και ψηφίστηκαν δεκαεννέα (19) θέματα ημερήσιας διάταξης με
το σημαντικότερο εξ΄αυτών να αφορά την έγκριση αποκομιδής
απορριμμάτων ορισμένων δημοτικών ενοτήτων από ιδιώτη
εργολάβο καθαριότητας με την έγκριση και της σχετικής μελέτης.
Η επιλογή του εργολάβου θα πραγματοποιηθεί μέσω του διεθνούς
διαγωνισμού που έχει ήδη προκηρύξει ο δήμος μας και προβλέπει
την διενέργεια της σχετικής δημοπρασίας για τις 12 Φεβρουαρίου
2014.
Σε περίπτωση που για διαδικαστικούς λόγους (ενστάσεις κλπ)
δε γίνει κατορθωτό να υπογραφεί η σχετική σύμβαση μέσα
στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, όπως ανέφερε στην «Πύλη
Ενημέρωσης» ο αντιδήμαρχος του τομέα καθαριότητας Ιωάννης
Συμεωνίδης ο δήμος θα καλύψει τις ανάγκες του, κυρίως σε
ότι αφορά το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω των
συμβασιούχων που εκείνη την περίοδο θα έχουν προσληφθεί στον
Δήμο.
Αναλυτικότερα τα θέματα που ψηφίστηκαν στην εν λόγω συνεδρίαση έχουν ως εξής:
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¨Ανακύκλωσε και εσύ, μπορείς¨
Είναι γνωστό ότι σε ένα σύγχρονο σύστημα αποκομιδής
απορριμμάτων, σπουδαία σημασία έχει αυτή που αφορά
τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα δηλαδή πλαστικές ύλες,
χαρτιά, γυαλιά και είδη αλουμινίου.
Για τον λόγο αυτό ο δήμος μας όλα τα χρόνια της
ύπαρξης του συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης,
καθώς υπάρχει υπογεγραμμένη σχετική σύμβαση από
τις 1-12-2007 που υπεγράφει επί εποχής των πρώην
“Καποδιστριακών” δήμων.
Στο τμήμα ανακύκλωσης, που αποτελεί κομμάτι του
τομέα της καθαριότητας απασχολούνται τρείς δημοτικοί
εργαζόμενοι. Ένας οδηγός του ειδικού απορριμματοφόρου
που διαθέτει το τμήμα και δύο συνοδοί.
Ο μηνιαίος όγκος των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται
ανέρχεται σε 50 με 60 τόνους ανάλογα με την εποχή που
διανύουμε.
Τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα συγκεντρώνονται στους
περίπου 450 κάδους μπλε χρώματος που έχουν αναπτυχθεί
σε όλο τον δήμο και παραδίδονται μέσω ειδικών
δρομολογίων στην εταιρεία με την οποία έχει συμβληθεί
ο δήμος την ¨ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.¨ στις εγκαταστάσεις της στη
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.
Η συμμετοχή των δημοτών στο πρόγραμμα είναι σε ένα
βαθμό ικανοποιητική, όμως είναι βέβαιον ότι υπάρχουν
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης προς την κατεύθυνση
περαιτέρω συμμετοχής σε αυτό, όπως επίσης και στην
εξάλειψη του μεγαλύτερου προβλήματος που παρατηρείται
και είναι η χρήση των κάδων ανακύκλωσης για την
εναπόθεση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Όπως ανέφερε στην ¨Πύλη Ενημέρωσης¨ ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος καθαριότητας Ιωάννης Συμεωνίδης «ο δήμος
δεν έχει άμεσα οικονομικά οφέλη από την συμμετοχή του σε
αυτό το πρόγραμμα, καθώς η ιδιωτική εταιρεία με την οποία
συνεργάζεται συνεισφέρει κατά το κομμάτι της αποδοχής
των απορριμμάτων και των κάδων που χρησιμοποιούνται
για την συλλογή τους».
Ο δήμος επωφελείται όπως ανέφερε, εμμέσως, καθώς
μειώνεται το κόστος αποκομιδής που κατέβαλε πριν την
ανακύκλωση λόγω μείωσης του συνολικού όγκου των
απορριμμάτων κατά το σκέλος των ανακυκλώσιμων, αλλά
και διότι μέσω αυτής υπάρχει περαιτέρω προστασία του
περιβάλλοντος που δεν επιβαρύνεται από ανακυκλώσιμα
απορρίμματα.
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Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παιονίας

Συνεδρίασε την Τρίτη 10/12/2013, στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου Παιονίας, το συντονιστικό
τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του δήμου Παιονίας με μοναδικό θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων
από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2013-2014»,
υπό την προεδρία του δημάρχου κυρίου Αθανάσιου
Λαπόρδα.
Ο δήμαρχος καλωσόρισε τους εκπροσώπους των
φορέων που συμμετέχουν στο συντονιστικό όργανο

