ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
9-10-11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Νοµός Σερρών, ένας από τους πλέον σηµαντικούς Νοµούς της
χώρας µας, έχει από πολλά χρόνια µπεί σε ένα δρόµο υστέρησης στην
ανάπτυξη, που προβληµατίζει όλους τους φορείς. Παρά το γεγονός ότι
παράγει µεγάλη αξία προίόντων από τον πρωτογενή τοµέα, δεν
ακολουθούν ανάλογα, ούτε ο δευτερογενής ούτε ο τριτογενής.
Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων διοίκησης της
Νοµαρχίας από το νέο αιρετό Νοµάρχη και τους Νοµαρχιακούς
Συµβούλους, γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής των πιθανών
πλουτοπαραγωγικών πηγών του Νοµού, των προβληµάτων αξιοποίησής
τους και των προσπαθειών που έγιναν στα τελευταία χρόνια. Για το λόγο
αυτό ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησης σε Συνέδριο, µε στόχο να έχει σαν
αποτέλεσµα µια, όσο γίνεται πληρέστερη καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης, που να βασίζεται σε σύγχρονα και διασταυρωµένα στοιχεία,
καθώς και την καταγραφή των προτάσεων ανάπτυξης. Οι προτάσεις αυτές,
όπως είναι φυσικό, αποτελούν σηµεία σοβαρής συζήτησης, αφού είναι
πιθανό να προκαλούν σύγκρουση απόψεων και κυρίως προτεραιοτήτων.
Το αποτέλεσµα του Συνεδρίου θα αποτελέσει το βασικό υλικό, µέσα
από το οποίο η νέα αιρετή δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση θα
εκπονήσει το λειτουργικό της πρόγραµµα. Ετσι, στα πλαίσια του πολιτικού
της προγράµµατος, θα µπορέσει να προχωρήσει µε πιό γρήγορα βήµατα
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Νοµού, εντοπίζοντας τις αιτίες που
προκαλούν την πρόδηλη σηµερινή κατάσταση, η οποία δεν είναι για
κανέναν ευχάριστη.
Ιδιωτικοί και ∆ηµόσιοι φορείς, καθώς και Υπηρεσίες της Νοµαρχίας,
που κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, κατέγραψαν µε σαφή,
περιγραφικό και τεκµηριωµένο τρόπο, την παρούσα κατάσταση και τους
προβληµατισµούς τους. Ανταποκρίθηκαν όλοι στο κάλεσµα µε µεγάλη
προθυµία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αγωνία τους για την αναπτυξιακή
πορεία του Νοµού Σερρών. Η συµµετοχή, στις επιτροπές που συστήθηκαν,
έδειξε µεγάλον ενθουσιασµό, που δε µειώθηκε από την παρουσίαση
µερικών στοιχείων που χαρακτηρίστηκαν απογοητευτικά.
Οι προτάσεις όλων των επιτροπών χαρακτηρίζονται από ρεαλισµό,
ενώ ταυτόχρονα δείχνουν όραµα, από ανησυχία, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν
ελπίδα και από συστηµατική προσπάθεια να βρεθούν νέες, καινοτόµες και
σύγχρονες αναπτυξιακές διέξοδοι.
Σε παρόµοιες προσπάθειες, είναι συνηθισµένο να γίνεται µια
καταγραφή έργων που επιθυµούν οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και µέτρων
ιδιαίτερης εύνοιας, που επιθυµούν οι φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Στις προτάσεις που κατέθεσαν, τόσο οι Υπηρεσίες της Νοµαρχίας, όσο και
οι κοινωνικοί φορείς, παρατηρείται µια συστηµατική προσπάθεια
παραµονής στα όρια του εφικτού και κυριαρχούνται από συνοχή και
συνέπεια προς τους αναπτυξιακούς στόχους. Ηταν ευχάριστη έκπληξη η
διαπίστωση ότι όλοι όσοι συµµετείχαν στις επιτροπές είχαν ένα κοινό
αναπτυξιακό στόχο, την αύξηση του τοπικού πλούτου και τη διαρκή
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βελτίωση της ευηµερίας. Βρέθηκαν να ανυσηχούν, για παράδειγµα, οι
βιοµήχανοι και βιοτέχνες για την προστασία του περιβάλλοντος και οι
περιβαλλοντολογικές οργανώσεις για τη βιοµηχανική και τουριστική
ανάπτυξη. Οι προτάσεις, δυό παραδοσιακών σηµείων διαφωνίας, κατά
παράδοξο, ως προς την παράδοση, τρόπο, βρέθηκαν να περιέχουν κοινά
σηµεία στο µεγαλύτερό τους µέρος.
Η ωριµότητα των προτάσεων των επιτροπών, ο καινοτόµος και
ευρωπαϊκός τους χαρακτήρας, η επικέντρωση στα πραγµατικά προβλήµατα
και τους πραγµατικούς περιορισµούς και η προσπάθεια όλων όσων
συµµετείχαν να αποτελέσει το Συνέδριο πραγµατική πηγή εναλλακτικών
τρόπων αντιµετώπισης του ζητήµατος της ανάπτυξης, προοιωνίζουν ένα
επιτυχηµένο Συνέδριο.
Για όλους τους συµµετέχοντες, το Συνέδριο δεν αποτελεί µια
εκδήλωση, αλλά µια συλλογική µελέτη µε κοινούς σκοπούς και στόχους. Η
νέα αιρετή δευτεροβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει στα χέρια της, όχι
µόνο την καταγραφή της παρούσας κατάστασης και τις προτάσεις, αλλά και
θα γνωρίζει τις απόψεις των φορέων, πράγµα που σηµαίνει ότι θα γνωρίζει
µε ποιόν τρόπο θα πρέπει να διατυπώσει τον τις αποφάσεις υλοποίησης
του προγράµµατός της. Μέσα από τις διαφωνίες που ελπίζεται ότι θα
υπάρξουν, θα γίνουν γνωστές και οι ενδεχόµενες κοινωνικές αντιδράσεις
στη λήψη µέτρων και στην εκτέλεση έργων, οπότε η εκλεγµένη Νοµαρχιακή
Αρχή θα είναι προετοιµασµένη για να τις αντιµετωπίσει.
Από τον τρόπο συµµετοχής όλων των επιτροπών και από τους
φρενήρεις ρυθµούς µε τους οποίους εργάστηκαν προκειµένου να επιτύχουν
το πιό χρήσιµο, για την ανάπτυξη του Νοµού αποτέλεσµα, φαίνεται ότι το
Συνέδριο αυτό θα είναι µια παρακαταθήκη που οι κοινωνικοί φορείς και οι
Υπηρεσίες θα αφήσουν για µια διαρκή βελτίωση του ρυθµού ανάπτυξης και
για σοβαρή αντιµετώπιση τέτοιων θεµάτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ο Νοµός Σερρών ανήκει στην Περιφέρια Κεντρικής Μακεδονίας, που
έδρα της είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι µια εκτενής λωρίδα γής, κατά µήκος
της ροής του ποταµού Στρυµώνα, που ξεκινά από τα Βουλγαρικά σύνορα
και, µε την εύφορη πεδιάδα που τον περιβάλλει, καταλήγει στο Αιγαίο
Πέλαγος. Περιστοιχισµένος από ορεινούς όγκους, έχει όλη την ποικιλία
εδαφών και κλίµατος που συναντώνται στην Ελλάδα. Από το
Αιγαιοπελαγίτικο ήπιο στις εκβολές του Στρυµώνα, µέχρι το σκληρό ορεινό
στα ψηλά του βουνά.
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Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο τουρισµός σήµερα αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα θέµατα κυρίου
ενδιαφέροντος σε παγκόσµια κλίµακα. Και στη χώρα µας συµβαίνει το ίδιο, µέχρι
µάλιστα υπερβολής. Εχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι όλοι και όλα συνδέονται µε
τον τουρισµό, όλοι σχολούνται µε τουν τουρισµό, όλοι ζητούν χρήµατα γι’ αυτόν και
παρουσιάζονται σαν ειδικοί και όλοι περιµένουν σχεδόν τα πάντα από τον
τουρισµό.
Στην υπερβολή, όµως, περιλαµβάνεται η αλήθεια. ∆ιότι δεν υπάρχει , πράγµατι,
τοµέας την οικονοµίας που να µη συνδέεται, να µην επηρεάζεται, να µην ωφελείται,
λίγο ή πολύ, από την τουριστική δραστηριότητα. Και δεν είναι µόνο η εισροή
συναλλάγµατος και η κάλυψη µεγάλου µέρους του ελλείµατος του ισοζυγίου
πληρωµών. Παράλληλα, και µέσα από τις άµεσα τουριστικές επιχειρήσεις και το
προσωπικό τους, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα εξειδικευµένα καταστήµατα,
επηρεάζονται οι συγκοινωνίες και τα µεταφορικά µέσα, η βιοµηχανία και η
βιοτεχνία, η κατασκευαστική δραστηριότητα, η εµπορική κίνηση, η παραγωγή, η
κατανάλωση, η περιφερειακή ανάπτυξη και η απασχόληση. Και στον κοινωνικό
τοµέα παρουσιάζονται φαινόµενα επηρεασµού, όπως είναι η επαγγελµατική
κατάρτιση και εκπαίδευση, η µόρφωση γενικότερα, ο τρόπος ζωής και
συµπεριφοράς των κατοίκων των τουριστικών περιοχών, η αποδοχή ή αντίθεση
στα ξένα πρότυπα.
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισµού µας τα τελευταία χρόνια, τον τοποθετεί
ήδη µεταξύ των πιό σηµαντικών δραστηριοτήτων της οικονοµίας µας. Ο τουρισµός,
όπως είναι επιστηµονικά παραδεκτό, (προκαλούν δε περίεργη εντύπωση
ορισµένες παράφωνες απόψεις που ακούστηκαν τελευταία) µε τις ελκυστικές και
ταχείας απόδοσης επενδύσεις του, µε τη χρησιµοποίηση εντατικά της εργασίας, µε
την κινητοποίηση τόσων τοµέων της οικονοµίας, µε την εξασφάλιση
συναλλαγµατικών πόρων, αποτελεί µια από τις απαντήσεις στα προβλήµατα µιας
αναπτυσσόµενης χώρας σαν τη δική µας, που είναι προικισµένη µε ασυναγώνιστες
τουριστικές αξίες.
Ο τουρισµός, σαν αποτέλεσµα, µπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της χώρας µας. Η προσπάθεια για την αύξησή του, την προσέλκυση
περισσότερων ξένων επισκεπτών, αλλά και ελλήνων περιηγητών, αποτελεί ένα
γιγάντιο έργο, µια τεράστια και πολύπλευρη επιχείρηση δηµοσίων σχέσεων, στην
ευρύτερή της έννοια.
Πράγµατι, ο τουρισµός περνά τώρα από µια φάση στην άλλη. Είναι µια µεταβατική
και κρίσιµη περίοδος προσαρµογής. Ηδη, προωθήθηκε σηµαντικά το δίκτυο της
βασικής τουριστικής υποδοµής, ολοκληρώθηκαν αξιόλογα έργα, δηµιουργήθηκε
έντονο το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και προβλήθηκαν νέες
τουριστικές περιοχές. Ο ρόλος του Ε.Ο.Τ. αλλάζει τώρα, γίνεται και πρέπει να γίνει
περισσότερο επιτελικός, να προγραµµατίζει και να κατευθύνει, να προβάλλει
συστηµατικά τη χώρα µας και να προσελκύει το ενδιαφέρον των ξένων και να
προσπαθεί για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Κύρια δραστηριότητά
του πρέπει να είναι η δηµιουργία πλαισίων και προϋποθέσεων ανάπτυξης, που µε
τη χρησιµοποίηση των εµπειριών του παρελθόντος, και του κράτους και της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, να καταλήξει στην κατάρτιση ενός επιστηµονικά
θεµελιωµένου προγραµµατισµού. Ταυτόχροινα, θα προετοιµάσει τη χώρα για την
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πραγµατοποίηση του µεγάλου άλµατος για την προσέλκυση των µεγάλων αριθµών
ξένων και υψηλού επιπέδου επισκεπτών και θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις
αύξησης των εισροών συναλλάγµατος. Ολα αυτά σε µια εποχή που η Ελλάδα
έπαψε να είναι µια “φθηνή” χώρα και που αντιµετωπίζει ήδη τον ανταγωνισµό των
γειτονικών χωρών.
Ο τουρισµός αποτελεί για τη χώρα µας την πιό πολύτιµη πηγή συναλλάγµατος. Το
συνάλλαγµα που κάθε χρόνο εισρέει στη χώρα µας καλθύπτει ένα µεγάλο µέρος
του παθητικού του εµπορικού ισοζυγίου.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η συµβολή του τουρισµού στην αανάπτυξη και άλλων
κλάδων της οικονοµίας. Οι δαπάνες των τουριστών (τόσο των αλλοδαπών όσο και
των ηµεδαπών) “διοχετεύονται” µέσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις σε άλλους
κλάδους και τοµείς της οικονοµίας, όπως του πρωτογενούς (από την αγορά
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων) και του δευτερογενούς (από την αγορά
βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, οικοτεχνικών και χειροτεχνικών προϊόντων). Ενα
µεγάλο µέρος αφορά την αγορά ειδών εµπορίου, γεγονός που τονώνει
αποτελεσµατικά το τοπικό εµπόριο.
Ο τουρισµός είναι αναµφισβήτητα ένας σηµαντικός εργοδότης. Χάρη στην
ανάπτυξή του βρήκαν απασχόληση µεγάλος αριθµός ανέργων ή και
υποαπασχολυµένων. Το πιό σηµαντικό είναι ότι ο τουρισµός δηµιουργεί θέσεις
εργασίας σε χώρους που άλλοι κλάδοι της οιοκονοµίας , π.χ. η βιοτεχνία ή η
βιοµηχανία, για λόγους που έχουν σχέση µε αυτό που αποκαλείται “εξωτερικές
οικονοµίες” του τόπου εγκατάστασης, δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν.
Με την ανάπτυξη του τουρισµού στους ελληνικούς νησιωτικούς µικρόκοσµους και
στις ορεινές περιοχές της χώρας, όπου ούτε η γεωργία ούτε η βιοµηχανία
µπόρεσαν ν’ “ανθίσουν”, δεν επιτυγχάνονται µόνο στόχοι οικονοµικοί, αλλά και
κοινωνικοί, που απορρέουν από τη µείωση ή την εξάλειψη του φαινοµένου της
εξωτερικής και εσωτερικής µετανάστευσης των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Και στις αγροτικές περιοχές ο τουρισµός δηµιουργεί έσοδα για ένα µεγάλο αριθµό
µικροµεσαίων καλλιεργητών και εξασφαλίζει πρόσθετα εισοδήµατα για πάρα
πολλές οικογένειες, ενώ παράλληλα συµβάλλει αισθητά στον περιορισµό της
µεγάλης διαφοράς που υπάρχει µεταξύ των εισοδηµάτων των κατοίκων αγροτικών
περιοχών και των αστικών κέντρων.
Πέρα από την προσωπική εξοµάλυνση του εισοδήµατος, πρέπει να τονιστεί και η
περιφερειακή εξοµάλυνση του εισοδήµατος. Στις περιοχές µε αγροτική ή αλιευτική
οικονοµία, το κατά κεφαλήν εισόδηµα των κατοίκων σε σχέση µε αυτό των
κατοίκων των αστικών περιοχών, είναι πολύ χαµηλότερο. Η ανάπτυξη του
τουρισµού, στις περιοχές αυτές, προκαλεί οικονοµικές εισροές, οι οποίες
προκαλούνται από τους επισκέπτες των περιοχών αυτών.
Γενικά, θεωρείται σωστή η άποψη ότι ο τουρισµός φέρνει χρήµατα στον τόπο που
αναπτύσσεται και κατά το µεγαλύτερο µέρος κυκλοφορεί στους τόπους αυτούς,
µεταξύ των κατοίκων, δηµιουργώντας εισοδήµατα για τους ίδιους και έσοδα για το
κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η ανάπτυξη του τουρισµού, δηµιουργεί φυσικά και έξοδα για το κράτος και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δαπάνες αυτές αφορούν:
• Την κατασκευή και συντήρη έργων υποδοµής και ανωδοµής.
• Φορολογικά και οικονοµικά επενδυτικά κίνητρα.
• Τουριστική διαφήµιση και προβολή της χώρας.
Εξετάζοντας παραπέρα τον τουρισµό, µέσα στα πλαίσια της γενικής διάρθρωσης
µιας χώρας, διαπιστώνεται ότι αποτελεί ταυτόχρονα και σπουδαίο παράγοντα για
την οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως των αναπτυσσόµενων χωρών. η οικονοµική
ανάπτυξη, άλλωστε, επιβάλλει την αξιοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των
διαθέσιµων εθνικών πόρων και δεν µπορεί να αγνοηθεί ο τουρισµός, ο οποίος
εµφανίζεται περισσότερο προσαρµοσµένος προς την ικανοποίηση των
επιτακτικών αναγκών, οι οποίες εµφανίζονται κατά τα πρώτα στάδια της
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οικονοµικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή, η σηµασία του τουρισµού
συνίσταται:
• Στην ικανότητά του να βελτιώνει το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών.
• Στη µικρή, σχετικά, απαίτησή του για επενδύσεις, σε σύγκριση µε άλλους
κλάδους.
• Οι τουριστικές επενδύσεις είναι άµεσης απόδοσης.
• Αντιµετωπίζει σε κάποιο βαθµό το πρόβληµα της ανεργίας και, έµµεσα, της
µετανάστευσης.
• Ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Για τους λόγους αυτούς ο τουρισµός έχει καταλάβει πρωταρχική θέση στην
ιεράρχιση των επιδιώξεων των χωρών που βρίσκονται στην ανάπτυξη και οι
οποίες προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τις πιεστικές τους ανάγκες. ∆εν είναι
τυχαίο ότι ο τουρισµός εµφανίζει τους µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης στη
Ιταλία, την Πορτογαλλία, την πρώην Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα.
Για τη σηµασία του τουρισµού στην οικονοµική ανάπτυξη έχουν διατυπωθεί
διάφορες απόψεις. Τέθηκε, αρχικά, το ερώτηµα εάν σε µια ισορροπηµένη
ανάπτυξη των διαφόρων παραγωγικών τοµέων υπάρχει θέση και για τον τουρισµό.
Η απάντηση υπήρξε καταφατική, αφού η τουριστική δραστηριότητα δεν αναφέρεται
σε πολυτελή βιοµηχανία. Υπάρχουν και µερικοί εµπειρογνώµονες που συνιστούν
ότι θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη γεωργία και τη βιοµηχανία, την
οικοδοµική δραστηριότητα και τα έργα υποδοµής γενικότερα. Η άποψη αυτή
παραµελεί εντελώς τη βασική λειτουργία του τουρισµού, η οποία συνίσταται, όχι
στην εκτόπιση των άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά στη στην
ανάπτυξη της εκµετάλλευσης των εθνικών πόρων µε τη διαφοροποίηση της
παραγωγής, την ορθολογική κατασκευή έργων υποδοµής, την αύξηση της
απασχόλησης και την εισροή συναλλάγµατος.
Προκειται για δραστηριότητα η οποία καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
∆εν υπάρχει βιοµηχανία ή επάγγελµα που να µην ωφελείται, κατά κάποιο τρόπο,
άµεσα ή έµµεσα, από την καταναλωτική αυτή δραστηριότητα, την οποία προκαλεί
η συσσώρευση ξένων σε ένα τόπο. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και µια άλλη
άποψη, λιγότερο αισιόδοξη, σύµφωνα µε την οποία καλούνται οι τουριστικά
αναπτυγµένες χώρες, που είδαν µε τις πολυάριθµες κοινωνικές κατακτήσεις να
γίνεται ο τουρισµός µαζικό φαινόµενο, να αναπροσαρµόσουν (σύµφωνα µε την
εµπειρία που έχουν ήδη αποκτήσει) την πολιτική τους, επειδή ο τουρισµός δεν
µπορεί να θεωρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα “το άνθος των ενεργών
οικονοµιών”.
Στη χώρα µας, ο τουρισµός κατέχει τυπικά θέση αµέσως µετά τη γεωργία και τη
βιοµηχανία, στην ιεράρχιση των επιδιώξεων της υπεύθυνης οικονοµικής πολιτικής.

B. Bασικές Παρατηρήσεις
Με το παρόν άρθρο αφού προσδιορίσουµε εννοιολογικά το περιεχόµενο
του όρου ανάπτυξη, και περιγράψουµε συνοπτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει
να χαρακτηρίζουν καθε αναπτυξιακή διαδικασία και προσπάθεια σε επίπεδο
Νοµού. Θα επιχειρήσουµε να καταγράψουµε την υπάρχουσα κατάσταση και να
προτείνουµε γενικές κατευθύνσεις µέσα από τις οποίες πρέπει να αναζητηθούν
λύσεις που θα οδηγήσουν στην οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού.
Ειδικότερα θα σταθούµε διερευνητικά στην δυνατότητα οικονοµικής
ανάπτυξης της περιοχής µας µέσα απο την τουριστική ανάπτυξή της.
Θα πρέπει αρχικά να δεχτούµε ότι όρος ανάπτυξη, ισοδυναµεί µε µία
δυναµική διαδικασία οικονοµικής µεγέθυνσης, η οποία στην πορεία της επιφέρει
αλλά και προϋποθέτει µια σειρά απο βασικές µεταβολές στον οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Με απλά λόγια θα λέγαµε ότι "ανάπτυξη" είναι η
5
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ποιοτική και ποσοτική αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, αύξηση
της απασχόλησης και των εισοδηµάτων, καλύτερη υγειονοµική περίθαλψη,
παιδεία, συγκοινωνίες, επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από την
πολιτεία προς το κοινωνικό σύνολο, µε παράλληλη αναβάθµιση του περιβάλλοντος
και την διατήριση της ισοροπίας του οικοσυστήµατος.
Η διαδικασία λοιπόν της ανάπτυξης και ειδικότερα της τοπικής οικονοµικής
ανάπτυξης σε επίπεδο Νοµού όπως διαφαίνεται και απο τον ορισµό που
επιχειρήθηκε είναι θέµα πολιτικό αλλά και οικονοµικό: πολιτικό διότι απαιτείται:
- η εφαρµογή µιας αναπτυξιακής πολιτικής η οποία να έχει διαχρονική
διάρκεια.
- η ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση µε την εφαρµογή του δεύτερου και
τρίτου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης µε ουσιαστικές και αποφασιστικές
αρµοδιότητες αλλά και πόρους.
- η δηµογραφική ενίσχυση της περιφέρειας µε την µεταφορά υπηρεσιών
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από το λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά µε την παροχή
ισχυρών κινήτρων συγκράτησης του πληθυσµού στις επαρχιακές και κυρίως τις
ακριτικές περιοχές.
Οικονοµικό διότι απαιτούνται, πόροι οι οποίοι, µπορούν να αντληθούν:
- Από τον κρατικό προϋπολογισµό.
- Από την αξιοποίηση των προγραµµάτων της ΕΟΚ.
-Από την ενεργοποίηση και σωστή αξιοποίηση των υπαρχουσών
οικονοµικών πόρων των κατοίκων και φορέων του Νοµού.
- Από το εξωτερικό µε εισαγωγή συναλλάγµατος.
- Από εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισµό.
Παρακάτω θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε το πρόβληµα της οικονοµικής
ανάπτυξης του Νοµού µέσα από την τουριστική ανάπτυξη του, διατυπώνονται
παράλληλα κάποιες προτάσεις προς ορισµένες κατευθύνσεις, οι οποίες µπορούν
να αποτελέσουν αντικείµενο µελλοντικής και σε βάθος διερεύνησης.
Αρχικά πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο τουρισµός, σαν κλάδος της
οικονοµικής δραστηριότητας:
α) δεν είναι αποκοµµένος, αλλά στενά συνδεδεµένος µε τους άλλους
κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας.
β) δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί υπόθεση και προσπάθεια µιας
µόνον ιδιωτικής επιχείρησης, η ιδιωτικής ή δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού,
αλλά να είναι µία συνολική προσπάθεια όλων των φορέων, υπηρεσιών,
επιχειρήσεων και κατοίκων του Νοµού, µέσα απο ένα πλαίσιο που θα είναι
αποδεκτό και από όλους τους πολιτικούς, θρησκευτικούς κοινωνικούς και
επιχειρηµατικούς παράγοντες του Νόµου.
γ) δεν πρέπει να είναι αποτέλεσµα απρογραµµάτιστου ή τυχαίου κρατικού
παρεµβατισµού, αλλά συνειδητή και τεκµηριωµένη επιλογή που θα έχει την
αφετηρία του στον Νοµό, πέρνοντας σοβαρά υπ' όψιν τις ιδιαίτερες οικονοµικές,
γεωγραφικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και λοιπές συνθήκες του Νοµού. Κατά
δεύτερο θα έπρεπε η όψη διερεύνησης του θέµατος, (καταγραφή υπέρχουσας
κατάστασης, επεξεργασία στοιχείων και προτάσεις) να αποτελέσει αντικείµενο
ειδικής µελέτης µε συµµετοχή οικονοµολόγων, µηχανικών, περιβαλλοντολόγων,
κοινωνιολόγων, γεωτεχνικών κ.λ.π. επισηµένοντας ότι η ερασιτεχνική, φιλότιµη και
εκ του περισσού προσπάθεια κάποιων υπαλλήλων και των εκπροσώπων των
φορέων, µελών της σχετικής επιτροπής εγκυµονεί κινδύνους συγκέντρωσης
ελλειπών στοιχείων τα οποία πιθανώς να
οδηγήσουν σε εσφαλµένα
συµπεράσµατα.
Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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∆ιατηρώντας τις επιφυλάξεις που προαναφέρθηκαν διατυπώνουµε ένα γενικό
πλαίσιο µέσα απο το οποίο µπορούν να γίνουν σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της
τουριστικής ανάπτυξης µε την υλοποίηση των εξείς προτάσεων:
1) Εκπόνησης ολοκληρωµένης µελέτης τοπικής - τουριστικής αναπτυξιακής
δυνατότητας, η οποία θα περιλαµβάνει:
- καταφραφή της υπάρχουσας τουριστικής υποδοµής.
- καταγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών στοιχείων των τουριστών επισκεπτών (προέλευση, οικονοµική κατάσταση, ενδιαφέροντα κλπ).
καταραγραφή των υπαρχόντων πόλων έλξης τουριστών και επισκεπτών του
Νοµού.
- καταγραφή πιθανών εναλλακτικών µορφών τουρισµού που µπορούν να
αναπτυχθούν στην περιοχή (αθλητισµός, θρησκευτικός, συνεδριακός, θαλλάσιος,
οικοτουρισµός, αγροτοτουριστικός, εκπαιδευτικός - πολιτιστικός, τουρισµός σε
προστατευόµενα περιβαλλοντικά πάρκα, φυσιολατρικός (βουνά, ποτάµια,
θάλασσα, περιηγητικός - περιπατητικός κλπ).
- µελέτη και γνώση της διεθνούς τεχνογνωσίας αλλά και εµπειρίας από την
εφαρµογή προγραµµάτων τέτοιων µορφών.
- διερεύνηση της ζήτησης για υπηρεσίες από τέτοιες µορφές τουρισµού
στην ηµεδαπή και αλλοδαπή.
- τέλος µελέτη των επιπτώσεων (κοινωνικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές
κλπ, απο την εφαρµογή εναλλακτικών (νέων) µορφών τουρισµού.
2) Kαθορισµός στόχων και ιεράρχιση προτεραιοτήτων τουριστικής
ανάπτυξης, µε παράλληλη συµφωνία µέσα από συναινετικές διαδικασίες, ολων
των φορέων του νοµού για το τι είδους τουριστική ανάπτυξη επιθυµούν.
3) Συνεχής προβολή και διαφήµιση µε έµφαση στον συνδιασµό των κοινών
χαρακτηριστικών των διαφορετικών µορφών τουρισµού, ώστε να ανταποκρίνονται
στην βασική ανάγκη του τουρίστα να έχει πολλές επιλογές και δυνατότητες
συνδιασµών π.χ. περιήγησης και ψυχαγωγία κ.λ.π.
4) ∆ηµιουργία ειδικής υπηρεσίας ή γραφείου ή τµήµατος τουριστικής
ανάπτυξης το οποίο θα στελεχωθεί µεταξύ των άλλων µε ειδικούς τουριστικών
επιχειρήσεων αλλά και τεχνοκράτες (οικονοµολόγους, τεχνικούς, γαιοτεχνικούς,
περιβαλοντολόγους κ.λ.π.). Σκοπός του γραφείου θα είναι αφ' ενός µεν η
καταγραφή και συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης στον τοµέα του
τουρισµού, και αφ' ετέρου η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σε θέµατα
νοµοθεσίας καθώς και η µεταφορά εµπειρίας απο την εφαρµογή τοπικών
αναπτυξιακών προγραµµάτων σε άλλες περιοχές.
5) Συνεχής βελτίωση της οργάνωσης και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων του κλάδου για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, µε την
υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:
- εφαρµογή απο τις επιχειρήσεις των σύγχρονων αρχών και µεθόδων
οργάνωσης και διοίκησης.
- ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών λειτουργιών προς την κατεύθυνση της
µείωσης του κόστους, της ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, την είσοδο σε
νέες αγορές, και την αύξηση του βαθµού διείσδυσης σε νέους τοµείς.
- εκσυχρονισµού του τεχνολογικού τους εξοπλισµού και αξιοποίηση της
νέας τεχνολογίας.
- εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού στις νέες ειδικότητες που
δηµιουργεί η εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, καθώς και εφαρµογή
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προγραµµάτων συνεχούς επιµόρφωσης, για την βελτίωση της παραγωγικότητας
των εργαζοµένων.
- ολοκληρωµένη γνώση και σωστή αξιοποίηση των σύγχρονων µορφών
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων (Leasing-Factoring-Forfaiting-Franchising).
H πρόταση αυτή µαζί µε την εποµένη ήταν το κεντρικό σηµείο της
εισήγησης
του
Σ.Ε.Β
στο
χρηµατοοικονοµικό
πολυσυνέδριο
που
πραγµατοποιήθηκε στις 19-20 Νοεµβρίου 1994, µε τον τίτλο Μoney Sow, το οποίο
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου.
6) Εφαρµογή ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων έρευνας και υλοποίησης
καινοτόµων ιδεών στην παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών είτε πρόκειται για
παραγωγή παλαιών µε νέες µεθόδους , είτε πρόκειται για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες.
Η χρηµατοδότηση τέτοιων προγραµµάτων από την κοινότητα, δίνεται µέσω
του πακέτου Ντελόρ ΙΙ στα πλαίσια της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.
7)Αύξηση των παρεχοµένων αναπτυξιακών κινήτρων απο πλευράς
πολιτείας και θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας για όσες µορφές τουρισµού δεν
καλύπτονται απο την υπάρχουσα νοµοθεσία.
Η αύξηση του ποσοστού της επιχορήγησης, η µείωση του συντελεστή
ΦΠΑ, η µείωση του ποσοστού εισφορών του ΙΚΑ και των λοιπών ασφαλιστικών
ταµείων, η εφαρµογή ειδικής φορολογικής κλίµακας και η δανειοδότηση µε
χαµηλότοκα επιτόκια των επιχειρήσεων των ακριτικών περιοχών, είναι µέτρα που
πρέπει άµεσα να θεσπίσει το κράτος, µαζί µε τον καθορισµό των Περιοχών
Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης.
8) Λεπτοµερής γνώση και αξιοποίηση απο µέρους των επιχειρήσεων των
κινήτρων των εθνικών αναπτυξιακών νόµων (Ν 1892/90) καθώς και των κινήτρων
των προγραµµάτων της Ε.Ο.Κ.
9) Αξιοποίηση απο τις επιχειρήσεις των πλεονεκτηµάτων απο την
συµµετοχή τους σε προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, εργατικής εστίας και
λοιπών περιπτώσεων οµαδικού τουρισµού, καθώς και συνεργασία οµοειδών ή
συγγενών επιχειρήσεων για την συµµετοχή τους σε ολοκληρωµένα πακέτα
τουριστικών υπηρεσιών που οργανώνονται από τουριστικά γραφεία του
εξωτερικού, του οπερέϊτορς κλπ.
10) Κατάστρωση από τις επιχειρήσεις επιχειρηµατικών σχεδίων δράσης,
προϋπολογισµών, προβλέψεων και προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων, µετά από
ορθό υπολογισµό των δυνατοτήτων της επιχείρησης αλλά και ακριβή γνώση των
συνθηκών της αγοράς.
11) Καθιέρωση ετήσιου Νοµαρχιακού αναπτυξιακού συνεδρίου µε
παράλληλη παροχή ειδικών προσφορών και κινήτρων από µέρους των
επιχειρήσεων για την προσέλκυση επισκεπτών π.χ. δωρεάν διανυκτερεύσεις,
εκπτώσεις σπιτιών, αγορών κ.λ.π.
12) ∆ηµιουργία συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου µε παράλληλη
καθιέρωση τοπικών κλαδικών εκθέσεων π.χ. αργυροχρυσοχοϊας, επίπλου κ.λ.π.
13) Αναµόρφωση του νοµικού πλαισίου ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης
του προσωπικού των επιχειρήσεων, και παροχή ειδικών κινήτρων για την
υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών απο επιχειρήσεις µε λίγο προσωπικό ( 5 - 20 )
εργαζοµένους και εφαρµογή προγραµµάτων επιµόρφωσης των επαγγελµατιών.
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14) Απορρόφηση ενός σηµαντικού µέρους των παραγώµενων προϊόντων ή
των παρεχόµενων υπηρεσιών των νέων επιχειρήσεων, από κρατικούς φορείς,
ΝΠ∆∆, ΟΤΑ κλπ. µέσα από τη θέσπιση ειδικού νοµοθετικού πλαισίου µε ιδιαίτερη
βαρύνουσα θέση στο στοιχείο της εντοπιότητας.
15)
Ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης στους ασχολούµενους µε
τουριστικά επαγγέλµατα ή σ' αυτούς που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες,
αλλά και στον εµπορικό κόσµο γενικώτερα ( παροχή ορθών πληροφοριών, άµεση
εξυπηρέτηση αλλοδαπών τουριστών κλπ. ) µε τη συνεργασία των υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του ΕΟΤ, ∆/νση Υγείας, ∆/νση Συγκοινωνιών, ∆/νση
Εµπορίου.

∆. KΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Με διάφορους νόµους κατά καιρούς θεσπίζονται µια σειρά από κίνητρα για
τις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις. Τα κίνητρα
κινούνται προς την κατεύθυνση είτε της δηµιουργίας νέων µονάδων είτε της
επέκτασης και του εκσυχρονισµού για τις ήδη υπάρχουσες.
Τα σηµαντικώτερα κίνητρα είναι αυτά που προβλέπονται από τους
ισχύοντες κάθε φορά αναπτυξιακούς νόµους. Ο αναπτυξιακός νόµος που ισχύει
σήµερα είναι ο Ν 1892/90 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν 2234/
31-8-94 ( ΦΕΚ142 ), "για τον εκσυχρονισµό και την ανάπτυξη". Παρακάτω γίνεται
µια προσπάθεια προσέγγισης και ανάλυσης των
σπουδαιωτέρων σηµείων του, όσο αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Τα κίνητρα που παρέχονται µε το νόµο αυτό είναι :
α) Επιχορήγηση της δαπάνης των παραγωγικών επενδύσεων από το ∆ηµόσιο.
β) Επιδότηση ειτοκίων των επενδυτικών δανείων.
γ) Αφορολόγητη έκπτωση, δηλαδή έκπτωση από τα καθαρά κέρδη ποσοστού της
παραγωγικής επένδυσης.
δ) Αυξηµένες αποσβέσεις.
Ειδικώτερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι ενέργειες που
µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου είναι :
α) Η ανέργεση - επέκταση - εκσυχρονισµός εγκαταστάσεων και η αγορά
εξοπλισµού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών ξενοδοχειακών µονάδων.
β) Η κατασκευή, επέκταση και εκσυχρονισµός λιµένων σκαφών αναψυχής, σε
θέσεις και µε προδιαγραφές που θα εγκρίνονται κάθε φορά από τον ΕΟΤ, το
1
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας .
γ) Κατασκευή, επέκταση και εκσυχρονισµός συνεδριακών κέντρων, µετά από
σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ και µε βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε
2
κοινές αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, ΠΕΧΩ∆Ε και Τουρισµού .
1

Þäç åêðïíçèåß ó÷åôéêÞ ìåëÝôç óêïðéìüôçôáò êáé ðñïôåßíåôáé ç êáôáóêåõÞ Ìáñßíáò 500 óêáöþí óôï
áñ÷áßï ëéìÜíé ôçò Áìößðïëçò.
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δ) Η κατασκευή, επέκταση και εκσυχρονισµός γηπέδων γκολφ και των
απαραίτητων εγκαταστάσεων τους, καθώς και η αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού
τους µετά από σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ.
ε) Η δηµιουργία, επέκταση και εκσυχρονισµός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Η
δηµιουργία, επέκταση και εκσυχρονισµός εγκαταστάσεως αξιοποίησης ιαµατικών
πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισµού υγείας και χιονοδροµικών
3
κέντρων, καθώς και η αγορά του εξοπλισµού τους , µετά τη σύµφωνη γνώµη του
ΕΟΤ και µε βάση τις προδιαγραφές που θα οριστούν µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και Τουρισµού.
Σύµφωνα µε ρητή διάταξη του Ν 2234/94 άρθρο 1 παρ. ε δεν θεωρείται
παραγωγική επένδυση και δεν µπορεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου η ανέγερση και επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κάθε
λειτουργικής µορφής, κατώτερης της Β΄ τάξης, η ανέγερση, επέκταση και
εκσυχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων ενοικιαζόµενων δωµατίων και
ενοικιαζόµενων
επιπλωµένων
διαµερισµάτων
ανεξαρτήτως
τάξης4,
ο
εκσυχρονισµός ξενοδοχιακών µονάδων κάθε λειτουργικής µορφής τάξης
κατώτερης της Γ΄, καθώς και η ανέγερση και επέκταση οργανωµένων τουριστικών
κατασκηνώσεων (camping ).
Υπαγόµενες επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις που µπορούν να υπαχθούν στον νόµο είναι οι
ακόλουθες:
α) Ξενοδοχιακές επιχειρήσεις και ξενώνες καθώς και επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών στήριξης τουριστικών - ξενοδοχειακών µονάδων και ειδικότερα για τη
δηµιουργία
µονάδων
εκµετάλλευσης
κεντρικών
πλυντηρίων
και
παρασκευαστηρίων ετοίµων ή ηµιετοίµων τροφίµων για τις ανάγκες των
παραπάνων µονάδων.
β) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών και κέντρα χειµερινού
τουρισµού.
γ) Οικίες ή κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά
διασκευασµένα σε ξενώνες ή ξενοδοχιακές επιχειρήσεις ή εργαστήρια παραγωγής
παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων ή χειροτεχνηµάτων, µε την έγκριση του
Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών ή του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισµού
και Περιβάλλοντος, καθώς και τον Ε.Ο.Τ. ή του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
δ) Επιχειρήσεις εκµετάλλευσης λιµένων αναψυχής, συνεδριακών κέντρων
και γηπέδων γκόλφ.

2

Áðü ôïí Êõíçãåôéêü Óýëëïãï ðñïôåßíåôáé ç êáôáóêåõÞ Óõíåäñéáêïý ÊÝíôñïõ, ôï ïðïßï Ý÷åé Þäç
èåìåëéùèåß êáé ãéá ôï ïðïßï æçôÞèçêå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï Ðñüãñáììá Leader II.
3
Ó÷åôéêÝò ïëïêëçñùìÝíåò ðñïôÜóåéò ãßíïíôáé áðü ôïõò ÄÞìïõò ÓéäçñïêÜóôñïõ êáé Íéãñßôáò, ãéá ôçí
áêüìç ìåãáëýôåñç áíÜðôõîç ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôùí éáìáôéêþí ëïõôñþí ðïõ äéáèÝôïõí.
4
Å÷ïõí êáôáôåèåß ðñïôÜóåéò óôï Ðñüãñáììá Leader II, üðïõ óôáðëáßóéá ôçò áíÜðôõîçò ôïõ
áãñïôïõñéóìïý, åßíáé äõíáôÞ ç óõíäñïìÞ óôçí êáôáóêåõÞ åíïéêéáæïìÝíùí äùìáôßùí.
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ε) Ξενοδοχιακές επιχειρήσεις και λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
του Τουριστικού τοµέα που εγκαθίστανται µέσα στις Περιοχές Ολοκληρωµένες
Τουριστικής Ανάπτυξης.
στ) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µόνο για ολοκληρωµένης µορφής
εκσυχρονισµό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Τουρισµού καθορίζεται, για τους σκοπούς
εφαρµογής της διάταξης αυτής, το είδος και η έκταση των επενδυτικών έργων που
περιλαµβάνονται στον εκσυγχρονισµό, ώστε να είναι δυνατή η υπαγωγή της
επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η επιχορήγηση των επενδύσεων
της παρούσας περίπτωσης, παρέρχεται, κατα παρέκλιση του άρθρου 4 του
παρόντος για ύψος επένδυσης µέχρι ένα δισεκατοµµύριο δραχµές.
Με Προεδρικά ∆ιατάγµατα που εκδίδονται µετά απο πρόταση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Τουρισµού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Εργων και Γεωργίας, µπορεί να καθορίζονται για την τουριστική εν γένει
ανάπτυξη της χώρας Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)
για την εγκατάσταση σε αυτές ξενοδοχειακών µονάδων κάθε µορφής, καθώς και
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τοµέα, εφ' όσον πρόκειται για
περιοχές που είναι κατάλληλες για ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη, και δεν
διαθέτουν τουριστική υποδοµή.
Για να εκδοθούν τα ως άνω Προεδρικά ∆ιατάγµατα είναι απαραίτητο
προηγουµένως να εκπονηθεί από τον Ε.Ο.Τ. και να εγκριθεί από τον Υπουργό
Τουρισµού, µελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης και αξιοποίησης της συγκεκριµένης
περιοχής, στην οποία θα προβλέπεται το είδος και ο αριθµός των µονάδων, ο
αριθµός των κλινών, οι ειδικές εγκαταστάσεις καθώς και οι ελεύθεροι χώροι και οι
χώροι πρασίνου που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη αξιοποίηση της περιοχής.
Περιοχές επικράτειας.
Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, ξενώνες, ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, κατασκηνωτικά κέντρα
(campings) και επιχειρήσεις εκµετάλευσης ιαµατικών πηγών και κέντρων
χειµερινού τουρισµού, η επικράτεια κατανέµεται σε τέσσερεις περιοχές. Ο νοµός
Σερρών εντάσσεται στην ∆ περιοχή

Επιχορήγηση Επενδύσεων.
Στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν επενδύσεις που υπάγονται στις
διατάξεις του νόµου αυτού παρέρχεται επιχορήγηση ύψους 3 δισεκατοµµυρίων
δραχµών κατ' ανώτατο όριο που συνίσταται σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση εκ
µέρους του ∆ηµοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί από άλλη
πηγή για την ίδια επένδυση.
Προκειµένου για τουριστικές επενδύσεις ιδιαζόντως σηµαντικές για την
εθνική οικονοµία ύψους τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) δισεκατοµµυρίων δραχµών,
κάτω από ορισµένους προϋποθέσεις, επιτρέπεται η παρέκλιση από το ανώτατο
όριο της επιχορήγησης.
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Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στις επιχορηγούµενες επενδύσεις δεν
µπορεί να είναι κατώτερο από ορισµένα ποσοστά ανάλογα µε την περιοχή
πραγµατοποίησης της επένδυσης, τα ποσοστά αυτά είναι:
- Περιοχές Β και Γ

40% του συνολικού κόστους
παραγωγικής επένδυσης.
30% του συνολικού κόστους
παραγωγικής επένδυσης.
20% του συνολικού κόστους
παραγωγικής επένδυσης.

- Περιοχή ∆
- Θράκη

της
της
της

Προκειµένου για παραγωγικές επενδύσεις άνω των πέντε (5) και έως είκοσι πέντε
(25 ) δισεκαταµµυρίων το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής ορίζεται σε 33%
ανεξαρτήτως περιοχής.
Το ποσοστό επιχορήγησης από µέρους του δηµοσίου είναι ανάλογα µε το
είδος και τον τόπο πραγµατοποίησης της επένδυσης. Ετσι για παραγωγικές
επενδύσεις όλων των κατηγοριών µέχρι πέντε ( 5 ) δισεκατοµµύρια δραχµές είναι :
ΠΕΡΙΟΧΗ
Β
Γ
∆
ΘΡΑΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
15%
25%
35%
50%

ΕΠΙ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν επενδύσεις όλων των κατηγοριών
στα διοικητικά όρια των νοµών ∆ωδεκανήσου, Σάµου, Χίου και Λέσβου, που
υπάγονται στην περιοχή ∆, στη νήσο Σαµοθράκη, στις ακριτικές περιοχές των
διαφόρων νόµων της ηπειρωτικής χώρας σε απόσταση 20 χιλιοµέτρων απο τα
σύνορα, καθώς και στους δήµους ή τις κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια
τέµνονται απο τη ζώνη των 20 χιλιοµέτρων, παρέχεται επιχορηγήση 40
ποσοστιαίων µονάδων.
Για επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αφορούν ανέγερση η
επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.
Ισχύουν τα εξής :
ΠΕΡΙΟΧΗ
Β
Γ
∆
ΘΡΑΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
10%
15%
25%
35%

ΕΠΙ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν επενδύσεις
ανέγερσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια των
ακριτικών περιοχών όπως αυτά περιγράφονται σε προηγούµενη παράγραφο,
παρέχεται επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων µονάδων σε όλες τις περιοχές,
συµπεριλαµβανοµένης της Α.
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Στις οικίες ή κτίρια που χαρακτιρίζονται διατηρητέα, ή παραδοσιακά
διασκευασµένα σε ξενώνες καθώς και στις επενδύσεις που πραγµατοποιούν οι
επιχειρήσεις, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισµοί, παρέχεται
επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων µονάδων στην περιοχή Α και 35 ποσοστιαίων
µονάδων στις λοιπές 3 περιοχές.
Στις επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται από την περιοχή Α
(περιλαµβάνοµένων της ζώνης Λαυρεωτικής, της επαρχίας Λαγκαδά και του
τµήµατος δυτικά του ποταµού Αξιού, στις Β.Ι.Π.Ε. Ε.Τ.Β.Α. της περιοχής Β και τις Γ
περιοχής ή στην περιοχή ∆, καθώς και στη Θράκη ή στην περιοχή ∆, καθώς και
στη Θράκη ή στις ειδικές ζώνες του νόµου στις οποίες δίνονται τα κίνητρα της ∆
περιοχής, παρέχεται ποσοστό επιχορήγησης ίσο µε το κατά περίπτωση
εφαρµοζόµενο ποσοστό αυξηµένο κατά 10 µονάδες για τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α. της Β
και Γ περιοχής, της περιοχής ∆ και τις ειδικές ζώνες µε κίνητρα ∆ περιοχής και
κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για την Θράκη.
Στην περίπτωση ταυτόχρονης µε την µετεγκατάσταση πραγµατοποίησης
από την µετεγκαθιστώµενη επιχείρηση επένδυσης στη νέα θέση, παρέχεται στο
κατά περίπτωση εφαρµοζόµενο ποσοστό επιχορήγησης επιπλέον επιχορήγηση 6
ποσοστιαίων µονάδων για τις νέες αυτές επενδυτικές δαπάνες σε όλες τις
περιπτώσεις πλήν της Θράκης για την οποία παρέχονται 10 επιπλέον µονάδες.
Η έναρξη εκταµίευσης της επιχορήγησης του ∆ηµοσίου για την επένδυση
γίνεται, αφού προηγουµένος µετά απο έλενχο των ειδικών οργάνων ελένχου, έχει
αποδεδειγµένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγµατοποίηση της επένδυσης,
η ελάχιστη κατά περίπτωση ίδια συµµετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το
25% της τυχόν συµµετοχής της χρηµατοδοτούσας τράπεζας, ή το 25% του
υπολοίπου, πέραν της ελάχιστης ίδιας συµµετοχής στην περίπτωση που δεν έχει
χρησιµοποιηθεί δανισµός.
Η επιχορήγηση για τις επενδύσεις ύψους µέχρι πεντακοσίων ( 500 )
εκατοµµυρίων δραχµών για την, και ανεξαρτήτως ποσού για την Θράκη,
καταβάλλεται σε τρείς φάσεις:
1) Το 60% καταβάλλεται κατά την διάρκεια της επένδυσης.
2) Το 20% καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της
επένδυσης και έγκδοσης της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης της.
3) Το υπόλοιπο 20% καταβάλεται µετά την πιστοποίηση έναρξης της
αραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και έκδοσης της σχετικής απόφασης
έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας.
Για επιχορηγήσεις επενδύσεων ύψους άνω των 500 εκατοµµυρίων.
Τα ποσοστά αντίστοιχα είναι:
1) 40%
2) 40% και
3) 20%
Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεών τους στον νόµο
αυτό υποβάλλονται στις υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων του υπουργείου εθνικής
οικονοµίας στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και την Α.Τ.Ε. εις διπλούν σε δύο περιόδους για
κάθε έτος ως εξής: από την 1η Μαίου εώς την 15η Ιουνίου και από την 1η
Νοεµβρίου εώς την ∆εκεµβρίου.
Επιδότηση επιτοκίου
Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστών των επιχορηγήσεων του
νόµου αύτου,παρέχεται επιδότηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρµοζόµενου
επιτοκίου τραπεζικού δανείου . Το ποσοστό αυτό των επιδοτήσεων είναι ίσο προς
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το ποσοστό επιχορήσης που εγκρίθηκε και µέχρι τέσσερα (4) έτη ,εκτός από τις
επενδύσεις της περιοχής που πραγµατοποιούνται στις ειδικές ζώνες ,όπου µπορεί
να φθάσει τα έξι (6) έτη.
Αφορολόγητες εκπτώσεις
Παρέχονται εκπτώσέις από τα υποκείµενα σε φόρο εισοδήµατος καθαρά
κέρδη των επιχειρήσεων του νόµου αυτού, που είναι εγκατεστηµένες ή
µεταφέρονται ή ιδρύονται Β,Γ και ∆ του νόµου αυτού.
Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ξενώνων, ενοικιαζοµένων
διαµερισµάτων και κατασκηνωτικών κέντρων (campings) η αφορολόγητη έκπτωση
κατά περιοχή είναι η εξής:
Περιοχή

Ποσοστό
έκπτωσης

αφορ.

Β

40%

Ποσοστό ετήσιων
επί της αξίας της
κερδών που µπορεί να
φθάσει η
έκπτωση
60%

Γ

55%

75%

∆

70%

90%

ΘΡΑΚΗ

100%

100%

Προσοχή: Σε περίπτωση που η επένδυση ή τµήµα της αυτής έτυχε
επιχορήγησης η επένδυση αυτή δεν µπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς των
αφορολόγητων εκπτώσεων. Για τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις
Β.Ι.Π.Ε. Ε.Τ.Β.Α. των περιοχών Β, Γ, και ∆, παρέχεται το ευεργέτηµα των
αφορολόγητων εκπτώσεων, που ισχύει για τις επενδύσεις των περιοχών Γ, ∆, και
της Θράκης αντίστοιχα.
Με την παραπάνω ανάλυση έγινε µία προσπάθεια να παρουσιαστούν τα
σηµαντικότερα σηµεία του αναπτυξιακού Ν. 2234 / 94, κυρίως αυτά που
αναφέρονται στυίς τουριστικές γενικά επιχειρήσεις, µε τρόπο ώστε ο αναγνώστης
υποψήφιος επενδυτής να διαµορφώνει σαφή και ολοκληροµένη άποψη και να
αποφασίσει για την πραγµατοποίηση ή µή της άλφα ή βήτα επένδυσης. Για τις
παραπέρα ενέργειες του όµως σαφώς πρέπει να συνεργαστεί και να συµβουλευτεί
ειδικούς µελετητάς (οικονοµολόγους, τεχνικούς), µε την βοήθεια και την
συνεργασία των οποίων θα προβεί στην τεχνική επιλογή και την υλοποίηση της
επένδυσης.
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί:

Πίνακας 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ’90, ’91, ’92 & ’93.
1990

1991

1992

14

1993

’93/’90

93’/91

’93/’9
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2

∆ΟΙΡΑΝΗ
ΕΥΖΩΝΟΙ
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

ΚΗΠΟΙ
ΚΡΥΣΤΑΛ
Ο-ΠΗΓΗ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΝΙΚΗ
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

359206
1265560
27431
284,261
7801

114489
955976
21674
150994
24938

45388
479940
17826
171977
39728

6622
302180
13506
199850
92604

-98,15
-76,12
-50,76
-26,69
1087,07

-94,42
-68,4
-37,69
32,36
279,56

-85,41
-37,04
-24,24
16,22
133,1

64225
312075
352954
2673513

80524
148829
306711
180759
5

72625
33355
391979
1252818

71125
32552
555984
127442
3

+10,73
-89,59
+57,52
-52,33

-11,68
-78,13
81,28
-29,5

-2,07
-2,41
41,84
+1,73
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Πίνακας 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΞΕΩΝ &
∆ΙΑΝΥΚΤΥΡΕΥΣΕΥΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ , ΕΤΟΥΣ 1993

ΝΟΜΟΙ

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
ΑΦΙΞΕΙΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕ

ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ
ΑΦΙΞΕΙΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕ-

-ΡΕΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΤΗ

ΡΕΥΣΕΙΣ

ΤΑ

139

402

6148

13.149

17,45%

ΗΜΑΘΙΑΣ

3.926

12.126

47.866

80.577

40,07%

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18.027

61.875

57.234

131.073

39,27%

ΠΟΛΗ

190.824

411.022

358.188

731.522

47,83%

4.533

8.586

44.807

81.692

40.27%

682

2.010

3.819

10.902

13,62%

ΚΟΖΑΝΗΣ

2.425

8.269

48.864

105.482

31,34%

ΠΕΛΛΗΣ

1.308

3.549

16.840

50.022

24,43%

ΠΙΕΡΙΑΣ

31.963

167.691

45.448

133.089

39,96%

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2.274

7.819

68.659

122.779

63.63%

1.648.870

1.782.389

91.079

316.698

68,24%

5.779

11.457

34.695

88.259

34,02%

426.750

2.477.195

823.647

1.865.244

51,59%

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΦΙΞΕΙΣ - ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -- ΘΡΑΚΗ
ΤΟ 1993
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΘΑΣΟΣ

47.237

324.322

ΚΑΒΑΛΑ

115.903

287.620

ΕΒΡΟΣ

119.739

302.613

ΞΑΝΘΗ

34.208

108.514

ΡΟ∆ΟΠΗ

62.515

176.982

18.574

50.449
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Πίνακας 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
IATROPOULOS TRAVEL
KARAGIANNIDIS TOURS
KARABELAS TOURS
KAZAKIS TOURS
KONSTANTINIDIS
TRAVEL
KOUNTOURAS TOURS
MAKIS TOURS
MELINA TRAVEL
OLYMPIA EXPRESS

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
3
2
6
2

SABOO TRAVEL
SIERRA TRAVEL
SYMEON TOURS
THOMOGLOU TOURS
ZORPIDIS TRAVEL
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
AVRAMIDIS TOURS
TARTSOGLOU TOURS
ΝΙΓΡΙΤΑ
SYMEON TOURS
ΣΥΝΟΛΟ

1
1
1
17

17

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
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ΣΤ. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
Ν.ΣΕΡΡΩΝ
1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πρόκειται για ειδική µορφή τουρισµού, όπου το κύριοαντικείµενο
ενδιαφέροντος του επισκέπτη - περιηγητή είναι το φυσικό περιβάλλον και
ιδιαίτερα το ζωντανό περιεχόµενό του (ιδίως τα διάφορα είδη φυτών και ζώων).
Αυτή η µορφή τουρισµού ταιριάζει και µπορεί να αναπτυχθεί στην περιφέρεια του
Νοµού, γιατί υπάρχουν τα βουνά και οι οροσειρές µε πυκνή βλάστηση και µε
πανέµορφα δάση, το υγρό περιβάλλον (λίµνη Κερκίνη, ποταµοί Στρυµόνας και
Αγγίτης) και αξιόλογα σπήλαια στην Επαρχία Φυλλίδας.
Σηµαντικοί πόλοι οικοτουριστικής ανάπτυξης στο Ν.Σερρών είναι:
η λίµνη Κερκίνη, η οροσειρά του Μπέλλες, το σπήλαιο Αλιστράτης, ο ποταµός
Αγγίτης, το δάσος του Λαιλιά µε το "σφαγνώνα" και το ∆έλτα του Στρυµόνα στο
Στρυµονικό Κόλπο.
Α. Υφιστάµενη κατάσταση
1. Η λίµνη Κερκίνη είναι υγρότοπος διεθνούς σηµασίας της σύµβασης Ramsar,
που η Ελλάδα υιοθέτησε µε το Ν.∆. 191/1974. Επίσης, µε βάση το Ν. 1650/86
"Για την προστασία τουπεριβάλλοντος", εκδόθηκε η κοινή Υπουργική απόφαση
66272/25-6-93, που αφορά τα µέτρα για την προστασία του υγροβιότοπου της
τεχνητής λίµνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής της. Τη σηµερινή µορφή
της απέκτησε η λίµνη το 1982, όταν κατασκευάστηκε το φράγµα του Λιθοτόπου
και έγινε η ανύψωση των ανατολικών της αναχωµάτων. Η αξία της σαν
υγροβιοτόπου οφείλεται στη µεγάλη ποσότητα και ποικιλία υδρόβιων και
αρπακτικών πουλιών. Το χαρακτηριστικό της είδος είναι οαργυροπελεκάνος,
ένα από τα µεγαλύτερα υδρόβια ψαροφάγα πουλιά, που κινδυνεύουν µε
εξαφάνιση παγκοσµίως.
Τα δεδοµένα αυτά έχουν κάνει παγκοσµίως γνωστή τη λίµνη Κερκίνη στους
φυσιολατρικούς και οικολογικούς κύκλους, οι οποίοι την επισκέπτονται καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους.
Τα προβλήµατα της περιοχής είναι
:- Το ασφυκτικό πλαίσιο που δηµιουργεί η Υπουργική απόφαση, αφού, για
παράδειγµα, απαγορεύεται η λειτουργία νέων βιοτεχνικών µονάδων και
αυξάνεται το κόστος λειτουργίας
και εκσυγχρονισµού υπαρχουσών
εγκαταστάσεων, αφού απαραίτητα πρέπει να δίνονται χρήµατα για µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Η έλλειψη χώρων διαµονής των τουριστών και επισκεπτών τηςλίµνης.
- Η έλλειψη υποδοµών στη λίµνη, όπως για παράδειγµα:
οι ιχθυόσκαλες, οργανωµένοι χώροι προσέγγισης της λίµνης, παρατήρησης και
αναψυχής, και τέλος χώροι έκθεσης των αξιοθέατων της λίµνης και ενηµέρωσης
των επισκεπτών.
- Η ελλιπέστατη προστασία και προφύλαξη της λίµνης από λαθροθήρες,
λαθρουλοτόµους και λαθροαλιείς.
2. Η οροσειρά του Μπέλλες αποτελεί µαζί µε τη λίµνη Κερκίνη µια ενιαία ενότητα
φυσικού οικοσυστήµατος µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, η
οικοτουριστική ανάπτυξητης λίµνης µπορεί να συνδυαστεί και µε το Μπέλλες.
Σήµερα την οροσειρά επισκέπτονται οι κυνηγοί και οι κάτοικοι των χωριώντης
∆υτικής Σιντικής, για ξυλεία.
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3. Σπήλαιο Αλιστράτης:
πρόκειται για επιβλητικό σπήλαιο,µε πανύψηλες οροφές, υπερµεγέθεις
σταλακτήτες, θαυµάσιες πανέµορφες κολόνες και σπανιότατο µικροδιάκοσµο από
"εκκεντρίτες" (είδος
σταλακτητών
που
αναπτύσσονται
προς διάφορες
κατευθύνσεις). Το σπήλαιο απέχει 50 χλµ. από τις Σέρρες και 20 χλµ. από τη
∆ράµα. Το µήκος των εξερευνηµένων διαδρόµων του είναι 3.000 µ., οι οποίοι
εκτείνονται δεξιά και αριστερά από τη µοναδικού µεγέθους κύρια αίθουσά του,
διαστάσεων 100 µ. (µήκος) - 60 µ. (πλάτος) - 30 µ. (ύψος).
Στο σπήλαιο, που τα επόµενα χρόνια θα αποτελέσει σοβαρόπόλο έλξης
τουριστών, έχουν γίνει τα εξής έργα:
- Ασφαλτόστρωση 6 χλµ., από το χωριό µέχρι την είσοδο του σπηλαίου.∆ιαµόρφωση του αυλείου χώρου και parking.
- Αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων και φυλάκιο στάσης του ΟΣΕ, µε δρόµο
προσπέλασης.
- ∆ιάδροµος επίσκεψης εντός του σπηλαίου, 950 µ.
- Μελέτη καλλιτεχνικού φωτισµού και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
(εγκατάσταση ελέγχου αέρα, δίκτυο τηλεπαρακολούθησης).
4. Ποταµός Αγγίτης - Φαράγγι:
Πρόκειται για παρθένο υγροβιότοπο µε άγρια οµορφιά, µε ανεξερεύνητη την
πανίδα και τη χλωρίδα του. Αν προστατευθεί, οριοθετηθεί και γίνουν
επεµβάσεις ήπιας µορφής, θα αποτελέσει συµπλήρωµα του πόλου έλξης του
σπηλαίου Αλιστράτης.
5. ∆άσος Λαιλιά - "Σφαγνώνας":
Αποτελεί τον πνεύµονα της πόλης των Σερρών. Πρόκειται για υψηλό δάσος οξυάς
και δασικής πεύκης, έκτασης 30.000 στρεµάτων. Το δάσος προσφέρει καταφύγιο
σε µεγάλα θηλαστικά και πτηνά, σπάνια και κοινά. Στο κέντρο του υπάρχει ένα
µοναδικό παλαιοβοτανικό Μουσείο, ο"σφαγνώνας" του Λαιλιά. Στο χωριό αυτό,
που ανακηρύχθηκε διατηρητέο µνηµείο της φύσης µε την Υπουργική απόφαση
105497/11-8-86, έγιναν γεωλογικές έρευνες και διαπιστώθηκε η µεταπαγετώδης
εξέλιξη του δάσους της περιοχής, µε τις εναλλαγές των ειδών, σε συνδυασµό
µε την ανθρωπογενή επίδραση.
6. ∆έλτα του Στρυµόνα:
Είναι ένας µικρός υγροβιότοπος, που φιλοξενεί κάθε χρόνο σηµαντικό αριθµό
υδροβίων και παρυδάτιων πτηνών, αλλά που πρόσφατα αλλοιώθηκε από τα
οδικά έργα της Νέας Εγνατίας οδού.

Β. Προοπτικές
Οοικολογικός τουρισµός, συνεπικουρούµενος από τον αγροτοτουρισµό και τον
περιηγητικό τουρισµό, αποτελεί ένα δυναµικό πόλο τουριστικής ανάπτυξης,
εφόσον βέβαια προσεχθούν και
καταστούν κύριο πρόβληµα πολιτικής η
προστασία των περιοχών και η ανάπτυξη των υποδοµών.
Συγκεκριµένα:
1. Για τη λίµνη Κερκίνη, προέχει η δηµιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης
και προστασίας της. Ταυτόχρονα, πρέπει να ξεκινήσει ενηµέρωση των κατοίκων
των παραλίµνιων κοινοτήτων για το νοµικό καθεστώς και την αξία σαν
υγροβιότοπου της λίµνης. Επίσης, να επιδιωχθεί η αλλαγή σηµείων της κοινής
Υπουργικής απόφασης, ώστε να διευκολύνει τους κατοίκους στη ζωή και
λειτουργία τους και να µειώσει το κόστος που αναλαµβάνουν για την
προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ορισµένα αµέσου προτεραιότητας έργα,
µε πλήρεις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (όπως είναι η ασφαλτόστρωση
του δρόµου Λιθοτόπου - Κερκίνης, η βελτίωση της βατότητας του ανατολικού
τοιχώµατος, οι ιχθυόσκαλες, ηδιαµόρφωση του λιµανιού του χωριού Κερκίνης,
κέντρα έρευνας και ενηµέρωσης του κοινού, τα παρατηρητήρια και, σε σύνδεση
µεαυτά, χώροι ξεκούρασης και ψυχαγωγίας για τους επισκέπτες), πρέπει µε
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ιεράρχηση να προχωρήσουν.Τέλος, χρειάζεται ευέλικτη πολιτική από τις Τράπεζες
ή και επιδότηση του επιτοκίου δανεισµού για ένα χρονικό διάστηµα, ώστε να
µπορέσουν οι κάτοικοι των παραλίµνιων κοινοτήτων να αναγείρουν µικρά
ξενοδοχεία (των 15 το πολύ δωµατίων), ή
να επεκτείνουν τις οικίες,
δηµιουργώντας δωµάτια στα πλαίσια των προδιαγραφών του Ε.Ο.Τ.
2. Η οροσειρά του Μπέλλες, σε συνδυασµό µε τη λίµνη:
δηµιουργία περιπατητικών µονοπατιών και ορειβατικού καταφυγίου.
3. Το σπήλαιο Αλιστράτης:
στις άµεσες δραστηριότητες είναι οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ο
καλλιτεχνικός φωτισµός του σπηλαίου. Μακροπρόθεσµα επιβάλλεται η ανέγερση
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος και εκθεσιακού χώρου µε φωτογραφικό υλικό από
τα σπήλαια της περιοχής, το φαράγγι του Αγγίτη, τις ραχογραφίες της περιοχής
Αλιστράτης και Παγγαίου, καθώς και των αξιοθέατων περιοχών της επαρχίας
Φυλλίδας.
4. Το φαράγγι του ποταµού Αγγίτη:
1) Η οριοθέτηση καιχαρακτηρισµός του οικοσυστήµατος σαν τοπίο
φυσικού κάλλους, µε βάση το Ν. 1650/86 "Για την προστασία του
περιβάλλοντος".
2) Σύνδεση ενός τµήµατος του φαραγγιού µε περιηγητικούς διαδρόµους
µε το σπήλαιο Αλιστράτης, ώστε να λειτουργήσουν σαν ενιαίος χώρος.
3) ∆ιαµόρφωση του ήδη υπάρχοντος µονοπατιού κατά µήκος του
ποταµού Αγγίτη, σε περιπατητικό διάδροµο µε επεµβάσεις ήπιας µορφής
(ξύλινες πεζογέφυρες στα σηµεία που ο ποταµός µαιανδρίζει και
µικροκατασκευές για ασφαλή περιήγηση).
5. Το δάσος Λαιλιά - "Σφαγνώνας":
1) Κήρυξη του δάσους ωςαισθητικού, λόγω της ιδιοµορφίας του και της
µικρής του απόστασης από την πόλη των Σερρών.
2) ∆ιαµόρφωση χώρων για δηµιουργία και λειτουργία θερινού κάµπιγκ. 3)
Ιδρυση σταθµούενη µέρωσης για το σφαγνώνα και τη λειτουργία του
χώρου στηνανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης.
6. Το ∆έλτα του Στρυµόνα:
οριοθέτηση και χωροταξική κατανοµή, ώστε να προστατευθούν οι εκτάσεις του
∆έλτα.

20

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

21

21

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

22

22

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

23

23

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

24

3. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η µοναδική παραθαλάσσια κοινότητα του Νοµού Σερρών είναι των Νέων
Κερδυλλίων. Στην περιοχή της Κοινότητας υπάρχουν τέσσερις οικισµοί
παραθεριστικών κατοικιών. Στα διοικητικά όρια της Κοινότητας ανήκει παραλία
δέκα χιλιοµέτρων. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, την Κοινότητα επισκέπτονται
κατά τους θερινούς µήνες πολλοί τουρίστες, Ελληνες και ξένοι (παλιότερα και
Γιουγκοσλάβοι), ανεβάζοντας τον πληθυσµό της στους 6.000 περίπου.
Η Κοινότητα και οι οικισµοί έχουν ελλείψεις στις υποδοµές και συγκεκριµένα:
α)
∆εν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο στην Κοινότητα και στους οικισµούς,
ενώ
ήδη από το
πρόγραµµα
ENVIREG
έχουν κατασκευαστεί
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού.
β)
∆εν έχει γίνει η ένταξη των οικισµών σε ζώνες οικιστικού ελέγχου,
ώστε να ακολουθήσει η σύνταξη ρυµοτοµικού σχεδίου για τη διάνοιξη και
κατασκευή των απαραίτητων δρόµωντων οικισµών.
γ)
Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, δηµιουργείται πρόβληµα µε την περισυλλογή
σκουπιδιών.
δ)
∆εν υπάρχουν παράλληλοι δρόµοι και πεζοδρόµια στην Εθνική οδό
Θεσ/νίκης - Καβάλας που διέρχεται µέσα στο χωριό, καθώς
και
κατάλληλος φωτισµός για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων.
Εποµένως για να υπάρξουν προοπτικές τουριστικής ανάπτυξηςείναι
αναγκαία η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε Κοινότητακαι οικισµούς, η
προµήθεια απορριµατοφόρου αυτοκινήτου και η τοποθέτηση
κάδων
απορριµάτων, η ένταξη των οικισµών σε ζώνες οικιστικού ελέγχου και η
κατασκευή των πεζοδροµίων που αναφέρθηκαν, για την ασφάλεια των
λουοµένων.
Επίσης αιτήµατα της Κοινότητας είναι:
α)
Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας.
β)
Η κατασκευή έργων ύδρευσης στους οικισµούς.
γ)
Η επισκευή και επέκταση των Τουριστικών εγκαταστάσεών της (ξενώνες)
και η κατασκευή κυκλοφοριακού κόµβου σύνδεσης των ξενώνων µε την
Εθνική οδό, ώστε να µπορούν να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και από
τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας της Εθνικής οδού.
δ)
Η καθαριότητα της παραλίας από τη ρύπανση των φερτών υλικών του
Στρυµόνα µε την τοποθέτηση πλωτών φραγµάτων συγκράτησης και
αποµάκρυνσης καθώς και χρηµατοδότηση της Κοινότητας για τον
καθαρισµό της.
ε)
Αποµάκρυνση αυθαιρέτων παραπηγµάτων στις εκβολές του ποταµού,
που
κατασκεύασαν
επαγγελµατίες
και
ερασιτέχνες αλιείς,
καταλαµβάνοντας αυθαίρετα δηµόσια έκταση. Απόδοση της έκτασης αυτής
5
στην Κοινότητα για διαµόρφωση και δενδροφύτευσή της .
στ)
Τέλος, αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων - Κοινοτικό
κατάστηµα και διάνοιξη κοινοτικών δρόµων οι οποίοι προβλέπονται από το
ρυµοτοµικό σχέδιο της Κοινότητας.

5

Ó÷åôéêÞ ìåëÝôç ôçò Äéåýèõíóçò Ãåùñãßáò ðñïôåßíåé ôçí ïñãáíùìÝíç êáôáóêåõÞ ôùí êáôáëõìÜôùí ôùí
áëéÝùí.
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4. ΟΡΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ανάπτυξη του Ορεινού και Χειµερινού Τουρισµού είναι, για σήµερα
τουλάχιστον, ο µόνος πόλος έλξης τουριστών, Ελλήνων κυρίως, στην πόλη και
την περιοχή µας, και αυτό χάρη στην ύπαρξη του Χιονοδροµικού Κέντρου Λαιλιά

Α. Υπάρχουσα κατάσταση
Ο Ε.Ο.Σ. Σερρών, από το 1930 που ιδρύθηκε στην πόλη µας, συνέβαλε τα
µέγιστα για την ανάπτυξη στην περιοχή µας του Ορεινού και Χειµερινού
Τουρισµού.
1. Το 1959 ανεγέρθηκε από το ΕΛ.Ο.Σ. στο µαγευτικό δάσος του Λαιλιά
Ορειβατικό Καταφύγιο, σε υψόµετρο 1500 µ. στη θέση "Ολύµπια" του δάσους, το
οποίο λειτουργεί και σήµερα. Το καταφύγιο αυτό είναι διόρροφο, πλήρως
εξοπλισµένο µε είδη κλινοστρωµνής, είδη εστιάσεως και λοιπά είδη που
καθιστούν άνετη την παραµονή των επισκεπτών σ' αυτό. Είναι δυνάµεως για
διανυκτέρευση 80 ατόµων και είναι το µόνο κατάλυµα στηνπεριοχή.
Ηλεκτροφωτίζεται, έχει κεντρική θέρµανση και τηλέφωνο.
2. Το 1980 δηµιουργήθηκε το Χιονοδροµικό Κέντρο Λαιλιά, το οποίο διαθέτει µια
χιονοδροµική πίστα µήκους 1000 µ. και πλάτους 70 µ., ένα χιονοδροµικό
αναβατήρα συρρόµενο
µήκους 850 µ. και ένα χιονοδροµικό αναβατήρα
συρρόµενο µήκους 200 µ. και δυο χιονοστρωτήρες, που χρησιµοποιούνται για τη
διαµόρφωση της χιονοδροµικής πίστας.
3.Στο τέρµα της χιονοδροµικής πίστας ανεγέρθηκε χιονοδροµικό περίπτερο ΣΑΛΕ -. Το κτίριο αυτό είναι τριόρροφο, στον πρώτο όροφο είναι το εστιατόριο,
στο δεύτερο όροφο είναι η κατφετέρια και στον τρίτο βρίσκονται οι κοιτώνες
για διαµονή των αθλητών, δυνάµεως 25 ατόµων. Το ΣΑΛΕ ηλεκτροφωτίζεται και
έχει κεντρική θέρµανση. Στο Χιονοδροµικό Κέντρο Λαιλιά πραγµατοποιούνται
κάθε χρόνο Χιονοδροµικοί αγώνες Πανελλήνιοι και τοπικά Πρωταθλήµατα, καθώς
και Περιφερειακοί αγώνες Καταβάσεων, δρόµων αντοχής και διάθλου. Οι αγώνες
των Καταβάσεων γίνονται στην προαναφερθείσα χιονοδροµική πίστα, οι δε
αγώνες των δρόµων αντοχής και διάθλου γίνονται στους υπάρχοντες δασικούς
δρόµους.Το
Χιονοδροµικό
Κέντρο Λαιλιά κατά τη χειµερινή
περίοδο
επισκέπτονται κατά τις ηµέρες λειτουργίας του χιλιάδες επισκεπτών απ' όλη
την Ελλάδα. Αλλά και τις άλλες εποχές του χρόνου, µεγάλος αριθµός εκδροµέων
επισκέπτεται το δάσος Λαιλιά, που είναι πανέµορφο.
4. Από τον Ε.Ο.Σ. Σερρών έγινε η χάραξη και σήµανση του τµήµατος που περνά
από την περιοχή µας του ∆ιεθνούς Μονοπατιού µεγάλων διαδροµών υπό την
ονοµασία Ε4, το οποίο ξεκινάει από τα Πυρηναία Ορη και φτάνει µέσω
Βουλγαρίας στοΝ.Σερρών. Το ∆ιεθνές αυτό Μονοπάτι µεγάλων διαδροµών Ε4
φτάνει από τον Προµαχώνα µέχρι τη γέφυρα του Στρυµόνα, στη διακλάδωση
προς Ν. Πετρίτσι, κι από κει διακλαδίζεται και ένα τµήµα του (µε τα
χαρακτηριστικά Ε4/6) οδεύει προς Ροδόπολη, απ' όπου συνεχίζει στην Κεντρική
Μακεδονία, και ένα άλλο τµήµα οδεύει µέσω Σιδηροκάστρου - Καπνοφύτου ∆άσους Λαιλιά - Ανω Βροντούς, συνεχίζει προς την υπόλοιπη Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη και κατευθύνεται προς την Τουρκία, ένα δε παρακλάδι του
διέρχεται και από την Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου, λόγω της ιστορικής σηµασίας της
Μονής. Το ∆ιεθνές αυτό Μονοπάτι εξυπηρετεί τους ορειβάτες και πεζοπόρους
όχι µόνον της Ελλάδας, αλλά κυρίως των Ευρωπαικών Κρατών, στην προσπάθεια
να γνωρίσουν την Ελληνική ύπαιθρο και φύση, και βέβαια τους ανθρώπους της
Ελληνικής υπαίθρου, τα ήθη και έθιµά τους, και επίσης να επισκεφθούν
αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους και τόσα άλλα ενδιαφέροντα της
Ελληνικής υπαίθρου. Η τουριστική κίνηση που παρουσιάζεται στον τοµέα αυτό
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είναι σηµαντική, αλλά δεν είναι αυτή που πρέπει και µπορεί να είναι. Για την
ανάπτυξη της τουριστικής κινήσεως στην περιοχή µας όσον αφορά τον τοµέα του
Ορεινού και Χειµερινού Τουρισµού, θα πρέπει να γίνουν διάφορα έργα και
βελτιώσεις των προσφεροµένων υπηρεσιών.