ευχαριστώντας τους για την άψογη συνεργασία
που είχε και έχει ο δήμος μαζί τους όλα αυτά τα
χρόνια. Εξήρε ιδιαίτερα το ρόλο των Εθελοντικών
Οργανώσεων και των Κυνηγετικών Συλλόγων τους
οποίους και ευχαρίστησε ιδιαίτερα.
Την συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας του δήμου Αριζάνης ο οποίος ξεκίνησε
κάνοντας έναν απολογισμό της δράσης για την
αντιπυρική προστασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο ευχαριστώντας και αυτός με την σειρά του
όλους τους φορείς για την άριστη συνεργασία και
ιδιαίτερα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των
φορέων οι οποίοι κατέθεσαν τις παρατηρήσεις
τους από την περσινή εμπειρία και τις προτάσεις
τους για την επίλυση των όποιων προβλημάτων
που τυχόν προκύψουν από χιονοπτώσεις και παγετό.
Κατά την συζήτηση επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα
όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και κινδύνων από χιονοπτώσεις
και παγετό κατά την χειμερινή περίοδο.
Συγκεκριμένα για το δήμο Παιονίας έχει προβλεφτεί
να υπάρχει ποσότητα αλατιού στις δημοτικές κοινότητες Πολυκάστρου και Γουμένισσας και στην τοπική
κοινότητα Λιβαδιών (30 – 25 και 5 τόνοι αντίστοιχα)
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αντιπαθητική προστασία του οδοστρώματος.
Παράλληλα βρίσκεται σε ετοιμότητα ένας γεωπροωθητής (Γκρέιντερ), δύο προωθητές (JCB), και ένα εκχιονιστικό μηχάνημα τύπου Unimog με τους χειριστές
τους, έτσι ώστε να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση
ανάγκης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
Εκ μέρους του δήμου Παιονίας: Ο δήμαρχος Αθανάσιος Λαπόρδας, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασί-

ας Ηλίας Αριζάνης, ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος
Πασιατάς και ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών
του δήμου Στυλιανός Μπερμπερίδης.
Από τον Ελληνικό Στρατό: Ο εκπρόσωπος της 71ης Α/Μ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ Ανχης Δημήτριος Πάγκαλος
Από την Ελληνική Αστυνομία: Οι διοικητές των Α.Τ.
Πολυκάστρου και Γουμένισσας Μπίκου Θεοδώρα
και Πασχαλίδης Εμμανουήλ αντίστοιχα, καθώς και ο
γραμματέας του Α.Τ. Πολυκάστρου και δημοτικός
σύμβουλος Ανθστής Αναστάσιος Δερβεντλής.
Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία: Ο υποδιοικητής
Π.Υ Κιλκίς Κυριακίδης, ο υποδιοικητής Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς Γρηγόριος Σαλαβασίδης και ο διοικητής της Π.Υ.
Γουμένισσας Χρήστος Γκαντίδης.
Από τους κυνηγετικούς συλλόγους του δήμου: Οι κ.κ.
Ιωάννης Κατόγλου,
Κωνσταντίνος Πιλάτος και Ιωάννης Ραμπιάδης,
πρόεδροι των Κυνηγετικών Συλλόγων Πολυκάστρου,
Παιονίας «Το ΠΑΪΚΟ» και Παιονίας «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αντίστοιχα.
Από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν.Κιλκίς ο Θεοδόσιος Ρακιτζόπουλος.
Από τη ΔΕΔΔΗΕ Ν. Κιλκίς: Ο διευθυντής Γεώργιος Ξανθός και ο προϊστάμενος τεχν. υπηρεσιών Αθανάσιος
Σιδηρόπουλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 1ης ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ GRUNDTVIG

Για τις ανάγκες της 1ης διακρατικής συνάντησης του
ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG-Partnerships
στο οποίο συμμετέχει ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ταξίδεψαν
στην Potenza της Ιταλίας οι κκ Κωνσταντίνος Σιωνίδης
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών)
και Απόστολος Καραγιαννόπουλος (Προϊστάμενος
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας).
Το θέμα του προγράμματος είναι η Ανοικτή
Διακυβέρνηση στην Ευρώπη (Open Government in
Europe) με συντονιστή τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
EURO-NET από την Ιταλία και συμμετέχοντες εταίρους
οργανισμούς από άλλες 11 ευρωπαϊκές χώρες. Την
προετοιμασία των συμμετεχόντων καθώς τη γενική
εκπαιδευτική υποστήριξη του προγράμματος έχει η
Επιμορφωτική Κιλκίς Μον.Ε.Π.Ε.
Κατά τη διάρκεια της 1η συνάντησης οι εκπρόσωποι
των συμμετεχόντων οργανισμών είχαν την ευκαιρία