Β. Προτάσεις
Για την ανάπτυξη του Ορεινού και Χειµερινού Τουρισµού της περιοχής µας είναι
ανάγκη να πραγµατοποιηθούν τα κατωτέρω, µε κύριο άξονα το Χιονοδροµικό
Κέντρο Λαιλιά, που είναι η βάση της πραγµατοποιήσεως του Ορεινού και
Χειµερινού Τουρισµού, οι συνθήκες λειτουργίας του οποίου είναι απαραίτητο
να συµπληρωθούν και να βελτιωθούν. Ετσι, είναι απαραίτητο να γίνουν οι
κατωτέρω εργασίες:
1. ∆ιάνοιξη και διαµόρφωση νέας χιονοδροµικής πίστας, η οποία θα αρχίζει
από το ύψος του Πυροφυλακίου Αλή Μπαµπά περίπου, αριστερά, και µε
διάφορα χωµατουργικά έργα που θα πρέπει να γίνουν, θα καταλήγει στην
αφετηρία του υπάρχοντος µεγάλου χιονοδροµικού αναβατήρα. Η χιονοδροµική
αυτή πίστα, λόγω της αποτόµου κλίσεως και των δυσκολιών που παρουσιάζει, θα
είναι κατάλληλη για προπονήσεις αθλητών χιονοδρόµων και για τέλεση
χιονοδροµικών αγώνων, και έτσι θα αποσυµφορεθεί η υπάρχουσα σήµερα
µοναδική χιονοδροµική πίστα. Η πρόσβαση προς τη νέα αυτή χιονοδροµική
πίστα θα γίνεται µε τον υπάρχοντα µεγάλο χιονοδροµικό αναβατήρα.
2. ∆ηµιουργία µιας άλλης χιονοδροµικής πίστας Καταβάσεων, παράλληλα µε την
υπάρχουσα σήµερα και δεξιά, από το τέρµα του χιονοδροµικού αναβατήρα
µέχρι το τέρµα της υπάρχουσας χιονοδροµικής πίστας, θα εξυπηρετείται δε αυτή
από τον ήδη υπάρχοντα χιονοδροµικό αναβατήρα. Με τη διάνοιξη της
χιονοδροµικής αυτής πίστας θα αποσυµφορεθεί κατά πολύ η υπάρχουσα
χιονοδροµική πίστα, που λόγω του µεγάλου αριθµού χιονοδρόµων παρουσιάζει
προβλήµατα, αλλά και κατά την τέλεση χιονοδροµικών αγώνων δε θα είναι
ανάγκη να απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της πίστας από τουρίστες, πράγµα
που γίνεται τώρα για αποφυγή ατυχηµάτων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
πλείστα όσα προβλήµατα και διαµαρτυρίες.
3. Να γίνει προµήθεια ενός µικρού χιονοδροµικού αναβατήρα συρρόµενου, που
να τοποθετηθεί στο τέρµα του µεγάλου χιονοδροµικού αναβατήρα µέχρι το
Πυροφυλάκιο του Αλή Μπαµπά, για να µπορέσει να γίνει εκµετάλλευση από τους
χιονοδρόµους και του διαδρόµου αυτού, αλλά και για να µπορούν να πηγαίνουν οι
χιονοδρόµοι και στο νέο διάδροµο - πίστα, που προτείνεται να διανοιγεί αριστερά
της κορυφής Αλή Μπαµπά.
4. ∆ηµιουργία µιας µεγάλης, διεθνών προδιαγραφών χιονοδροµικής πίστας,
δρόµων αντοχής και διάθλου. Για τη δηµιουργία της χιονοδροµικής αυτής
πίστας υπάρχει σχετική πρόταση από ειδικό για τη χάραξη τέτοιων πιστών, του κ.
Πέτερ Πάνκοφ, Πολιτικού Μηχανικού, πτυχιούχου καθηγητή και προπονητή
χιονοδροµίας της Εθνικής Αθλητικής Ακαδηµίας της Σόφιας. Η δηµιουργία της
προτεινόµενης αυτής χιονοδροµικής πίστας θα συντελέσει τα µέγιστα για την
ανάπτυξη του αθλήµατος δρόµων αντοχής και διάθλου και θαµπορούν να
πραγµατοποιούνται σ' αυτή και διεθνείς αγώνες των ανωτέρω αθληµάτων. Ετσι,
θα προσελκύσει πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι ασχολούνται µε τα ανωτέρω
αθλήµατα. Επίσης, θα µπορούν να γίνονται προπονήσεις όχι µόνον το χειµώνα,
Ελλήνων αθλητών αλλά και ξένων, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επί ξηρού
εδάφους, που είναι απαραίτητες για τους αθλητές των δρόµων αντοχής και
διάθλου.
5. Με την ασφαλτόστρωση του δρόµου που ανοίχθηκε στην περιοχή
Μπαλτατσάιρ του δάσους Λαιλιά, όπως προβλέπεται από το ∆ασαρχείο, θα
µπορούν να γίνουν αγώνες ΡΟΛΕΡΣΚΙ, Πανελλήνιοι και ∆ιεθνείς, οι οποίοι τώρα
αναγκαστικά γίνονται µέσα σε πόλεις και παρουσιάζουν µεγάλες δυσκολίες και
κυκλοφοριακά προβλήµατα. Ακόµη, θα µπορούν να γίνονται προπονήσεις για
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το αγώνισµα αυτό καθ' όλη την περίοδο που δεν έχει χιόνι, από οµάδες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη, γιατί θα έχει το
προνόµιο να είναι σε βουνό, σε τοπίο εξαιρετικό, µε τις προβλεπόµενες κλίσεις
που χρειάζονται για το αγώνισµα αυτό. Και βέβαια,υπάρχει και η σχετική
υποδοµή για την παραµονή των αθλητών, στο υπάρχον καταφύγιο του Ε.Ο.Σ.
Σερρών.
6. ∆ηµιουργία Στέγης αθλητού στην περιοχή του Χιονοδροµικού Κέντρου διά της
ανεγέρσεως σχετικού κτιρίου, το οποίο θα µπορεί να στεγάσει 120 αθλητές
περίπου και το οποίο θα
διαθέτει
τις σχετικές προς το σκοπό αυτό
εγκαταστάσεις, ηλαδή γυµναστήριο ανοικτό και κλειστό, όργανα γυµναστικής,
σάουνα, αίθουσα συγκεντρώσεως και άλλους αναγκαίους χώρους.
7. Επισκευή και βελτίωση καθώς και επέκταση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων
Καταφυγίου, ΣΑΛΕ κλπ., µε τρόπο ώστε να µπορούν να παρέχουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ακόµη, για την ανάπτυξη γενικά του
Ορεινού Τουρισµού θαπρέπει:
1. Να αναγερθεί Καταφύγιο Ορειβατικό στην περιοχή της Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου,
και συγκεκριµένα στο κατεστραµµένο χωριό Λάκκος, στο οποίο ο ΕΛ.Ο.Σ.
διαθέτει σχετική οικοπεδική έκταση. Το Καταφύγιο αυτό θα αναπληρώσει το
ήδη απολεσθέν Καταφύγιο στην Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου, θα φιλοξενεί ορειβάτες
και εκδροµείς που θα ήθελαν να επισκεφθούν την ενδιαφέρουσα από ορειβατικής
πλευράς περιοχή του Μενοικίου όρους, αλλά και τους ορειβάτες και πεζοπόρους
Ελληνες και ξένους, που θα διασχίζουν το προαναφερθέν ∆ιεθνές Μονοπάτι
µεγάλωνδιαδροµών, καθώς και αυτούς που θα ήθελαν να επισκεφθούν την
ιστορική Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου. Ακόµη θα φιλοξενεί αναρριχητές που
θα
χρησιµοποιούν για αναρριχήσεις τα αναρριχητικά πεδία ΒΥΡΟΥ της περιοχής της
Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου.
2. Να αναγερθεί ορειβατικό Καταφύγιο στο Μπέλλες.
3. Επέκταση και εξοπλισµός των ορειβατικών Καταφύγιων στο Παγγαίο (Πρώτης
και Ροδολίβους).
4. ∆ηµιουργία πίστας αναρρίχησης στο Παγγαίο (Ροδολίβος).
5.Να γίνεται συντήρηση της σήµανσης του ∆ιεθνούς Μονοπατιού, µε τρόπο
ώστε να είναι ευδιάκριτη και να βοηθά αυτούς που θα ήθελαν να το διασχίσουν,
κυρίως δε τους ξένους.
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5. ΑΓΡΟTOΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για το Νοµό µας ο όρος αγροτοτουρισµός θα πρέπει να ειδωθεί µε την ευρεία
έννοιά του. ∆ηλαδή πρέπει νασυµπεριλαµβάνει, εκτός από Λαογραφικά
µουσεία, Χειροτεχνία, Υφαντουργία, Βαφή, Αγιογραφία, παραδοσιακά φαγητά και
εδέσµατα, όλα τα αξιοθέατα των χωριών, όπως αρχαιολογικοί χώροι και
συλλογές, οικίες,
οικισµοί και πλατείες, Μακεδονικοί
τάφοι, περιηγητικές
διαδροµές, σπήλαια, φυσικοί χώροι αναψυχής και θέας, τοπικές ιδιαιτερότητες
(π.χ. QANAT). Αξιόλογες περιοχές που µπορεί να αναπτυχθεί ο Αγροτοτουρισµός
είναι τα χωριά του Παγγαίου, τα Νταρνακοχώρια, τα χωριά της περιοχής
Κερκίνης και της οροσειράς Μπέλλες. Οµως επειδή το θέµα της ανάπτυξης
αγροτοτουρισµού είναι πολυσύνθετο και συνυφαίνεται µε την ανάπτυξη και των
άλλων ειδών τουρισµού, γι' αυτό προτείνουµε να χρηµατοδοτηθεί µελέτη
ανάπτυξης του αγροτοτουρισµού στο Νοµό Σερρών που θα περιλαµβάνει:
α)
Καταγραφή παραδοσιακών,
λαογραφικών
στοιχείων
και προτάσεις
αξιοποίησής τους.
β) Καταγραφή παραδοσιακών και ιστορικών οικιών και οικισµών.
γ) Καταγραφή αρχαιολογικών χώρων - µνηµείων τουριστικού ενδιαφέροντος και
προτάσεις ανάδειξής τους.
δ) Αξιολόγηση και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους.
ε) Προτάσεις για δηµιουργία ξενώνων.
Η παραπάνω πρόταση καθώς και συγκεκριµµένες προτάσεις - έργα υποδοµής
στον αγροτοτουρισµό περιέχονται στο πρόγραµµατων ευρωπαικών κοινοτήτων
LEADER II, που συνέταξε οµάδα εργασίας της Νοµαρχίας Σερρών και
προέχει η συγκρότηση Αναπτυξιακής Εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη
τηςυλοποίησής του.
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6. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο όµορφος Νοµός Σερρών γίνεται οµορφότερος από τα Βυζαντινά µνηµεία,
τους Ναούς, τα Μοναστήρια και ιδιαίτερα µε την Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου.Το
θρησκευτικό
στοιχείο γίνεται έντονα αντιληπτό
µε
τα αριστουργήµατα
αρχιτεκτονικής που διασώζουν στο διάβα του χρόνου την ευσέβεια παλιών και
νεωτέρων γενεών.Τα µνηµεία αυτά αποτελούν πρόκληση και πρόσκληση για κάθε
επισκέπτη που βρίσκεται στον τόπο µας. Αποτελούν τόπους λατρείας,
προσευχής, προσκυνήµατος, τόπους ξεκούρασης και ανάπαυσης. Ο πανδαµάτωρ όµως χρόνος προσπάθησε να ερηµώσει µερικά απ' αυτά τα µνηµεία. Οι
συντονισµένες προσπάθειες των Μητροπολιτών διέσωσαν τα µνηµεία, που
ξαναβρίσκουν την παλιά αίγλη τους.
Τα µνηµεία που προκαλούν είτε θρησκευτικό, είτε αρχαιολογικό ενδιαφέρον είναι:
1. Ο Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων που βρίσκεται µέσα στην πόλη των Σερρών, είναι η
παλιά Μητρόπολη των Σερρών. Ο Ναός είναι ορθογώνια Βασιλική, Βυζαντινό
µνηνείο του 13ου αιώνα. Είναι ανεκτίµητης αξίας. Συνδεδεµένος µε τα ιστορικά
γεγονότα, τις ταλαιπωρίες και τις αγωνίες των κατοίκων της πόλης, γιατί γνώρισε
πολλές καταστροφές και πυρκαγιές, µε αποκορύφωµα αυτή του 1913, οπότε και
έπεσε στο έλεος της εγκατάλειψης. Μερική αναστήλωση έγινε το 1938-1950.
Ξαναλειτούργησε το 1993 µε τις προσπάθειες αναστήλωσης του Μητροπολίτου κ.
Μάξιµου. Η αγάπη των Σερραίων τον πλούτισε µε µαρµαρόγλυπτο τέµπλο,
µαρµάρινα γλυπτά προσκυνητάρια και τα απαραίτητα σκεύη και εικόνες για τη
Θεία Λατρεία. Ο Ναός λειτουργεί ως προσκυνηµατικός κάθε Κυριακή και κάθε
∆εσποτική γιορτή. Είναι καθηµερινά ανοιχτός (τηλ. 28465).
2. Η Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου βρίσκεται σε απόσταση 8 χλµ. από την πόλη των
Σερρών. Σύγχρονη των Μονών του Αγ. Ορους. Κτίσθηκε το 1270 µ.Χ. από τον
πρώτο κτίτορα Ιωαννίκιο. Γνωστή όχι µόνο πανελλήνια, αλλά και πανευρωπαικά,
γίνεται αντικείµενο έρευνας επιστηµόνων σε πολλά συνέδρια. Ξυλόγλυπτο τέµπλο
µεγάλης αξίας, ίσως µοναδικό, φορητές εικόνες, αξιοζήλευτα προσκυνητάρια και
περίφηµες τοιχογραφίες του Μανουήλ Πανσέληνου συνθέτουν το καθολικό της
όπου υπάρχει και ο τάφος του πρώτου Πατριάρχου µετά την άλωση της Κων/λης,
Γενναδίου Σχολαρίου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα παρεκκλήσια, η φιάλη και οπύργος ολοκληρώνουν
την εικόνα της Μονής. Η λειψανδρία και η φθορά του χρόνου ερείπωσαν τη
Μονή µέχρι το 1986, οπότε το ενδιαφέρον του Μητροπολίτου εγκατέστησε
γυναικεία αδελφότητα που αγωνίζεται για να ξανάβρει την παλιά της αίγλη. Η
προσπάθεια ανακαίνησης και αναστήλωσης έγινε αντικείµενο στοργής των
αρµοδίων και µε σηµαντικές δαπάνες οι εργασίες συνεχίζονται µε συντηρήσεις και
κτιριακές επισκευές, εµπλουτίζοντας ακόµη περισσότερο την ήδη πλούσια
παράδοσή µας (τηλ. 62185).
3. Ο Ι.Ν.Αγίου Νικολάου που είναι Βυζαντινός, βρίσκεται στο λόφο της
Ακρόπολης των Σερρών στα Β.Α. Είναι κτίσµα του 14ου αιώνα, κατά την εποχή
των Παλαιολόγων. Λέγεται ότι κτίσθηκε εκεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των
στρατιωτών φρουρών που βρίσκονταν στο κάστρο των Σερρών. Εχει εξωνάρθηκα
και κυρίως ναό, µε εσωτερική διακόσµηση, αγιογραφία πλούσια, καλοφτιαγµένη
που συγκεντρώνει πιστούς και λάτρεις του ωραίου. Μπορεί να τον επισκεφθεί ο
επισκέπτης µετά από συννενόηση µε το Ναό του Αγ. Αντωνίου (τηλ. 23078).
4. Ο Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου-Κρυονερίτη βρίσκεται στα Β.Α. της πόλης. Είναι κτίσµα
του 13ου αιώνα, ένα µνηµείο τέχνης ισάξιοτης µονής Τιµίου Προδρόµου, µε
παλαιό µαρµαρόγλυπτο τέµπλο και εικόνες απαράµιλλης τέχνης. Είναι µετόχι της
Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου. Στη βόρεια πλευρά του Ναού υπάρχει το ναύδριο του
Αγ.∆ηµητρίου που επικοινωνεί µε εσωτερική µεγάλη πόρτα µε τονΑγ. Γεώργιο.
Λειτουργεί κάθε Πέµπτη.
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5. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο είναι επίτευγµα του Μητροπολίτου µας κ. Μάξιµου,
που ιδρύθηκε το 1988, για να προφυλάξει τα φορητά αντικείµενα από κάθε
επιβουλή, αλλά και να τα προβάλλει σε κάθε επισκέπτη. Είναι συγκεντρωµένα τα
εκθέµατα, που προέρχονται από την περιοχή της Μητροπολιτικής περιφέρεις
Σερρών και Νιγρίτης, στον πρώτο όροφο του Επισκοπείου. Περιέχει πολλές
εικόνες συντηρηµένες,
µεταβυζαντινής εποχής, βηµόθυρα,
ξυλόγλυπτους
σταυρούς, αποστολικά τέµπλων, ιερά σκεύη πολύτιµα και άµφια. Μέσα στον άνετο
χώρο του ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει το µεγαλείο του Εκκλησιαστικού
πλούτου και της Εκκλησιαστικής τέχνης. Μπορεί να το επισκεφθεί κανείς µετά από
συννενόηση µε την Ιερά Μητρόπολη (τηλ. 22461). Ιερείς περιµένουν µε αγάπη
κάθε ώρα τους επισκέπτες για να τους ξεναγήσουν.
6. Ο Ι.Ν.Αγίων Αναργύρων Χιονοχωρίου και η σπηλιά του κτίτορα της
Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου. Η σπηλιά, που ήταν ασκητήριο του κτίτορα της Ι.Μ.Τιµίου
Προδρόµου Ιωαννικίου, είναι µια φυσική σπηλιά, λαξευµένη στο βράχο και
αναρριχηµένη στις απόκρηµνες πλαγιές του Μενοίκειου όρους. Φιλοξενεί απλά,
µερικές τοιχογραφίες παλαιές (16ου-17ου αιώνα) και ένα εκκλησάκι που
χρησίµευε για τις λατρευτικές ανάγκες του κτίτορα Ιωαννίκιου. Ο επισκέπτης ζει
µια πραγµατική ατµόσφαιρα των πρώτων αιώνων του µοναχισµού.
Ο Ι.Ν.Αγίων Αναργύρων είναι µεταγενέστερος (18ος αιώνας), µε καταπληκτικό
ξυλόγλυπτο τέµπλο και θαυµάσιες εικόνες που προκαλούν κατάνυξη και δέος
στον επισκέπτη-προσκυνητή. Η ΑγίαΤράπεζα έχει ξυλόγλυπτο κιβώριο.
Ο Ι.Ν.Αγίων Αναργύρων και η σπηλιά του κτίτορα προσφέρουν στον ευλαβικό
προσκυνητή δυνατότητες πνευµατικής ανάτασης, παράλληλα ευκαιρία µόνωσης
και περισυλλογής, όµορφη θέα, αφού βλέπει κανείς όλο τον κάµπο των Σερρών,
και ηρεµία του νου. Μπορεί ο επισκέπτης να τα επισκεφθεί µετά από συννενόηση
(τηλ. 91233).
7. Ο Ι.Ν.Παµµεγίστων Ταξιαρχών στο Καστρί είναι κτίσµα του 16ου-17ου αιώνα.
Είναι ένα εκκλησάκι παµπάλαιο στην κορυφήτου λόφου, στην περιοχή της
Βισαλτίας (Νιγρίτης) και µαρτυρεί την παλιά ιστορία της περιοχής. Ο επισκέπτης
απολαµβάνει τη µαγευτική θέα του κάµπου τωνΣερρών και την ηρεµία της ψυχής.
8. Η Ι.Μ.Παναγιάς Βύσσιανης που ιδρύθηκε το 1972 βρίσκεται 8 χλµ. δυτικά της
πόλης των Σερρών, µετά το χωριό Μετόχι. Είναι σύγχρονη µονή και προσφέρει
σύγχρονο εξοπλισµό, εσωτερική διακόσµηση και εξωτερικούς χώρους αναψηχής (
τηλ.62502).
9. Η Ι.Μ.Τιµίου Σταυρού ιδρύθηκε το 1989. Στα Β.Α. της κωµόπολης Αγίου
Πνεύµατος, που απέχει 15 χλµ. από τις Σέρρες, βρίσκεται το γραφικό µοναστηράκι
του Τιµίου Σταυρού. Συγκεντρώνει κόσµο που προτιµά να συνδυάσει την
προσευχή µε την απόλαυση της φύσης. Η Εκκλησία του µοναστηριού είναι
σύγχρονη σε σχήµα βασιλικής, κτισµένη µε πέτρα (τηλ. 91353).
10. Η Ι.Μ. Προφήτη Ηλία ιδρύθηκε το 1991. Είναι γυναικείο Μοναστήρι που
στεφανώνει την κωµόπολη του Αγίου Πνεύµατος, που απέχει 15 χλµ. από τις
Σέρρες.
Προσφέρει µε το µαγευτικό του περιβάλλον ευκαιρίες πνευµατικής ανάτασης και
σωµατικής χαλάρωσης (τηλ. 91360).
11. Η Ι.Μ.Εικοσιφίνοισσας. Ιδρύθηκε το 450 µ.Χ. Βρίσκεται σε χαράδρα του
Παγγαίου Ορους και είναι γυναικείο Μοναστήρι.Το 1917 η Μονή υπέστη φοβερή
καταστροφή και απογυµνώθηκε κυριολεκτικά από τους Βουλγάρους, οι οποίοι
αφαίρεσαν συγγίλια, χειρόγραφα, κειµήλια, άγια λείψανα και εικόνες.
12. Η Ι.Μ.Αγίου Κηρύκου και Ιουλίττης, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, µε το
εργαστήρι αγιογραφίας και πλεκτικής. Τέλος,
φυσική οµορφιά και ψυχική
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ενατένιση προσφέρουν οι Ιερές Μονές Ακριτοχωρίου, ∆οµήρου, Αλιστράτης,
Αναλήψεως, Πρώτης και Τούµπας.6

6

Óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Óåññþí åðéêñáôåß ç Üðïøç üôé ï Èñçóêåõôéêüò ôïõñéóìüò åßíáé ç ìüíç õðÜñ÷ïõóá
ìïñöÞ ôïõñéóìïý. Ìå äåäïìÝíç ôçí Þäç õðÜñ÷ïõóá áíÜðôõîÞ ôïõ êáé ôç öÞìç ôùí ÷þñùí, äßíåôáé åõêáéñßá
ãéá ðñþôç ðñïôåñáéüôçôá óôçí áíÜðôõîç ôïõñéóôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí.
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7. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για
τη διοργάνωση Συνεδρίων Εσωτερικού και Εξωτερικού στο Νοµό,
χρειαζόµαστε ένα Συνεδριακό Κέντρο, 500 - 600 ατόµων maximum, µε
βοηθητικούς χώρους, καµπίνες µεταφραστών, χώρους εισηγητών και αίθουσα
VIP, και τέλος χώρο εστίασης των Συνέδρων. Απαραίτητος δε είναι ο τέλειος
ηλεκτρονικός εξοπλισµός. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός
της Θεσσαλονίκης, είναι παντελής η έλλειψη χώρων Συνεδρίων, µε αποτέλεσµα
να µην µπορεί να αναπτυχθεί ο τόσο σηµαντικός τοµέας του Συνεδριακού
Τουρισµού, δεδοµένου ότι τα target group του Συνεδριακού Τουρισµού είναι από
Α έως Β2, δηλαδή υψηλές εισοδηµατικές τάξεις. Πρέπει δε να τονισθεί ότι κρίνεται
σηµαντικό να προβλεφθεί και δηµιουργία Ξενοδοχειακής µονάδος, σύµφωνα µε
τις προτάσεις του Επιµελητηρίου (για την καλύτερη εξυπηρέτηση τωνΣυνέδρων).7

7

ÌéêñÜ óõíÝäñéá åßíáé äõíáôü íá ãßíïíôáé óôçí áßèïõóá ôçò ÓÐÅ, óôïí ôñßôï üñïöï ôïõ Åìðïñéêïý
Åðéìåëçôçñßïõ, ìå ÷ùñçôéêüôçôá 80 ðåñßðïõ áôüìùí, åîïðëéóìÝíï ìå üëá ôá óýã÷ñïíá ìÝóá, áêüìç êáé
êïíóüëá ìåôáöñáóôþí. Ó÷åôéêÞ åßíáé êáé ç ðñüôáóç ôïõ Êõíçãåôéêïý Óõëëüãïõ.
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8. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μετά τη στροφή του βλέµµατος της χώρας προς Βορρά, πρώην Ανατολική
Ευρώπη, αρχίζουν να παρουσιάζονται µεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του
τοµέα του Εµπορικού Τουρισµού.
Το κοινό στο οποίο πρέπει να απευθύνεται ο τοµέας αυτός είναι οι πολίτες της
Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι είτε µπορούν να παρακινηθούν να έρθουν στο
Νοµό µόνο για να αγοράσουν καταναλωτικά είδη (εποµένως ολιγόωρη
παραµονή στη χώρα), είτε µπορούν να συνδυάσουν τις αγορές τους µε κάποιες
ολιγοήµερες διακοπές. Κρίνεται απαραίτητο πρώτα να λυθεί τεχνικά το πρόβληµα
της χορήγησης φθηνής VISA, και δεύτερο να οργανωθεί και να επιδοτηθεί η
µεταφορά τους από τον τόπο διακοπών τους, αν αυτός δεν είναι οι Σέρρες ή ο
Νοµός Σερρών. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η δηµιουργία και οργάνωση Tours
µίας ή δύο ηµερών, για ξενάγηση σε αξιοθέατα του Νοµού. Επισηµαίνουµε ότι,
σύµφωνα µε έρευνα στο αεροδρόµιο "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ", το συνάλλαγµα που
µεταφέρει κάθε άτοµο πουέρχεται από την πρώην Σοβιετική Ενωση στην
Ελλάδα για διακοπές είναι κατά µέσο όρο 4.500 USD. Είναι εποµένως
απαραίτητη και η συνεργασία, µεταξύ φορέων και ιδιωτών του Νοµού, µε τους
tours operators, οι οποίοι ασχολούνται µε τη διακίνηση των τουριστών από χώρες
8
της Ανατολικής Ευρώπης.

Συµπεράσµατα
Πιστεύουµε ότι ο Εµπορικός Τουρισµός θα δώσει νέα ώθηση στην αγορά των
πόλεων του Νοµού, κατ' επέκταση δε και στις διάφορες οµάδες επαγγελµάτων
που δραστηριοποιούνται µέσα στο Νοµό.
Να υπενθυµίσουµε τέλος ότι ο πλέον εµπορικός δρόµος της Θεσσαλονίκης, η
Εγνατία οδός, άλλαξε όψη και ανακαινίσθηκε, όταν άρχισαν να εισρέουν Σέρβοι
πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, οι οποίοι έρχονταν για να αγοράσουν
διάφορα καταναλωτικά είδη και παρέµεναν στη χώρα µας το πολύ 16 ώρες.

8

Ó÷åôéêÞ åßíáé ç ðñüôáóç ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ãéá åßóïäï óôç ÷þñá ôùí êáôïßêùí ôçò Âïõëãáñßáò
åðß åîÜùñï, ÷ùñßò ôåëùíåéáêÝò äéáôõðþóåéò êáé ìå ðñïûðüèåóç åéóáãùãÞ ìåãÜëïõ ýøïõò
óõíáëëÜãìáôïò.
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9. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το µόνο είδος τουρισµού, στο οποίο ο Νοµός διαθέτει στοιχειώδη υποδοµή.
Αναφερόµαστε στα Ιαµατικά λουτρά Θερµών - Νιγρίτας, Σιδηροκάστρου και
Αγγίστρου.
1. Λουτρά Θερµών - Νιγρίτας:
αυτό που χρειάζεται είναι ο εκσυγχρονισµός των Λουτρών των Θερµών και η
λειτουργία τους µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια από την Κοινότητα9. Επίσης,
ηκατασκευή γεωθερµικής πισίνας στο Ξενοδοχείο "Γερακίνα" της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης
∆ήµου Νιγρίτας, ώστε να συνδυασθεί
η διαµονή µε τη
λουτροθεραπεία.
2. Λουτρά Σιδηροκάστρου:
όπως είναι γνωστό, την ευθύνη λειτουργίας και ανάπτυξης την έχει η ∆ηµοτική
Επιχείρηση Λουτρών του ∆ήµου Σιδηροκάστρου. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση
δροµολόγησε επενδύσεις ύψους 1.000.000.000 δραχµών, µε την κατασκευή και
λειτουργία νέου υδροθεραπευτηρίου που περιλαµβάνει κλειστή πισίνα, ατοµικές
µπανιέρες µε υδροµασάζ, φυσιοθεραπευτήριο
και γυµναστήριο. Χρειάζεται
χρηµατοδότηση για
ολοκλήρωση των παραπάνω έργων και του νέου
Ξενοδοχειακού συγκροτήµατος10

9

ÐïëëÝò åßíáé ïé ó÷åôéêÝò ìåëÝôåò ðïõ Ý÷åé åêðïíÞóåé ï ÄÞìïò Íéãñßôáò, åíþ õðÜñ÷åé óåñÜ ìåëåôþí
ôïõ ÉÃÌÅ áðü ôéò ïðïßåò ðñïêýðôåé ðëÞñçò ÷áñôïãñÜöçóç ôïõ ãåùèåñìéêïý ðåäßïõ.
10
ÕðÜñ÷ïõí ðñïôÜóåéò, óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ìðïñïýí ïé íÝåò åãêáôáóôÜóåéò íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé
ãéá óõíåäñéáêü ôïõñéóìü, áëëÜ êáé ãéá ðñïãñÜììáôá êáôÜñôéóçò óôá ïðïßá ðñïâëÝðåôáé áíôáëëáãÞ ìå
Üëëåò ÷þñåò êáé ÷ñåéÜæåôáé öéëïîåíßá ôùí êáôáñôéæïìÝíùí, öõóéêÜ óå åðï÷Ýò ðïõ äåí õðÜñ÷ïõí
åðéóêÝðôåò èåñáðåõôéêïý ôïõñéóìïý.
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10. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τα δύο πολιτιστικά έθιµα πανευρωπαικής εµβέλειας του Νοµού είναι
η
"Γυναικοκρατία" και τα "Αναστενάρια". Το πρώτο τελείται στη Μονοκκλησιά,
Ανω Καµήλα, Νέα Πέτρα, Λιβαδιά στις 8 Ιανουαρίου, και το δεύτερο στην Αγία
Ελένη και Κερκίνη, στις 21 και 23 Μαίου.
Πέρα από την οικονοµική ενίσχυση των Συλλόγων, άµεσα µέτρα για την ενίσχυση
των εκδηλώσεων είναι:
Στη Μονοκκλησιά:
1) Η κατασκευή σύγχρονων µαγειρίων για το µαγείρεµα των παραδοσιακών
φαγητών σε µεγάλες ποσότητες, ώστε να
ικανοποιούν
µεγάλο αριθµό
επισκεπτών, και προπαντός η διασφάλιση της υγιεινής παραγωγής τους.
2) Κατασκευή Ξενώνα πάνω από το κτίριο της αίθουσας του Συλλόγου για
φιλοξενία προσκεκληµένων, και υποστέγου για την οµαλή διεξαγωγή του εθίµου
από τις καιρικές συνθήκες.
3) Συγκέντρωση στοιχείων και πραγµατοποίηση Συνεδρίων σχετικά µε το
έθιµο, για επιστηµονική εµβάθυνση του φαινοµένου.
Στην Αγία Ελένη:
1) Η επέκταση της υπάρχουσας κερκίδας
.2) Η διαµόρφωση του ευρύτερου χώρου.
3) Η ανέγερση αίθουσας λαογραφικού µουσείου.
4) Η διαµόρφωση δηµοσιογραφικών θεωρίων για την ασφαλή και άνετη κάλυψη
της εκδήλωσης.
Πέρα από τις δύο αυτές µεγάλες σε εµβέλεια εκδηλώσεις,αξιόλογες είναι και οι
εξής:
- "Γερακίνα" του ∆ήµου Νιγρίτας, που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την
Πολιτιστική Εταιρία Νιγρίτας.- Εκδηλώσεις της ∆ΕΠΚΑ ∆ήµου Σερρών, και
ειδικά τα "Ελευθέρια".
- Εκδηλώσεις του Λυκείου Ελληνίδων, του Πολιτιστικού ΣυλλόγουΓεφυρουδίου,
Νέου Σκοπού, Βυρώνειας, Ροδολίβους κλπ.Τα προβλήµατα συνίστανται στην
ευρύτερη προβολή των εκδηλώσεων και στη δηµιουργία αξιόλογου τουριστικού
πολιτιστικού πακέτου
11. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στον τοµέα αυτό οι κατευθύνσεις είναι η βελτίωση της υπάρχουσας αθλητικής
υποδοµής και η κατασκευή νέας, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.
Συγκεκριµένα προτείνονται:
1. Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο Χρυσοπηγής του
∆ήµου Σερρών,
προυπολογισµού
1.200.000.000 δραχµών.
Ηδη
κατασκευάσθηκε το εστιατόριο του Κέντρου και δηµοπραττούνται το κλειστό
Γυµναστήριο, οι Ξενώνες
και
τα Γήπεδα Μπάσκετ, βόλλευ, τέννις και
ποδοσφαίρου.
2. Η κατασκευή πισίνας ολυµπιακών προδιαγραφών για διοργάνωση
Περιφερειακών, Πανελληνίων και Βαλκανικών αγώνων κολύµβησης στο Νοµό.
3. Ενίσχυση των Αθλητικών Συλλόγων για τη διοργάνωση Περιφερειακών και
Πανελληνίων αγώνων σε κάθε άθληµα.
4. Βελτίωση της υπάρχουσας υποδοµής σε γήπεδα των Κοινοτήτων της
Επαρχίας Σιντικής, για να µπορούν να δέχονται τις προετοιµασίες και προπονήσεις
ποδοσφαιρικών οµάδων.
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Ζ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
Με το Π.∆. 508/1989 (ΦΕΚ 216 τ.Α'), σε ορισµένες πόλεις της Ελλάδας µε
έντονη τουριστική κίνηση, ιδρύθηκαν Υπηρεσίες Τουρισµού της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Με το Π.∆. αυτό δεν προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία τέτοιας
Υπηρεσίας στο Ν.Σερρών, αλλά προβλέπεται όπως οι αρµοδιότητες και
τακαθήκοντα των Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνοµίας, όπου δεν λειτουργούν
τέτοιες, εκτελούνται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας γενικής
αρµοδιότητας.
Συγκεκριµένα, στην πόλη των Σερρών τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται από 4
Αστυνοµικούς του Α.Τ. Σερρών, που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό, ενώ στα
άλλα Αστυνοµικά Τµήµατατης υπαίθρου (Ν.Ζίχνης, Νιγρίτας, Πορροίων,
Σιδηροκάστρου, Ηράκλειας)
εκτελούνται από τους εκεί
υπηρετούντες
Αστυνοµικούς, παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά τους.
2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Για το αµέσως προσεχές µέλλον δεν προβλέπεται η διαφοροποίηση της
υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή η ίδρυση ειδικής Υπηρεσίας Τουρισµού στην
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Σερρών. Εφόσον µελλοντικά υπάρξει αλµατώδης αύξηση
της τουριστικής κίνησης στο Νοµό, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχετικής
πρότασης στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ώστε να ιδρυθεί τέτοια Υπηρεσία, αν
τούτο κριθεί αναγκαίο.
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ,
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ κλπ.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Σερρών µε την υπάρχουσα δύναµή της είναι πρόθυµη,
µαζί µε συναρµόδιες Υπηρεσίες (Ε.Ο.Τ., ∆/ΝΣΗΥΓΕΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ), να συνεργεί και σε καθηµερινή ακόµη βάση σχετικούς
ελέγχους, ώστε αρχικά να υποδειχθούν στους επαγγελµατίες οι βελτιώσεις που
πρέπει να γίνουν στις ως άνω εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού, και στη
συνέχεια να παρακολουθεί την εκτέλεση των βελτιώσεων που υποδείχθηκαν,
εφαρµόζοντας κατά των µη συµµορφούµενων επαγγελµατιών τα νόµιµα.
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ή Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η
Αστυνοµική
∆/νση Σερρών έχει τη δυνατότητα στον
τοµέα αυτόν,
συνεργαζόµενη µε τους συναρµόδιους φορείς, να οργανώνει κατά τοµείς και
κλάδους επαγγελµάτων σεµινάρια, στα οποία
έµπειροι Αξιωµατικοί θα
επαγγέλµατα
για τις
ενηµερώσουν τους ασχολούµενους µε
τουριστικά
υποχρεώσεις τους, τους τρόπους συµπεριφοράς τους προς τους τουρίστες, την
προσωπική τους εµφάνιση και τα λοιπά δικαιώµατά τους.
5. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Απαιτείται η έκδοση καλαίσθητου φυλλαδίου, µε όλους τους ενδιαφέροντες
τουριστικούς χώρους, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους αναψυχής, µε σχετικές
φωτογραφίες, µε πληροφορίες για το
δροµολόγιο που θα πρέπει να
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ακολουθήσουν οι τουρίστες για να τους επισκεφθούν, µε αριθµούς τηλεφώνων για
πληροφορίες. Το φυλλάδιο αυτό, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να είναι
γραµµένο και σε µια (1) ξένη γλώσσα (Αγγλικά) και θα πρέπει να εφοδιαστούν µ'
αυτό ο Ελεγχος ∆ιαβατηρίων Προµαχώνα (Αστυνοµικό Τµήµα) και όλες οι
Αστυνοµικές Υπηρεσίες του Νοµού
6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Οι τουρίστες που προέρχονται από ανατολικές χώρες (πρώην υπαρκτού
Σοσιαλισµού), για να επισκεφθούν τη χώρα µας, πρέπει προηγουµένως να είναι
εφοδιασµένοι από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους µε visa, στην οποία
αναγράφεται ο σκοπόας αφίξεώς τους και η διάρκεια παραµονής τους.
Προτείνεται η διατήρηση του καθεστώτος αυτού για εθνικούς λόγους, γιατί σε
περίπτωση κατάργησης της visa, µε την υπάρχουσα σήµερα οικονοµική
κατάσταση στις χώρες αυτές, η Ελλάδα θα κατακλυσθεί από τους ξένους,
σκοπός των οποίων θα είναι η εργασία κι όχι ο τουρισµός. Σήµερα, παρόλο που
οι µέρες που τους δίνονται για τουρισµό είναι συνήθως πέντε (5), πολλοί από
αυτούς τις παραβιάζουν και, ενώ υποτίθεται ότι έχουν αφιχθεί για τουρισµό,
ασχολούνται µε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες και φεύγουν και µε
11
χρήµατα, αντί να αφήσουν εδώ.
Ο Νοµός Σερρών από τη γεωγραφική του θέση έχει πολλές δυνατότητες να
συγκρατήσει τους τουρίστες των ανατολικών χωρών, που κυρίως εισέρχονται
από τον Προµαχώνα, εφόσον φυσικά βελτιώσει την τουριστική υποδοµή του.
7. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.∆.
Οι οµογενείς Πόντιοι φτάνουν στην Ελλάδα, είτε για παλινόστηση, είτε για
τουρισµό. Και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να αποτανθούν στην Πρεσβεία µας
στη Μόσχα και να πάρουν τη σχετική έγκριση για παλινόστηση, ή τη visa για
τουρισµό, η οποία δίδεται για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών.
Πολλοί από αυτούς που ήρθαν για τουρισµό, εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην
Ελλάδα, µε την ανοχή της Πολιτείας, ειδικά οι προερχόµενοι από ∆ηµοκρατίες,
όπου διεξαγόταν πόλεµος. Ετσι σήµερα, σύµφωνα µε υπολογισµούς,
ανέρχονται στους 80.000 περίπου.
Οι τελευταίοι δεν µπορούν να ενταχθούν στα προγράµµατα του Ιδρύµατος
Παλινοστούντων και αυτοί είναι εκείνοι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
διαβιώσεως και κοινωνικής ένταξης, µε αποτέλεσµα µερικοί απ' αυτούς για να
επιβιώσουν να διαπράττουν αδικήµατα, όπως καλλιέργειας -διακίνησης
ναρκωτικών ουσιών, κλοπών, εκβιασµών κλπ.
8. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 1993 ΓΙΑ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Κατά το έτος 1993 στο Ν.Σερρών έφτασαν, κυρίως από τον Ελεγχο ∆ιαβατηρίων
Προµαχώνα, 5.810 αλλοδαποί από τις Ανατολικές χώρες, ιδίως Βουλγαρία,
πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουµανία, Ουγγαρία.
Αυτοί πραγµατοποίησαν
11.650 διανυκτερεύσεις. Φυσικά στους ανωτέρω
αριθµούς δεν συµπεριλαµβάνονται αυτοί που φιλοξενήθηκαν από συγγενικά ή
φιλικά
τους πρόσωπα, όπως επίσης κι αυτοί που διανυκτέρευσαν σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια, που λειτουργούν χωρίς άδεια του Ε.Ο.Τ. Κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα το Ν.Σερρών επισκέφθηκαν και 34.750 Ελληνες (εσωτερικός
τουρισµός), οι οποίοι πραγµατοποίησαν 79.191 διανυκτερεύσεις.
11

ÐáñÜ ôç öáéíïìåíéêÞ äéÜóôáóç óôçí Üðïøç ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ, ç ñýèìéóç ôçò ïëéãüùñçò åéóüäïõ
öáßíåôáé íá åßíáé åöéêôÞ.
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Για την ποιοτική αναβάθµιση των τουριστών που προέρχονται από τις ανατολικές
χώρες θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από τις τουριστικές επιχειρήσεις, σε
συνεργασία µε οµοειδείς επιχειρήσεις των χωρών αυτών, να προσελκύονται
τουρίστες µε υψηλό βιοτικό επίπεδο, προσφέροντας σαν κίνητρα µειωµένη τιµή
εισιτηρίων, µειωµένες τιµές για κατάλυση, αναψυχή κλπ.
Η. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σαν πρώτο βήµα εκκίνησης της τουριστικής προβολής του Νοµού θεωρούνται
οι εξής ενέργειες :
1. Η έκδοση φυλλαδίου - χάρτη του Νοµού και της πόλης των Σερρών, σε
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2. Η έκδοση φυλλαδίου
α) µε φωτογραφίες αξιοθεάτων του Νοµού
β) την ιστορία του Νοµού και
γ) µε τις Υπηρεσίες, Ξενοδοχεία, Αθλητισµό, Πολιτισµό, νυχτερινή ζωή που
προσφέρει ο Νοµός και η πόλη.
3. Κατασκευή και τοποθέτηση στο συνοριακό σταθµό Προµαχώνα µεγάλης
πινακίδας που θα καλύπτεται µε το χάρτη του Νοµού.
4. ∆ιαφήµιση των Λουτρών Σιδηροκάστρου, Λίµνης Κερκίνης, Χιονοδροµικού
Κέντρου Λαιλιά και της Πόλης Σερρών, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
5. ∆ιαφήµιση σε ελληνικά έντυπα των Λαογραφικών εκδηλώσεωντου Νοµού.
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Β.

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΙΟΣ
Τ.Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α.Α ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Ε.ΣΕΓΑΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
Η σύγχρονη κοινωνική διαβίωση επηρεάζεται όλο και
περισσότερο από την τεχνολογική εξέλιξη και την µαζικοποίηση µε
αποτέλεσµα την αφαίρεση της φυσικής ανάπτυξης από το άτοµο, την
υποκινητικότητα µε τις επιπτώσεις επάνω στην υγεία και τον
αφανισµό της προσωπικότητας µέσα στη µάζα.
Σαν αντιστάθµισµα, µέσα σ'αυτή την κατάσταση, έρχεται ο
αθλητισµός να προσφέρει την εδραίωση της υγείας και της
ψυχοσωµατικής ισορροπίας, την αγωγή των νέων µέσα από
ευχάριστες
δραστηριότητες
και
µακριά
από
επικίνδυνες
παραισθησιογόνες έξεις. Την διέξοδο από την φορτισµένη µε στρες
και στατική δραστηριότητα σύγχρονη ζωή, την ισότητα των ατόµων,
την ανάδειξη της προσωπικότητας, την αξιοκρατία και την
επικοινωνία των λαών χωρίς διακρίσεις.
Στην εποχή µας βλέπουµε όλο και περισσότερο ν'αυξάνει η
συµµετοχή της λαϊκής µάζας στον αθλητισµό, σαν ενεργητικοί
αθλούµενοι ή σαν παθητικοί θεατές, άνδρες και γυναίκες.
Εχουµε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και µετακινήσεις
οµάδων και φιλάθλων.
Κτίζονται τεράστιες αθλητικές εγκαταστάσεις και διακινούνται
µεγάλα ποσά σε αθλητές, τεχνικούς , διαιτητές, παράγοντες,
σπόνσορες, ΤV, τύπο, και βοηθητικούς εργαζοµένους.
Οι κοινωνικές και οικονοµικές
αυτές σχέσεις δηµιουργούν
µεγάλα συµφέροντα που απασχολούν την πολιτική και την οικονοµία
των κρατών.
Τα κράτη προβάλλονται µέσα από τις ειρηνικές αθλητικές
συγκρούσεις και γι'αυτό δίνουν µεγάλη βαρύτητα στην Αθλητική
Οργάνωση.
Ο Εθνικός Αθλητισκός Σχεδιασµός είναι πια µια επιβεβλη µένη
αναγκαιότητα και πρώτη βασική ενέργεια είναι η οργάνωση του
Αθλητισµού σε Νοµαρχιακό επίπεδο.
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ο Νοµός Σερρών είναι ένας κατ'εξοχήν αθλητικός Νοµός µε
µεγάλη αθλητική παράδοση .
Εχει κατά καιρούς αναδείξει υψηλού επιπέδου πρωταθλητές και
πρωταθλήτριες
που
διακρίθηκαν
σε
Ολυµπιακούς
Αγώνες,
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, Βαλκανικούς
και άλλες διεθνείς διοργανώσεις, στην Αρση Βαρών, στην Πάλη, στο
Στίβο, στο Μπάσκετ, στη Συγχρονική Κολύµβηση, στην Ενόργανη
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Γυµναστική, στην κολύµβηση, στο τέννις και σε άλλα. Επίσης έχει
αναδείξει αθλητές - αθλήτριες και οµάδες που έχουν κερδίσει
πανελλήνια πρωταθλήµατα κάθε κατηγορίας και αθλητικό δυναµικό
που τροφοδότησε τα εθνικά συγκροτήµατα και τους µεγάλους
συλλόγους της χώρας.
∆ιαθέτει
48
ερασιτεχνικά
Αθλητικά
Σωµατεία
και
2
επαγγελµατικά που παίρνουν µέρος στα επίσηµα πρωταθλή µατα των
Οµοσπονδιών και των Ενώσεων.
Εχει τοπικές επιτροπές ΣΕΓΑΣ και Πάλης και Ενωση
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων.
Εχει αναπτυγ µένο Σχολικό Αθλητισµό, (οµάδα µπάσκετ Λυκείων
- 3η στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα), Πανεπιστηµιακό Εργαζοµένων,
Αθλητισµό για την γυναίκα, Αθλητικό Γυµνάσιο - Ανίχνευση κι
επιλογή ταλέντων στο ∆ηµοτικό Σχολείο - Μαζικό Αθλητισµό. Σχεδόν
καθηµερινά διεξάγονται κάθε είδούς και κάθε κατηγορίας αθλητικοί
αγώνες.
Τα αθλήµατα που επίσηµα καλλιεργούνται στο Ν.Σερρών είναι:
11.

114
Στίβος

.

22.

Μοτοσυκλέτα
115

Ποδόσφαιρο

.

.3.

Αυτοκίνητο
.16.

Μπάσκετ

Σκι

.4.

.17.
Βόλλεϋ

Ορειβασία

.5.

.18.
Χαντ-Μπωλ

Ενόργανη
Γυµναστική

.6.

119
Κολύµβηση

.

Πόλο

.

Υποβρύχια
Κολύµβηση

.

Αρση Βαρών

.

.7.

Ρυθµική
Γυµναστική
220

.8.

Συγχρονική
Κολύµβηση
221

.9.

Αιωροπτερισµός
222

110.

Ποδηλασία
223

Πάλη

.

.11.

Τζιούντο
224

Πυγµαχία

.

.12.

Καράτε
225

Τέννις

.

113.

TAE KWON DO
226

Σκοποβολή

.

Ξιφασκίας

Σαν ολοκλήρωση σε όλα αυτά ο Νοµός Σερρών έχει το
πλεονέκτηµα να διαθέτει από το 1985 Πανεπιστη µιακό τµήµα,
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Αθλητικής Επιστήµης το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, παράρτη µα του Α.Π.
Θεσσαλονίκης.
Η ύπαρξη του Τ.Ε.Φ.Α.Α. καλύπτει τον Νοµό µε εξειδικευµένο
επιστη µονικό προσωπικό , µε τεχνικά στελέχη στις ειδικότητες των
αθληµάτων.
Κάνει γνωστή την πόλη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µε τα
διεθνή συνέδρια που διοργανώνει ή που συµµετέχει και συµβάλλει µε
τις δραστηριότητές του και τον αριθµό των φοιτητών του, που
προέρχονται απ'όλη την Ελλάδα στην Πολιτιστική, την Οικονοµική,
την Τουριστική , και την Αθλητική ανάπτυξη του Νοµού.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο Νοµό Σερρών υπάρχουν και λειτουργούν οι εξής αθλητικές
εγκαταστάσεις:
1)
ΕΘΝΙΚΑ
ΣΤΑ∆ΙΑ :
οκτώ
(8)
:
Σερρών,
Νιγρίτας,
Σιδηροκάστρου,
Ηράκλειας,
Πρώτης,
Ν.Ζίχνης,
Αλιστράτης,
Σησαµιάς και το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο.
2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ: Σε 147 Κοινότητες .
3) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Σε 7 Κοινότητες
4) ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Σε 14 Γυµνάσια και
Λύκεια.
5) ΓΗΠΕ∆Α ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ: Σε 44 Σχολεία.
6) ΓΗΠΕ∆Α ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ : Σε 54 Σχολεία
7) ΓΗΠΕ∆Α ΤΕΝΝΙΣ: Στο ΕΑΚ Σερρών, ΕΑΚ Νιγρίτας, Πάρκο
Οµόνοιας.
8)
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ
Σκούταρι .

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ:

Σέρρες,

9) ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΛΙΑ.
ΜΕΓΑΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1) Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Σερρών.
2) Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νιγρίτας.
3) Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Σιδηροκάστρου.
4) Εθνικό Κολυµβητήριο Σερρών.
5) ∆ηµοτικό αθλητικό Κέντρο
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ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1) Κλειστό Γυµναστήριο Σκουτάρεως.
2) Κλειστό Γυµναστήριο Κ.Καµήλας.
Μια τόσο πυκνή και πολύπλευρη αθλητική δραστηριότητα µε
τόσο µεγάλο πλήθος αθλουµένων, Αθλητικών σωµατείων και
αγώνων, είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τις
υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Αν δε προσθέσουµε στις ανάγκες προπόνησης - αγώνων τόσων
πολλών αθλουµένων και τη χρήση των ίδιων χώρων για την
εκπαίδευση των φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α., γίνεται αντιληπτό ότι οι
ελλείψεις είναι πολύ σηµαντικές και χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια
για να καλυφθούν.
Η απουσία του Αθλητικού Σχεδιασµού άφησε την αθλητική
υποδοµή και ανάπτυξη στην προσπάθεια και στην κρίση
µεµονοµένων αθλητικών στελεχών µε προσωπικές ή κοµµατικές
συνδέσεις ή άλλα συµφέροντα, θετικά και αρνητικά µε αποτέλεσ µα
να µη υπάρχει σύνδεση και συντονισµός, να αλληλοσυγκρούονται τα
σωµατεία στην αξιοποίηση των χώρων και στην προσέλκυση των
ταλέντων, να προκύπτει άνιση κατανοµή των επιχορηγήσεων,
ανεπάρκεια και µη αξιολογηµένη ιεράρχηση στην κατασκευή
αθλητικών έργων µε αποτέλεσµα τη δυσχέρεια στην Αθλητική
Ανάπτυξη .
ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
1. Η οργάνωση
2. Το Αθλητικό ∆υναµικό
3. Το τεχνικό Προσωπικό
4. Η Υλικοτεχνική υποδοµή
5. Η Αθλητική Επιστήµη
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6. Η Ιατρική κάλυψη
7. Οι Οικονοµικοί πόροι.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η οργάνωση του αθλητισµού πρέπει να θεωρείται ο
σηµαντικότερος παράγων γιατί η απόδοση όλων των άλλων
παραγόντων εξαρτάται από την αρτιότητα και την δυναµικότητα της
οργάνωσης.
ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Η βάση όλων των ειδών του Αθλητισµού βρίσκεται στα Σχολεία
(∆ηµοτικά - Γυµνάσια), γιατί απ'αυτά υποχρεωτικά διέρχονται όλα τα
παιδιά και προγραµµατισµένα παρακολουθούν για αρκετά χρόνια σαν
µάθηµα την Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό.
Πρέπει να αξιοποιήσουµε το πρωτογενές αυτό αθλητικό υλικό
και να κατευθύνουµε τα παιδιά ανάλογα µε την ικανότητα και την
επιθυµία τους, στο είδος του αθλήµατος που τα ταιριάζει και έχουν
τα προσόντα να διακριθούν.
Η γενική κατεύθυνση της φυσικής αγωγής σ'αυτές τις ηλικίες
πρέπει να είναι πρώτα η αγάπη για υγιεινή και ψυχαγωγική άθληση,
που θα γίνει συνήθεια και για την µετέπειτα ζωή τους. Και στη
συνέχεια:
Η γνωρι µία µε τα αθλήµατα.
- Πρώτη επιλογή αθλήµατος
- Αναγνώριση των ταλέντων
- Σύνδεση σχολικού αθλητισµού µε τον Σωµατειακό.
- Αξιοποίηση των ταλέντων που κατεύθυνονται προς τον
πρωταθλητισµό από τα Σωµατεία.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κρίνουµε απαραίτητο ότι πρέπει να στηρίξουµε επιστηµονικά
την ΑΘλητική Βάση και σαν πρώτη φροντίδα επιβάλλεται ο διορισµός
πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στοα ∆ηµοτικά Σχολεία.
Στα Σωµατεία αφήνεται η επιλογή των προπονητών για τον
Αγωνιστικό Αθλητισµό.
Επειδή ,
στα
µικρά
χωριά
δεν
υπάρχουν
ειδικευµένοι
προπονητές για τις αθλοπαιδιές προτείνουµε να συγκεντρώνονται οι
αθλητές των χωριών αυτών σε ορισµένα κέντρα, µικρής απόστασης,
που διαθέτουν εγκαταστάσεις ανάλογες και σε συνεργασία µε το
Τ.Ε.Φ.Α.Α. να προπονούνται από φοιτητές της ειδικότητας.
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ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ ΟΜΗ
Η κατασκευή, ο εξοπλισµός και η οργάνωση των αθλητικών
χώρων πρέπει να κατευθύνεται από τα είδη του αθλητισµού που
πρόκειται να καλλιεργηθούν.
Παράλληλα πρέπει να ανταποκρίνεται στον αριθµό των µαθητών
και στην κατηγορία των σχολείων, στον αριθµό των κατοίκων και
στην ιδιαίτερη δραστηριότητα των σωµατείων στην περιοχή αυτή.
Σαν βασικό ενδεικτικό σχέδιο υλικοτεχνικής υποδοµής σε
επίπεδο Νοµού προτείνουµε το εξής:
1. Μικρά χωριά µε ∆ηµοτικό Σχολείο πρέπει να έχουν επίπεδο
χώρο για ποδόσφαιρο και ατοµική άθληση, σκάµµα, και αξιοποίηση
της σχολικής αυλής, ή άλλου κοινοτικού χώρου για δυνατότητα
αθλοπαιδιών 12.
2. Μεγάλα χωριά µε Γυµνάσιο πρέπει να έχουν γήπεδο
ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων µε περίφραξη για αγώνες
σωµατείου και άλλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Σκάµµα, βαλβίδες ρίψεων - ανοιχτό γήπεδο αθλοπαιδιών που
µπορεί να είναι σε σχολικό ή κοινοτικό χώρο , κλειστή αίθουσα
γυµναστικής.
3. Κωµοπόλεις µε Γυµνάσιο και Λύκειο , πρέπει να έχουν γήπεδο
ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων για επίσηµους αγώνες µε
περίµετρο για χωµάτινο στίβο, σκάµµα και βαλβίδες ρίψεων για
κλασικό αθλητισµό. Κανονικά γήπεδα αθλοπαιδιών για αγώνες
σχολικούς και επαρχιακούς.
Μικρά κλειστά Γυµναστήρια για Ενόργανη Γυµναστική και για
χρήση Σωµατείου - Σχολείου και Μαζικού αθλητισµού.
5. Πρωτεύουσες επαρχιών. Πρέπει να έχουν οργανωµένο Στάδιο
µε χορτοτάπητα και µε κερκίδες για µεγαλύτερους Αγώνες και τοπικά
πρωταθλήµατα.
Κανονικό στίβο και εγκαταστάσεις για όλα τα αγωνίσµατα του
κλασικού Αθλητισµού και ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών. Αίθουσα
βαρών και ενόργανης Γυµναστικής. Ιατρείο. Κλειστό Γυµναστήριο
αγώνων για όλες τις αθλοπαιδιές και τα βαρέα αθλήµατα. Ανοιχτό
κολυµβητήριο.
6.
Πρωτεύουσα
Νοµού.
Πρέπει
να
έχει
Στάδιο
ηλεκτροφωτισµένο Ολυµπιακών προβλέψεων, Στίβο µε ταρτάν και
άρτιο εξοπλισ µό για αγώνες Ποδοσφαίρου και Κλασικού Αθλητισµού
Πανελληνίου και ∆ιεθνούς επιπέδου. Οργάνωση για προπονητικές
ανάγκες
επιπέδου
πρωταθλητισ µού.
Βοηθητικούς
χώρους
προθέρµανσης ρίψεων. Οργανωµένη Ιατρική - Εργοµετρική µονάδα Φυσιοθεραπευτήριο, αίθουσες Γυµναστικής και Βαρών, βοηθητικό
γήπεδο ποδοσφαίρου.
Κλειστό Στάδιο µε µεγάλη χωρητικότητα και πλήρη εξοπλισµό
για αγώνες Α' Εθνικής κατηγορίας και ∆ιεθνείς συναντήσεις, όλων
των Ολυµπιακών αθληµάτων που διεξάγονται σε κλειστό χωρο ,

12

Ó÷åôéêÝò åßíáé ïé ðñïôÜóåéò ôçò Á’âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò ãéá ôç óõã÷þíåõóç Ó÷ïëåßùí ìå
ðáñÜëëçëç åéóáãùãÞ ôùí åéäéêïôÞôùí.
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πλαισιούµενο µε βοηθητικό κλειστό και ανοιχτά γήπεδα προπόνησης
και αγώνων σχολικών και φιλάθλων.
∆εύτερο κανονικό γήπεδο ποδοσφαίρου µε χορτοτάπητα.
Αθλητικό κέντρο για την ανάπτυξη της άθλησης και του µαζικού
αθλητισµού µε γήπεδα ποδοσφαίρου και αθλοπαιδιών. Γήπεδα
αντισφαίρισης. ∆εύτερο κλειστό κανονικό γυµναστήριο για την
κάλυψη των προπονητικών αναγκών των Σωµατείων και την
διεξαγωγή Σχολικών πρωταθληµάτων και άλλων µικρής έκτασης
αγώνων.
Κολυµβητήριο Ολυµπιακών διαστάσεων µε βοηθητικές πισίνες.
Ανοιχτό κολυµβητήριο µε χώρους εξάσκησης αρχαρίων, για
Σωµατεία,
σχολεία,
φιλάθλους.
Αθλητικό
κέντρο
χει µερινών
αθληµάτων, Ορειβασίας. 13
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Στον οργανωµένο αθλητισµό είναι αδιανόητο να εφαρµοστεί
οποιοδήποτε πρόγραµµα χωρίς την συνδροµή της Αθλητικής
Επιστήµης και την βοήθεια της Ιατρικής .
Ολος ο αθλητισµός στον Τεχνικό τοµέα θα πρέπει να καλύπτεται
από επιστήµονες, καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
Οι Πανεπιστηµιακές Σχολές θα πρέπει να φροντίζουν για την
εξειδίκευση των φοιτητών, για την ποιότητα των σπουδών, για την
συνεχή επιµόρφωση όλων των κατηγοριών των προπονητών, και για
την γνωστοποίηση των αποτελεσ µάτων της έρευνας και των µελετών
που µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨ Η
Σε ότι αφορά την ιατρική κάλυψη πιστεύουµε ότι θα πρέπει να
υπάρχει σε όλα τα επίπεδα του αθλητικού προγραµµατισµού.
Στο Σχολικό Αθλητισµό και στις µικρές ηλικίες, για την πρόληψη
και την αποκάλυψη λανθανουσών παθολογικών καταστάσεων και την
αποκάλυψη των ταλέντων.
Στον Μαζικό αθλητισµό και τον ατοµικό για τους κινδύνους των
υπερβολών και την ακαταλληλότητα των ασκήσεων ανάλογα µε την
ηλικία, το φύλο και την υγεία.
Στον Αγωνιστικό Αθλητισµό για τον έλεγχο της προπόνησης, για
την κατάλληλη επιλογή του αθλήµατος, την διαµόρφωση της
επίδοσης και την πρόληψη και αποκατάσταση των αθλητικών
κακώσεων.
Στον Αθλητισµό Υψηλών επιδόσεων θα πρέπει να υπάρχει
ιατρική και εργαστηριακή φροντίδα γιατί η ένταση και η ποσότητα της
προπόνησης εγγίζει τα όρια της υπερκόπωσης και η απαραίτητη
συνεργασία ιατρού - προπονητή θα προλάβει τον κίνδυνο και θα
διαµορφώσει την µέγιστη δυνατή επίδοση του αθλητή.
Η πρόληψη και κυρίως η σύντοµη πλήρης αποκατάσταση των
αθλητικών κακώσεων έχει πολύ µεγάλη σηµασία στην απόδοση των
οµάδων και των αθλητών, στη φάση αυτή του Πρωταθλητισµού.
Προτείνουµε να ιδρυθεί Τµήµα Αθλητιατρικής στη ∆ιεύθυνση
Υγιεινής του Νοµού και υπεύθυνα να συνεργαστεί για την προαγωγή
του Αθλητισµού.

13

Ó÷åôéêÝò åßíáé êáé ïé ðñïôÜóåéò ôçò åðéôñïðÞò ôïõñéóìïý, ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ïñåéíïý ôïõñéóìïý.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ο προγραµµατισµός πρέπει να εφαρµοστεί στην πράξη και για
να γίνει αυτό χρειάζεται οικονοµικούς πόρους, διαφορετικά µένει µια
θεωρία χωρίς αποτέλεσµα.
Γνωρίζουµε όλοι, ότι οι δαπάνες είναι πολύ µεγάλες. Γι'αυτό το
κράτος πρέπει να µεριµνήσει µε συνετή φροντίδα. Η Γ.Γ.Α. πρέπει να
αναλάβει τα µεγάλα αθλητικά έργα, πανελληνίου ολκής και διεθνούς
ανταπόκρισης τα οποία θα προταθούν για τον Νοµό.
Η Νοµαρχία, διαµορφωµένη στον νέο θεσµό, πρέπει να στηρίξει
τα προγραµµατισµένα έργα αθλητικής ανάπτυξης, να διαθέσει
κονδύλια για µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και να στηρίζει
συλλόγους και αθλητές µε µεγάλη απόδοση και προβολή.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Οι βασικοί αθλητικοί χώροι , η άθληση των πολιτών και ο
ερασιτεχνικός αθλητισµός θα πρέπει να περάσουν στη µέρι µνα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι η µόνη που γνωρίζει από κοντά τα τοπικά προβλήµατα,
που θα διαθέσει τους χώρους, που αντιµετωπίζει τις απαιτήσεις των
πολιτών και φροντίζει άµεσα γι'αυτούς.
Πρέπει να διεκδικήσει ανάλογα κονδύλια ή να εξεύρει πόρους
για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλουµένων,
των σωµατείων και των αθλητικών διοργανώσεων. Ολα αυτά θα είναι
σε σχέση µε τον προγραµµατισµό, το επίπεδο και την δυναµικότητα
των σωµατείων και των αθλητών.
Για µία άλλη λειτουργία οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες πρέπει να
συγκροτήσουν Αθλητικές επιτροπές οι οποίες θα εισηγούνται
αθλητικά θέµατα.
Ενα ενδεικτικά προτεινόµενο σχήµα είναι:
1. Μικρά χωριά: Ενας κοινοτικός σύµβουλος σε συνεργασία µε
τον δάσκαλο. (1)
2. Κωµοπόλεις: Ενας κοινοτικός σύµβουλος, ένας καθηγητής
Φυσικής Αγωγής και ένας φίλαθλος παράγων. (3)
3. Πρωτεύουσες επαρχίας: Ενας δηµοτικός Σύµβουλος, ένας
καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ένας φίλαθλος τεχνικός, δύο φίλαθλοι
εκπρόσωποι αναπτυγµένων αθληµάτων. (5)
4. Πρωτεύουσα Νοµού: Ενας ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ένας
φίλαθλος τεχνικός, ένας εκπρόσωπος του ∆ήµου, τρεις καθηγητές
Φυσικής Αγωγής και τρεις φίλαθλοι παράγοντες εκπρόσωποι
αθληµάτων. (9)
Θέµατα
µεγάλης
έκτασης
και
Νοµαρχία
αθλητικού
ενδιαφέροντος, θα µεταφέρονται στην Αθλητική Επιτροπή της
πρωτεύουσας της επαρχίας, εκπρόσωπος της οποίας θα τα
µεταβιβάζει στην (Ν.Α.Ε.) Νοµαρχιακή Επιτροπή Αθλητισµού.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο επαγγελ µατικός αθλητισµός είναι επιχείρηση αθλητικού
θεάµατος. Εχει την συµπαράστασή µας, διευκολύνεται από τις
υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, τροφοδοτείται µε αθλητές από
τον ερασιτεχνικό αλλά αποτελεί ιδιαίτερο θέµα.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τα προτεινόµενα αθλητικά έργα και οι συµπληρώσεις των
εγκαταστάσεων
είναι
αξιολογη µένης
προτεραιότητας
και
κατευθύνονται από τον προαναφερθέντα σχεδιασµό Αθλητικής
Ανάπτυξης του Νοµού.
Παράλληλα έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως στη Ν.Α.Ε. από
τους ∆ήµους και τις Κοινότητες. Προτείνονται:
1. Κατασκευή κλειστών χώρων γύµνασης στα Σχολεία όλων των
βαθµίδων που στερούνται από αυτούς και να είναι υποχρεωτική η
πρόβλεψή τους στα σχέδια ανέγερσης νέων σχολείων. Να σηµειωθεί
ότι οι αίθουσες αυτές µπορούν να λειτουργούν και σαν αίθουσες
πολλαπλής χρήσεως.
Την διαµόρφωση των εξωτερικών χώρων των σχολείων σε
γυµναστικούς χώρους και χώρους αθλοπαιδιών για χρήση µαθητών,
αθλουµένων, σωµατείων και Μαζικού Αθλητισµού σε χρόνο που δεν
παρε µποδίζεται η λειτουργία των σχολείων. Εφοδιασµός των
Σφαγείων µε Γυµναστικά και Αθλητικά Οργανα.
Ειδικότερα για τις ανάγκες της πόλης των Σερρών που είναι
πολύ µεγάλες πρέπει να γίνουν αίθουσες γυµναστικής - αθλοπαιδιών
στο 1ο, 4ο, 6ο Γυµνάσιο που θα καλύψουν τις ανάγκες των
αντιστοίχων Λυκείων µε χρήση των αθλητικών σωµατείων και του
Μαζικού Αθλητισµού.
2. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 5.000 θέσεων.
3. Ανοιχτό Κολυµβητήριο 50 µέτρων µε βοηθητικές πισίνες για
αρχαρίους στο Πάρκο Οµονοίας.
4. Ανακατασκευή του ταρτάν στο εθνικό Στάδιο Σερρών µε
παράλληλη επίστρωση σε κλειστό χώρο 100χ12 µ. µοναδικού στη
Β.Ελλάδα για αγωνίσµατα κλειστού στίβου και άλλων πολλαπλών
διευκολύνσεων.
5. Αίθουσα Βαρέων ΑΘληµάτων για την οποία υπάρχει από
καιρό κονδύλιο 5.000.000 δρχ. και έχει παραχωρηθεί χώρος από τον
∆ήµο Σερρών.
6. Οργανωµένο αθλητικό ιατρείο, µε ργοµετρική µονάδα και
φυσιοθεραπευτήριο για την στήριξη του υψηλού αθλητισµού για όλα
τα αθλήµατα του Νοµού στο Εθνικό Στάδιο.
7. Ανακατασκευή του Εθνικού Σταδίου Ν.Ζίχνης
8. Κλειστό Κολυµβητήριο και αίθουσα Βαρέων Αθληµάτων στην
Νιγρίτα.
9. Κλειστό Γυµναστήριο αθλοπαιδιών στην Ηράκλεια.
10. Γήπεδο αθλοπαιδιών στην Ροδόπολη.
11. Συµπλήρωση - κατασκευή αποδυτηρίων σε 39 Κοινότητες
του Νοµού.
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12. Συµπληρώσεις περιφράξεων και κατσκευή σε 30 κοινοτικά
γήπεδα, θέµα σοβαρό και όχι πολυδάπανο, γιατί δηµιουργεί µεγάλα
προβλήµατα κατά την διεξαγωγή των αγώνων.
13. Ηλεκτροφωτισµός του Εθνικού Σταδίου Σερρών
µεγάλους αγώνες ποδοσφαίρου και Κλασσικού Αθλητισµού.

για

14. Επέκταση της πίστας στο Χιονοδροµικό κέντρο Λαϊλιά και
κατασκευή διαδροµής Lang lauf για αγωνιστικό Σκι.
15. Ολοκλήρωση του
Οµάδων στη Χρυσοπηγή.

κέντρου

προετοιµασίας

Αθλητικών

16. ∆ιευκόλυνση για τον Μαζικό Αθλητισµό και την ελεύθερη
άθληση στους υπάρχοντες αθλητικούς χώρους.
17. ∆ιαµόρφωση διαδροµών σε πάρκα και ελεύθερους χώρους
για
τους
αθλούµενους
και
γι'αυτούς
που
βρίσκονται
σε
αποκατάσταση λόγω τραυµατισµών, εγχειρήσεων ή καρδιακών
νοσηµάτων.
18. ∆ιευκόλυνση στους αθλητικούς χώρους, προµήθεια ειδικών
οργάνων και τοποθέτηση ειδικευµένων Γυµναστών για αθλητισµό των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Υπενθυµίζω ότι στην κατηγορία αυτή ο Νοµός Σερρών ανάδειξε
Ολυµπιονίκη και παγκόσµιο πρωταθλητή τον Γ.Τοπτσή.
19. Ξενοδοχειακή µονάδα, γιατί αδυνατούµε να αναλάβουµε
πολλές
προτεινόµενες
µεγάλες
Πανελλήνιες
και
∆ιεθνείς
διοργανώσεις λόγω ανεπάρκειας των υπαρχόντων Ξενοδοχείων.
20. ∆ιευκόλυνση στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και στα Τ.Ε.Ι. για να
ολοκληρώσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις και να διευκολύνουν
τον αθλητισµό του τόπου για προετοιµασία Οµάδων, αγώνες και
µεγάλα Αθλητικά συνέδρια.
21. Μελέτη της
Αυτοκινητοδρο µίου.

πρότασης

του

∆ήµου

για

την

κατασκευή

22. Εκµετάλλευση για αθλητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς
των χώρων που θα προκύψουν από την αποµάκρυνση των
στρατοπέδων που ασφυκτικά περικλείουν την πόλη µας και την
επηρεάζουν αισθητικά (και ψυχικά ).
Η Αθλητική ανάπτυξη δεν είναι απλή διεργασία αλλά
πολυσύνθετη και πολυδάπανη . Αυτό µας δείχνει ότι χωρίς Οργάνωση
και Σχεδιασµό θα πλέουµε στην ακαταστασία στην προχειρότητα και
στη µετριότητα .
Το Παγκόσµιο Αθλητικό Κίνηµα, ακολουθώντας την Ολυµπιακή
ιδεολογία τείνει να κατευθύνει τον άνθρωπο προς την τελειότητα που
είναι:
Ηθικά υγιής - Σωµατικά και ψυχικά αναπτυγµένος - και
Πνευµατικά καλλιεργηµένος.
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Γ. ΙΣΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ: Η συµβολή της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του γυναικείου
δυναµικού µε στόχο την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ψάρρη Σουλτάνα
Η οικονοµική ύφεση της Ευρώπης και τα κοινωνικά προβλήµατα που
δηµιούργησε, οδήγησαν τα κράτη-µέλη της στην ανάγκη να χαράξουν µια νέα
αναπτυξιακή στρατηγική.
Η χώραµας, ζώντας εντονότερα τα προβλήµατα αυτά, αναζητά προτάσεις και
αναπτυξιακές λύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που σε εθνικό και περιφερεια;κό
επίπεδο οργανώνονται αναπτυξιακά συνέδρια.
1.
2.
3.
4.
5.

Κυρίαρχα θέµατα που µπαίνουν στα συνέδρια αυτά είναι:
Η ορθολογική και ισόρροπη ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού και των
πόρων.
Η δυνατότητα πλήρους απασχόλησης του ενεργού πληθυσµού.
Η αύξηση της παραγωγικότητας.
Η εξασφάλιση ποιότητας ζωης για όλους.

Με άλλα λόγια, σκοπός των αναπτυξιακών συνεδρίων είναι η διαµόρφωση
της “ενεργού κοινωνίας”. Της κοινωνίας στην οποία η οικονοµική και κοινωνική
πρόοδος θα συµβαδίζουν και δε θα έρχονται σε σύγκρουση και θα συνυπάρχουν η
ανάπτυξη µε την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Μιας κοινωνίας που θα
εντοπίζει και θα προωθεί τις νέες ικανότητές της και που θα επιδιώκει την ευρύτερη
κατανοµή του εισοδήµατος, δίνοντας σε κάθε µέλος της τη δυνατότητα για ενεργό
συµµετοχή.
Σήµερα, όµως, παρά τις µεγάλες θεσµικές αλλαγές, είναι κοινή διαπίστωση
πως οι γυναίκες εξακολουθούν να µη συµµετέχουν ισόρροπα και ισότιµα µε τους
άνδρες στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ετσι, ο στόχος που µπαίνει για το µέλλον, είναι η
αναβάθµιση και συνειδητοποίηση (από το σύνολο των κοινωνικών συντελεστών)
του ρόλου των γυναικών ως κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων. Γιατί, αν
συνεχιστεί η περιθωριοποίηση των γυναικών, ο αποκλεισµός τους απο τα κέντρα
λήψης αποφάσεων και η µη αξιοποίηση του γυναικείου δυναµικού, υπάρχει
κίνδυνος, τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, να εξελιχθούν σε
παράγοντες που θα νακόψουν ακόµα περισσότερο την ανάπτυξη, θα καταργήσουν
την κοινωνική δικαιοσύνη και θα αλλιώσουν τη δηµοκρατία.
Για να αποφευχθούν, εν µέρει ή και στο σύνολό τους, οι παραπάνω
πειπτώσεις, αλλά και για να επιτευχθεί η δηµννιουργία “συλλογικής συνείδησης”,
χρειάζεται ενηµέρωση και προσπάθεια για την αλλαγή νοοτροπίας, την κατάργηση
των στερεοτύπων και προκαταλήψεων και την προώθηση νέων αντιλήψεων.
Τέτοιες αλλαγές µπορούν να γίνουν κυρίως µέσα από την παιδεία και τους
φορείς που παρέχουν εκπαίδευση ή ασκούν αγωγή, όπως η οικογένεια, το
σχολείο, οι οργανώσεις, οι σύλλογοι και, κυρίως τα τελευταία χρόνια, τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.
Ουσιαστική απελευθέρωση και ισότητα ευκαιριών για τις γυναίκες µπορεί να
επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι πρώτα αυτή εξασφαλίζεται στο οικογενειακό και
σχολικό περιβάλλον.
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Ουσιαστικός παράγοντας της συµµετοχής
της γυναίκας στα κοινά, η Υγεία.
Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα της άλλης ενηµέρωσης και για αυτό
συµµετέχουµε και χαιρετίζουµε το αναπτυξιακό συνέδριο. Στη χώρα µας οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις και οι θεσµοί που υλοποιούνται εµπεριέχουν πάντα
και την διάσταση της ισότητας των φύλων και όλη η νοµοθεσία µας
προσαρµόζεται σ’αυτή την αρχή. Οµως οι γυναίκες έχουν και κάποια ειδικά
προβλήµατα υγείας. Μ’αυτά θα ασχοληθούµε και αυτά είναι:
Προληπτική Ιατρική (τεστ-Παπ, ψηλάφιση µαστού, εκτρώσεις, µαστογραφία,
καρδιολογική εξέταση).
2. Ατοµα µε ειδικές ανάγκες και γυναίκα.
3. Ψυχική Υγεία της γυναίκας σε θέµατα κοινωνικά (βία, βιασµός, ναρκωτικά).
1. Είναι γεγονός οτι ο Ν. Σερρών πλήττεται απο τον καρκίνο, είναι επίσης
γνωστό ότι είναι κατ’εξοχήν αγροτική περιοχή. Η επαφή των γυναικών για
θέµατα υγείας είναι ανεπαρκής. Υπάρχει ένα κέντρο οικογενειακού
προγραµµατισµού, όµως δεν επαρκεί. ∆ιότι µε τον όρο “οικογενειακός
προγραµµατισµός” εννοούµε το σύνολο των παροχών της πολιτείας πρός το
λαό που στοχεύουν να εξασφαλίσουν στο άτοµο την δυνατότητα να αποκτά
επιθυµητά και γερά παιδιά (προγραµµατισµένη µητρότητα). Ο οικογενειακός
προγραµµατισµός καλύπτει ένα ευρύ φάσµα ενηµέρωσης, πληροφόρησης και
παροχής υπηρεσιών που αρχίζει απο την παιδική ηλικία και προχωρά πέρα
απο την ενηλικίωση. Στο περιεχόµενο του εντάσσεται, εκτός απο την
ενηµέρωση και παροχή υπηρεσιών για την αντισύλληψη, και η αντιµετώπιση
των προβληµάτων γονιµότητας-στειρότητας, η παροχή συµβουλών για θέµατα
ευγονικής, η πρόληψη αφροδισίων νοσηµάτων, η ψηλάφιση µαστού, το τεστΠαπ. Γι’αυτό προτείνουµε να υπάρξουν σ’ όλες τις πρωτεύουσες των
επαρχιών του Νοµού µας µονάδες “Οικογενειακού Προγραµµατισµού”. Ακόµη
να υπάρχει κινητή µονάδα πρόληψης που να έρχεται σε επαφή µε τις
γυναίκες του χωριού, όπου θα µπορει να γίνει το τεστ-Παπ, ψηλάφιση
µαστού, καρδιολογικός έλεγχος και γενικές συµβουλές υγείας.
Προτείνουµε να ελεγχθεί άν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθεί απο την
Ευρωπαική Ενωση.
2. Ατοµα µε ειδικές ανάγκες και Γυναίκα.
Η οικογενειακή ζωή µε ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες, διαφέρει πολύ σ’ένα
σηµαντικό σηµείο απο τη ζωή µε ένα φυσιολογικό. Το να βοηθήσει κανείς
µία γυναίκα να αναθρέψει ένα παιδί κάτω απο αντίξοες συνθήκες,
προυποθέτει µια κατανόηση του άµεσου περιβάλλοντος του παιδιού. Για να
αντιµετωπίσει η γυναίκα µε ψυχραιµία την παρουσία στους κόλπους της
ενός ατόµου µε κάποια αναπηρία, πρέπει να είναι σωστά ενηµερωµένη,
οικονοµικά αυτοδύναµη και να έχει την αµέριστη συµπαράσταση της
πολιτείας στα προβλήµατα
και τις ανάγκες της. Ετσι η γυναίκα µε ένα
άτοµο περιθωριοποιηµένο υποφέρει µέσα στο σπίτι και δηµιουργούνται κατα
προέκταση πολλά προβλήµατα σ’όλη την οικογένεια, πολλές φορές και
δράµατα. Βέβαια µε την αναπηρία, όπως και µε άλλα προβλήµατα, το
πρώτο µέληµα της γυναίκας είναι να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι σχετικοί
φορείς ώστε να πληροφορηθεί σε βάθος η κοινή γνώµη για τα δικαιώµατα
των µειονεκτούντων ατόµων και να σταθεί αρωγός στη στήριξη τους και
ηθική και κάθε είδους βοήθεια.
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Γι’αυτό προτείνουµε:
• Κέντρο ηµερήσιας απασχόλησης όπου θα προσφέρεται, απο ειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό, κατάρτιση, εξάσκηση δεξιοτήτων, άθληση,
ψυχαγωγία και γενικά απασχόληση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες που δεν
µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατική κατάρτιση. Ετσι και πετυχαίνεται
ευκολότερα η αλληλοαποδοχή και η κοινωνική ένταξη και η γυναίκα
µπορεί να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο της δηµιουργικά στους
υπόλοιπους τοµείς της επαγγελµατικής και κοινωνικής τους ζωής.
• Τα ασκήσιµα παιδιά να έχουν επαγγελµατική κατάρτιση κατάλληλη για τα
προσόντα τους και αµέσως µετά να έχουν προστατευµένη εργασία.
• Κέντρα ψυχολογικής στήριξης της γυναίκας, η οποία πολλές φορές φτάνει
σε αδιέξοδο.
• Μονάδα φιλοξενίας παιδιών µε ειδικές ανάγκες, όπου θα φιλοξενούνται για
ώρες ή και για µέρες τα παιδιά, ώστε να µπορεί να πάει να επισκεφτεί
φίλους ή για πιο σοβαρούς λόγους πχ να κάνει εγχείρηση.
• Ειδικός βρεφονηπιακός σταθµός (Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Ν. Ζίχνη).
• Να θεσµοθετηθεί η νοµική κατοχύρωση των δικαιωµάτων των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και η οικονοµική τους χειραφέτηση.
• Μητέρες που έχουν παιδιά µε ειδικές ανάγκες να έχουν κάποιες ειδικές
άδειες.
3. Ψυχική υγεία της γυναίκας σε θέµατα κοινωνικά (βία, βιασµός,
ναρκωτικά, πορνεία).
Η ψυχική υγεία της γυναίκας, µε προυπόθεση βέβαια τη σωµατική, είναι
εκείνο το απαραίτητο θεµέλιο στο οποίο στηρίζεται η καλλιτέρευση της
κοινωνίας µας και αµέσως µετά η ανάπτυξη της. Η ψυχική υγεία βελτιώνεται
όταν ο άνθρωπος εξασφαλίσει εκτός απο τα απαραίτητα για τη ζωή του,
εκείνη την απασχόληση που και σαν εργασία αλλά και σαν ευχάριστη
απασχόληση θα τον γεµίσει και θα τον ολοκληρώσει. Οµως παράγοντες που
δρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και µάλιστα της γυναίκας είναι: Βίαβιασµός. Η βία σ’όλες τις µορφές στάθηκε πάντα ουσιαστικός παράγοντας
στη διαµόρφωση των διαστρεβλωµένων σχέσεων των δύο φύλων. Η βία
καταδικάζεται παντού και πάντοτε.
Μία απο τις χειρότερες µορφές βίας είναι ο βιασµός. Η κοινωνία µας
στάθηκε µέχρι τώρα µε απάθεια µπροστά στο βιασµό. Ζεί και κινείται ο
βιαστής ανάµεσα µας χωρίς καµµία τύψη και χωρίς τιµωρία τις περισσότερες
φορές. Πολλές φορές δεν καταγγέλλει η βιασθείσα τον βιαστή γιατί φοβάται
τον άντρα της και τον κοινωνικό της περίγυρο. Η συµπεριφορά αυτή των
φοβισµένων γυναικών δεν µειώνει καθόλου την ευθύνη της κοινωνίας και της
πολιτείας. Ο βιασµός δεν είναι ένα ατοµικό πρόβληµα, είναι ένα κοινωνικό
έγκληµα και σαν τέτοιο πρέπει να αντιµετωπιστεί. Γι’αυτό προτείνουµε:
• Κέντρο κακοποιηµένης γυναίκας µαζί µε κέντρο παιδικής δηµιουργίας για
να υπάρχει εύκολη πρόσβαση της γυναίκας.
• Να υπάρχει κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος.
Τα ναρκωτικά, είναι παγκοσµίως γνωστό οτι, είναι η µάστιγα του αιώνα.
Ο Νοµός µας µαστίζεται ιδιαίτερα απο τα ναρκωτικά και είναι πληγή για τα
νέα παιδιά, τη γυναίκα-µάνα και την οικογένεια συνολικά την τοπική
κοινωνία. ∆εν θα προβούµε σε αναλύσεις στοιχείων, θα προσπαθήσουµε να
βρούµε λύσεις και να κάνουµε κάποιες προτάσεις.
• Να γίνει συµβουλευτικός σταθµός µε άρτιο προσωπικό που θα λειτουργεί
διακριτικά µε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
• Να γίνουν σεµινάρια σε εκπαιδευτικούς, γονείς, αστυνοµικούς και τα
µηνύµατα να περάσουν στα παιδιά µε οµιλίες που θα γίνουν.
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• Να δηµιουργηθούν και να εδραιωθούν οι υπάρχουσες σχολές γονέων µε
σωστά επιλεγµένους οµιλητές, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι
γονείς οτι υπάρχουν τρόποι αποδοτικοί και εποικοδοµητικοί για την
βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων.
• Να διατεθούν κονδύλια για έρευνα, σχετικά µε τα ναρκωτικά, ώστε να
γίνει σωστή δουλειά για τη θεραπεία.
Τελειώνοντας διαπιστώνουµε οτι όπου το φύλο δεν αποτελεί αιτία
διάκρισης, όπου η βία δεν υπάρχει, οι άνθρωποι ζούν ειρηνικά, η
καθηµερινή ζωή έχει οργανωθεί µε τελείως διαφορετικό τρόπο και οπου
κανένας άνθρωπος δεν στερείται τα απαραίτητα για τη ζωή, αφού όλοι οι
διαθέσιµοι πόροι έχουν αναδιανεµηθεί δίκαια ανάµεσα σε λαούς, ανάµεσα σε
γυναίκες και άντρες όλου του κόσµου.
Φωτίζοντας τη γυναικεία φύση και θέση σε οτι την αφορά σαν σύζυγο,
µάνα και γενικότερα σαν το απαραίτητο και καταλυτικό στοιχείο στη
δηµιουργία οικογένειας, αναγνωρίζοντας οτι η οικογένεια αποτελεί το πρώτο
κύτταρο στον σύνθετο κοινωνικό ιστό, µε σκοπό πάντα την ανάπτυξη του
τόπου µας, που όµως θα περάσει µέσα απο την ανάπτυξη της γυναίκας,
προτείνουµε:
Α.- Ενηµέρωση, επίσηµη, συστηµατική και συνολική νεαρών κοριτσιών,
αγοριών, γονέων σ’ ότι αφορά την αντισύλληψη. Προτροπή των ώριµων
γυναικών για εφαρµογή της.
Β.- ∆ηµιουργία ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού κέντρου (φορέα) το οποίο αποτελούµενο
απο διάφορα τµήµατα θα ασχολείται µε τη µέλλουσα µάνα και θα την
παρακολουθεί βοηθώντας το έργο της. Προτείνουµε τµήµα που θα παρέχει
ασκήσεις αναπνοής στην εγκυο γυναίκα και θα την προετοιµάζει για τις
πρώτες φροντίδες του µωρού. Μπορεί να αποβεί κερδοφόρο αν λειτουργεί
µε την ελάχιστη συνδροµή της γυναίκας πχ 8000 δρχ. Τµήµα που θα
ενηµερώνει, µορφώνει τη µητέρα για την προσχολική ηλικία, συνεργαζόµενο
µε το αντίστοιχο ελληνικό παράρτηµα της εταιρίας για την προσχολική ηλικία
(Ο.Μ.Ε.Ρ.). Μπορεί να λειτουργήσει και ως χώρος επαφής και ψυχαγωγίας
µάνας που δεν έχει περιθώριο πολλών σχέσεων κοινωνικών λόγω
µητρότητος. Στελεχωµένο µε βιβλιοθήκη, βιντεοθήκη κλπ κυλικείο ίσως
µπορεί να αποτελέσει ένα είδος λέσχης.
Γ.Συντονισµό και κάλυψη αναγκών σε παιδικούς (και βρεφονηπιακούς)
σταθµούς. Οχι πλέον σε οποιουσδήποτε παιδικούς σταθµούς. Το ζητούµενο
είναι να λειτουργούν σαν χώροι που θα εγγυούνται και θα εξασφαλίζουν την
οµαλή ψυχοσωµατική ανάπτυξη της αυριανής νέας γενιάς για να µη πούµε
οτι θα έπρεπε µάλιστα να την προάγουν. Ζητούµε έλεγχο της λειτουργίας
των υπαρχόντων (πχ κρατικός σταθµός µε 95 παιδιά και 5 παιδαγωγούς),
έλεγχο µε νέα κριτήρια των υπο ίδρυση. Κάλυψη θέσεων µε προσωπικό
ικανό να ανταποκριθεί στα δεδοµένα προβλήµατα. Πρόταση για σύνταξη
µελέτης ανέγερσης πρότυπου παιδικού σταθµού, προκειµένου να υπάρχει
έτοιµο το νέο µοντέλο βάσει του οποίου θα πρέπει να λειτουργούν στο
µέλλον και που ίσως χρησιµοποιηθεί απο περιφερειακά πχ συµβούλια στην
επαρχία. Προσφορά κινήτρων στις κοινότητες γι’αυτό.
∆.- Συνεργασία (ίσως της ΝΕΛΕ ή της Πρόνοιας) δηµόσιου φορέα µε τους
πολιτιστικούς φορείς του ∆ήµου προκειµένου να δώσουν τα “φώτα τους” και
σε παιδιά των χωριών του Νοµού µας. Ζητούµε προγραµµατισµένη, τακτική
και σταθερή στην περιοδικότητα της, λειτουργία τµηµάτων σε χωριά µε
αντικείµενο δουλειάς τους ίσως πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, ιστορικά θέµατα,
προκειµένου τα παιδιά αυτά να έχουν µια νέα ευκαιρία µόρφωσηςψυχαγωγίας και ανάπτυξης έγκαιρα των καλλιτεχνικών τους ικανοτήτων. Ετσι
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η µάνα της υπαίθρου παύει να αισθάνεται κατά ένα µέρος ανεπαρκής σε οτι
αφορά την επιµόρφωση και παιδευτική πρωτοβουλία στην ψυχαγωγία των
παιδιών της.
14
Ε.- Αίτηµα για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων
βάσει της συµµετοχής
σ’αυτών των παιδιών. Πχ Καλόκαστρο 10 νήπια παιδιά και δέν λειτουργεί
νηπιαγωγείο, Αδελφικό 3 προνήπια και λειτουργεί.
ΣΤ.- Γενικότερη επιµόρφωση των γονιών. Υπογραµµίζουµε το ρόλο που
έπαιξε το ενηµερωτικό φυλλάδιο της Νοµαρχίας για τις πρόσφατες
Νοµαρχιακές εκλογές, και αναρωτιόµαστε για κάθε πιθανή χρήση έντυπου
υλικού για µαζική χρήση και στο θέµα αυτό.
Ζ.- Απαγόρευση προβολής -αν είναι δυνατόν- των διαφηµίσεων τηλεφωνικού
sex (ρόζ τηλέφωνα), οι οποίες πέρα απο το οτι είναι απαράδεκτες και
προσβάλλουν την αξιοπρέπεια όλων µας, εισάγουν τους έφηβους µε εντελώς
λάθος τρόπο στην σεξουαλικότητα.
Η.- Σύσταση, προτροπή σε τηλεοπτικούς σταθµούς και ΜΜΕ για να
συµπεριλάβουν στα προγράµµατα τους θέµατα για το παιδί, τη γυναίκα, την
οικογένεια.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Αναβάθµιση του ρόλου της Κοινωνικής Πρόνοιας. Αύξηση των επιδοµάτων
που χορηγεί σε διαζευγµένες, άνεργες µητέρες που έχουν την επιµέλεια
των παιδιών τους (πχ σήµερα 70,000 δρχ το δίµηνο για 3 παιδιά οριακή
η βοήθεια).
2. Ενηµέρωση για τη λήψη σύνταξης πολύτεκνης µάνας και λήψη θέσης για
τη µή κατάργηση της.
3. Προστασία της κακοποιηµένης γυναίκας και παιδιού και δυναµική
παρέµβαση πολιτείας.
4. Υποστήριξη του Οικογενειακού εισοδήµατος µε παρέµβαση στις Τράπεζες
που λειτουργούν υποκαταστήµατα στο Νοµό προκειµένου να χορηγούν ή
να αντιµετωπίσουν περίπτωση δανειοδότησης νέων οικογενειαρχών για
παράδειγµα, αναλογικά όπως στηρίζουν τους νέους επαγγελµατίες.
5. Εκδοση του τίτλου κυριότητας γεωργικού κλήρου και στο όνοµα της
Αγρότισσας.
15
6. Συµµετοχή των γυναικών στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς , ενηµέρωση
και προτροπή αυτών προκειµένου οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις να
εξυγιανθούν, όπως θέλουµε να πιστεύουµε, µετά την γυναικεία συµµετοχή
ευκολότερα.
7. Επίδοµα µητρότητας σε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων µητέρων
γυναικών. ∆ιασφάλιση της εργασιακής τους θέσης κατα την απουσία τους
για λόγους εγκυµοσύνης κλπ.
8. Αίτηµα για ίδρυση νέων τµηµάτων Τ.Ε.Ι. ίσως Κοινωνικών Λειτουργών,
παραιατρικών επαγγελµάτων, τεχνολόγων γεωπόνων, µε σκοπό να
στελεχώσουν στη συνέχεια οι απόφοιτοι και θέσεις κενές σήµερα στο
Νοµό.
9. Νοµοθετικά µέτρα για την κοινωνικοοικονοµική προστασία της άγαµης
µητέρας.