να γνωριστούν μεταξύ τους και να παρουσιάσουν
στην ομάδα τους στόχους και τις αρμοδιότητες που
διεκπεραιώνει ο κάθε οργανισμός. Η συνάντηση
αυτή πέρα από τη γνωριμία των εταίρων είχε κύριο
σκοπό τον πλήρη προγραμματισμό υλοποίησης των
δραστηριοτήτων του σχεδίου αλλά και τον διαχωρισμό
αρμοδιοτήτων ανά φορέα. Έτσι, καθορίστηκαν οι
έρευνες και δραστηριότητες που θα αναλάβει ο κάθε
φορέας σε σχέση με την Ανοικτή Διακυβέρνηση στην
Ευρώπη. Για τους σκοπούς του προγράμματος πρόκειται
να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στο Διαδίκτυο όπου
θα αναρτώνται όλες οι σχετικές εργασίες, δημοσιεύσεις
και προϊόντα του σχεδίου. Σύμφωνα με τον αρχικό
προγραμματισμό κάθε φορέας θα υλοποιήσει στην
χώρα του εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη
συμμετοχή ομάδων ενεργών πολιτών ώστε να τους
βοηθήσει να κατανοήσουν και χρησιμοποιήσουν τη
διαδικασία της Ανοικτής Διακυβέρνησης, γεγονός που
θα συμβάλλει σε τοπικό επίπεδο. Επίσης κάθε φορέας
θα ενημερώσει τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης
για τις καλές πρακτικές Ανοικτής Διακυβέρνησης που
μπορούν να αξιοποιήσουν και θα μεταφέρει χρήσιμες
οδηγίες σε σχέση με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων
που σχετίζονται με την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
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Γενικότερα, όλοι οι εταίροι θα εργαστούν για το
σχέδιο έχοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι του σχεδίου
είναι: 1. Διακήρυξη της ανοικτής διακυβέρνησης 2.
Ενεργός Πολιτότητα 3. Η Ποιότητα της Ζωής και 4.
Η Αξιοποίηση της Τεχνολογίας. Αξίζει να αναφερθεί
πως όλα τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν μέσω
του σχεδίου (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο, πλατφόρμα στο
web, χρήσιμοι οδηγοί, περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια
κ.ά.) θα δημοσιευτούν στην αγγλική και σε όλες τις
εθνικές γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών με σκοπό
την ευκολότερη χρήση τους. Ο Δήμος Παιονίας πέρα
από τη συμμετοχή του στα υπόλοιπα κοινά προϊόντα,
θα είναι υπεύθυνος –μαζί με τους φορείς από την
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Πορτογαλίαγια την εκπόνηση του «Οδηγού με στόχο την ενεργό
πολιτότητα».
Πέρα από τα όσα συζητήθηκαν για τον προγραμματισμό
του σχεδίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν όμορφα μέρη στην πόλη της Potenza
αλλά και στην πόλη Matera και να γνωρίσουν τον
πολιτισμό και την Ιταλική φιλοξενία. Αναφέρεται ότι η
επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση θα υλοποιηθεί το
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου στην Τουρκία.

Συναντήσεις µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων για θέµατα παραγωγής ενέργειας και λειτουργίας των ΟΤΑ

Επισκέψεις του Δηµάρχου του σε Γερµανία και Ιταλία

Σειρά επαφών με διαφόρους αξιωματούχους από τον
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων που σχετίζονται με της
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές είχε ο δήμαρχος κατά την διάρκεια δύο ταξιδιών του σε Γερμανία (22-24 Νοεμβρίου) και Ιταλία
(24-29 Νοεμβρίου).
Το πρώτο εξ αυτών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της παρουσίας του δημάρχου στην 4η Ελληνογερμανική συνέλευση στην οποία συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς πάνω από 200 στελέχη της τοπικής
αυτοδιοίκησης μεταξύ των οποίων και περισσότεροι
από 60 δήμαρχοι της χώρας μας. Στο περιθώριο των
εργασιών της συνέλευσης ο κ. Λαπόρδας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον συνάδελφό του δήμαρχο
Νυρεμβέρης Maly Ulrich και τον περιφερειάρχη
της περιφέριας του Esslingen κ. Einingen Heinz με
τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων στο θέμα της
αποκομηδής απορριμμάτων και των οχημάτων που
την υποστηρίζει.
Το δεύτερο εξ αυτών πραγματοποιοήθηκε στο
Τρεβίζο της Ιταλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Leonardo da Vinci όπου συμμετέχει ο
δήμος Παιονίας. Η εκπαίδευση διήρκεσε 2 εβδομάδες