14
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Η επιτροπή παιδείας ασχολήθηκε µε όλο το φάσµα της παρεχόµενης
παιδείας στο Νοµό Σερρών και κατατέθηκαν εισηγήσεις σχετικά µε την
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Βασικός προβληµατισµός των συµµετεχόντων ήταν η κτιριακή
υποδοµή, η επέκτασή της και η ορθολογική εκµετάλλευση όσων κτιρίων ήδη
υπάρχουν.
Η παρούσα κατάσταση δείχνει την παρακάτω εικόνα:
Νηπιαγωγεία Νοµού Σερρών:
Αριθµός
Νηπιαγωγείων

1Θέσια 2 Θέσια ΣΥΝΟΛΟ

∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

12
14
15
22
21
17
101

10
24
4
6
4
4
52

22
38
19
28
25
21
153

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 1Θέσια 2 Θέσια ΣΥΝΟΛΟ
∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

12
14
15
22
21
17
101

21
61
8
12
8
8
118

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΩΝ

1Θέσια 2 Θέσια ΣΥΝΟΛΟ

∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

148
153
129
196
226
204
1.056

259
785
109
116
131
83
1.483

33
75
23
34
29
25
219

407
938
238
312
357
287
2.539
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∆ηµοτικά Σχολεία Νοµού Σερρών:
Αριθµός Σχολείων

1Θέσι 2
3
4
5
6
7
8
9
12
ΣΥΝΟΛ
α
Θέσια Θέσια Θέσια Θέσια Θέσια Θέσια Θέσια Θέσια Θέσια Ο

∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

2
3
8
3
3
2
21

2
6
5
6
7
0
26

5
2
6
4
6
8
31

2
0
0
4
2
3
11

1
2
1
0
1
1
6

3
7
4
7
3
6
30

2
1
0
1
0
0
4

0
4
1
0
2
0
7

0
1
0
0
1
0
2

3
9
0
0
0
1
13

20
35
25
25
25
21
151

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
∆ΑΣΚΑΛΩΝ

1
2
Θέσια Θέσια

3
Θέσια

4
Θέσια

5
Θέσια

6
Θέσια

7
Θέσια

8
Θέσια

9
Θέσια

12
Θέσια

ΣΥΝΟ
ΛΟ

∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

2
3
8
3
3
2
21

15
6
18
12
18
24
93

8
0
0
16
8
12
44

5
10
5
0
5
5
30

18
42
24
42
18
36
180

14
7
0
7
0
0
28

0
32
8
0
16
0
56

0
9
0
0
9
0
18

36
108
0
0
0
12
156

102
229
73
92
91
91
678

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΙ

1
2
Θέσια Θέσια

3
Θέσια

4
Θέσια

5
Θέσια

6
Θέσια

7
Θέσια

8
Θέσια

9
Θέσια

12
Θέσια

ΣΥΝΟΛΟ

∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

2
3
8
3
3
2
21

21
7
18
13
19
24
102

8
0
0
16
8
12
44

5
12
7
0
6
5
35

20
53
30
48
20
36
207

17
9
0
8
0
0
34

0
42
9
0
18
0
69

0
12
0
0
11
0
23

41
136
0
0
0
13
190

118
286
82
100
99
92
777

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

4
12
10
12
14
0
52

4
12
10
12
14
0
52

1 Θέσια 2 Θέσια 3 Θέσια 4 Θέσια 5 Θέσια 6 Θέσια 7 Θέσια 8 Θέσια 9 Θέσια 12
Θέσια

ΣΥΝΟΛΟ

20

35

216

117

61

210

286

0

0

685

1.630

32

134

81

0

137

733

142

674

165

2.396

4.494

67

122

226

0

104

411

0

143

0

0

1.073

41

145

143

198

0

721

130

0

0

0

1.378

45

170

247

117

115

234

0

319

166

0

1.413

24

0

280

141

62

549

0

0

0

0

1.056

229

606

1.193

573

479

2.858

558

1.136

331

3.081

11.044
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ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
∆ιεύθυνση
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
4ο Γραφείο
5ο Γραφείο
ΣΥΝΟΛΟ

Α' ΤΑΞΗ
251
726
182
226
240
214
1.839
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ΣΥΝΟΛΟ
1.630
4.494
1.073
1.378
1.413
1.056
11.044

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νοµού Σερρών:
ΣΧΟΛΕΙΑ

Αριθµός
Σχολείων
ΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 17
Γυµνάσια
9
Λυκειακές Τάξεις 2
Λύκεια
5
ΤΕΛ-ΤΕΣ
1
ΕΠΑΡΧΙΑ
57
Γυµνάσια
33
Λύκεια
20
ΤΕΛ
3
ΤΕΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
74

Αριθµός
Μαθητών
6.370
2.926
219
1.766
1.459
6.654
4.072
1.756
773
53
13.024

Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης:

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα (ΤΕΙ) Σερρών
ΤΕΦΑ Σερρών
Η εικόνα που χαρακτηρίζει την παρεχόµενη εκπαίδευση στο Νοµό
Σερρών κυριαρχείται από την ανεπάρκεια των αιθουσών διδασκαλίας στην
πόλη και από το µεγάλο πλήθος ολιγοθεσίων σχολείων.
Για την επίλυση των προβληµάτων αυτών, κυρίως, αλλά και τη
βελτίωση της γενικότερης κατάστασης στο χώρο της παιδείας,
παρουσιάστηκαν διάφορες εισηγήσεις, οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται
χωρίς να συγκρούονται.
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Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης:
Παπαδόπουλος Ευάγγελος

Σχολικός
Σύµβουλος
Α’
βάθµιας
Εκπαίδευσης
Σχολικός
Σύµβουλος
Β’
βάθµιας
Εκπαίδευσης
Πρόεδρος
Συλλόγου
∆ασκάλων
Νηπιαγωγών
Εκπαιδευτικός Ε.Μ.Ε.
Σχολικός Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής

Φωτιάδου Αποστολία
Μαλαµάκης ∆ιαµαντής
Πατµανίδης Αναστάσιος
Τσακίρη Κοκκώνα

Η ποιότητα της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από πολλές παραµέτρους
(αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά βιβλία, αναλογία µαθητών-δασκάλου,
µόρφωση-επιµόρφωση εκπαιδευτικών, ωράριο εργασίας κ.α.), αλλά η
Επιτροπή αποφασίζει να αναφερθεί µόνο σ’ εκείνες τις οποίες µπορεί να
επηρεάσει η Νοµαρχία µε την παρέµβασή της.
Επίσης δεν προχωρεί σε προτάσεις που να σχετίζονται µε την Παιδεία
του κοινωνικού χώρου.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό προτείνει:
1. Τη δηµιουργία νέων προσβάσιµων και λειτουργικών ∆ιδακτηρίων (στους
χώρους των στρατοπέδων γύρω από την πόλη), τα οποία, πέρα από τις
επαρκείς αίθουσες διδασακλίας, να διαθέτουν στεγασµένους χώρους
άθλησης, όχι αναγκαστικά γυµναστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
αίθουσες διδασκαλίας ξένων γλωσσών µε οπτικοακουστικά µέσα,
αναγνωστήριο κ.α. ώστε όλα τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Γυµνάσια, Λύκεια)
να έχουν µόνο πρωϊνή λειτουργία.
2. Την υλοποίηση των θεσµοθετηµένων παιδικών κέντρων (Νόµος 1566/85,
άρθρο 3, παρ. 2) και τη δηµιουργία ιδιαίτερων αιθουσών στα ∆ηµοτικά
Σχολεία για τη στέγαση των Νηπιαγωγείων.
3. Την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου και αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής
για τη λειτουργία Επιµορφωτικού Κέντρου, ενόψει της λειτουργίας τέτοιων
Κέντρων για τους εκπαιδευτικούς κατά Νοµούς.
4. Την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Σχολικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού.
5. Τη διάθεση σχολικών λεωφορείων για τις µετακινήσεις µαθητών για
περιβαλλοντολογικές,
πολιτιστικές,
αθλητικές
δραστηριότητες,
εκπαιδευτικές εκδροµές, διδακτικές επισκέψεις και µακροπρόθεσµα για τη
µεταφορά τους από και προς τα αποµακρυσµένα σχολεία.
6. Τη θεσµοθέτηση εβδοµάδας µαθητικής δηµιουργίας, κατά την οποία θα
παρουσιάζονται οι αξιολογότερες δηµιουργίες µαθητών (θεατρικές,
µουσικές, εικαστικές κλπ).
7. Την ετήσια έκδοση µαθητικών εργασιών για το περιβάλλον και τη διανοµή
τους στα σχολεία.
8. Την έκδοση συνοπτικής ιστορίας του Νοµού Σερρών.
9. Τη βελτίωση της καθαριότητας των σχολείων, µε τη διάθεση µεγαλύτερων
πιστώσεων.
10.Την τακτική συντήρηση των ∆ιδακτηρίων σε περιόδους που αργούν τα
σχολεία.
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Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κυριαρχεί το πρόβληµα
της στέγασης των σχολείων. Οι λύσεις που προτείνονται έχουν ένα κοινό
προσανατολισµό προς τη συγχώνευση των σχολείων, τη δηµιουργία
σχολείων και την αύξηση των σχολικών αιθουσών στην πόλη των Σερρών.
Ειδικότερα:
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Εκεί που το πρόβληµα παρουσιάζεται οξύ και υπάρχει επιτακτική
ανάγκη να δοθεί λύση είναι της Προσχολικής Αγωγής.
Υπάρχουν Νηπιαγωγεία του ΥΠΕΠΘ που λειτουργούν µε αριθµό
νηπίων κάτω των 10 και πολλά κάτω των 5. Παράλληλα υπάρχουν
Παιδικοί Σταθµοί του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας που δε λειτουργούν ή
υπολειτουργούν ελλέιψει νηπίων.
Στην πρωτεύουσα του Νοµού Σερρών, τις Σέρρες και στα αστικά
κέντρα Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα και Ηράκλεια, τα περισσότερα Νηπιαγωγεία
στεγάζονται σε νοικιασµένα ακατάλληλα, πολλές φορές, ισόγεια ή και
υπόγεια πολυκατοικιών, χωρίς αύλειο χώρο.
Τα νήπια έρχονται σε επαφή µε την οργανωµένη εκπαίδευση σε τέτοιυς
χώρους και περιµένουµε εκεί µέσα να καλλιεργήσουν την αισθητική τους,
να οργανώσουν τις πράξεις τους (κινητικές και νοητικές) να οργανώσουν τις
εµπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθµούς, παρατηρείται η υπεύθυνη
νηπιαγωγός , που έχει διοικητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα, να είναι
αναγκασµένη να ασχολείται περισσότερο µε τη διοίκηση και τη διαχείριση
(αγορές, προµήθειες, δαπάνες) και λιγότερο µε την επίβλεψη των νηπίων,
τα οποία αφήνονται πολλές φορές στην επίβλεψη της µαγείρισας και της
καθαρίστριας.
Πολλές είναι οι υπηρεσίες που εµπλέκονται στην προσχολική αγωγή
και συχνά παρουσιάζεται το πρόβληµα της σύγκρουσης αρµοδιοτήτων.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και τις προτάσεις που
ακούστηκαν, η επιτροπή κατέληξε, συνοψίζοντας, να προτείνει τα
παρακάτω:
A. Βραχυπρόθεσµες πρτάσεις
1. Σε όσες κοινότητες λειτουργούν Παιδικοί Σταθµοί και Νηπιαγωγεία, να
συστεγαστούν στο κτίριο του ενός ή του άλλου, αν αυτό είναι ιδιόκτητο.
2. Οσα Νηπιαγωγεία του ΥΠΕΠΘ λειτουργούν µε λιγότερα από πέντε
νήπια, να συγχωνευτούν άµεσα µε τα πλησιέστερα Νξηπιαγωγεία και
κατά προτίµηση σε περιοχές που λειτουργούν ήδη και Παιδικοί Σταθµοί.
3. Σε κάθε νέα ανέγερση Παιδικού Σταθµού να προβλέπεται και λειτουργία
Νηπιαγωγείου, ώστε να µπορεί µελλοντικά να λειτουργήσει σαν Κέντρο
Προσχολικής Αγωγής.
4. Να ρυθµιστούν, από τα συναρµόδια Υπουργεία ΥΠΕΠΘ και ΥγείαςΠρόνοιας, τα θέµατα που διαφοροποιούν τους Νηπιαγωγούς που
εργάζονται σ’ αυτά, ώστε να είναι δυνατή η συγχώνευση µονάδων
προσχολικής αγωγής.
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Β. Μακροπρόθεσµες προτάσεις. Παιδικά Κέντρα.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι γονείς και
οι αγρότισες είναι που θα αφήσουν τα παιδιά τους κατά την ώρα της
εργασίας τους, για επιµέλεια, επίβλεψη και δηµιουργική απασχόληση.
Αυτός είναι και ένας παράγοντας µείωσης της γεννητικότητας που επιφέρει
δηµογραφικό πρόβληµα.
Τη λύση θα δώσει το οργανωµένο Παιδικό Κέντρο, που θα δώσει στους
γονείς τη σιγουριά και την ασφάλεια, και στο παιδί σωστή σωµατική και
πνευµατική ανάπτυξη. Ενα τέτοιο κέντρο θα πρέπει να λειτουργεί από τις
8:00 µέχρι τις 16:00 και για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα παρακάτω:
1.Που θα λειτουργήσει το Παιδικό Κέντρο
Στο Κέντρο µιας ευρύτερης περιοχής που παρουσιάζει δυναµική
ανάπτυξης, µεγάλο αριθµό παιδιών προσχολικής ηλικίας και προοπτική
πέρα από το 2.000.
2.∆ιδακτήριο και βοηθητικοί χώροι
Η ανέγερση των κτιρίων να προβλέπει αίθουσες αγωγής, εστίασης και
κατάκλισης, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά πορίσµατα της
Παιδαγωγικής και της Σχολικής Υγιεινής γύρω από την καταλληλότητα και
λειτουργικότητα.
3.∆ιασφάλιση εργασιακών σχέσεων
Να διασφαλιστούν οι εργασιακές σχέσεις των Νηπιαγωγών του ΥΠΕΠΘ,
που ασκούν κατά κύριο λόγο την προσχολική αγωγή και να προσληφθεί το
απαραίτητο διοικητικό προσωπικό για τη διεκπεραίωση των σχετικών µε τη
∆ιοίκηση και την Επιµελητεία. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η επίβλεψη
και φύλαξη των παιδιών κατά τις ώρες πριν και µετά την Αγωγή.
4.Πειραµατική λειτουργία
Εκεί που προβλέπεται να αναγερθεί Παιδικός Σταθµός, από τώρα και
στο εξής, να κατασκευάζονται αίθουσες και για την προσχολική Αγωγή των
νηπίων, ώστε σταδιακά να λειτουργήσει ως Παιδικό Κέντρο µιας ευρύτερης
περιοχής, µε την κατάλληλη στελέχωση και την απόκτηση της
υλικοτεχνικής υποδοµής.
Παράδειγµα:
Υπάρχει πρόταση ανέγερσης νέου κτιρίου στη Μαυροθάλασσα, που
αποτελεί κέντρο µιας ευρύτερης περιοχής. Σ’ αυτό πρέπει, σε πρώτη
φάση, να στεγαστούν:
α)
Τα παιδιά του Παιδικού Σταθµού (25) και τα παιδιά των γύρω
Κοινοτήτων.
β)
Τα δύο Νηπιαγωγεία, της Μαυροθάλασσας (1ο και 2ο). Τα
Νηπιαγωγεία αυτά στεγάζονται στο ∆ηµοτικό Σχολείο και η
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γ)

60

στέγασή τους στο ιδιόκτητο κτίριο σηµαίνει εξοικονόµηση δύο
αιθουσών. Με δύο παραπάνω αίθουσες στη Μαυροθάλασσα
είναι εφικτή η συγχώνευση των ∆ηµοτικών Σχολείων Τραγίλου
και Ευκαρπίας, που έχει ήδη προταθεί.
Μελλοντικά θα στεγάσει και τα παιδιά των Νηπιαγωγείων των
γύρω Κοινοτήτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Α) ΝηπιαγωγείοΚ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.

Β) ΝηπιαγωγείοΚ.Π.Σ.

Νηπιαγωγείο
ΥΠΕΠΘ
Γ) Νηπιαγωγείο - Ε.Ο.Π

Αγριανής - Συµβολής - Λευκοθέας (προβλέπεται να
κλείσουν στην επόµενη τριετία ελλέιψει νηπίων)

Εθνικός Οργανισµός
Προνοιας

Α)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ

Κ.Π. Μέριµνας
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.

Β)

Σιδηροκάστρου
Κ. Ποροΐων
∆ηµητριτσίου
Κ. Ορεινής
Παλαιοκάστρου
Πεντάπολης
Σκοτούσας
Κοίµησης
Χαρωπού

Ενα Νηπιαγωγείο Σιδηρο-κάστρου (3ο ή 4ο)
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ
Νηπιαγωγείο ΥΠΕΠΘ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.

Αµµουδιάς
Βυρώνειας
Μαυροθάλασσας
Παλαιοκώµης
Χρυσού

Γ)

Αγγίστρου - Αχλαδοχωρίου (Κ.Π.Σ. δε λειτουργεί
ελλέιψει νηπίων) - Μεγαλοχωρίου - Στρυµωνοχωρίου
- Ροδόπολης
Τριανταφυλλιάς - Χρυσοχωράφων

Ιδιόκτητο οικόπεδο
Ιδιόκτητο οικόπεδο
Ιδιόκτητο οικόπεδο
Ιδιόκτητο οικόπεδο
∆ιατίθεται οικόπεδο
Κοινότητας Χρυσού

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1/Θ Οινούσας
1/Θ Παραλιµνίου
1/Θ Αδελφικού
1/Θ Μικρού Σουλίου
1/Θ Συµβολής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΩΝ
5
5
3
3
4

Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
Κ.Π.Σ.
της

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1/Θ Ν. Σουλίου (25)
1/Θ Ψυχικού (23)
1/Θ Κουµαριάς (11)
2/Θ Ροδολίβους (25)
Σπίτι
του
Παιδιού
Συµβολής
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ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΩΝ
30
28
14
28

ΟΡΓ.
ΘΕΣΕΙΣ
2/Θ
2/Θ
1/Θ
2/Θ
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1/Θ ∆άφνης

5

1/Θ Ακριτοχωρίου
1/Θ Οµαλού
1/Θ Καπνοφύτου
1/Θ Προµαχώνα
1/Θ Γεφυρουδίου

5
2
4
3
5
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Σπίτι
του
Παιδιού
Λευκοτόπου
1/Θ Βυρώνειας (17)

24

2/Θ

1/Θ Αχλαδοχωρίου (12)
1/Θ Χαρωπού (8)
2/Θ Βαλτρού (23)

16
11
28

1/Θ
1/Θ
2/Θ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επειδή αναµένονται προστριβές µεταξύ των Κοινοτήτων που ανήκουν
στην ίδια περιοχή και εφόσον το επιτρέπουν οι προϋποθέσεις της
συγκοινωνίας, το νηπιακό δυναµικό και η κτιριακή υποδοµή, είναι δυνατή η
εγκατάσταση των Παιδικών Κέντρων σε άλλες Κοινότητες εκτός από αυτές
που ήδη διαθέτουν Σχολικό Κέντρο, ∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο ή και Λύκειο.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Στην οργάνωση και παρουσίαση του θέµατος, στην αρχή δίνονται οι
κυρίαρχες για το πρόβληµα απόψεις περιληπτικά, έπειτα θίγονται η
δηµιουργία, η εξέλιξη και η έκτασή του, µετά επειχειρέιται η διατύπωση
πρότασης για µια ορθολογική στρατηγική συγχωνεύσεων που να οδηγεί στην
άµβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα αποτελέσει απλά ένα
νεωτερισµό, αλλά και αφετηρία για τη οικοδόµηση ενός νέου σχολείου που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, την απαίτησή της για την παροχή
σύγχρονων γνώσεων και στην εξυπηρέτηση των σκοπών της σύγχρονης
εκπαίδευσης που να οδηγεί στη διαµόρφωση ολοκληρωµένων
προσωπικοτήτων µε ισόρροπη και πολύπλευρη µάθηση.
Η αναγκαιότητα της µελέτης αυτής υπαγορεύεται και από την
Ευρωπαϊκή Ενωση, που µέσα από το θεσµικό πλαίσιο της δευτεροβάθµιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί να διαθέσει τους απαιτούµενους πόρους,
εφόσον αυτοί οδηγούν στην ανάπτυξη της περιοχής µας.
Είναι φυσικό, η προσπάθεια αυτή, να ξαναφέρνει στην επικαιρότητα
ένα θέµα που για περισσότερο από µισ΄αιώνα απασχολεί ειδικούς
επιστήµονες και παιδαγωγούς, τους γονείς, αλλά και την ίδια την πολιτεία.
Πρόκειται για το θέµα της συγχώνευσης ολιγοθέσιων σχολείων σε
µεγαλύτερες σχολικές µονάδες. Ηδη από το 1930 η συγχώνευση των
ολιγοθέσιων σχολείων στην Ελλάδα αποτέλεσε αντικείµενο παιδαγωγικού
συνεδρίου. Από τότε µέχρι σήµερα πάρα πολλές συζητήσεις έχουν γίνει,
πολλά έχουν γραφεί και πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί.
Κυρίαρχες απόψεις για το θέµα.
Οι απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί µπορούν να
ενταχθούν σε τρείς κατηγορίες:
1.

Οι ανάγκες που οδήγησαν στην ίδρυση των ολιγοθέσιων σχολείων
κάποια άλλη εποχή, έχουν εξαλειφθεί. Θα πρέπει τα ολιγοθέσια σχολεία
να συγχωνευτούν σε µεγαλύτερες σχολικές µονάδες που ήδη
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3.
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λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν. Η συγχώνευση, υποστηρίζεται, είναι
αναγκαία για να ικανοποιηθεί το αίτηµα για ισότητα απέναντι στις
εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η συνεκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και
µειονεκτηµάτων οδηγεί αβίαστα στην επιλογή της συγχώνευσης, γιατί
έτσι λύνεται το πρόβληµα.
Αντιδιαµετρικά αντίθετα, υποστηρίζεται πλήρως η ίδρυση και
λειτουργία ολιγοθέσιων σχολείων. Οι υποστηρικτές της βρίσκουν
ελάχιστα µειονεκτήµατα και πάρα πολλά πλεονεκτήµατα. Εξαίρεται το
έργο που επιτελούν και απορρίπτονται οι συγχωνεύσεις. Οι οπαδοί της
άποψης αυτής επισηµαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των
συγχωνεύσεων στους ίδιους τους µαθητές και στις αγροτικές κοινότητες.
Μιλούν για τους κινδύνους που εγκυµονεί ο γιγαντισµός των σχολείων
και µάλιστα ορισµένοι προτείνουν τη διάσπαση των πολυθέσιων
σχολείων σε πολλά µονοθέσια, που θα λειτουργούν στον ίδιο χώρο.
Η άποψη της πολιτείας, από το 1976 έχει ταχθεί υπέρ της “δυνητικής
συγχώνευσης” των ολιγοθέσιων σχολείων στις έδρες των κεντρικών
σχολείων ή σε σχολεία µεγαλύτερης οργανικότητας, για την παροχή
αρτιότερης εκπαίδευσης στους µαθητές ή ακόµη και υπέρ της
κατάργησης µονοθέσιων σχολείων, αν αυτό απαιτηθεί.

Ο Υπυργός Παιδείας, στην οµιλία του στο Συνέδριο για την
αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού στις χώρες της Ενωµένης Ευρώπης, 1618 Σεπτεµβρίου 1987, αναφερόµενος στα προγράµµατα για την εξάλειψη του
λειτουργικού αναλφαβητισµού στην Ελλάδα είπε: “Η επιτάχυνση του
προγράµµατος που ήδη εφαρµόζεται (και εννοούσε τα προγράµµατα των
Σ∆ΕΝΠ) µε ιδιαίτερη έµφαση στη βελτίωση της οργανικότητας τωγν δηµοτικών
σχολείων της χώρας, µε άµεσο στόχο τον περιορισµό , έως και την
κατάργηση, των µονοθέσιων, διθέσιων, τριθέσιων σχολείων, µε επιθυµητό
στόχο τη δηµιουργία σε εθνική κλίµακα, δικτύου µε βάση τις εξαθέσιες
µονάδες, αποτελεί ένα από τα βασικά σηµεία του προγράµµατος”.
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Η έκταση του προβλήµατος
Σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα της ΕΣΥΕ και του ΥΠΕΠΘ, σε όλη
την επικράτεια παρατηρούµε:
1.
Τα ολιγοθέσια σχολεία, αν και αποτελούν το 70% περίπου του συνόλου
των δηµοτικών σχολείων της χώρας, συγκεντρώνουν µόνο το 23%
περίπου του συνόλου των µαθητών.
2.
Το 93% των ολιγοθέσιων σχολείων είναι αγροτικά
το 38,5% των σχολείων είναι 1/θέσια από τα οποία το 94% περίπου είναι
3.
αγροτικά.
4.
Η σχέση δασκάλου προς µαθητές είναι κάτω του µέσου όρου σε εθνικό
επίπεδο (1/24). Αυτό σηµαίνει ότι στα ολιγοθέσια σχολεία ο αριθµός των
µαθητών είναι µικρότερος αυτού που προβλέπεται από την
οργανικλοτητα του σχολείου και ότι στην πλειοψηφία τους είναι
ατροφικά.
5.
Η βελτίωση της οργανικότητας των σχολείων την τελευταία δεκαετία δεν
είναι σηµαντική, καλύπτοντας µόνο το 5% περίπου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΟΕ 1984, έχρι το Σεπτέµβριο του 1983
είχαν συγχωνευτεί 817 ∆ηµοτικά Σχολεία. Αυτός ο αριθµός σήµερα αλλού έχει
αυξηθεί και αλλού µειωθεί.
Παρά τις εντεινόιµενες προσπάθειες που σχετίζονται µε την ακτηγορία
αυτή των σχολείων, η βελτίωση των µεγεθών θα απαιτήσει µακρόχρονες
προσπάθειες.
∆ηµιουργία και εξέλιξη του προβλήµατος
Η ίδρυση και λειτουργία σχολείων στη χώρα µας ήταν συνυφασµένη µε
την εκπαιδευτική ζήτηση στις διάφορες χρονικές περιόδους, και κυρίως
ανάλογη µε τις προτεραιότητες της Πολιτείας. Στις αρχές της δεκαετίας του
1930 πατρατηρήθηκε µια αξιόλογη κίνηση για την ίδρυση σχολείων. Η
µεγαλύτερη όµως ζήτηση παρατηρηθηκε µετά το τέλος του Β’ Παγκόσιου
πολέµου και τη λήξη του εµφύλιου, οπότε παρατηρήθηκε η λεγοµενη “σχολική
έκρηξη”.
Ενώ παλιότερα η εκπαίδευση φαινόταν σχεδόν περιττή, σε ότι αφορά
τη συµβολή της στην κοινωνική άνοδο του ατόµου, τώρα παρουσιάζεται σαν
απαραίτητο στοιχείο της κοινωνικής διάκρισης και όλο και περισσότερο
πληθαίνουν οι γονείς που θέλουν να µορφωθούν τα παιδιά τους περισσότερο
από τους ίδιους Η εξέλιξη στα ήθη δεν ήταν ο µόνος λόγος. Ηρθε σαν
αποτέλεσµα της οικονοµικής εξέλιξης και της βελτίωσης των οικονοµικών
συνθηκών. Ετσι γεννήθηκε το αίτηµα του εκδηµοκρατισµού και της ισότητας
των ευκαιριών στην εκπαίδευση.
Παράγοντες γεωγραφικοί, συγκοινωνιακοί, πολιτιστικοί και πολιτικοί, σ
συνδυασµό µε µε την ύπαρξη ορισµένων ειδικών συνθηκών και εθνικών
σκοπιµοτήτων, ευνοούσαν την ίδρυση και λειτουργία ολιγοθέσιων σχολείων,
τα οποία προσέφεραν σηµαντικότατο κοινωικό και εθνικό έργο.
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Το σχολείο µε το δάσκαλο και η εκκλησία µε τον παπά, θεωρούνται ο
κορµός του χωριού και τα κξέντρα αναφοράς της µικρής κοινωνίας του. Οι
συνθήκες ζωής, όµως, στην ύπαιθρο δεν είναι οι επιθυµητές και οι κάτοικοί
της, στην προσπάθειά τους για καλύτερη ζωή και εργασία, στράφηκε στην
πόλη. Ακόµη και σήµερα, αν και οι συνθήκες έχουν εντελώς διαφοροποιηθεί,
φαίνεται πως το ρεύµα της αστυφιλίας δεν έχει ανακοπεί, παρά τις
προσπάθειες για αποκέντρωση.
Οι συνέπειες φάνηκαν γρήγορα στο µαθητικό πληθυσµό. Η
οργανικότητα των σχολείων άρχισε να µειώνεται, πολλά µονοθέσια γιναν
ατροφικά και πάρα πολλά έκλεισαν από έλλιψη µαθητών.
Τη φυγή των κατοίκων ακολούθησε ο πολιτιστικός µαρασµός, αν και
πολλές φορές αυτός προηγήθηκε. Ολα αυτά δεν ήταν δυνατό να µην
επηρεάσουν το ποσοτικό και ποιοτικό έργο των σχολείων, γεγονός που
δέχεται και η Πολιτεία, όταν σιγά σιγά θεσµοθετεί τις συγχωνεύσεις µε τ
αιτιολογικό “την παροχή αρτιότερης εκπαίδευσης στους µαθητές” ή όταν θέτει,
ως άµεσο στόχο, τον περιορισµό έως και την κατάργηση των ολιγοθέσιων
σχολείων.
Το πρόβληµα στη χώρα µας έχει πολλές διαστάσεις. εχουµε
µονοθέσια, ολιγοθέσια, αγροτικά, ορεινά, ηµιαστικά, ακόµη και αστικά, πλήρη,
ατροφικά, στερηµένου περιβάλλοντος, αποµονωµένα κλπ. Εποµένως η
αντιµετώπισή του δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Για µια σωστή στρατηγική συγχωνεύσεων
Εχει ήδη αναφερθεί ότι το πρόβληµα των συγχωνεύσεων δεν είναι νέο.
Παρά τη νοµοθετική πρόβλεψη που υπάρχει, οι συγχωνεύσεις των
ολιγοθέσιων σχολείων γίνονται µε πολύ αργό ρυθµό. Υπάρχουν ισχυρές
κοινωνικές αντιστάσεις και αντιδράσεις απέναντι στην κατάργηση των µικρών
σχολικών µονάδων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Παρά το γεγονός ότι οι
κάτοικοι βλέπουν την πραγµατικότητα, για λόγους συναισθηµατικούς, επειδή
φοβούνται την ολοκληρωτική ερήµαωση του χωριού, γιατί έχουν συνδέσει την
ύπαρξη του χωριού µε το σχολείο, αρνούνται να συναινέσουν στις
συγχωνεύσεις. Εµπόδιο στις συγχωνεύσεις στέκονται η µικροπολιτική, ο
παραγοντισµός, οικονοµοτεχνικοί και ψυχοπαιδαγωγικοί λόγοι, ακόµη
πρακτικοί και εθνικοί. Παράλληλα, δεν έχει µέχρι σήµερα σχεδιαστεί και
εφαρµοστεί µια στρατηγική συγχωνεύσεων.
Χρειαζόµεστε εποµένως µια στρατηγική συγχωνεύσεων που να
λαµβάνει υπόψη όλες τις παραµέτρους του προβλήµατος και να στηρίζεται
στη λαϊκή αποδοχή τουλάχιστον των 2/3 των γονέων των µαθητών, ώστε να
µη δηµιουργεί εντάσεις, ενώ θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα των µαθητών, των
δασκάλων και της κοινωνίας και του έθνους µας.
Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε σωστό προγραµµατισµό
και να έχει χρονική προοπτική. Είναι απαραίτητη ξεχωριστή µµελέτη
σκοπιµότητας για την κάθε συστάδα σχολείων. Υπάρχουν σήµερα ολιγοθέσια
σχολεία που απέχουν λίγα χιλιόµετρα από κεντρικά σχολεία µεγαλύτερης
οργανικότηατς, µε καλές συγκοινωνιακές συνθήκες ή που βρίσκονται επάνω
σε οδικούς άξονες. Η σταδιακή και προγραµµατισµένη συγχώνευση τους
παρέχει τα χρονικά περιθώρια για την εξασφάλιση:
• Της συναίνεσης των κατοίκων και των εκπαιδευτικών.
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• Της απόκτησης από τα κέντρα υποδοχής της απαραίτητης υλικοτεχνικής
υποδοµής.
• Ασφαλών και οικονοµικών µεταφορών.
Οι παραπάνω παράγντες θεωρούνται αποφασιστικής σηµασίας για την
επιτυχία της συγχώνευσης.
Η συναίνεση των γονέων θα πρέπει να εξασφαλίζεται µέσα από
συνελεύσεις που θα πρέπει να γίνονται σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει
πλήρης ενηµέρωση για όλες τις διαστάσεις του θέµατος, ώστε να
παραµεριστούν όλα τα εµπόδια και οι αντιθέσεις και να στηριχθεί η
προσπάθεια. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων, η θέση του διδακτικού
προσωπικού δεν πρέπει σε καµµιά περίπτωση να γίνεται δυσµενέστερη.
Η ασφαλής µεταφορά θα µπορούσε να αποκληθεί σαν ένα από τα
κλειδιά στο θέµα των συγχωνεύσεων. Σήµερα για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιούνται κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χωρις να είναι πάντα τα
κατάλληλα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, κατά τη σχολική χρονιά 1986-87,
διατέθηκαν για τη µεταφορά των µαθητών 2.851 εκατοµµύρια, από τα οποία
τα 540 εκ. για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το ποσό αυτό είναι ένα είδος
επιδότησης των ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων, χωρίς πάντα η προσφορά
των υπηρεσιών τυς να έχει και την ανάλογη ποιότητα.
Η λύση µπορεί να είναι η ενθάρρυνση των ΟΤΑ και η στήριξή τους από
το κράτος, να αποτήσουν δικά τους µταφορικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν
να χρησιµοποιούν και για την κάλυψη άλλων συγκοινωνιακών και
πολιτιστικών αναγκών. Ετσι, το κόστος θα ήταν µικρότερο και οι ωφέλειες
πολλαπλές.
Η δαπάνη εξασφάλισης της απαράιτητης υλικοτεχνικής υποδοµής στα
σχολεία υποδοχής (Κεντρικά Σχολεία) δεν είναι πολύ µεγάλη. Σε λίγες, µόνο,
περιπτώσεις θα χρειαστεί να αναγεθούν νέα διδακτήρια. Με προσθήκες
αιθουσών και κατάλληλες διαµορφώσεις χώρων στα υπάρχοντα διδακτήρια
θα προκύψουν ικανοποιητικές λύσεις.
Πέρα από τα κτίρια, στα σχολεία υποδοχής οι συνθήκες παραµονής και
διδασκαλίας πρέπει να είναι αισθητά καλύτερες από αυτές που επικρατούσαν
στα ολιγοθέσια σχολεία, διαφορετικά δεν θα έχει νόηµα η συγχώνευση. Θα
πρέπει να εξασφαλιστούν άνετοι χώροι για παραµονή, γυµναστική και
αθλοπαιδιές, πλούσια και σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας,
βιβλιοθήκες, εργαστήρια, καθώς και υπηρεσίες σχολικού ψυχολόγου,
κοινωνικού λειτουργού και σχολιάτρου. Πολύ θετικό µέτρο θα ήταν η
επαναφορά του µαθητικού συσιτίου, οργανωµένο όµως άνετα και µε
αξιοπρέπεια.
Τα κτίρια των καταργουµένων σχολείων θα πρέπει να παραδοθούν
στους ΟΤΑ για να γίνουν πολιτιστικά κέντρα, στέκια νεολαίας και χώροι
ψυχαγωγίας των νέων. Ετσι, αντί να ερηµώνει, το χωριό ζωντανεύει και
µπορεί να χρησιµοποιείται σαν τόπος κατοικίας, χωρίς κατ’ ανάγκη να εείναι
και τόπος εργασίας.
Προτείνεται, επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής συγχωνευσεων, να
δοκιµαστεί και η “µερική συγχώνευση”, δηλαδή η συγχώνευση κατά τάξεις ή
ορισµένων τάξεων, µεταφέροντας τους µαθητές από το ένα σχολείο στο άλλο.
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Αντί να περιµένουµε να χάνουν την οργανικότητά τους ή να κλείνουν
µόνα τους τα ολιγοθέσια σχολεία, ή και να προχωρούµε σε άστοχες
συγχωνεύσεις που υπηρετούν τοπικά µικροσυµφέροντα, είναι καιρό να
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα στα πλαίσια ενός προγράµµατος καλά
σχεδιασµένου και µε µακροπρόθεσµη προοπτική. Ετσι, όχι µόνο θα
σταµατήσουµε τη συνεχή υποβάθµιση της λειτουργίας τους και την
εγκατάλειψη του ελληνικού χωριού στις τύχες του, αλλά θα προλάβουµε τη
δηµιουργία πρόσθετων προβληµάτων στα σχολεία που λειτουργούν στα
αστικά και ηµιαστικά κέντρα, µε τον έλεγχο της µαθητικής ροής από την
ύπαιθρο στην πόλη.
Το πρόγραµµα και η συγχώνευση ως αντισταθµιστικά µέτρα στις
εκπαιδευτικές ανισότητες
Στα σχολεία που προέρχονται από συγχώνευση ολιγοθέσιων ή που θα
δηµιουργηθούν στα πλαίσια της προαναφερόµενης στρατηγικής, πρέπει να
εισάγονται οι ειδικότητες κατά απόλυτη προτεραιότητα. Ετσι δηµιουργείται ένα
ισχυρό κίνητρο για να υποχωρήσουν οι αντιδράσεις και να προχωρήσει µε
σταθερό και γρήγορο ρυθµό το πρόγραµµα βελτίωσης της οργανικότητας των
σχολείων µας.
Είναι, όµως, γεγονός, που και η ίδια η πολιτεία δεν αµφισβητεί, ότι στα
ολιγοθέσια σχολεία ούτε η κοινωνικοποίηση, ούτε η διδακτική εργασία, ούτε
γενικά η εκπαίδευση έχει την επιθυµητή αρτιότητα. Θα πρέπει, εποµένως, στα
Σχολικά Κέντρα να προσφέρεται καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση, η οποία
θα αντισταθµίσει τις προηγούµενες ανισότητες.
Οι Κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης δέχονται ότι οι εκπαιδευτικές
ανισότητες δεν γεννώνται στο σχολείο. Η οικογένεια, µε τον κοινωικό και
πολιτιστικό της περίγυρο, έχει σηµαδέψει την ωρίµανση του παιδιού και έχει
καλλιεργήσει σε µεγάλο βαθµό τις εκπαιδευτικές ανισότητες, πολύ πριν το
παιδί έρθει στο σχολείο. ∆εχόµενοι ότι η ευθύνη βρίσκεται στην κοινωνική
ανισότητα και οχι στο σχολικό θεσµό, η πολιτεία έχει υποχρέωση να µην
επιδεινώσει µια ήδη αρνητική κατάσταση, ή να τη νοµιµοποιήσει, αλλά να
προσπαθήσει να αντισταθµίσει τις σοβαρές ελλείψεις µιας συγκεκριµένης
µερίδας των µαθητών του.
εν υποστηρίζεται ότι η συγχώνευση θα λύσει όλα τα προβλήµατα, ή θα
εξασφαλίσει την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, αφού δεν
προκλήθηκαν από το σχολείο, ούτε και ότι µπορεί να τις θεραπεύσει. Το
σχολείο είναι µόνο µια διάσταση του προβλήµατος και κάθε σχολικό µέτρο
είναι ανίσχυρο αν δεν συνδυαστεί και µε άλλα κοινωικά και οικονοµικά µέτρα.
Αν δεν γίνει αυτό, τότε η αποδυνάµωση του σχολείου θα συνεχίζεται για να
επανέλθουµε ύστερα από µερικά χρόνια στο σηµείο που ξεκινήσαµε.
Πιστεύουµε ότι, αν το σχολείο δεν µπορεί να αποκαταστήσει τις
εκπαιδευτικές ανισότητες, µπορεί σίγουρα να τις αµβλύνει. Τα προγράµµατα
των πολυθέσιων σχολείων, µε τη διεύρυνσή τους και το περιεχόµενο των
ειδικών µαθηµάτων, δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για πολύπλευρη και
ισόρροπη µάθηση, αλλά και οι γνώσεις που αποκτώνται είναι σύγχρονες. Η
αύξηση του χρόνου διδασκαλίας, που έχει επιχειρηθεί στα πολυθέσια σχολεία,
δηµιουργεί συνθήκες πιό άνετης διδασκαλίας και αποδοτικότερες συνθήκες
µάθησης. Αναβαθµίζεται η εσωτερική πολιτιστική ζωή του σχολείου και µε την
ενισχυτική διδασκαλία αντισταθµίζονται περιπτώσεις σχολικής αποτυχίας.
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Τα διευρυµένα προγράµµατα, εποµένως, θα πρέπει να λειτουργήσουν
αντισταθµιστικά στην προσπάθεια εξίσωσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών σε
σχολεία που λειτουργούν µέσα σε ένα επιβαρυµένο και στερηµένο οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον µε άλλα σχολεία που λειτουργούν σε
ευνοϊκό περιβάλλον, αντί να δηµιουργούνται ορισµένα “ελιτίστικα” σχολεία
που διευρύνουν και διαιωνίζουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, που ήδη
υπάρχουν στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα.

Συµπερασµατικές σκέψεις - προτάσεις
Θεωρούµε ότι, τόσο οι συγχωνεύσεις των ολιγοθέσιων σχολείων, όσο
και η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, δεν είναι µόνο εκπαιδευτικό θέµα
και ίσως να µην είναι καν εκπαιδευτικό. Είναι, θα λέγαµε, θέµα γενικότερης
εθνικής και κοινωνικής πολιτικής, έντονα πολιτικό και κοινωνικό.
Θα πρέπει να δούµε την ύπαρξη των ολιγοθέσιων σχολείων στη χώρα
µας και στο Νοµό µας, σαν µια ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η
οποία έχει ανάγκη αντιµετώπισης, ύστερα από έρευνα και µελέτη όλων των
παραµέτρων και µέσα στα πλαίσια ενός µακροπρόθεσµου εθνικού
προγραµµατισµού. Οπου, λοιπόν, οι συνθήκες το επιτρέπουν, ή όπου η
συνεκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων είναι θετική για τα
παιδιά, τους δασκάλους και τους κατοίκους της περιοχής, θα πρέπει να
ξεκινήσει αµέσως η εφαρµογή του προγάµµατος.
Η εµφάνιση νέων δεδοµένων στην επαρχία καθιστά αναποτελεσµατική
την προσπάθεια αναγέννησης των εκατοντάδων µικρών χωριών. Η νέα
αναπτυξιακή προσπάθεια θα πρέπει να γίνει µε βάση τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής. Σ’ αυτή την προσπάθεια, το ιδεώδες είναι ένα
δίκτυο Σχολικών Κέντρων που θα εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της
περιοχής, από τη βρεφική ηλικία. Καθοριστικό ρόλο θα έχει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και οι άλλοι πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς, που θα πρέπει
να αποφασίζουν συλλογικά για τα θέµατα που τους αφορούν, στα πλαίσια του
δηµοκρατικού προγραµµατισµού.
Μόνο µια τέτοια πολιτική θα µεταβάλλει ουσιαστικά τους κοινωνικούς,
οικονοµικούς και πολιτιστικούς παράγοντες και θα αµβλύνει τις κοινωνικές
ανισότητες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα επηρεάσουν την κοινωνική
κινητικότητα και θα καταστήσει περισσότερο αποτελεσµατική την εκπαιδευτική
καινοτοµία που εισάγεται µε τα νέα προγράµµατα της διεύρυνσης και των
ειδικοτήτων.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Η εξέλιξη ενός θεσµού προσδιορίζεται ως ένα βαθµό και από
την ίδια του την ιστορία
- από τις δυνάµεις που διαµορφώθηκαν στο εσωτερικό του
- από τον γενικότερο Κοινωνικό ρόλο που έχει παίξει
- και από την εικόνα που έχει σχηµατίσει η κοινή γνώµη για
την λειτουργία και τις δυνατότητές του.
Η ιστορική ταυτότητα που αποκτά ένας θεσµός είναι τελικά
µια κληρονοµιά που πολλές φορές δρα ανασταλτικά στις
οποιεσδήποτε απόπειρες µετεξέλιξης του, λειτουργώντας σαν
δύναµη αδράνειας που επιβραδύνει, αλλοιώνει ή και ακυρώνει τις
επιχειρούµενες αλλαγές, στο βαθµό που το παλιό είναι
αναγκαστικά η αφετηρία για το καινούργιο.
Η αναφορά στην ιστορία της Λαϊκής επιµόρφωσης στοχεύει
στην επισήµανση εκείνων ακριβώς των χαρακτηριστικών της που
σηµατοδότησαν την πορεία του θεσµού και που διαµόρφωσαν την
ταυτότητά του.
Γενικά µπορούµε να διακρίνουµε τρεις φάσεις στην εξέλιξη
Λαϊκής
επιµόρφωσης,
στην
διάρκεια
των
οποίων
της
διαµορφώθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της σύµφωνα µε τις
κάθε φορά κοινωνικο - οικονοµικές συγκυρίες, τις σκοπιµότητες
και τους στόχους της εκάστοτε Κυβερνητικής πολιτικής.
Η πρώτη προσπάθεια για την οργάνωση της επιµόρφωσης
των ενηλίκων από το Υπουργείο Παιδείας έγινε το 1929 από την
Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου µε το νόµο 4397/29. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι το 1929 οι αναλφάβητοι ξεπερνούσαν το
40%.
Σύµφωνα λοιπόν µε το νόµο 4397/29 ιδρύθηκαν νυχτερινές
σχολές που σκοπός τους ήταν "... η καταπολέµηση του
αναλφαβητισµού των υπερβάντων την νόµιµον προς φοίτησιν εις
το δηµοτικό σχολείο ηλικίαν".
Επίσης µε τον ίδιο νόµο καθιερώθηκε ο θεσµός των
γεωργικών σχολείων στα οποία θα φοιτούσαν τις Κυριακές και τις
αργίες άνδρες και γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας.
Το 1943 στη διάρκεια της κατοχής µε το νόµο 837/43
δηµιουργήθηκε
στο
Υπουργείο
Παιδείας
∆/νση
Λαϊκής
Επιµόρφωσης.
Εργο της ∆/νσης Λαϊκής Επιµόρφωσης θα ήταν:
1. Η µέριµνα για την συγγραφή και την έκδοση βιβλίων για
την εκλαϊκευση επιστηµονικών και καλλιτεχνικών θεµάτων για
την ηθική και την πνευµατική ανάπτυξη του λαού
2. Η έκδοση και η κυκλοφορία περιοδικού
3. Η οργάνωση διαλέξεων
4. Οι ραδιοφωνικές εκποµπές
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Τελικά οι διατάξεις του νόµου 837/43 δεν άρχισαν να
υλοποιούνται παρά µόνο το 1951 µε την στελέχωση της
υπηρεσίας Λ.Ε. που στο µεταξύ από ∆/νση είχε περιορισθεί σε
τµήµα.
Το 1943 όµως ταυτόχρονα µε την απόπειρα του Υπουργείου
Παιδείας για την δηµιουργία Υπηρεσίας "Λ.Ε." µια άλλη
προσπάθεια µε τελείως διαφορετικούς στόχους αναπτυσσόταν
στις απελευθερωµένες περιοχές της χώρας. Οι αντιστασιακές
οργανώσεις
είχαν
αρχίσει
να
αναπτύσσουν
διάφορες
δραστηριότητες "για το ανέβασµα του µορφωτικού επιπέδου των
αγροτών, της νέας γενιάς των αγροτών, για την ενηµέρωσή τους
πάνω σε θέµατα σύγχρονης καλλιέργειας της γης και την
οργάνωσή τους πάνω σε συνεταιριστική βάση, ώστε οι κόποι τους
να µη γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης των επιτήδειων.
Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών ιδρύονται και
λειτουργούν 3 γεωργικές σχολές. Θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι
"Τόσο οι καθηγητές των σχολών όσο και οι αντιστασιακές
οργανώσεις είδαν ότι σχολεία σαν κι αυτά δεν έπρεπε να
λειτουργούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον τους, αλλά έπρεπε να
συνδεθούν µε τη γύρω τους ζωντανή πραγµατικότητα.
Ετσι κρίθηκε απαραίτητο να συνδεθούν οι σχολές µε την
τοπική
αυτοδιοίκηση,
ώστε
οι
νέοι
της
υπαίθρου
να
αντιµετωπίζουν οργανωµένα και µέσα από τις αγροτικές
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις τα προβλήµατά τους".
Η απόπειρα αυτή συστηµατική επαγγελµατικής κατάρτισης
των αγροτών δεν είχε συνέχεια µετά την κατοχή, ενώ το τµήµα
Λ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας µετά το 1951 δραστηριοποιήθηκε
µε στόχο την καταπολέµηση του Αναλφαβητισµού.
Το 1954 µε το Ν.∆. 3094/54 δηµιουργήθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας η Κεντρική Επιτροπή Καταπολέµησης του
Αναλφαβητισµού (ΚΕΚΑ).
Σύµφωνα µε τον ίδιο Νόµο συγκροτήθηκαν Νοµαρχιακές
Επιτροπές Καταπολέµησης του Αναλφαβητισµού (ΝΕΚΑ).
Εργο των ΝΕΚΑ θα ήταν η ίδρυση νυχτερινών σχολείων για
την υποχρεωτική φοίτηση των αναλφαβήτων και ηµιαναλφαβήτων
ηλικίας 14-20 χρονών, και την προαιρετική φοίτηση των ενηλίκων
ηλικίας άνω των 20 χρονών, καθώς και η οργάνωση κέντρων
διδασκαλίας για την Επιµόρφωση των Ενηλίκων.
Με το Ν.∆. 3094/54 προβλέπονται επίσης µια σειρά από
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους γονείς και τους
κηδεµόνες που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα ηµερήσια ή στα
νυχτερινά σχολεία, και καθορίζεται ότι µετά από µία µεταβατική
περίοδο οχτώ χρόνων το απολυτήριο δηµοτικού Σχολείου θα
αποτελεί τυπικό προσόν για την πρόσληψη νέων κάτω των
τριάντα χρόνων σε οποιαδήποτε εργασία στις δηµόσιες
υπηρεσίες, στα Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στις
Τράπεζες, καθώς και για την χορήγηση άδειας δηµιουργίας
οποιασδήποτε επιχείρησης (βιοτεχνίας ή καταστήµατος) και την
πρόσληψη µαθητευοµένων ή ειδικευµένων εργατών.
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Το Ν.∆. 3094/54 προέβλεψε εκτός από την ίδρυση
νυχτερινών δηµοτικών σχολείων και την οργάνωση κέντρων
διδασκαλίας για τους ενήλικες ηλικίας πάνω από 20 χρονών.
Τα πρώτα κέντρα διδασκαλίας (που το 1968 µετονοµάσθηκαν
σε κάντρα επιµόρφωσης) ιδρύθηκαν το 1958 µε βασική τους
δραστηριότητα την οργάνωση διαλέξεων και διαφωτιστικών
οµιλιών.
προσπάθειες
καταπολέµησης
του
Παράλληλα
οι
αναλφαβητισµού ατόνησαν ακόµη περισσότερο και ο αριθµός των
νυχτερινών δηµοτικών σχολείων άρχισε να ελαττώνεται αισθητά
(είναι χαρακτηριστικό ότι το 1980-81 λειτούργσαν µόνο 12
νυχτερινά σχολεία).
Το 1965 µε το Ν.∆. 442/1965 η Κεντρική Επιτροπή
Καταπολέµησης του Αναλφαβητισµού µετονοµάστηκε σε Κεντρική
Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης και οι Νοµαρχιακές Επιτροπές
Καταπολέµησης
του
Αναλφαβητισµού
µετονοµάσθηκαν
Νοµαρχιακές Επιτροπές Λ.Ε.
Στα χρόνια της δικτατορίας το 1972-73 και το 1973-74 οι
οµιλίες ιδεολογικού ή καλύτερα προπαγανδιδτικού περιεχοµένου
καλύπτουν σχεδόν το 50% του συνόλου των εκδηλώσεων των
Κέντρων Επιµόρφωσης.
Από το 1974-75 αρχίζει µια µεγαλύτερη προσπάθεια
εκσυγχρονισµού της Λ.Ε. µε την ίδρυση 21 "προτύπων Κέντρων
Επιµόρφωσης" που στοχεύουν κυρίως στην λειτουργία τµηµάτων
διδασκαλίας σε "θέµατα τα οποία ανταποκρίνονται εις τας
ανάγκας και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών ακροατών".
Η Λ.Ε.δεν είχε δικά της κτίρια, τις περισσότερες φορές
στεγαζόταν σε δηµοτικά σχολεία και οι ∆ιευθυντές των Κ.Ε. για
γραφεία είχαν τα σπίτια τους.
Το 1976-77 στα πλαίσια της γενικότερης εκσυγχρονιστικής
εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης επιχειρείται και η
αναδιοργάνωση της Λ.Ε.
Με το προεδρικό ∆ιάταγµα 147/76 αναδιοργανώνεται η ΚΕΛΕ
(Κεντρική Επιτροπή Λ.Ε.) και της ανατίθεται ο καθορισµός των
γενικών κατευθυντηρίων γραµµών της επιµόρφωσης και η
κατάρτιση
του
κανονισµού
λειτουργίας
των
Κέντρων
Επιµόρφωσης. Ταυτόχρονα µε το άρθρο 20 του ίδιου Προεδρικού
διατάγµατος δηµιουργείται ∆/νση Επιµόρφωσης Ενηλίκων.
Η ΚΕΛΕ µετά από µερικούς µήνες αξιοποιώντας τις νέες
αρµοδιότητες της ενέκρινε νέο κανονισµό λειτουργίας των
Κέντρων Επιµόρφωσης που επικυρώθηκε την ίδια χρονιά µε
Υπουργική απόφαση µε τον οποίο περιορίσθηκαν ριζικά οι
µεµονωµένες εκδηλώσεις και καθιερώθηκαν τα τµήµατα µάθησης.
Η εκσυγχρονιστική αντίληψη για τη Λ.Ε. συµπυκνώνεται
στους διαδοχικούς κανονισµούς που δηµοσιεύθηκαν το 1979 και
το 1980.
Οι αµοιβές των ∆ιευθυντών των Κέντρων Επιµόρφωσης και
των αναπληρωτών τους γίνονται ανάλογα µε τον αριθµό των
διδακτικών ωρών που πραγµατοποιούσε το κέντρο τους και ήταν
φυσικό οι ∆ιευθυντές να έχουν ως στόχο την αύξηση του αριθµού
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των διδακτικών ωρών προκειµένου να αυξήσουν την αµοιβή τους
ως τις 500.000 που ήταν το ανώτερο όριο για κάθε επιµορφωτικό
έτος.
Ετσι η λειτουργία µε βάση τα οικονοµικά κίνητρα είχε σαν
συνέπεια δυσλειτουργίες και ασυµβατότητες, που προσδιόρισαν
και ποιοτικά τις δραστηριότητες της Λ.Ε.
Η χρηµατοδότηση κατά 55% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο Προγράµµατος συνολικού κόστους 700 εκατ. για το 1981
έκανε ακόµη οξύτερα τα εγγενή προβλήµατα της Λ.Ε.: την
ανυπαρξία
υποδοµής,
την
έλλειψη
προγραµµατισµού,
συµµετοχικών διαδικασιών, συντονισµού και συνεργασίας των
Κρατικών Επιµορφωτικών φορέων και στελεχικού δυναµικού.
Ολα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα να καταγραφεί η Λ.Ε. στην
συνείδηση του λαού σαν ένας µηχανισµός προπαγάνδας και
εξυπηρέτησης
προσωπικών
συµφερόντων
και
προώθησης
τοπικών πελατειακών σχέσεων. (που µας ακολουθεί µέχρι και
σήµερα;)
Ετσι
η
συνεπακόλουθη
και
δικαιολογηµένη
άλλωστε
δυσπιστία έκανε εξαιρετικά δύσκολο τον αναπροσανατολισµό του
θεσµού τη σύνδεσή του µε τις ζωντανές δυνάµεις κάθε περιοχής
και την προσπάθεια των υπαλλήλων της ΝΕΛΕ να πείσουν.
Μετά το 1981 γίνεται αναπροσανατολισµός της Λαϊκής
Επιµόρφωσης και προσαρµογή των στόχων της στην Εθνική,
περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη. Προωθείται η συλλογική συµµετοχική πρωτοβουλία και θεσπίζεται η λαϊκή συµµετοχή και ο
Κοινωνικός έλεγχος.
Η βασική ιδέα που διαπερνά το νέο Κανονισµό λειτουργίας
είναι η σύνδεση της Λ.Ε. µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα του
κάθε νοµού και της περιοχής µε στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη
σ'όλα τα επίπεσα: κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονοµικό.
Σ'αυτήν λοιπόν την προοπτική η Λ.Ε. δεν µπορεί να είναι
ένας περιχαρακωµένος στον εαυτό του θεσµός αλλά πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε τους µαζικούς φορείς και την Τ.Α. καθώς
και µε κάθε άλλο επιµορφωτικό φορέα, ώστε να συµβάλει στην
επίλυση
των
τοπικών
προβληµάτων,
σύµφωνα
µε
τις
ιδιαιτερότητες των περιοχών και µέσα από τοπικές πρωτοβουλίες.
Θεωρώντας ότι η κυριότερη παραγωγική δύναµη είναι ο
άνθρωπος, ο εργαζόµενος, η Λ.Ε. στοχεύει επίσης στην
"Ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας µέσα
στις ραγδαίες οικονοµικές, κοινωνικές, επιστηµονικές και τεχνικές
αλλαγές µε βάση την αναγνώριση ότι "όλοι οι συµµετέχοντες είναι
φορείς ανεκτίµητης εµπειρίας που πρέπει να αξιοποιούνται στην
πορεία προς την γνώση" και στόχο την καταπολέµηση των
µορφωτικών ανισοτήτων που είναι αίτιο αλλά και αποτέλεσµα των
κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων " και στόχο ακόµα την
"ενεργοποίηση των επιµορφωνόµενων µέσα από µια µαθησιακή
διαδικασία που επαναξιολογεί, ανασυνθέτει και αξιοποιεί τις
γνώσεις και τις εµπειρίες τους, αναπτύσσει τη συλλογικότητα και
προωθεί τη συµµετοχή τους.
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Το 1983 µε τον ν.1320 ιδρύεται η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής
Επιµόρφωσης στο Υπουργείο Παιδείας και η Λ.Ε. αποκτά
ιδιαίτερη οργάνωση και υποδοµή.
Το 1985 βελτιώνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της, ενώ τον
ίδιο χρόνο η Γ.Γ.Λ.Ε. µεταφέρεται στο Υπουργείο Πολιτισµού
όπου συνεργάζεται αρµονικά µε το ΥΠ.ΠΟ και τις Γραµµατείες
Νέας Γενιάς και Απόδηµου Ελληνισµού αφού το µεγαλύτερο µέρος
των δραστηριοτήτων τους είναι κοινό. Από τον Σεπτέµβρη του
1991 η Γ.Γ.Λ.Ε. υπάγεται πάλι στο Υπουργείο Παιδείας.
Με τον κανονισµό Λ.Ε. ΦΕΚ 826/Β/22-10-1982 αποκτά για
πρώτη φορά ο θεσµός της Λ.Ε. δικό του προσωπικό.
Στις ΝΕΛΕ προσλαµβάνονται µε ετήσιες αυµβάσεις οι
Σύµβουλοι Λ.Ε. (Σ.Λ.Ε.) και οι Υπεύθυνοι Κέντρων (Υ.Κ.) Λαϊκής
Επιµόρφωσης. Αποδεσµεύεται η αµοιβή τους από την ποσότητα
των "παραγόµενων" τµηµάτων και αρχίζει η ποιοτική αναβάθµιση
της Λ.Ε. µέσα από την πρωτοποριακή αντίληψη για τη λειτουργία
της αλλά κυρίως µε τη συστηµατική επιµόρφωση του προσωπικού
της.
Το 1988 ύστερα από πίεση των εργαζοµένων κατακτούν την
ιδιότητα των Υπαλλήλων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου. Και
τέλος οι Υπάλληλοι µονιµοποιούνται µε τον ν. 1832 / ΦΕΚ 54 / Α /
17-2-1990.
Σήµερα υπηρετούν στις ΝΕΛΕ 350 άτοµα από τα 650 που
προσλήφθηκαν αρχικά και ο αριθµός αυτός δεν καλύπτει τις
ανάγκες των ΝΕΛΕ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Λ.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ειδικότερα στο Νοµό Σερρών από το έτος 1983 ορίζονται και
λειτουργούν στελεχωµένα µε υπαλλήλους δώδεκα (12) ΚΕΝΤΡΑ
ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Λ.Ε.) (Γεωγραφικές ενότητες) µέσω
των οποίων υλοποιούνται τα προγράµµατα Λ.Ε. (τµήµατα
µάθησης, σεµινάρια και µεµονωµένες ενηµερωτικές εκδηλώσεις)
ως εξής:
Το έτος 1985-86 η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης
Γ.Γ.Λ.Ε., µε το νέο χωροταξικό σχεδιασµό του ΥΧΟΠ για ανοιχτές
πόλεις επαναπροσδιορίζει τον αριθµό των Κέντρων Λ.Ε. σε οκτώ
(8) µε την αυτόµατη κατάργηση των υπολοίπων τεσσάρων. Ετσι
τα νέα Κ.Λ.Ε. για το Ν.Σερρών ορίζονται ως εξής:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η ΝΕΛΕ Σερρών είναι στελεχωµένη µε µόνιµο προσωπικό από
οκτώ (8) υπαλλήλους, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) είναι
αποσπασµένοι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες.
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ΣΤΕΓΑΣΗ
Η ΝΕΛΕ Σερρών στεγάζεται απ'το έτος 1987 σε ιδιόκτητο 3όροφο
κτίριο επί της οδού Υψηλάντου 4 στις Σέρρες. ∆ιαθέτει: αίθουσα
πληροφορικής µε 20 Η/Υ, πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας και
γραφεία ∆ιοίκησης.
Επίσης διαθέτει εργαστήρια εξοπλισµένα για την λειτουργία
των προγραµµάτων στη Γαζωτική, Φωτογραφία, Κατασκευή
Παραδοσιακών µουσικών οργάνων και ζωγραφικής, σε µισθωµένο
κτίριο περ.400 τ.µ. επί της οδού ∆υτ.Θράκης 11, στις Σέρρες.
Η Στέγαση τωψν τµηµάτων µάθησης (δραστηριοτήτων
γενικότερα) που υλοποιούνται εκτός της πόλης εξυπηρετείται
κυρίως από δηµόσιους χώρους σχολεία ή κοινοτικές αίθουσες,
πολιτιστικούς συλλόγους ή ακόµη και από µισθωµένους
ιδιωτικούς χώρους.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εύρυθµη λειτουργία των προγραµµάτων της, η ΝΕΛΕ
ΣΕΡΡΩΝ διαθέτει σήµερα βασικό εξοπλισµό που αποτελείται από:
Επιπλα, καθίσµατα, τραπέζια για τις αίθουσες διδασκαλίας, 20
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, µε πέντε (5) εκτυπωτές, 50
Γραφοµηχανές, 5 εκτυπωτικά µηχανήµατα και εξοπλισµό για το
εργαστήριο Φωτογραφίας, 18 Γαζωτικές µηχανές, 10 πάγγους
εργασίας µε σετ χειροεργαλείων για το εργαστήρι κατασκευής
µουσικών οργάνων, 20 τρίποδες Ζωγραφικής, 5 προβολείς
µικρών
διαφανειών
(Σλαϊτσιέρες),
2
προβολείς
µεγάλων
διαφανειών (OVERHEAD), 1 τηλεόραση, 1 VIDEO και τέλος
Φωτοτυπικό µηχάνηµα κ.ά. εξοπλισµό γραφείου στα γραφεία
διοίκησης.
Ν.Ε.Λ.Ε.
Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ) είναι
αυτοτελής ∆ηµόσια Υπηρεσία που υπάγεται στο Νοµάρχη και
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης
(Γ.Γ.Λ.Ε.).
Η ΝΕΛΕ έχει πρόεδρο τον Νοµάρχη και µέλη εκπροσώπους
τοπικών κρατικών αλλά κυρίως τοπικών κοινωνικών φορέων
(Τοπική Αυτοδιοίκηση - συνεταιρισµοί - επιµελητήρια - Εργατικά
κέντρα - πολιτιστικοί φορείς κλπ.).
Με τον τρόπο αυτό η ΝΕΛΕ έχει τη διάσταση φορέα
κοινωνικού ελέγχου κάτι που την κάνει να ξεφεύγει από τα
κλασσικά δηµοσιοϋπαλληλικά πλαίσια.
Ετσι µπορούµε να πούµε ότι η Λαϊκή Επιµόρφωση (Λ.Ε.)
λειτουργεί σαν κρατικός θεσµός αλλά µε καθοριστική συµµετοχή
των τοπικών φορέων.
Η ΝΕΛΕ έχει ευθύνη για την πραγµατοποίηση των στόχων
της Λ.Ε. στο νοµό, παίρνοντας υπ'όψιν τις εισηγήσεις της
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υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που δίνονται από τη
Γ.Γ.Λ.Ε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
Οι στόχοι της Λ.Ε. υλοποιούνται είτε µε τµήµατα µάθησης, είτε µε
µεµονωµένες εκδηλώσεις - οµιλίες.
Το έργο αυτό αναλαµβάνουν οι επιµορφωτές, οι οποίοι είναι
ωροµίσθιοι και προσλαµβάνονται απ'τη ΝΕΛΕ για τις ανάγκες του
κάθε προγράµµατος.
Ο ρόλος των επιµορφωτών είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Είναι
αυτοί
που
έχουν
την
καθηµερινή
επαφή
µε
τους
επιµορφωνόµενους µέσα στο τµήµα µάθησης.
Απ'τις ικανότητες τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό ο στόχος
στο να µη περιοριστεί η µαθησιακή διαδικασία σε µια µετάδοση
"ξερών" γνώσεων αλλά παίζοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο των
εµψυχωτών, να δηµιουργούν κλίµα συζήτησης, κατάθεσης
εµπειριών, από τους ενήλικες επιµορφωνόµενους, και κριτικής
προσέγγισης του αντικειµένου.
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Λ.Ε. στο Ν.ΣΕΡΡΩΝ
Τα επιµορφωτικά προγράµµατα οργανώνονται και λειτουργούν µε
τα τµήµατα µάθησης από 8 - 20 άτοµα και τις µεµονωµένες
εκδηλώσεις σε διάφορες οµάδες πληθυσµού µε ποικίλα θέµατα.
Οι τοµείς δραστηριοτήτων - προγραµµάτων που αναλυτικά
αναπτύσσονται παρακάτω έχουν ως εξής:
1) Επαγγελµατική Κατάρτιση
2) Πολιτιστικά
3) Παλιννοστούντες
4) Τσιγγάνοι
5) Ενοπλες δυνάµεις
6) Αγωγή υγείας
7) Ατοµα µε ειδικές ανάγκες
8) 3η ηλικία
Στοιχεία απ'την υλοποίηση προγραµµάτων για την δεκαετία
83-93 µε τον αριθµό τµηµάτων, αριθµό ωρών, αριθµό ατόµων που
παρακολούθησαν, καθώς και τα κονδύλια που δαπανήθηκαν
παραθέουµε στους παρακάτω πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
απ'τα υλοποιηθέντα προγράµµατα τµήµατα µάθησης, διδακτικές
ώρες, αριθµό ατόµων που παρακολούθησαν και ποσά επιχορήγησης .
ΕΤΟΣ
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
186

16.132

250

21.780

1.487

2.752

24.149.444

208

17.881

1.261

2.051

12.866.224

134

11.927

590

1.448

8.689.688

171

16.378

1.111

2.220

11.361.929

148

23.016

612

1.698

16.704.911

112

14.396

326

718

17.902.123

113

13.181

421

1.115

15.061.440

41

5.279

281

277

14.008.000

65

9.087

312

701

17.000.000

49

6.769

228

507

16.000.000

1.477

155.126

7.298

15.563

162.709.305

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ
669

ΠΟΣΟ ∆ΡΧ.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2.076

8.965.546

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 22.861
Σηµείωση: Στους αριθµούς των ατόµων που αναγράφονται
παραπάνω δεν περιλαµβάνονται άτοµα που παρακολούθησαν
µεµονωµένες εκδηλώσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΝΕΛΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ µε τα τµήµατα µάθησης, ώρες, και άτοµα
που τα παρακολούθησαν
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ : Από έτος 1983 έως το έτος 1993

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΤΙΤΛ ΟΣ Π ΡΟ ΓΡ ΑΜ ΜΑΤ Ο Σ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ
ΓΑΖΩΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΗΜΑ-ΠΛΕΞΙΜΟ (χειρός-µηχ)
ΜΑΚΡΑΜΕ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ σε ΥΦΑΣΜΑ-ΜΠΑΤΙΚ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ - ΚΩΜΜΩΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΖΑΚΙΑ
ΚΑΤΑΣΚ.& ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤ.ΟΡΓ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

2 2, 5 46
7, 0 24
2 4, 9 63
3, 4 82
6 48
6, 1 26
9 32
1, 7 35
6 44
1, 3 41
1, 3 29
60
1 88
1 1, 5 53

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤΩΝ
2 ,6 07
8 53
3 ,2 83
6 32
57
8 36
1 09
3 53
98
73
54
7
22
2 ,3 99

1 20
2, 9 29

50
4 48
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΟΝΣΕΡΒ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤ.ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
∆ΑΚΤΥΛ/ΦΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΘΕΑΤΡΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

76

6 87

1 71

1 35
4 59

27
60

2 10
6, 2 86

39
1 ,3 14

1 20
3 50

10
46

2, 9 08
1 6, 1 98

5 60
2 ,1 57

2 62

32

5 50
6, 2 84
2, 2 50
4 97
5, 1 89
2 99
48
2 7, 2 95
5 70
2 37
1 20

3 18
1 ,9 38
4 24
59
1 ,4 00
1 33
10
2 ,3 79
1 23
42
31

* ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
Πίνακας µε αριθµητικά στοιχεία απ'τα επιδοτούµενα προγράµµατα
παλιννοστούντων που υλοποιήθηκαν στη ΝΕΛΕ Σερρών
ΕΤΟΣ
92/93
92/93
93/94
93/94

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘ.
ΤΜ.

ΑΡΙΘ.
ΩΡΩΝ

ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΝΤΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