και φορέας υποδοχής ήταν το Treviso Tecnologia (οργανισμός του Επιμελητηρίου του Τρεβίζο με δράση
που αφορά την μεταφορά τεχνογνωσίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρεσίες και προγράμματα κατάρτισης). Την
υποστήριξη της συνεργασίας του δήμου Παιονίας με
τον συντονιστή φορέα αλλά και όλη την εκπαιδευτική
υποστήριξη του σχεδίου είχε η Επιμορφωτικής Κιλκίς
Μον.Ε.Π.Ε.
Στην εκπαιδευτική συνάντηση συμμετείχε ο δήμαρχος Παιονίας Αθανάσιος Λαπόρδας και άλλοι 11
εκπρόσωποι του δήμου, μηχανικοί και στελέχη. Η
εκπαιδευτική ομάδα είχε την ευκαιρία να λάβει γνώσεις και δεξιότητες που μέσω της αξιοποίησής τους
στόχος είναι η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην περιοχή της Παιονίας. Ειδική έμφαση
δόθηκε στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και στις τρέχουσες
εξελήξεις σε θέματα Φ/Β τεχνολογίας και εφαρμογών,
σχετικής νομοθεσίας αλλά και κόστους εγκατάστασης
και συντήρησης.
Πέρα από την καθημερινή θεωρητική εκπαίδευση
στις εγκαταστάσεις του Treviso Tecnologia, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
Παράλληλα η ομάδα συμμετεχόντων επισκέφθηκε
τον δήμο Μολιάνο και την περιφέρεια του Τρεβίζο.
Στην επίσκεψη στο δήμο Μολιάνο έγινε παρουσίαση
από τον δήμαρχο της περιοχής και τους μηχανικούς
των ενεργειακά αυτόνομων εγκαταστάσεων του δήμου και στην περιφέρεια σε δημόσια κτίρια διοίκησης
τα οποία αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις εναλλακτικές μεθόδους ΑΠΕ, για θέρμανση και ψύξη. Επίσης
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κινητικότητας οι
συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την περιοχή της Πάντοβα και συγκεκριμένα το εργοστάσιο παραγωγής
πάνελ και λοιπών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στη

συνέχεια ακολούθησε σειρά επισκέψεων σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Τρεβίζο,
φωτοβολταϊκά πάρκα και πρότυπες εγκαταστάσεις
στο Ασόλο και άλλες εγκαταστάσεις γεωθερμίας της
γύρω περιοχής. Στο περιθώριο της επίσκεψης οι
συμμετέχοντες επισκεφθηκαν και την έδρα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ελλήνων στη Βενετία και
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εκδήλωση
για τον εορτασμό της επετείου των 515 ετών ζωής της
ελληνικής παροικίας στη Βενετία αλλά και να συνομιλήσουν με τον Πρόξενο κο Συμεών Λιναρδάκη.

Ζήτησε ο δήµαρχος για Άγιο Πέτρο, Μεσιά και Ευρωπό στην συνάντησή του µε τον υφυπουργό µεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο

Αστική συγκοινωνία

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο
είχε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στο δημαρχείο του
Πολυκάστρου, ο δήμαρχος Αθανάσιος Λαπόρδας
παρουσία του βουλευτού ν. Κιλκίς Γιώργου Γεωργαντά.
Η συζήτηση στράφηκε σε θέματα αρμοδιότητας
του υφυπουργού που αφορούν τους κατοίκους και
τις υπηρεσίες του δήμου.
Για την αστική σύνδεση του δυτικού τομέα του
Δήμου Παιονίας με δρομολόγια του ΟΑΣΘ, που είχε
ήδη τεθεί υπόψη του Υφυπουργού στη πρόσφατη
επίσκεψη του δημάρχου στην Αθήνα, ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία.

Για το θέμα των προστίμων και των ελέγχων,
εν γένει, των οχημάτων από το εξωτερικό ο Υφυπουργός είχε θετικές απαντήσεις στις αιτιάσεις του
Δημάρχου, ανακοινώνοντας ότι το θέμα βαδίζει για
οριστική διευθέτηση εντός του εξαμήνου με τρόπο
που να δικαιώνει τους Έλληνες οδηγούς.
Για το Διαμετακομιστικό εμπορευματικό κέντρο ο
Υφυπουργός ζήτησε ενημερωτικό φάκελο.
Τέλος για τη διαδικτυακή επικοινωνία σε δύσκολες
περιοχές ο Δήμος θα στείλει πλήρη στοιχεία για τα
σημεία που δεν έχουν προσβασιμότητα προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα παρεμβάσεων.
Ο Υφυπουργός με το Δήμαρχο θα συναντηθούν
σύντομα στην Αθήνα , ανάλογα με τις ανάγκες ωρί-

μανσης των θεμάτων.
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