5

800

25

50

75

14.796.133

2
3

600
600

8
6

22
47

30
53

7.384.905
21.709.405

2
12

600
2600

11
50

23
142

34
192

13.935.717
57.826.160
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η πρώτη θεµατική διεύρυνση της Λαϊκής Επι µόρφωσης, εκτός δηλαδή
από την αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού, ήταν ο τοµέας της
επαγγελµατικής κατάρτισης.
Η αρχική κατεύθυνση της Λ.Ε, στον τοµέα αυτό είχε
περισσότερο τα χαρακτηριστικά της παροχής πρακτικών γνώσεων
πάνω στα "πραδοσιακά" γυναικεία επαγγέλµατα όπως κοπτική ραπτική, κέντηµα χειρός - µηχανής, πλέξι µο κ.λ.π. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα ένας ικανός αριθµός γυναικών να αξιοποιήσει τις
απαιτούµενες
γνώσεις
όχι
για
εξεύρεση
επαγγελµατικής
απασχόλησης αλλά κυρίως για "προσωπική " χρήση βελτιώνοντας µε
τον
τρόπο
αυτό
έµµεσα
το
οικογενειακό
εισόδηµα
(π.χ.κατασκευάζοντας ένα µέρος του ρουχισµού της οικογένειας ).
Παράλληλα θα πρέπει να επισηµάνουµε τον κοινωνικό ρόλο άθελά
τους θα λέγαµε έπαιξε και εξακολουθεί µέχρι σήµερα να παίζει η
λειτουργία αυτών των τµηµάτων µάθησης κυρίως στις κωµοπόλεις
και στα χωριά. Η καθηµερινή συσσώρευση των επι µορφωνόµενων
γυναικών µέσα στο τµήµα έπαιρνε και παίρνει τη µορφή κοινωνικής
εκδήλωσης, δίνοντας ταυτόχρονα διεξόδους από την καθηµερινή
ρουτίνα και ενασχόληση µε τα "οικιακά". Πολλές φορές συζητώντας
µαζί τους είναι δύσκολο να εκτι µήσεις ποια ακριβώς ανάγκη
επιζητούν να καλύψουν κατά πρώτο λόγο. Αυτή της απόκτησης
κάποιων γνώσεων ή την επιθυµία για καθηµερινή κοινωνική επαφή.
Το περιεχό µενο των προγραµµάτων, οι οµάδες στόχοι καθώς
επίσης και το θεµατολόγιο ακολουθούν µία εξελεκτική πορεία µε
γνώµονα την προσαρµογή της Λ.Ε. στις µεταβαλλόµενες οικονοµικο κοινωνικές συνθήκες . Ετσι το νέο θεσµικό πλαίσιο εµπνεόµενο από
την αντίληψη για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
καθ'ενός και του δικαιώµατος όλων για απασχόληση και συµµετοχή
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, διευρύνει το θεµατολόγιο της
επαγγελµατικής κατάρτισης. Αυτό πλέον καλύπτει όλους τους τοµείς
(πρωτογενή - δευτερογενή - τριτογενή) της παραγωγικής διαδικασίας
(βλ. στατιστικά στοιχεία) και απευθύνεται σε όλα τα στρώµατα του
πληθυσµού.
Σε σχέση µε τους άλλους φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης
(Ο.Α.Ε.∆. - Κ.Ε.Τ.Ε.Κ., Κ.Ε.Γ.Ε.) η Λ.Ε. παρουσιάζει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα:
Τη δυνατότητα ευελιξίας και παρέ µβαση σε περιοχές (ακόµη και
στο πλέον αποµονωµένο χωριό) όπου άλλοι φορείς δεν µπορούν να
ανταποκριθούν και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στη
διαµόρφωση και λειτουργία του προγράµµατος. Καλύπτει δηλαδή η
Λ.Ε. ως ένα βαθµό τις ήδη εκφρασµένες ανάγκες οµάδων πολιτών.
Παρ'όλα αυτά η Λ.Ε. ως φορέας επιµόρφωσης µε κοινωνικό
κυρίως προσανατολισµό απέχει ακόµη αρκετά από την πρόκληση
της πλήρους συστηµατικοποίησης της δραστηριότητας της στον
τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. Η πρόκληση αυτή δεν αφορά
µόνο την ίδια αλλά όµως τους φορείς που εµπλέκονται στο
σχεδιασ µό κατάλληλων προγραµµάτων εξωσχολικού επαγγελµατικού
προσανατολισ µού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και
απασχόλησης µε βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Νοµού.
Είναι σήµερα επιτακτική ανάγκη να αντιµετωπισθούν µερικά χρόνια
προβλή µατα όχι µονο του Νοµού αλλά και ολόκληρης της χώρας.
Οι γνώσεις για την αγορά εργασίας είναι "αποσπασ µατικές" και
στηρίζονται στην εµπειρία που έχει ο κάθε ένας από µας. ∆εν
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υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες µε συνέπεια να µην µπορούµε να
δούµε όλες τις παραµέτρους του προβλήµατος. Ετσι, οι προτάσεις
µας δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τις µεσοπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες ανάγκες.
Η ελλειπής γνώση της αγοράς εργασίας αφείλεται εν µέρει και
στον τρόπο που τηρούνται τα στοιχεία των ανέργων από τα Γραφεία
Εργασίας και τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
Η Νοµαρχιακή Επιτροπή Επαγγελµατικής Κατάρτισης και
Απασχόλησης µετά από ένα διάστηµα υπολειτουργίας καλείται να
διαδραµτίσει τον ουσιαστικό της ρόλο. Για να µπορέσει να επιτύχει
τους στόχους της θα πρέπει τα µέλη της να έχουν σαφή γνώση της
αγοράς εργασίας σε επίπεδο Νοµού, τις κατευθύνσεις και τις
δυνατότητες ανάπτυξης του Νοµού και της χώρας, τον εξοπλισµό των
διαφόρων φορέων και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει
ένας σωστός επαγγελ µατικός προσανατολισµός.
Πρέπει όµως στο σηµείο αυτό να αποσαφηνίσουµε ένα πράγµα.
Οι φορείς επαγγελ µατικής κατάρτισης δεν χαράζουν πολιτική από
µόνοι τους. ∆εν είναι αυτοί που θα προσδιορίσουν και θα
κατευθύνουν τις σηµερινές και µελλοντικές τάσεις της αγοράς
εργασίας. Αυτές προσδιορίζονται από άλλους. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι
φορείς είτε δηµόσιοι είτε ιδιωτικοί είτε κοινωνικοί οφείλουν να
δώσουν όσο το δυνατόν ευκρινέστερα το στίγµα τους για τους
σχεδιασ µούς τους και τις απαιτήσεις του µέλλοντος σύµφωνα µε τις
οποίες πρέπει να εναρµονιστούν οι φορείς επαγγελµατικής
κατάρτισης εάνδεν θέλουν να καταρτίζουν και να επι µορφώνουν
µελλοντικούς άνεργους.
Σε ότι αφορά τη Λ.Ε., στόχος της δεν είναι απλώς η διεκδίκηση
µιας ισότιµης θέσεως ανάµεσα στους φορείς επαγγελµατικής
κατάρτισης, αλλά κυρίως η παραγωγή ουσιαστικού έργου σ'ένα χώρο
συνεχώς εξελισσό µενου. Η δραστηριοποίηση της θα πρέπει να
απαντά στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες κατάρτισης και
επανακατάρτισης, λόγω και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µε µια
αντίληψη σύγχρονη, αποτελεσ µατική και κοινωνικά ευαίσθητη.
Η δηµιουργία προϋποθέσεων για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
στην αγορά εργασίας µε την κατάρτιση ατόµων που ανήκουν σε
µεµονωµένες οµάδες, καθώς κι η κατάρτιση που θα παρέχει τη
δυνατότητα στους επιµορφωνόµενους για κριτική συνειδητοποίηση
του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, αποτελούν βασικούς
στόχους της Λ.Ε.
Ο µεγάλος αριθµός φορέων στο χώρο της επαγγελµατικής
κατάρτισης (φαινόµενο που απαιτείται και σε άλλες χώρες ) δεν
καθιστά περιττή την ενεργοποίηση της Λ.Ε. στον ίδιο χώρο. Οµως,
της δηµιουργεί την υποχρέωση να οριοθετηθεί σε σχέση µε τους
άλλους φορείς και να φέρει και να φέρει κάτι διαφορετικό στον τρόπο
που αντιµετωπίζονται µέχρι σήµερα οι ανάγκες επαγγελµατικής
κατάρτισης στη χώρα µας.
Με δεδοµένο ότι η Λ.Ε. απευθύνεται στους ενήλικες όλων των
κοινωνικών οµάδων χωρίς αποκλεισ µούς - οι προτεραιότητες που
δίνονται σε ορισµένες οµάδες δεν σηµαίνουν αποκλεισµό για τις
υπόλοιπες - η οριοθέτηση µε τους άλλους φορείς δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί
παρά
µόνο:
α)
στο
περιεχό µενο
των
προγραµµάτων και β) στο θεµατολόγιο .
Ποιοτικά χαρακτηριστικά - Περιεχό µενο Προγραµµάτων.
Η
εφαρµογή
προγραµµάτων
επαγγελ µατικής
κατάρτισης
(Π.Ε.Κ.) πρέπει να προϋποθέτει:
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- ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
- υλικοτεχνική υποδοµή
- διδακτικό υλικό
- επι µορφωµένους επι µορφωτές και
- υλικό αξιολόγησης του προγράµµατος.
Το περιεχόµενο των προγραµµάτων πρέπει να διαµορφώνεται
µε βάση την αντίληψη που θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής και
παραγωγικής
διαδικασίας
τον
άνθρωπο.
Θα
πρέπει
να
ανταποκρίνεται όχι µόνο στις τρέχουσες ή µελλοντικές ανάγκες της
αγοράς εργασίας, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες προσωπικές και
κοινωνικές των επι µορφωνόµενων. Αυτό θα καταστεί δυνατό, εφόσον
κάθε Π.Ε.Κ. συνοδεύεται µε (τα λεγόµενα ) "υποστηρικτικά"
προγράµµατα,
προσαρµοσµένα
στις
ιδιαιτερότητες
κάθε
πληθυσµιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται (π.χ. γυναίκες,
άνεργοι , άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αναλφάβητοι κλπ.).
Υποστηρικτικά µπορεί να είναι τα προγράµµατα:
- αλφαβητισµού
- προσωπικής ανάπτυξης
- κοινωνικών δεξιοτήτων κλπ
Αυτή η θεώρηση των πραγµάτων οδηγεί στην άρση των
στεγανών ανάµεσα στα διαφορετικού περιεχοµένου προγράµµατα της
Λ.Ε., εξασφαλίζει την ένταξη των προγραµµάτων κοινωνικού ή
πολιτιστικού περιεχο µένου στα Π.Ε.Κ. και προσδίδει έναν ιδιαίτερο
χαρακτήρα στη δραστηριότητα της Λ.Ε.
Θεµατικοί άξονες
Η έλλειψη µιας εθνικής στρατηγικής για την επαγγελµατική κατάρτιση
και απασχόληση δίνει την ευχέρεια στην Λ.Ε. να επιλέξει τους
θεµατικούς άξονες γύρα από τους οποίους θα διαµορφωθεί το
θεµατολόγιό της.
Λαµβάνοντας υπόψη:
- τα προβλήµατα που αθ ανατιµετωπίσει η χώρα µας στη
δεκαετία του '90
- τις τρέχουσες αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας
- τις δραστηριότητες των άλλων επιµορφωτικών φορέων
- τα υπάρχοντα προγράµµατα και την ανάγκη σύζευξης του
παλαιού µε το νέο, κρίνεται σκόπιµο, η Λ.Ε. να προσανατολιστεί
σε ειδικότητες που αφορούν:
- Την προστασία του περιβάλλοντος (εναλλακτικές καλλιέργειες,
διαχείριση περιβάλλοντος, νέες "καθαρές" τεχνολογίες , ήπιες
µορφές ενέργειας κλπ)
- Τον πολιτισµό (διατήρηση και ανάπτυξη παραδοσιακών
επαγγελ µάτων, σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, οργάνωση και
διαχείρηση επιµορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
κλπ)
- Την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
(Π.Ε.Κ. που
συνοδεύεται άµεσα µε τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ή
περιφερειακά και τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα που
εφαρµόζονται ή πρόκειται να εφαρµοστούν)
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Προϋποθέ σεις Σχεδιασµού
Για τον προσδιορισ µό των αναγκών και την επιλογή της ειδικότητας θα
πρέπει να λαµβάνονται υπ'όψιν:
- οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα
απορρόφησης των καταρτιζοµένων (πρέπει να ενεργοποιηθεί ο
νόµος 2836/89 που προβλέπει τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για
κάθε νοµό).
- τα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα και τα Σχέδια
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- οι δραστηριότητες των άλλων φορέων για την αποφυγή
16
αλληλοεπικαλύψεων και για την επίτευξη συνεργασιών
- οι οικονοµικές δυνατότητες της ΝΕΛΕ και
- η δυνατότητα εξεύρεσης επιµορφωτών.
Προϋποθέ σεις Υλοποίησης
Απαραίτητη για την υλοποίηση οποιουδήποτε προγράµµατος είναι η
εύρυθµη
λειτουργία
της
Λ.Ε.
(εξασφάλιση
ικανοποιητικού
προϋπολογισµού,
ροή
χρηµατοδότησης
κλπ).
∆εύτερον,
η
χρηµατοδότηση από Ε.Κ.Τ. είναι βασική προϋπόθεση για την
εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων.
Επιπλέον γι ατην εφαρµογή ενός Π.Ε.Κ. πρέπει να έχουν
εξασφαλιστεί:
α) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: Με τον όρο αυτό εννοούµε το
σύνολο των µαθηµάτων που πρέπει να διδαχθούν µε συγκεκρι µένη
σειρά, το περιεχό µενό τους, η διάρκειά τους (κατανεµηµένη σε
θεωρεία και πρακτική) καθώς και άλλη δραστηριότητα (επισκέψεις σε
χώρους
δουλειάς,
συζητήσεις
κλπ.)
που
συµβάλλει
στην
ολοκληρωµένη κατάρτιση των επιµορφωνόµενων.
β) ∆ιδακτικό υλικό: Για καθε πρόγραµµα θα πρέπει να υπάρχει
ένα πακέτο διδακτικού υλικού (διαφάνειες, ασκήσεις, σηµειώσεις
κλπ) διαµορφωµένο κατάλληλα που θα διευκολύνει την διδασκαλία
κάθε µαθήµατος.
γ)
Υποδο µή:
Κτιριακός
και
τεχνικός
εξοπλισµός.
Τις
περισσότερες φορές η εκµάθηση ενός προγράµµατος απαιτεί
πρακτικές εφαρµογές σε ειδικά εξοπλισµένους εργαστηριακούς
χώρους. Για το σκοπό µπορεί να προωθηθεί η συνεργασία µε φορείς
που θα διαθέτουν αναξιοποίητους χώρους (∆ηµόσιο, ∆ήµοι,
ΕΟΜΜΕΧ κλπ)
δ) Επιµόρφωση Επιµορφωτών:
Η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων επιµορφωτών (γεγονός που
συνοδεύεται και µε την αµοιβή της επιµορφωτικής ώρας) ιδιαίτερα
για νέες ειδικότητες, θα απαιτήσει περισσότερο συστηµατική
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η οµαδοποίηση των αναγκών των
Ν.Ε.Λ.Ε. για συγκεκρι µένες ειδικότητες µπορεί να οδηγήσει στην
πραγµατοποίηση σεµιναρίων για συγκεκρι µένο αντικείµενο (π.χ.
επιµόρφωση
τεχνιτών
αυτοκινήτων
παλαιάς
τεχνολογίας
σε
αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, µε την υποχρέωση να διδάξουν σε
προγράµµατα της Λ.Ε.).
16
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ε) Αξιολόγηση Προγρα µµάτων:
Η διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράµµατος ολοκληρώνεται µε
την αξιολόησηή του, από την οποία θα εξαχθούν συµπεράσµατα που
θα ανατροφοδοτήσουν το πρόγραµµα.
Για την "εξωτερική" αξιολόγηση του προγράµµατος που αφορά
την
αποτελεσµατικότητά
του
(πόσοι
επιµορφώθηκαν,
πόσοι
απορροφήθηκαν από την αγορά εργασίας κλπ) είναι απαραίτητη η
συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων µε άλλους φορείς και κυρίως
του Ο.Α,Ε,∆,
Για την "εσωτερική" αξιολόγηση που αφορά την διαδικασία
µάθησης πρέπει να διαµορφωθούν κριτήρια αξιολόγησης για κάθε
είδος προγράµµατος.
Ενας
τέτοιος
σχεδιασ µός
και
τρόπος
υλοποίησης
Προγραµµάτων
Επαγγελ µατικής
Κατάρτισης
αλλά
κυρίως
η
προαναφερό µενη αναγκαία συνεργασία, αλληλοενηµέρωση και ο
κοινός κατά το δυνατόν προγαµµατισµός όλων των εµπλεκόµενων
φορέων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µία Επαγγελµατική Κατάρτιση
- Επανακατάρτιση - Επι µόρφωση η οποία θα ανταποκρίνεται σε
πραγµατικές τρέχουσες και µελλοντικές τάσεις της αγοράς εργασίας.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Σήµερα - λίγα χρόνια πριν από το 2000 - µιλάµε για επιστήµη, έρευνα,
τεχνολιγική και οικονοµική ανάπτυξη, βελτίωση της παραγωγικότητας,
για αναβάθµιση του κοινωνικού και πολιτιστικού µας επιπέδου και
ξεχνάµε
το
απαράδεκτα
υψηλό
ποσοστό
αναλφάβητων
και
ηµιαναλφάβητων στον Ελληνικό πληθυσ µό.
Ο ορισµός της έννοιας "αναλφαβητισµός" οριοθετεί και την
έκτασή του. Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα όποιος ήξερε να γράφει το
όνοµά του, εθεωρείτο αλφαβητισµένος, εγγράµµατος. Σήµερα η
επιστη µονική,
τεχνολογική
και
κοινωνική
εξέλιξη
έχει
σαν
αποτέλεσµα την ανάγκη για εµπλουτισµό και εξειδίκευση των
γνώσεων που είναι αναγκαίες για την επαγγελ µατική και κοινωνική
ζωή.
Η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε πολλές χώρες
(στην Ελλάδα το 1976 η υποχρεωτική εκπαίδευση από 6χρονη έγινε
9χρονη περιλα µβάνοντας δηµοτικό και γυµνάσιο) σηµατοδοτεί
ακριβώς την αναγνώριση της ανάγκης που έχουν δηµιουργήσει οι
κοινωνικές εξελίξεις.
Οµως παρά την υποχρεωτική εκπαίδευση , υπάρχουν άνθρωποι
που είτε δεν πηγαίνουν καθόλου σχολείο ή το διακόπτουν πριν
ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση µε συνέπεια να µην αποκτούν
τις απαραίτητες γνώσεις γραφής ανάγνωσης και αριθµητικής.
Ετσι λοιπόν και σύµφωνα µε τον ορισµό της UNESCO
αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις
και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις
οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αριθµητική είναι απαραίτητες!!
Γίνεται αντιληπτό ότι εκτός από αυτούς που δεν πήγαν καθόλου
σχολείο (οργανικά αναλφάβητοι) στον ορισµό περιλαµβάνονται και
όσοι πήγαν σε κάποιες τάξεις αλλά διέκοψαν την φοίτησή τους χωρίς
να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους µε συνέπεια αυτές να ατονήσουν
(λειτουργικά αναλφάβητοι ή ηµιαναλφάβητοι). Ακόµη στη δεύτερη
κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και όσοι αποφοίτησαν τυπικά από το
δηµοτικό χωρίς το επίπεδο γνώσεων τους να τους επιτρέπει να
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ασκούν όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες ο αλφαβητισµός είναι
αναγκαίος, τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη, όσο και για την
ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία ανήκουν.
Η διαδικασία απόκτησης αυτών των γνώσεων έξω από το
σχολείο για ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και πάνω (µετά δηλαδή την
ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ονοµάζεται αλφαβητισµός
ενηλίκων. Ο φορέας που ασχολείται µε τον αλφαβητισµό ενηλίκων
είναι η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επι µόρφωσης του Υπουργείου
Παιδείας σε συνεργασία µε τις κατά τόπους ΝΕΛΕ.
Ο Αλφαβητισ µός ενηλίκων δεν είναι απλώς µια τεχνική
εκµάθησης γραφής και ανάγνωσης αλλά µια συνολική διαδικασία προσπάθεια κριτικής συνειδητοποίησης και ενεργοποίησης του
αναλφάβητου.
Ο αλφαβητισµός και η ένταξη του αναλφάβητου στο εγγράµµατο
περιβάλλον σχετίζεται τελικά µε την κοινωνική του αποκατάσταση
στα µάτια του ίδιου και των άλλων. Επειδή δε, αποκτά µια επιδείξιµη
ικανότητα, αποκτά και κοινωνικό γόητρο, έτσι ώστε να απαλλάσσεται
από την αίσθηση κατωτερότητας και εξάρτησης.
Είναι λοιπόν ο αναλφαβητισµός ένα σύνθετο κοινωνικό
πρόβληµα και όχι µόνο εκπαιδευτικό . Παρέµειναν αναλφάβητοι όχι
γιατί το επέλεξαν αλλά γιατί υπάρχουν αίτια ιστορικά (κατοχή,
εµφύλιος), κοινωνικά (κοινωνική προέλευση , κοινωνική ανισότητα),
οικονοµικά (φτωχές, πολυµελείς οικογένειες), πολιτικά (έλλειψη
µέρι µνας για τις υποβαθµισµένες περιοχές) και εκπαιδευτικά.
Σίγουρα το σχολείο δεν είναι η µοναδική αιτία του προβλήµατος
αλλά η συνεχής βελτίωσή του αποτελεί πρωταρχική ανάγκη που θα
βοηθήσει στην ανακοπή της αναπαραγωγής του αλφαβητισµού.
Είναι λοιπόν φανερό ότι η προσπάθεια για την αντιµετώπιση του
αναλφαβητισµού πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα στην
πρόληψη ώστε να σταµατήσει η αναπαραγωγή νέων αναλφάβητων
µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και το άλλο στην αντιµετώπιση των
ήδη υπαρχόντων ενηλίκων αναλφάβητων.
Η ΝΕΛΕ ξεκίνησε µιά προσπάθεια το 1984 και για δύο χρόνια
είχε πειραµατικό χαρακτήρα. Εγινε διερεύνηση του προβλή µατος,
µελέτη
τηε
διεθνούς
εµπειρίας,
ενηµέρωση
φορέων
και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, λειτουργεία πειραµατικών τµηµάτων
αλφαβητισµού και συµπλήρωσης βασικής παιδείας και εκπόνηση από
τη ΓΓΛΕ ειδικού διδακτικού υλικού για ενήλικες.
Οµως το πρόγραµµα αυτό συνάντησε και συναντάει πολλά
προβλή µατα (δυσκολία να πει ο αναλφάβητος ότι έχει πρόβληµα,
δυσκολία να το ξεπεράσει και ο ίδιος και να µπει µέσα σε τµήµα
µάθησης, οι αποσπάσεις των Υπαλλήλων της ΝΕΛΕ κλπ).
Επίσης η αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού δεν µπορεί βέβαια
να γίνει αποτελεσµατικά µόνο από ένα κρατικό φορέα. Προϋποθέτει :
1. Την συνεργασία και τον συντονισµό όλων των κρατικών
εκπαιδευτικών φορέων και γενικά όλων των δηµόσιων
υπηρεσιών.
2. Την κινητοποίηση των εργατικών οργανώσεων, των
γεωργικών συνεταιρισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
αγροτικών
και
Πολιτιστικών
συλλόγων
και
γενικά
την
κινητοποίηση των Κοινωνικών και µαζικών φορέων.
∆υστυχώς όµως οι µαζικοί και κοινωνικοί φορείς δεν πρόσεξαν
την τεράστια σηµασία που έχει το πρόβλη µα του αναλφαβητισµού,
ίσως γιατί υποτί µησαν το µέγεθος του προβλή µατος και την
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κοινωνική του σηµασία, ίσως πάλι γιατί χρέωναν τον αναλφαβητισµό
στις αποτυχίες του Κράτους.
Η σχέση λοιπόν της Λ.Ε. µε τους άλλους φορείς θα πρέπει να
είναι
µία
σχέση
παράλληλης
δράσης.
Μία
σχέση
αλληλοπληροφόρησης αλληλοβοήθειας και κοινής πορείας. Μιάς
πορείας που σκοπό έχει να βοηθήσει τα άτοµα να κατανοούν την
πραγµατικότητα και να συµµετέχουν στην διαµόρφωσή της σύµφωνα
µε τις πραγµατικές τους ανάγκες.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
Την τελευταία πενταετία από τις κοινονικο-οικονοµικές και πολιτικές
εξελίξεις στην πρώην Σοβιετική Ενωση και σε ολόκληρη την ανατολική
17
Ευρώπη, έχει προκύψει ένα νέο και σύνθετο πρόβλη µα , και
ενδεχο µένως καινούργιες δυνατότητες και προοπτικές.
Η πολιτική και κοινονικο-οικονοµική αστέθεια και πολύ
περισσότερο οι πολεµικές συγκρούσεις έχουν δηµιουργήσει ένα
σηµαντικό ρεύµα παλιννοστούντων προς την Ελλάδα .
Αν πάρουµε υπόψη µας ότι ο συνολικός αριθµός των Ελλήνων
της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του
Υπουργείου Εξωτερικών, φτάνει το ένα εκατοµµύριο, το ρεύµα αυτό
δύσκολα θα ανακοπεί τα προσεχή χρόνια.
Η κατάρρευση του λεγόµενου υπαρκτου σοσιαλισµού µαζί µε το
κύµα των παλιννοστούντων δηµιούργησε επίσης µια καινούργια
πραγµατικότητα που έδωσε τη δυνατότητα αποκατάστασης της
επικοινωνίας , των σχέσεων και ανταλλαγών µεταξύ της Ελλάδας και
των Ελληνικών πληθυσµών της πρώην Σοβιετικής Ενωσης.
Επίσης παρότι το κύµα των Παλιννοστούντων προς την Ελλάδα
αναµένεται να συνεχιστεί σύµφωνα µε εκτι µήσεις του Υπουργείου
Εξωτερικού κατά τα επόµενα 8 - 10 χρόνια, εύλογα µπορούµε να
υποθέσουµε ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων θα παρα µείνει στις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης αποτελώντας ένα εθνικό
δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει στη συνολική ανάπτυξη του
Ελληνισµού.
Μια βασική προϋπόθεση πιστεύουµε για την ανάπτυξη αυτής
της δυνατότητας είναι η καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας και η
επιµόρφωση των οµογενών τόσο στην Ελλάδα όσα και στην πρώην
Σοβιετική Ενωση.
Η Λ.Ε. ως
ο κατ΄εξοχήν δηµόσιος φορέας Επι µόρφωσης
ενηλίκων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ασχολείται µε ειδικές
κοινωνικές οµάδες (Παλιννοστούντες , Τσιγγάνοι, Ατοµα µε ειδικές
ανάγκες) τµήµατα δηλαδή του πληθυσ µού που διαφοροποιούνται
από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στην ουσία κινούνται στο
περιθώριο της κοινωνικής ζωής σε επίπεδο ευκαιριών και δράσης.
Ο κοινωνικός αποκλεισµός αυτών των οµάδων υπαγορεύει
δυναµική και συντονισµένη δράση από πλευράς Λ.Ε. που
αντιλαµβάνεται την πράξη στα πλαίσια ευρύτερων εκπαιδευτικών
διαδικασιών, σαν δικαίωµα του κάθε ατόµου και οµάδας και
υποχρέωση του κοινωνικού συνόλου.
Στόχος των προγαµµάτων αυτών είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
των ειδικών κοινωνικών οµάδων. Ορος που εµπεριέχει µία δυναµική
17
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διάσταση και προτείνει την αυτοδύναµη, ισότιµη και
αποδεκτή
συνύπαρξη ατόµων και οµάδων στην κοινωνική πρακτική πέρα από
κάθε διαφοροποίηση. Εποµένως τα προγράµµατα αυτά αποκτούν
ιδιαίτερο περιεχό µενο και νόηµα και δεν περιορίζονται µόνο σ΄ένα
στενό εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα κάλυπτε µεµονωµένα µία µόνο
έλλειψη - ανάγκη των οµάδων αυτών αλλά επεκτείνονται σ΄ένα ευρύ
φάσµα κοινωνικών, πρακτικών και προοπτικής που τις ισχυροποιεί
και τους δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισης των ιδιαίτερων
προβλη µάτων τους, όχι αποσπασµατικά.
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια αν όχι απάλειψης τουλάχιστον
µείωσης των προκαταλήψεων του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
απέναντι στις ειδικές κοινωνικές οµάδες, µέσα από οργανωµένη
δράση ευαισθητοποίησης που σαν διάσταση κοινωνικής αλλαγής, θα
πρέπει να συνοδεύει κάθε µας δράση και πρακτική.
Οι αρχές παρέµβασης της Λ.Ε. στις ειδικές κοινωνικές οµάδες
είναι ο σεβασµός:
α) στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
β) στην διαφοροποίηση ατόµων και οµάδων
γ) στην αυτοδιάθεση του ατόµου και την ενεργητική συµµετοχή
του σ΄ότι το αφορά
δ) στην αναγνώριση ότι ο καθένας είναι φορέας ανεκτί µητης
εµπειρίας που πρέπει να αξιοποιείται στην πορεία για την
ανάπτυξή του
ε) στην εµπιστοσύνη στο άτοµο και την ικανότητά του για
εξέλιξη
Τον όρο παρέ µβαση που συνήθως χρησιµοποιούµε για τα
προγράµµατα ειδικών κοινωνικών οµάδων θα θέλαµε να τον
διαφοροποιήσουµε από τις έννοιες της µεσολάβησης ή της
επέµβασης "εκ των άνω" και να τον εντάξουµε σε ένα σύστηµα
κοινωνικής διαντίδρασης.
∆ηλαδή το περιεχόµενό της σ' όλα τα στάδια να είναι µια
δυναµική σχέση αµοιβαίας επίδρασης που συνδέει φορείς και οµάδες
σ΄ένα συνεκτικό ιστό κοινής αντιµετώπισης, επαναπροσδιορισµού,
δράσης και ευθύνης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ
Αναφερόµαστε κύρια σε προγράµµατα Ποντίων που τα τελευταία
χρόνια απασχολούν τη Λαϊκή Επιµόρφωση. Η παρέµβασή µας λοιπόν
για τους Πόντιους από την τέως Σοβιετική Ενωση αλλά και τις άλλες
κατηγορίες Παλιννοστούντων (µεταναστών, Βορειοηπειρωτών κ.ά.) θα
πρέπει να είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης
δοµηµένο σε πολυδιάσταση βάση µε γνώµονα την αναγνώριση των
προβληµάτων τους στο σύνολό τους και όχι αποσπασµατικά.
Οι βασικοί άξονες που πιστεύουµε ότι θα πρέπει να περιέχει
ένα
ολοκληρωµένο
πρόγραµµα
κοινωικής
ένταξης
των
Παλιννοστούντων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Λ.Ε. είναι:
α) εκµάθηση Νεοελληνικής γλώσσας
β) Πληροφόρηση για τους όρους ζωής στην Ελλάδα
γ) Πληροφόρηση για τις δοµές και τις λειτουργίες του Ελληνικού
Κράτους και των Υπηρεσιών του
δ) ∆ηµιουργία οµάδων Κοινωνικής εργασίας
ε) Ευαισθητοποίηση φορέων και κοινής γνώµης για τα
προβλήµατα των Παλιννοστούντων
στ) Επαγγελ µατική κατάρτιση και πληροφόρηση
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Ειδικότερα:
α) Οι Πόντιοι από την τέως Σοβιετική Ενωση µιλούν στην
πλειοψηφία τους Ρωσικά και Ποντιακά. Η γνώση τους στην
Νεοελληνική γλώσσα φαίνεται να είναι περιορισ µένη και µόνο
στον προφορικό λόγο, µε πολλές δυσκολίες. Οι κοινές ρίζες και
η οµοιότητα των Ποντιακών σε µερικές λέξεις µε τα Νεοελληνικά
συµβαλλουν θετικά στην προσπάθεια για επικοινωνία όχι όµως
µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην παραγωγή λόγου.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουµε τόσο στην µεθοδολογία
αφού πρόκειται για εκµάθηση της γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας,
όσο και στο θεµατολόγιο του εκπαιδευτικού υλικού γλώσσας που θα
χρησι µοποιηθεί (θέµατα ζώντανα και σύγχρονα.
Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να είναι άµεσα προσαρµοσµένο στην
ανάγκη
γνωριµίας
των
Παλιννοστούντων
µε
την
Ελληνική
πραγµατικότητα - ιδιωτική και δηµόσια - σ΄όλες της τις εκφάνσεις.
Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι αδυναµίες του
υπάρχοντος διδακτικού υλικού που διαπιστώσαµε και ως προς το
περιεχό µενο και τη µεθοδολογία, µας οδήγησαν σ΄ένα πρώτο στάδιο
στην ευκαιριακή συµπλήρωσή του µε κείµενα από εφηµερίδες και
περιοδικά και σ΄ένα δεύτερο στάδιο στη συστηµατική προσπάθεια
εκπόνησης διδακτικού υλικού τέτοιου που να ανταποκτίνεται στις
ανάγκες των Παλιννοστούντων. Ετσι τον Σεπτέµβριο του 1993 η
ΝΕΛΕ Σερρών και η ΝΕΛΕ Ηµαθίας οριστήκαµε σαν πειραµατικές
ΝΕΛΕ
και
συνεργαστήκαµε
µε
πανεπιστη µιακή
οµάδα
του
γλωσσολογικού
τµήµατος
της
φιλοσοφικής
σχολής
της
Θεσσαλονίκης, για την αναµόρφωση
των ενοτήτων που είχαν
παραχθεί, την συµπλήρωσή τους µε νέες ενότητες, τη δοκιµή τους
σε τµήµατα µάθησης και τέλος την προώθησή τους σε ενιαία τελική
µορφή για έκδοση και διδασκαλία στις υπόλοιπες ΝΕΛΕ.
Ηδη έχει ανατεθεί η έκδοση σε εκδοτικό οίκο και θα είναι έτοιµο
στις αρχές Φεβρουαρίου .
Η εκπόνηση του διδακτικού υλικού δεν ήταν απλώς και µόνο
εµπειρική .
Στηρίχθηκε
σε
διαπιστωµένες
αδυναµίες
του
προβλεπό µενου από την Γ.Γ.Λ.Ε. διδακτικού υλικού και στη
χρησι µοποίηση ενός άλλου θεωρητικού πλαισίου (επικοινωνιακή
προσέγγιση, κοινωνιο - γλωσσολογία) µετά από µία σειρά
σεµιναρίων - εργαστηρίων, για τους υπεύθυνους και τους
επιµορφωτές.
Παράλληλα
µε τη διδασκαλία της γλώσσας (γραπτή και
προφορική ) µπορούν να γίνουν µαθήµατα ελληνικής Ιστορίας και
Λογοτεχνίας.
Τα µαθήµατα αυτά θα αποτελέσουν τον κρίκο του "παλαιού" µε
το "νέο" στην Ελλάδα . Η ελληνική κουλτούρα θα παρουσιαστεί
ανάγλυφα σ΄όλη της την εξέλιξη και ειδικότερα θα αναδειχθούν οι
κοινές πολιτιστικές ρίζες του Πόντου µε την Ελλάδα.
Εδώ
θα
πρέπει
να
υποστηριχθούν
οργανωνµένες
δραστηριότητες πληροφόρησης - ενηµέρωσης για την πολιτιστική µας
κληρονοµιά (επισκέψεις σε αρχ.χώρους, µουσεία κ.ά.) και τις
σύγχρονες πολιτιστικές εκφράσεις (θέατρο , µουσική, κινηµατογράφος
κ.α.).
Ενα άλλο σηµείο που θα πρέπει να σταθούµε είναι η Ιστορία του
Πόντου. Οι Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ενωση έχουν µάθει την
Ιστορία τους µέσα από τις παραδόσεις στα πλαίσια της οικογένειας
και όχι από την επίσηµη εκαπίδευσή τους.
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Με δεδοµένο ότι η συνείδηση και η υπόσταση ενός λαού
ενισχύεται και καταξιώνεται µέσα από την ιδιαίτερη ιστορία του,
πιστεύουµε ότι θα µπορούσαµε, µε τη συνεργασία των συλλόγων των
Ποντίων, να παρουσιάσουµε κύκλους µαθηµάτων της Ιστορίας του
Πόντου.
Πέρα απ΄αυτά , σηµαντική θα χαρακτηρίζαµε την γνωρι µία των
Παλιννοστούντων µε τον Ελλαδικό χώρο. Εδώ θα µπορούσαν να
συνδυαστούν µαθήµατα Γεωγραφίας και εκδροµές σε περιοχές της
Ελλάδας.
Ενα άλλο τέλος σηµαντικό πρόβλη µα που αντιµετωπίζουν οι
Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ενωση που εντάσσεται στη
θεµατική της γλώσσας και προσδιορίζει την επαγγελ µατική τους
εξέλιξη - ειδικά για πτυχιούχους - είναι η ειδική επαγγελµατική
ορολογία στα ελληνικά. Η ειιδκή γλώσσα µπορεί να αντιµετωπισθεί ,
µετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης που αναφέρεται στην
γνωριµία µε την ελληνική γλώσσα γενικά,
α) µε τη δηµιουργία τµηµάτων επαγγελ µατικών κατηγοριών, µε
επιµορφωτές επαγγελµατίες των ειδικοτήτων που ενδιαφέρουν
(γιατροί, πολ.µηχανικοί κ.ά.), για την εκµάθηση των ειδικών
επαγγελ µατικών όρων. Σ΄αυτή τη φάση µπορούν παράλληλα να
οργανωθούν
επισκέψεις
σε
χώρους
εργασίας
που
θα
συνδυάζουν µάθηση και πληροφόρηση .
β) µε την παρακολούθηση της εξέλιξης του επαγγέλ µατος και
της ειδικής ορολογίας ζωντανά µέσα στους χώρους εργασίας
της ειδικότητάς τους και για κάποιες ώρες (Νοσοκοµεία,
Οικονοµικές Υπηρεσίες κ.ά.).
Οι επιµορφωτές όλων των ειδικοτήτων που θα πλαισιώσουν τα
τµήµατα επι µόρφωσης των Παλιννοστούντων θα πρέπει να είναι
απαλλαγµένοι από κάθε προκατάληψη και ευαισθητοποιηµένοι
απέναντι στους επι µορφωνόµενους και τα προβλήµατά τους, σηµεία
που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στην επιλογή τους.
β) Η πληροφόρηση των Παλιννοστούντων για τον Ελληνικό
τρόπο ζωής και τα προβλήµατα της σύγχρονης Ελληνικής
Κοινωνίας , µπορεί να επιτευχθεί σε πρώτη φάση µέσα από το
κατάλληλα διαµορφωµένο θεµατολόγιο των κειµένων της
γλώσσας που η διδασκαλία τους δεν θα πρέπει να περιορίζεται
µόνο στη δοµή της γλώσσας αλλά να τονίζονται σε κάθε
ευκαιρία τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τρόπου ζωής
και των προβλη µάτων του.
Παράλληλα θα πρέπει να υποστηρίζονται "εκτός αίθουσας"
δραστηριότητες για ενηµέρωση, πληροφόρηση , αυτενέργεια, επαφή
µε την ελληνική πραγµατικότητα γεγονός που θα µειώσει σηµαντικά
την κονωνική αποµόνωση των Παλιννοστούντων.
Ολα όσα έχουν περιγραφεί µέχρι τώρα µπορούν να ενισχυθούν
µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα στο επι µορφωτικό υλικό και στα
τµήµατα επιµόρφωσης, (σλάιτς, κασέτες, βίντεο κ.ά.).
Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε το σεβασµό που θα πρέπει να
δείξουµε στο δικού τους τρόπο ζωής και τις εµπειρίες τους όπως
εµφανίζονται µέσα στη διαδικασία της µάθησης.
Σηµαντική χαρακτηρίζουµε την επαφή των Ποντίων µε τους
πολιτιστικούς τους συλλόγους ώστε να υπάρξει σύνδεση και
συνέχεια της Ποντιακής παράδοσης στον Ελληνικό χώρο µέσα από
κοινές δραστηριότητες .
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γ) Η πληροφόρηση των Παλιννοστούντων για τις δοµές και τη
λειτουργία του Ελληνικού κράτους µπορεί να γίνει µε ειδικά
µαθήµατα παράλληλα µε τις άλλες δραστηριότητες.
Εδώ σαν υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο "οδηγός του Πολίτη"
έκδοση του Υπουργείου Προεδρίας, που παρουσιάζει τα αντικείµενα,
της λειτουργίες και τον τροπο επαφής µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Σηµαντικά
θα
χαρακτηρίζαµε
µαθήµατα
σε
θέµατα
Συνταγµατικού, Οικογενειακού, Εργατικού ∆ικαίου και Εργατικής
Νοµοθεσίας.
Τέλος µπορούν να οργανωθούν συναντήσεις των τµηµάτων µε
Υπηρεσίες και φορείς ιδιωτικούς και δηµόσιους
για πληρέστερη
πληροφόρηση σε θέµατα γενικού και ειδικού για τους Πόντιους
ενδιαφέροντος.
δ) Παράλληλα µε τις άλλες δραστηριότητες του προγράµµατος
ενδείκνυται η λειτουργία οµάδων Κοινωνικής Εργασίας µε
επιµορφωτές Κοινωνικούς Λειτουργούς σύµφωνα µε τις αρχές
και τις τεχνικές της Κοιν. Εργασίας για Οµάδες.
Οι Οµάδες αυτές θα αποτελέσουν µηχανισµούς προσωπικής
στήριξης
και
ανάπτυξης
των
Παλιννοστούντων,
µέσω
της
αλληλεπίδρασης και της εµπειρίας της οµαδικής ζωής και
ενισχύονται µε ποικίλες δραστηριότητες που θα πηγάζουν από τα
ίδια τα µέλη της οµάδας.
Εδώ θα πρέπει να αξιολογήσουµε την ύπαρξη Γραφείου
Στήριξης
και
Πληροφόρησης
Παλιννοστούντων
όπου
ο
Κοιν.Λειτουργός θα εξυπηρετεί όλους τους Παλιννοστούντες του
Νοµού σε κάθε θέµα που τους απασχολεί και θα κρατά επαφή µε
όλες τις υπηρεσίες που ασχολούνται µε τους Παλιννοστούντες.
ε) Η δεδοµένη κοινωνική αποµόνωση των Παλιννοστούντων και
η δυσκολία αποδοχής τους από την ευρύτερη κοινότητα κάνουν
επιτακτική την ανάγκη ευαισθητοποίησης των φορέων και της
Κοινής γνώµης για τα προβλήµατα των Παλιννοστούντων,
πράγµα που θα ενισχύσει τη θετική και ισότιµη στάση απέναντί
τους.
Η έννοια της ευαισθητοποίησης και αποδοχής του κοινωνικού
χώρου για τις ειδικές κοινωνικές οµάδες είναι δύσκολη και
πολύπλοκη διαδικασία .
Εδώ θα θέλαµε να προτείνουµε τη συµµετοχή όλων προς την
κατεύθυνση προβολής των προβληµάτων των Παλιννοστούντων αλλά
και του δικαιώµατος της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
Σηµαντική θα χαρακτηρίζαµε την προβολή του ίδιου του
προγάµµατος και των δραστηριοτήτων του, µέσα από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουµε την
προβολή δραστηριοτήτων π.χ. εκθέσεις καλλιτεχνικής ερασιτεχνικής
δηµιουργίας, εκδηλώσεις κ.ά. προς την κοινότητα.
Σηµαντικό ρόλο εδώ θα µπορούσαν να παίξουν και οι Σύλλογοι
των Παλιννοστούντων µε κοινές εκδηλώσεις.
Σε γενικές γραµµές θα προτείναµε να δοθεί έµφαση ώστε οι
Παλιννοστούντες να "βγουν" προς την κοινότητα και να συµµετέχουν
ουσιαστικά στην κοινωνική ζωή σε οµαδική ή ατοµική βάση.
Τέλος θα κρίναµε σηµαντική τη συνεργασία µας µε άλλους
επαγγελµατίες του νοµού που ασχολούνται και έρχονται σε επαφή

87

87

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

µε Παλιννοστούντες
σεµιναρίων.

µε

στόχο

την

ευαισθητοποίησή

88
τους

µέσω

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Με δεδοµένο ότι η ανεργία πλήττει κύρια τις µη προνοµιούχες
κοινωνικές οµάδες, θα πρέπει πιστεύουµε να λειτουργήσουν τµήµατα
ουσιαστικής επαγγελ µατικής κατάρτισης για Παλινοστούντες.
Οπως υπογραµµίζεται από τις αρµόδιες αρχές
Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι ένας λογιστής από την πρώην
Σοβιετική
Ενωση
είναι
στην
καλύτερη
περίπτωση
απλός
καταστιχογράφος στη ∆ύση, αφού δεν έχει ιδέα για το δυτικό
λογιστικό σύστηµα. Οπως και ένας γιατρός, µη γνωρίζοντας την
ελληνική ορολογία και φαρµακολογία πρέπει να επανεκπαιδευτεί. Ως
και οι κοµµώτριες πρέπει να µάθουν να χτενίζουν τα µαλλιά µε τα
µέσα και τη µόδα της ∆ύσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια πέρα από την υποδοµή και τις
κατάλληλες επιλογές είναι και η συνεργασία άλλων φορέων
κατάρτισης όπως (ΟΑΕ∆, ΕΟΜΜΕΧ).
Θεωρούµε σηµαντική την
παροχή πληροφοριών από τον ΟΑΕ∆ για τον τρόπο λειτουργίας της
Ελληνικής αγοράς εργασίας και τα διάφορα επαγγέλµατα που αυτή
απαιτεί, κύρια για ανέργους και ανειδίκευτους Πόντιους.
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Το 1988 αρχίζει η επίσηµη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής
Αµυνας και Πολιτισµού (Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης που
τότε υπαγόταν στο Υπουργείο Πολιτισµού για την επεξεργασία και
υλοποίηση
επι µορφωτικών,
ενηµερωτικών
και
ψυχαγωγικών
προγραµµάτων στο χώρο των Ενόπλων ∆υνά µεων.
Η πρωτοβουλία αυτή είχε σαν στόχο την συµβολή της Γ.Γ.Λ.Ε. για
µια όσο το δυνατό δηµιουργικότερη θητεία στο Στρατό.
Σαν προϋποθέσεις εφραµογής αυτών των προγραµµάτων
καθορίστηκαν:
α) Η µη επίδραση στη λειουργία - εκπαίδευση - ασκήσεις των
µονάδων.
β) Ισότιµη συµµετοχή των στρατευσίµων στις καθηµερινές
στρατιωτικές απαιτήσεις.
γ) Η εθελοντική συµµετοχή όσον αφορά το τµήµα σεµιναρίων.
δ)
Η
µη
επίδραση
των
προγραµµάτων
στις
αθλητικές
δραστηριότητες των στρατευσί µων (εκτός των τµηµάτων µάθησης)
(πάγια διαταγή υπ'αριθµ. 4-19/1988
Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Αµυνας).
Τα προγράµµατα της Λ.Ε. στις Ε.∆. περιλαµβάνουν τις παρακάτω
δραστηριότητες:
Α) Τµήµατα Μάθησης:
Αλφαβητισµός - Βασική παιδεία.
Αποτελεί τοµέα άµεσης προτεραιότητας.
Λειτουργία τµηµάτων αλφαβητισµού και βασικής παιδείας σε όλες
τις µονάδες του Στρατού Ξηράς των παραµεθορίων περιοχών όπου ο
χρόνος παραµονής των στρατευµένων είναι επαρκής για την
απρόσκοπτη συµµετοχή τους. ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ειδικές
οµάδες στρατευσίµων όπως Τσιγγάνοι, Ποµάκοι κ.λ.π.
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Η διαδικασία εντοπισµού - όπως έχει συµφωνηθεί µε το
Γ.Ε.Ε.Θ.Α. - των αναλφαβήτων οπλιτών γίνεται στα κέντρα
εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων (Κ.Ε.Ν.) αµέσως µετά την κατάταξη των
νέων οπλιτών. Το test το συµπληρώνουν οι οπλίτες που δεν έχουν
ενδεικτικό Α' Γυµνασίου. Αφού γίνει πρώτα ενηµέρωση από
εκπρόσωπο της ΝΕΛΕ.
Τα test αξιολογούνται από τα στελέχη της Λ.Ε. και συµπληρώνεται
κατάσταση µε τα ονόµατα όλων των συµµετεχόντων και µε τις ενδείξεις
αν είναι οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι.
Με βάση αυτή την κατάσταση που δίνεται στους αρµόδιους
αξιωµατικούς της µονάδας αναγράφεται η αντίστοιχη ένδειξη στο
βιβλιάριο στρατολογίας (PAI BOOK) κάθε οπλίτη. Μετά τις µεταθέσεις
των οπλιτών από τα Κ.Ε.Ν. στις µονάδες, οι ΝΕΛΕ σε συνεργασία µε
τους αρµοδίους των στρατιωτικών µονάδων οργανώνουν τα τµήµατα
µάθησης.
Τα µαθήµατα γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο και η χρονική
διάρκεια τους είναι 200 ώρες.
Β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
Εχουν χαρακτήρα ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης σ'ένα θέµα.
Το θέµα παρουσιάζεται σε µια διδακτική συνάντηση δύο ωρών και
περιλαµβάνει:
- Εισήγηση κατανοητή και επιστη µονικά τεκµηριωµένη.
- Ελεύθερη συζήτηση.
∆ιεξάγονται σε τακτικά διαστήµατα π.χ. κάθε διµηνία και
συµµετέχει το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.
Το θεµατολόγιο αντλείται από τα κοινωνικά ενδιαφέροντα των
στρατευµένων νέων και συνδέεται µε τις απαιτήσεις της στρατιωτικής
ζωής µε προτεραιότητα στα θέµατα:
Βασικές συνταγµατικές έννοιες.
Η Συνταγµατική θέση των Ε.∆.
Εθνικά θέµατα.
Ναρκωτικά.
AIDS.
Οικολογία - Περιβάλλον.
Προβλέπεται ειδική θεµατολογία που αναπτύσσεται σε ακροατήριο
αξιωµατικών.
Οι εισηγητές είναι κυρίως Πανεπιστη µιακοί και υπάρχει κατάλογος
ονοµάτων που έχουν εγκριθεί από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Γ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το θέµα παρουσιάζεται πολύπλευρα από διαφορετικούς εισηγητές
σε µια ηµερίδα ή σεµινάριο δύο - τριών ηµερών.
Συµµετέχει µόνο τµήµα του στρατιωτικού προσωπικού που έχει
ειδικό ενδιαφέρον για το θέµα που πραγµατεύεται κάθε φορά.
Θεµατικές ενότητες σεµιναρίων:
α. Νέες τεχνολογίες: συµµετέχουν κυρίως πτυχιούχοι θετικών
επιστη µών
β. Εθνικά θέµατα: συµµετέχουν κυρίως αξιωµατικοί και πτυχιούχοι
οπλίτες Νοµικών - Πολιτικών Επιστηµών ∆ιεθνούς ∆Ικαίου κ.λ.π.
γ. Σύνταγµα - Συνταγµατική θέση του Ε.∆.: συµµετέχουν κυρίως
αξιωµατικοί και οπλίτες Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών.
δ. Οπτικοακουστικά µέσα: συµµετέχουν κυρίως οπλίτες που
προσανατολίζονται να ακολουθήσουν επαγγέλ µατα σχετικά µε τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης,
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ε. Αγροτική παραγωγή και Οικονοµία: συµµετέχουν οπλίτες που
κατάγονται από αγροτικές περιοχές και γεωπόνοι .
στ. Αγωγή υγείας: συµµετέχουν οπλίτες γιατροί και στρατιωτικοί
γιατροί.
ζ. Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα. Κοινωνική ψυχολογική προσέγγιση
των νέων: συµµετέχουν αξιωµατικοί και οπλίτες µε αντίστοιχες
σπουδές.
η. Σύγχρονες Τραπεζικές πρακτικές: συµµετέχουν αξιωµατικοί και
οπλίτες Οικονοµικών Επιστηµών.
∆) ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Επισκέψεις σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, Τουριστικά
αξιοθέατα της περιοχής, θεατρικές παραστάσεις, Κινηµατογραφικές
Προβολές.
Η ΝΕΛΕ Σερρών ξεκίνησε µια συνεργασία σε επίπεδο Νοµού τον
Μάρτη του 1986 µε την δηµιουργία δύο τµηµάτων αλφαβητισµού και µε
τα τυπικά προβλή µατα µιας τέτοιας απόπειρας κυρίως όσον αφορά την
επιφυλακτικότητα των στρατιωτών. Το έβλεπαν σαν µια ακόµη
διαδικασία µέσα στα πλαίσια της στρατιωτικής τους θητείας και οι
επιµορφωτές ήταν κάτι περίπου σαν τους αξιωµατικούς τους.
Τα τµήµατα αυτά δεν µπορούµε να πούµε ότι είχαν ικανοποιητικό
αποτέλεσµα παρόλο που στην αρχή υπήρχε µια συνέπεια και σε σχέση
µε τους στρατιώτες που συµµετείχαν και σε σχέση µε την µονάδα όσον
το χώρο µάθησης.
Στην πορεία τα πράγµατα ατόνισαν. Ο χώρος άλλαζε ή
διαµορφωνόταν την τελευταία στιγµή, οι στρατιώτες δεν έρχονταν
έγκαιρα ή δεν έρχονταν καθόλου είτε γιατί τους είχε ανατεθεί υπηρεσία
είτε γιατί συµµετείχαν σε ασκήσεις.
Τέτοιες προσπάθειες έγιναν κι άλλες µε τα ίδια αποτελέσµατα.
Ουσιαστικότερη ήταν η παρέ µβασή µας στον τοµέα των
επιµορφωτικών διαλέξεων και στον τοµέα του test.
Η επίσηµη συνεργασία που ξεκίνησε το Υπουργείο Εθνικής
Αµυνας µε τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, παρόλες τις
αντικειµενικές δυσκολίες που συνάντησε και εξακολουθεί να συναντά,
δίνει τη δυνατότητα να ενταθούν οι προσπάθειες από τους
συνεργαζό µενους φορείς στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης ότι
τέτοιας µορφής "παρε µβάσεις" αναβαθµίζουν το περιεχό µενο της
θητείας των στρατιωτών παρέχοντας τους κάποιες γνώσεις χρήσιµες
για την µετέπειτα πολιτική τους ζωή.
ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
"Οποιος γράφει για τους Τσιγγάνους κινδυνεύει να θεωρηθεί πολυ
απλουστευτικός για τους ειδικούς και πολύ λεπτοµερής για τους
καινούργιους αναγνώστες" (Liegois: 1986)
Η
παραπάνω
παρατήρηση
είναι
συνδεδε µένη
µε
τη
διαφοροποίηση που υπάρχει στις τσιγγάνικες οµάδες.
Η τσιγγάνικη κουλτούρα δεν είναι ούτε σταθερή, ούτε παθητική.
Εξαρτάται από τις επιδράσεις που δέχτηκαν και δέχονται οι διάφορες
οµάδες από το κοινωνικό περιβάλλον που έρχονται και τις
προσαρµογές στις εκάστοτε συνθήκες.
Επίσης και στην ονοµασία τους δεν µπορεί να γίνει µια
απλουστευτική γενίκευση. ∆εν υπάρχει µια µόνο ονοµασία που να
αναφέρεται στους Τσιγγάνους παγκόσµια. Η πιο διαδεδο µένη είναι το
"ROM" (πληθυντικός ROMA).
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Οµως δεν αυτοαποκαλούνται όλοι οι τσιγγάνοι ROMA. Υπάρχει
µια υποοµάδα Τσιγγάνων που αυτοαποκαλούνται "ROM" και στον ενικό
και στον πληθυντικό και το χρησι µοποιούν για να διαχωρίζονται από
τις άλλες τσιγγάνικες οµάδες (π.χ. της SINTI).
Ετσι γίνεται µια αναπόφευκτη σύγχυση που είναι αντανάκλαση και
συνέπεια της διαφοροποίησης των τσιγγάνικων οµάδων. Στην Ελλάδα
αντιµετωπίζουµε την ίδια σύγχυση ονοµασίας µε τους Τσιγγάνους και
τους Γύφτους.
Οµως όλες οι οµάδες που ονοµάζονται Τσιγγάνοι και Γύφτοι στην
Ελλάδα δέχονται τον χαρακτηρισµό τους και ως "ROM".
Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρόλο που δεν υπάρχει µια ονοµασία για
τους Τσιγγάνους παγκόσµια αποδεκτή , υπάρχει µια ονοµασία για τους
µη - Τσιγγάνους παγκόσµια αποδεκτή από τους Τσιγγάνους, το "GAJO"
(πληθυντικός GAJE).
Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των Τσιγγάνων είναι
ελλειπή έως ανύπαρκτα. Οι επίσηµες στατιστικές απέχουν πολύ απ'την
πραγµατικότητα. Βασικό πρόβληµα αποτελεί το ποιός και µε ποιό
κριτήριο θα θεωρηθεί Τσιγγάνος.
Επίσης πολλοί Τσιγγάνοι δε δηλώνουν στις απογραφές την
ταυτότητά τους λόγω στιγµατισµού.
Παγκόσµια ο Τσιγγάνικος πληθυσµός υπολογίζεται σε 12 -15
εκκατο µύρια.
Στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 80.000 - 100.000.
Ως προς την καταγωγή των Τσιγγάνων έχουν διατυπωθεί πολλές
θεωρίες και πολλές περιοχές αναφέρονται ως τόπος καταγωγής τους.
Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι οι ερευνητές καταλήγουν στο εξής
κοινό συµπέρασµα: Οι πρόγονοι του πληθυσ µού που µιλάει ROMANI
µετανάστευσαν για πρώτη φορά από την Ινδία, πάνω από 1.000 χρόνια
πριν. Εφεραν µαζί τους την γλώσσα που τα ειδικά χαρακτηριστικά της
αποκάλυψαν, το 18ο αιώνα, την ιστορία τους. Η γλώσσα µε Ινδική
βάση εµπλουτιζόταν µε στοιχεία από την κάθε χώρα που πέρναγαν.
Και η διασταύρωση διαλέκτων της ROMANI µε τις γλώσσες των χωρών
διασποράς τους είχε σαν αποτέλεσµα την παραπέρα διάσπασή της.
Στην Ελλάδα κάνουν την πρώτη τους εµφάνιση στην Κέρκυρα και
την Πελοπόννησο στο τελευταίο τρίτο του 14ου αιώνα.
Τα κίνητρα που οδηγούσαν σε µεταναστεύσεις των Τσιγγάνων
είν;αι ποικίλα. Μεταξύ των πιο σπουδαίων είναι η καταδίωξη την οποία
υπέστησαν οι Τσιγγάνοι ανά τους αιώνες. Οι απελάσεις, οι διάφορες
τιµωρίες, η κατασταλτική νοµοθεσία, ανάγκασαν τους Τσιγγάνους να
αναζητούν πιο φιλόξενους τόπους. Αλλωστε σε περιόδους κοινωνικής
κρίσης, οι Τσιγγάνοι χρησι µοποιούνταν σαν αποδιοποµπαίοι τράγοι,
και αντιµετωπίζονταν µε διωγµούς.
Επίσης σε περιόδους οικονοµικής δυσπραγίας ήταν ιδιαίτερα
τρωτά. Αλλά και η κοινωνική ανάγκη της επικοινωνίας των διάσπαρτων
οικογενειακών οµάδων υπήρξε σηµαντικός παράγοντας για τη
νοµαδική τους εξέλιξη.
Ολοι αυτοί οι παράγοντες και οι διαφορετικές επιδράσεις που
δέχτηκαν, έχουν δηµιουργήσει στις οµάδες Τσιγγάνων µέσα σε κάθε
κράτος µια ποικιλία διαστρωµάτωσης και διαφορές στη γλώσσα και
στην κουλτούρα. Ετσι οι Τσιγγάνοι στον κόσµο σήµερα αποτελούν ένα
µωσαϊκό από διαφορετικές ανάγκες.
Οι Τσιγάννοι δίνουν µεγάλη έµφαση στη διατήρηση της γλώσσας
τους. Αποτελεί σηµαντικό κριτήριο εθνικής συγγένειας - ταυτότητας και
είναι πολύ απρόθυµοι να αποδώσουν το εθνικό status του Τσιγγάνου
σε ένα πρόσωπο που δεν µιλάει ROMANES.
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Η οικογένεια είναι εκτεταµένη πατριαρχική και είναι θεµελιώδους
σηµασίας στην κοινωνική οργάνωσή τους.
Εχει την τάση να ελέγχει όλη τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης.
Στην Ελλάδα οι Τσιγγάνοι - Γύφτοι έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο
στο δηµοτικό µας τραγούδι και στη διατήρηση του. Ο λαός πιστεύει ότι
τη µουσική την έχουν µέσα τους από φυσικού τους.
Σε πολλά µέρη της Ελλάδας υπάρχουν σύλλογοι Τσιγγάνων όπως
στο ∆ενδροπόταµο, στις Σέρρες, στο Μεσολόγγι, στα Α.Λιόσια.
Σε µια έρευνα από την Γ.Γ.Λ.Ε. στην ερώτηση πως νοµίζουν ότι
µπορούν να αντιµετωπισθούν καλύτερα τα προβλήµατά τους
απάντησαν ότι θα λυθούν µε παρε µβάσεις βουλευτών και υπουργών
και αυτό οφείλεται στις ψηφοθηρικές σχέσεις που ανέπτυσσαν και
αναπτύσσουν µαζί τους οι πολιτικοί.
Στις τσιγγάνικες κοινότητες η µετάδοση του πολιτισµού και η
επαγγελµατική κατάρτιση των νέων είναι στα χέρια της οικογένειας. Το
σχολείο ως θεσµός δεν έχει παράδοση στην τσιγγάνικη κοινωνία. Η
µετάδοση των γνώσεων γίνεται µέσα στα πλαίσια της οικογένειας
προφορικά.
Η γραφή και η ανάγνωση ως τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας
είναι άγνωστα.
Μεγάλο είναι το ποσοστό αναλφαβητισµού στους Τσιγγάνους.
Αντίθετα για να κάνουµε λογαριασµούς ώστε να καλύπτουν τις άµεσες
οικονοµικές τους ανάγκες χρησιµοποιούν εµπειρικούς τρόπους
µέτρησης και υπολογισµών µε αξιοση µείωρη επιδεξιότητα. Για να
καλύψουν το κενό της ανάγνωσης και της γραφής έχουν αναπτυγµένη
παρατηρητικότητα και µνήµη.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ζωής των Τσιγγάνων δεν υπάρχει καµιά
σχέση µεταξύ "σχολικής επιτυχίας" και "οικονοµικής επιτυχίας" ούτε
ακόµη σύνδεση "σχολικής επιτυχίας" και "κοινωνικής επιτυχίας". Ετσι
τα επίσηµα εκπαιδευτικά προγράµµατα δεν είναι ελκυστικά για τους
Τσιγγάνους και την παρακολούθησή τους δεν τη θεωρούν αναγκαία.
Επίσης το επίσηµο σχολικό σύστηµα δεν είναι προσαρµοσµένο στις
ιδιαιτερότητες των Τσιγγάνων µαθητών και έτσι οι µαθητές βρίσκονται
µπροστά σε µια διάσταση προτύπων - αξιών τσιγγάνικου και µη
τσιγγάνικου πολιστισ µού.
Πιο συγκεκριµένα το επίσηµο σχολικό µας σύστηµα δεν λαµβάνει
υπόψη του:
Α. Τη µετακίνησή τους και
Β. Τις πολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες όσον αφορά
α. την κατάρτιση του αναλυτικού προγράµµατος
β. τη µέθοδο µάθησης
γ. την προετοιµασία των δασκάλων
δ. την προετοιµασία των συµµαθητών
Εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός της µαζικής
αποχής των Τσιγγάνων από το σχολείο ή της παρακολούθησης µόνο
των πρώτων τάξεων του δηµοτικού, της σπανιότατης φοίτησής τους
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και της παντελούς απουσίας τους στην
τριτοβάθµια. Ο κόσµος τους σχολείου και ο κόσµος του σπιτιού είναι
τόσο ασυµβίβαστοι από πολλές απόψεις ώστε πολλά τσιγγανόπαιδα
φαίνεται να παραιτούνται από την προσπάθεια να βρουν σύνδεση και
σηµεία επαφής µεταξύ των δύο κόσµων.
Επίσης πρέπει να τονίσουµε ότι η πολιτική που ασκείται στο
σχολείο είναι µόνο µια πλευρά της εκπαιδευτικής πολιτικής γενικότερα
η οποία από µόνη της αντανακλά τις πολιτικές τάσεις της εποχής. Το
σχολείο παρόλο που είναι ένας ιδιαίτερος θεσµός θα είναι ένας
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µικρόκοσµος που µπορεί να αποµονωθεί από την υπόλοιπη κοινωνία
και παραπέρα µε το σχήµα του και τις πρακτικές του έχει απορρίψει
την τσιγγάνικη ισότητα στους κόλπους του, όπως το έχει απορρίψει και
ο Τσιγγάνος. Από την µια µεριά δηλαδή υπάρχει καχυποψία για τον
Τσιγγάνο, το σχολείο τον "ανέχεται" µερικές ώρες καθηµερινά και από
την άλλη ο Τσιγγάνος είναι ανήσυχος για τον κίνδυνο της επίδρασης
που µπορεί να έχει το σχολείο, ως σύστηµα προώθησης αξιών προτύπων διαφορετικών από τις δικές του, πάνω στα παιδιά του.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν τρεις πολύ σηµαντικές
παρατηρήσεις του καθηγητή Liegois (1987).
- Μέχρι σήµερα , λίγη προσοχή έχει δοθεί στις αξίες και τη
δυναµική της εκπαίδευσης µέσα στην τσιγγάνικη οικογένεια, µε
αποτέλεσµα η παιδαγωγική θεωρία και πράξη να εναντιώνονται συχνά
στην εκπαίδευση που παρέχεται στους κόλπους της οικογένειας, αντί
να βασίζεται πάνω της.
- Ο τρόπος µε τον οποίο οι Τσιγγάνοι γονείς εκπαιδεύουν τα
παιδιά τους δεν θα πρέπει να κριθεί κάτω από το φως του πως η
περιβάλλουσα κοινωνία εκπαιδεύει τα δικά της.
- Για τους Τσιγγάνους η επίσηµη σχολική παιδεία είναι µόνο ένα
µέρος της εκπαίδευσης των παιδιών τους και δεν ταυτίζεται µε αυτήν.
Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν απλά µια συστηµατική
γενίκευση της πολύπλοκης και ποικιλόµορφης κατάστασής τους.
Ειδικότερα στο Νοµό Σερρών υπάρχουν τσιγγάνοι και µόνιµα
εγκατεστηµένοι και εποχικοί.
Οι µόνιµα εγκατεστηµένοι είναι:
Στην πόλη των Σερρών τρεις συνοικισµοί
α) συνοικισµός Μεσολογγίου
β) συνοικισµός Νεόκτιστα Αεροδροµίου
γ) συνοικισµός Αλιµπέκιουϊ
Πρόκειται για συνοικισµούς που βρίσκονται στην άκρη της πόλης,
χωρίς βέβαια να υπάρχουν ενδιάµεσα κενές εκτάσεις, οπότε δεν
µπορούµε να µιλήσουµε για γεωγραφική τουλάχιστον αποµόνωση.
Συνοικισµός Μεσολογγίου
Είναι ο µικρότερος συνοικισµός που αποτελείται από 25
οικογένειες (250 άτοµα περίπου) µε το χα µηλότερο βαθµό οικονοµικής
ανάπτυξης και ο πλέον υποβαθµισµένος από άποψη συνθηκών
διαβίωσης και ποιότητας ζωής .
Συνοικισµός Νεόκτιστα
Εχει πληθυσ µό περίπου 450 άτοµα. Η πλειοψηφία ασχολείται µε
το εµπόριο και η οικονοµική τους κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από
εκείνη του συνοικισµού Μεσολογγίου.
Συνοικισµός Αλιµπέκιουϊ
Είναι ο αρχαιότερος και πολυπληθέστερος συνοικισµός µε
πληθυσµό 1.800 ατόµων. Οι περισσότεροι είναι εργάτες, αχθοφόροι
και πολύ λίγοι έµποροι - πλανόδιοι.
Επίσης τσιγγάνικος πληθυσµός υπάρχει στην Ηράκλεια, 400
οικογένειες και περίπου 1.800 άτοµα στο Ποντισµένο, περίπου 1.000
άτοµα.
Ηράκλεια

400 οικογένειες περίπου 1.800 άτοµα

Ποντισµένο

1.000 περίπου άτοµα

Μαυροθάλασσα

300 άτοµα περίπου
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Σιδηρόκαστρο

600 άτοµα να έχουν ενσωµατωθεί τελείως

Ν.Πετρίτσι
Φλάµπουρο

300 άτοµα περίπου
τελείως
το 75% των κατοίκων

Ανθή

το 93% των κατοίκων

που

έχουν

ενσωµατωθεί

Η Λ.Ε. έκανε και κάνει "παρε µβάσεις" µε σεβασµό στην
αξιοπρέπεια τους και στον τρόπο ζωής τους.
Η παρέ µβασή µας αυτή στο χώρο των Τσιγγάνων κινείται σε τρεις
άξονες.
Α. Αλφαβητισµός Τσιγγάνων ενηλίκων
Β. Αλφαβητισµός Τσιγγανοπαίδων µε στόχο την ένταξή τους στο
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και
Γ. Κοινωνικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες για την υποστήριξη
των παραπάνω.
Στα τµήµατα τσιγγανοπαίδων γίνονται δεκτά τα παιδιά :
1. που δεν πήγαν ποτέ σχολείο µε στόχο να µάθουν ανάγνωση και
γραφή
Η Γ.Γ.Λ.Ε. σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση σπουδών Π.Ε. του
Υ.Π.Ε.Π.Θ. έχει παραγάγει ειδικό διδακτικό υλικό για τσιγγανόπαιδα.
2. που διέκοψαν το σχολείο και χρειάζονται για ένα διάστηµα
ενίσχυση προκει µένου να επανενταχθούν σ'αυτά
3. Με τη συνεργασία των ∆ηµοτικών σχολείων µπορούν να
δηµιουργηθούν φροντιστηριακά τµήµατα για την καλύτερη επίδοση των
τσιγγανοπαίδων που ήδη φοιτούν στα σχολεία.
Οι πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες σχεδιάζονται πάντα
σύµφωνα µε τις ανάγκες που διαπιστώνονται σε τοπικό επίπεδο.
Η συνεργασία µε τους Συλλόγους των Τσιγγάνων και µε άλλους
φορείς θεωρείται απαραίτητη π.χ.εµβολιασµός Τσιγγανοπαίδων ή
"ΡΑΡ" test γυναικών µε τη συνεργασία του Νοσοκοµείου, µαθήµατα
µηχανολογίας αυτοκινήτων και Κ.Ο.Κ., µε τη συνεργασία του Ο.Α.Ε.∆.
κ.α.
Επειδή όµως η Κοινοτική ανάπτυξη γίνεται µε συνειδητή
πρωτοβουλία δράσης και συνεργασίας µεταξύ όλων των µελών µιας
κοινότητας για την µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρωπίνων και
φυσικών δυνατοτήτων µε στόχο την αντιµετώπιση των αναγκών και την
ανύψωση του πολιτιστικού και του βιοτικού τους επιπέδου.
Επειδή και οι Τσιγγάνοι αποτελούν τµήµα αυτής της Τοπικής
κοινωνίας θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά και όχι να γίνονται από
άλλους προγράµµατα γι'αυτούς .
Η διαµόρφωση λοιπόν µιας ουσιαστικής πολιτικής πρότασης για
την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων, µπορεί και πρέπει να γίνει από
ένα άλλο συνέδριο µε µοναδικό θέµα "Τσιγγάνοι - Ανάπτυξη " στο οποίο
εκτός από τους αρµόδιους των δηµοσίων φορέων, πρέπει να κληθούν
εκπρόσωποι των τσιγγάνων, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων και
των παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των επιστηµονικών φορέων και
φυσικά εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα η Τ.Α. έχει να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην
παραπέρα ευαισθητοποίηση των δηµοτών αλλά κύρια µπορούν να
πάρουν πρωτοβουλίες διαβίωσης και φοίτησης των Τσιγγάνων.
Αλλωστε µε τις νέες αρµοδιότητες που επιφορτίστηκε η Τ.Α.
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εµπλέκεται σε πολλά θέµατα παιδείας και εκπαίδευσης και µάλιστα σε
πολλές περιπτώσεις η παρουσία τους είναι αποφασιστικής σηµασίας.
Κάθε "παρέ µβαση" όµως θα πρέπει να γίνεται µε κάθε σεβασµό,
να έχει στόχο την κοινωνική τους ένταξη αλλά συγχρόνως τη
διατήρηση της ατοτέλειάς τους ως οµάδας όσον αφορά τα ήθη, τα
έθιµα και τον τρόπο ζωής τους.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
Τα
τελευταία
χρόνια
διαµορφώθηκαν
νέες
τάσεις
και
διατυπώθηκαν νέες απόψεις για το θέµα της Υγείας.
Σύµφωνα µε αυτές:
"Υγεία": είναι η πλήρης ψυχική, σωµατική και κοινωνική ευεξία και
όχι µόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας και
"Αρρώστεια": δεν είναι ένα αποκλειστικά βιολογικό φαινόµενο,
αλλά έχει κοινωνική βάση και εποµένως εξαρτάται από παράγοντες
κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω στόχος της προσπάθειας (της
ΓΓΛΕ) και της ΝΕΛΕ στον τοµέα της υγείας που άρχισε το καλοκαίρι,
του 1983 είναι να γίνουν τα άτοµα υπεύθυνα και ενεργητικά στην
τροποποίηση της συµπεριφοράς και στάσης τους σε υγιεινότερα
πρότυπα.
Οι προσπάθειές µας στα θέµατα προληπτικής Ιατρικής έβρισκε και
βρίσκει σηµαντική ανταπόκριση.
Ετσι από το 1983 µέχρι και σήµερα έχει πραγµατοποιηθεί ένας
µεγάλος αριθµός εκδηλώσεων πάνω σε θέµατα Υγείας και Προληπτικής
Ιατρικής, είτε µε τη µορφή της διεύρυνσης σε τµήµατα µάθησης είτε µε
τη µορφή µεµονωµένων εκδηλώσεων µε πλατύτερο ακροατήριο.
Τα θέµατα είναι συγκεκρι µένα και οριζόµενα από τους
ενδιαφερό µενους
(π.χ.
µεσογειακή
αναιµία,
οικογενειακός
προγραµµατισµός, αιµοδοσία , ασθένειες τρίτης ηλικίας, φυσιολογία της
γυναίκας, test ΠΑΠ, Υγιεινή ∆ιατροφής, Πολυφαρµακία, Ναρκωτικά,
AIDS). Για την υλοποίηση των παραπάνω ζητήσα µε τη βοήθεια και
συνεργαστήκαµε µε όλους σχεδόν τους Υγειονοµικούς φορείς του
Νοµού.
Συνεργασία είχαµε ακόµη µε τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Σύλλογο
των Αγροτικών Γιατρών που η συµβολή του ήταν σηµαντική.
Επίσης
σε
συνεργασία
µε
τον
Οδοντιατρικό
Σύλλογο
διοργανώσαµε επισκέψεις σε διάφορα χωριά για ενηµέρωση της
Υγιεινής του στόµατος και εξέταση των δοντιών των παιδιών.
Η συνεργαδσία µας ακόµη µε το τµήµα Αιµοδοσίας του Γενικού
Νοσοκοµείου Σερρών είχε σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σε
αρκετά χωριά Τράπεζες Αίµατος.
Η πιό αποτελεσµατική συνεργασία ήταν αυτή µε τη ∆ιεύθυνση του
Κέντρου Οικογενειακού Προγραµµατισµού του Γενικού Νοσοκοµείου
Σερρών που είχε µπορούµε να πούµε ουσιαστικά αποτέλεσµα.
Κα θα πρέπει ακόµη να αναφέρουµε ότι η συµβολή ειδικών
νοσοκοµειακών γιατρών που από µόνοι τους προσφέρθηκαν σαν άτοµα
να αναλάβουν επιµορφωτικό έργο ήταν πολύ σηµαντική.
Αν θελήσουµε να κάνουµε µια αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της
προσπάθειας που γίνεται αυτά τα χρόνια, σύµφωνα µε την εµπειρία
µας και τις σχετικές συζητήσεις που κάνουµε µε τους γιατρούς και
γενικά τους συνεργάτες µας, τα οφέλη αναφέρονται αφ'ενός στην
παροχή έστω και λίγων γνώσεων σε βασικά θέµατα υγείας, αφ'ετέρου
στην ευαισθητοποίηση των ατόµων όσον αφορά την τακτική επίσκεψή
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τους στους γιατρούς, κέντρα υγείας, νοσοκοµεία, εγκαταλείποντας
παραδοσιακές
αντιλήψεις
αντιµετώπισης
και
θεραπείας
των
προβλη µάτων υγείας.
Είναι όµως διαπίστωση ότι µέχρι σήµερα οι δραστηριότητες για
Αγωγή
Υγείας,
που
αναπτύσσονται
από
διάφορους
φορείς,
χαρακτηρίζονται από έλλειψη σχεδιασµού, συντονισµού, συνέχειας και
αξιολόγησης.
Ετσι λοιπόν οι παραπάνω προσπάθειες που έγιναν και γίνονται
από τη ΝΕΛΕ παραµένουν αποσπασ µατικές.
Φορείς που ασχολούνται µε την Αγωγή Υγείας είναι:
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, η Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς, η Γ.Γ. Αθλητισµού, η Γ.Γ. Λαϊκής Επι µόρφωσης, το Υπουργείο
Παιδείας, το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, το Υπουργείο Εθνικής
Αµυνας, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Γεωργίας, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Η συνεργασία και ο Συντονισµός όλων αυτών των φορέων είναι
επιβεβληµένα για µια σοβαρή προσπάθεια , για την αποφυγή
αλληλοεπικαλύψεων
µεταξύ
των
προγραµµάτων
και
για
την
αποδοτικώτερη αντιµετώπιση των προβλη µάτων.
Σαν αρχή θα µπορούσε να υπάρξει µια επιτροπή συντονισµού σε
Τοπικό επίπεδο.
Είναι προφανές ότι κάθε φορέας θα µπορεί να αναπτύσσει τη δική
του στρατηγική και τα δικά του προγράµµατα, που µε τον συντονισµό
όµως θα ενδυναµώσουν τον συνολικό σχεδιασ µό γιατί κάθε φορέας
έχει την δική του µοναδική προσέγγιση και συµβολή.
Θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας σε προγράµµατα και ο
γενικώτερος συντονισµός θα κάνει την συνολική προσπάθεια πιο
οικονοµική και πιο αποτελεσµατική, γιατί τα µυνήµατα που θα δέχεται
το άτοµο από τις διαφορετικές πηγές.
Θα είναι καθαρά και συντονισµένα και θα έρχονται όχι να
εξουδετερώσουν αλλά να συµπληρώσουν το ένα το άλλο µε τη δική
τους διεισδυτική ικανότητα ώστε να επιτρέψουν και να συµβάλλουν
στην τροποποίηση της συµπεριφοράς και στάσης του απέναντι στα
θέµατα υγείας σε υγιεινότερα πρότυπα. Ετσι τα προγράµµατα για την
πρόληψη που εξαντλούνται σε µια ενηµέρωση, ή µόνο µία διάλεξη,
µετεξελίσσονται και µετασχηµατίζονται σε προγράµµατα Αγωγής
Υγείας.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Από την αρχή επισηµάνθηκε η βοήθεια που επιβάλλεται στο
χώρο της ειδικής αγωγής .
Ετσι η ΝΕΛΕ Σερρών από το 1985 άρχισε συνεργασία µε το
ίδρυµα και το ειδικό σχολείο.
∆ιοργανώθηκαν
πολλά
προγράµµατα
όπως
τµήµατα
φυσιοθεραπείας,
εργοθεραπείας,
κεραµεικής,
χειροτεχνίας
και
Μουσικοθεραπείας.
Εκείνο όµως που πραγµατικά έλειπε ήταν η επαγγελµατική αγωγή.
Παρ'όλο που πολλά από τα παιδιά ήταν πάνω από 14 χρονών το
Ιδρυµα και το Σχολείο δεν είχαν τη δυνατότητα διοργάνωσης
επαγγελµατικής Αγωγής.
Ετσι από το Φθινόπωρο του 1987 άρχισε η συνεργασία της ΝΕΛΕ
µε την ∆ιεύθυνση του Ιδρύµατος για την διοργάνωση επαγγελ µατικών
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εργαστηρίων και τον Μάϊο του 1988 µπήκε σε εφαρµογή αυτό το
πρόγραµµα.
Βασικός στόχος του προγράµµατος η ένταξη των Ατόµων µε
ειδικές ανάγκες στο Κοινωνικό πλαίσιο στόχος βέβαια που συνδέεται
άµεσα µε την ένταξη των µελών της οµάδας στην παραγωγική
διαδικασία.
Αυτός ο στόχος µας οδήγησε και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα
επαγγελµατικής
κατάρτισης
µε
την
πολλαπλή
ενίσχυση
από
υποστηρικτικές δράσεις σε µια διάσταση όχι υπερπροστασίας και
χειραγώγησης αλλά σε µια διάσταση αυτενέργειας αυτοσυντήρησης και
ένταξης στην παραγωγή .
Συγκεκρι µένα:
Από τον ∆εκέµβρη του 1987 οι υπεύθυνοι των κοινωνικών και
επαγγελµατικών προγραµµάτων της ΝΕΛΕ Σερρών, Εφη Κώστογλου,
Θόδωρος Γουργουβέλης και Στέφανος Γιαζιτζόγλου άρχισαν την
συνεργασία τους µε την διεύθυνση του Ιδρύµατος Σερρών.
Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι της ΝΕΛΕ και η διεύθυνση του
Ιδρύµατος κάλεσαν τους γονείς των παιδιών όπου τους ενηµέρωσαν
για το σχετικό πρόγραµµα και ζήτησαν από τους γονείς που
ενδιαφέρονται να δηλώσουν την συµµετοχή των παιδιών τους.
Παράλληλα έγινε µια έρευνα από την κοινωνική λειτουργό του
Ιδρύµατος Αννα Βακάλου, σε όλο τον νοµό για να εντοπισθούν και
άλλα παιδιά µε ειδικές ανάγκες που θα ενδιαφέρονταν για το
πρόγραµµα. Η έρευνα έγινε µέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας Σερρών.
ΑΚόµη ενηµερώθηκε το Ιδρυµα Σιδηροκάστρου ΚΕΠΕΠ το οποίο
φιλοξενεί παιδιά µε πιο βαριές σωµατικές αναπηρίες και πνευµατικές
καθυστερήσεις. Συνολικά δηλώθηκαν 37 παιδιά ηλικίας 15 µε 20 ετών.
8 από αυτά ήταν το ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου.
Η οργανωτική Επιτροπή που αποτελούνταν από τους τρεις
προαναφερθέντες υπαλλήλους της ΝΕΛΕ , την διευθύντρια του
Ιδρύµατος Αικατερίνη Μπεκιαρίδου, την ψυχολόγο ∆έσποινα ΚαϊτατζήΧουλιούµη, την κοινωνική λειτουργό και τον ψυχίατρο Μιχάλη
Σωτηρίου είχαν τακτικές συναντήσεις µέχρι την διαµόρφωση του
προγράµµατος.
Ο ψυχίατρος όπως και τέσσερεις εκπαιδευτές χρηµατοδοτούνταν
από την ΝΕΛΕ.
Ακόµη µε την οικονοµική βοήθεια της ΝΕΛΕ διαµορφώθηκαν δύο
εργαστήρια στους χώρους του Ιδρύµατος. Ενα ξυλουργικής και ένα
οικοτεχνικής.
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι του όλου προγρά µµατος καθορίστηκαν η
ψυχολόγος του Ιδρύµατος και ο ψυχίατρος από την ΝΕΛΕ.
Για την διαµόρφωση του προγράµµατος και πριν την λειτουργία
των επαγγελµατικών εργαστηρίων βάρος δόθηκε στους παρακάτω
τοµείς:
- Εκτίµηση συµµετοχής των παιδιών.
- Επιµόρφωση εκπαιδευτών.
- Σκοπός των εργαστηρίων.
- Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα.
- Ενηµέρωση των γονέων.
- Αξιολόγηση των παιδιών.
Υπολογίζοντας τα οικονοµικά και χρονικά περιθώρια που είχαµε
αποφασίσαµε να αρχίσουµε µε δύο οµάδες που θα λειτουργούσαν
πειραµατικά για ένα τρίµηνο (Μάης - Ιούλης) και όπου θα γινόταν και η
αξιολόγηση των παιδιών που θα συµµετείχαν. Ετσι τα τµήµατα αυτά τα
ονοµάσαµε προεπαγγελµατικά και βάσει αυτών των εµπειριών
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διαµορφώσαµε καθαρά επαγγελ µατικά τµήµατα το Φθινόπωρο του
1988.
Η εκτί µηση για τη συµµετοχή των δηλωθέντων παιδιών έγινε από
την ψυχολόγο και τον ψυχίατρο. Στοιχεία για την εκτίµηση των παιδιών
πάρθηκαν από τους ατοµικούς φακέλους των παιδιών, έγινε στα παιδιά
το τεστ οπτικοκινητικής Frostios ακόµη δε από ατοµική διαγνωστική
συνέντευξη. ∆ιαµορφώθηκαν δύο οµάδες παιδιών. Μία αποτελούµενη
από επτά (7) παιδιά (1 αγόρι και 6 κορίτσια) και η άλλη αποτελούµενη
από 6 παιδιά (4 αγόρια και 2 κορίτσια).
Τα παιδιά που µπήκαν στις οµάδες είχαν κινητικές και νοητικές
δυσκολίες. Γενικά επρόκειτο για εκπαιδεύσι µα παιδιά.
Κατά την διάρκεια των προεπαγγελµατικών τµηµάτων τα παιδιά
και των δύο οµάδων πέρασαν και από τα τέσσερα εργαστήρια σε
διαφορετικές ώρες . Στο ωρολόγιο πρόγραµµα της κάθε οµάδας υπήρχε
και µία ώρα την εβδοµάδα όπου στην µία οµάδα η ψυχολόγος και στην
άλλη ο ψυχίατρος συναντούσαν τα παιδιά και συζητούσαν από τις
εµπειρίες του βδοµαδιάτικου προγράµµατος.
Την επι µόρφωση των εκπαιδευτών είχε αναλάβει η ψυχολόγος.
Εγιναν µαθήµατα µε θέµατα όπως:
- Ατοµα µε ειδικές ανάγκες.
- Ειδική αγωγή.
- Στόχος του προγράµµατος.
- Στάση των εκπαιδευτών απέναντι στα παιδιά.
- Βασικές αρχές εκπαίδευσης.
- Κανόνες λειτουργίας της οµάδας.
- ∆ιαµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος.
Ακόµη για την επιµόρφωση των εκπαιδευτών, προγραµµατίστηκαν
µορφωτικές επισκέψεις σε ανάλογους χώρους.
Στην συνέχεια οι εκπαιδευτές συναντιόντουσαν µια φορά την
βδοµάδα µε την ψυχολόγο και τον ψυχίατρο για την παραπέρα
καθοδήγηση της δουλειάς και την ανάλυση τυχόν προβλη µάτων.
Η αξιολόγηση των παιδιών έγινε στο τέλος της τριµηνίας από την
ψυχολόγο και τον ψυχίατρο βάση των στοιχείων που πήραν από τους
εκπαιδευτές και µετά από παρατήρηση κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσης.
Τα επαγγελµατικά τµήµατα άρχισαν να λειτουργούν από το
Φθινόπωρο του 88 και το κάθε παιδί συµµετείχε σ'ένα µόνο
εργαστήριο.
Παράλληλα
παρακολουθούσαν
και
πρόγραµµα
κοινωνικής
αγωγής.
Παρ'όλες
τις
δυσχέρειες,
αφ'ενός
µεν
της
σταθερής
χρηµατοδότησης από τη ΝΕΛΕ, αφ'ετέρου δε της αδυναµίας του
ιδρύµατος να συνεχίσει από µόνο του την ουσιαστική λειτουργία του
προγράµµατος, εκείνη η προσπάθεια αποτέλεσε την υποδοµή ώστε να
ενταχθεί στα επιδοτούµενα προγράµµατα το Ε.Κ.Τ. διάρκειας τριών
χρόνων.
Ετσι λοιπόν τα παιδιά που ήταν εκπαιδεύσιµα συµµετέχουν
σήµερα στο επιδοτούµενο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης και
τα ασκήσιµα παιδιά συµµετέχουν στο Κέντρο ηµερήσιας απασχόλησης.
Με τη δεδοµένη οικονοµική στενότητα του και µε την εµπειρία που
αποκτήθηκε, κατευθυνό µαστε όχι σε µεµονωµένες δράσεις διάθεσης
επιµορφωτών αλλά σε πλήρη ολοκληρωµένα προγράµµατα µε βασικό
στόχο την ένταξη των Ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό
πλαίσιο.
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ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Στόχος του προγράµµατος αυτού αποτελεί η κοινωνικοποίηση ή
ορθότερα η επανακοινωνικοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
Οσο κι αν έχουµε συνηθίσει να χρησι µοποιούµε τον όρο αυτό για
άλλες κατηγορίες ανθρώπων, αν είµαστε ειλικρινείς θα οµολογήσουµε
ότι τα χαρακτηριστικά του αφορούν και την προαναφερθείσα ηλικιακή
κατηγορία.
Το συµπέρασ µα αυτό απορρέει από την εµπειρική παρατήρηση
ότι µε την έξοδό τους από την παραγωγή οι ηλικιωµένοι αποχωρούν
άλλοτε σταδιακά και ανεπαίσθητα και άλλοτε µε δραµατικό τρόπο και
από την κοινωνική ζωή. Το αποτέλεσµα είναι η περιθωριοποίηση και η
µοναξιά τις οποίες ο νοµοθέτης θέλησε να αποτρέψει µε το θεσµό των
ΚΑΠΗ.
Η δική µας προσπάθεια επιθυµεί να προσωρήσει ένα βήµα
παραπέρα .
Ξεκινάµε από τη σκέψη, ότι η συνεύρεση των ατόµων της τρίτης
ηλικίας µε τους συνοµήλικους τους αποτελεί µια κατ'επίφαση µόνο
ένταξή τους σ'ένα κοινωνικό σύνολο, ακριβώς λόγω των οµοιογενών
χαρακτηριστικών αυτού που του δίνει συχνά το χαρακτήρα ενός γκέτο
µε όλο το αρνητικό, συναισθηµατικό και ηθικό φορτίο του όρου. Η
περιθωριοποίηση αυτή, όχι πλέον του ατόµου αλλά της οµάδας δεν
υστερεί µόνο από τους ηλικιωµένους την προσφορά, υλικά και
συναισθηµατική των άλλων ηλικιακών κατηγοριών, αλλά συµβαίνει και
το αντίστροφο .
Πιστεύουµε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πλούσιο απόθεµα, γνώσεων
και ευαισθησιών που οι ηλικιωµένοι µπορούν και πρέπει να
µεταβιβάσουν, καθώς στην αντίθετη περίπτωση όλος αυτός ο
κοινωνικός πλούτος µένει ανεκµετάλευτος .
Θεωρούµε εξάλλου ότι είναι δείγ µα αλλά και προϋπόθεση
κοινωνικής αρµονίας η δυνατότητα των γενεών να συνοµιλούν και να
ανταλάσσουν τις ιδιαιτερότητές τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση η δράση µας συγκεκριµενοποιείται στις
εξής προτάσεις που έχουν σαν στόχο κυρίως την προσέγγιση παιδιών
και ηλικιωµένων. Η προτεραιότητα αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς
πρόκειται για δυο ηλικιακές κατηγορίες που έχουν περισσότερο ανάγκη
για
υλική
βοήθεια,
κυρίως
όµως
για
συναισθηµατική
αλληλοϋποστήριξη .
Σε συνεργασία λοιπόν µε τους παιδικούς σταθµούς και το γραφείο
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούµε να προγραµµατίσουµε την
καθιέρωση "ώρας του παρα µυθιού" στο χώρο του ΚΑΠΗ, όπου τα
παιδιά θα µπορούν να ακούν και στη συνέχεια να συζητούν στην
αυθεντική τους µορφή και µε τη γλαφυρότητα που οι µεγάλοι σε ηλικία
ξέρουν να προσδίδουν συχνά ξεχασµένα ελληνικά παραµύθια.
Η δεύτερη πρόταση αφορά το παιχνίδι και ειδικότερα την
κατασκευή παιδικών παιχνιδιών της ηλικίας τους.
Ετσι τα παιδιά µπορούν αν όχι να µάθουν τον τρόπο κατασκευής
σίγουρα όµως µπορούν να µάθουν να χρησιµοποιούν και να παίζουν
µ'αυτά τα παραδοσικά παιχνίδια τα οποία µ'αυτό τον τρόπο δεν
λειτουργούν µόνο σαν λαογραφικό υλικό αλλά αποκτούν πάλι ζωή και
εντάσσονται στο φυσικό τους χώρο .
Η τρίτη πρόταση αφορά τη δηµιουργία θεατρικών οµάδων.
∆ίνουµε κυρίως βαρύτητα στο στοιχείο η θεατρική οµάδα να µην
αποτελείται αποκλειστικά από ηλικιωµένους αλλά αυτοί να ενταχθούν
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σε οµάδες, όπου θα συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, ώστε η
ενσωµάτωση να είναι πραγµατική.
∆εν αποκλείουµε βέβαια και την παρουσίαση θεατρικών έργων ή
οµάδων µέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ και µένουµε ανοιχτοί και σε κάθε
άλλη δυνατότητα που θα διαφανεί µέσα από την πράξη.
Προς αυτή την κατεύθυνση σηµαντική βοήθεια µπορούν να
προσφέρουν τα κατά τόπους ∆ΗΠΕΘΕ εφόσον υπάρχουν.
Μένοντας στον τοµέα του πολιτισµού και στην πεποίθηση ότι οι
ηλικιωµένοι είναι φορείς της αυθεντικής ελληνικής κουλτούρας
µπορούµε ακόµη να προχωρήσουµε στη δηµιουργία χορωδίας µε µικτή
ηλικιακή σύνθεση πάντα, όπου οι ηλικιωµένοι θα έχουν όχι µόνο το
ρόλο των µαθητευοµένων αλλά θα µεταβιβάζουν και τις γνώσεις τους
µε την έννοια της διδασκαλίας εκ µέρους τους παλιών τραγουδιών,
συχνά παραδοσιακών . Αυτό θα µπορούσε να συνοδευτεί από όργανα
τα οποία τυχόν ξέρουν να παίζουν και τα οποία θα µπορούσαν να
διδάξουν και στους νεωτέρους.
Τέλος στα πλαίσια της ίδιας συλλογιστικής, όσοι από τους
ηλικιωµένους ενδιαφέρονται θα µπορούσαν να αναλάβουν και τη
διδασκαλία στα παιδιά παραδοσιακών χορών στην πρωτότυπη
αυθεντική τους µορφή και όχι µε τις µοντέρνες φιγούρες και
χορογραφίες µε τις οποίες συχνά διδάσκονται στους διάφορους
συλλόγους. Αυτοί οι τελευταίοι βέβαια θα µπορούσαν και πρέπει να
κληθούν σε συνεργασία καθώς και κάθε άλλος πολιτιστικός σύλλογος
που θα ενδιαφέρονταν για ένα τέτοιο πρόγραµµα.
Εξάλλου και µέσα στα πλαίσια της ίδιας φιλοσοφίας και
ενεργοποίησης των ηλικιωµένων της µετάδοσης των γνώσεών τους και
παράλληλα διατήρησης παραδοσιακών στοιχείων θα µπορούσε να
λειτουργήσουν και τµήµατα διδασκαλίας εκ µέρους των γυναικών
ειδικότερα και µέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ, όπως πλέξι µο, τσιγκελάκι
κ.λ.π.
Ετσι θα είχαµε σαν αποτέλεσµα από τη µια πλευρά τη
δηµιουργική απασχόληση και τη χαρά της προσφοράς των ηλικιωµένων
γυναικών και από την άλλη τη συνάφεια γυναικών διαφορετικής
ηλικίας.
Τέλος µπορούµε να οργανώσουµε οµιλίες µε εξειδικευµένα θέµατα
τα οποία µπορούν να συγκεκρι µενοποιηθούν µετά από συζήτηση µε
τους ίδιους τους ηλικιωµένους προκειµένου να καλύπτουν πραγµατικές
ανάγκες και επιθυµίες τους.
Οι παραπάνω βέβαια προτάσεις είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται
να εφαρµοστούν σαν πακέτο αλλά µπορούν να εφαρµοσθούν και να
εµπλουτιστούν ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις επιθυµίες του
ανθρώπινου υλικού µε το οποίο δουλεύουµε.
Οσον αφορά την οργανωτική δουλειά µπορεί να σταθµιστεί η
ανάγκη µιας κεντρικά συννενόησης της Γραµµατείας µας µε το
Υπουργείο Πολιτισµού, µε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το
Υπουργείο Παιδείας για το ∆ΗΠΕΘΕ , τους παιδικούς σταθµούς και τα
σχολεία αντίστοιχα προκειµένου να υπάρξει προθυµία συνεργασίας
από τους παραπάνω φορείς.
Ελπίζουµε ωστόσο ότι µια τέτοια κεντρική παρέ µβαση δε θα
καταστεί αναγκαία, ότι δηλ. οι επι µέρους ΝΕΛΕ θα βρουν ανταπόκριση
στα καλέσµατά τους.
Αυτό στο οποίο σκοπεύουµε πάνω απ'όλα είναι η ενεργοποίηση
των ηλικιωµένων, το να τους πείσουµε και πάλι ότι είναι ικανοί να
προσφέρουν και εκτός παραγωγής, ότι τους χρειαζόµαστε και ότι
υπάρχουν πολύτιµες γέφυρες επικοινωνίας µε τις άλλες γενιές.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την αναλυτική αυτή παρουσίαση της µέχρι σήµερα δράσης
της Π.Ε. θεωρούµε ότι ο θεσµός βρήκε ανταπόκριση, αγκαλιάστηκε
από την κοινωνία, έγινε ευρύτερα αποδεκτός και µπορεί να
ανταπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις του µέλλοντος σε όλους τους
τοµείς της δραστηριότητάς της.
Θεωρούµε όµως επίσης ότι ο θεσµός δικαιούται περισσότερη
"φροντίδα" από την πλευρά της πολιτείας.
Χωρίς να παραγνωρίζουµε τα γενικότερα οικονοµικά δεδοµένα,
είναι δυνατή και αναγκαία η αύξηση του προϋπολογισµού της Γ.Γ.Λ.Ε.
και των επιχορηγήσεων προς τις ΝΕΛΕ (που παραµένουν σχεδόν στα
ίδια επίπεδα από το 1987).
Επιπλέον χρειάζεται προσπάθεια για:
Συστηµατική επι µόρφωση του προσωπικού µε αναβαθµισµένα
προγράµµατα και στενή συνεργασία Λ.Ε. και Α.Ε.
Εξειδικευµένη επιµόρφωση επιµορφωτών και βελτίωση του
απαράδεκτα χαµηλού ωροµισθίου.
Ανταλλαγές επι µορφωτικών
εµπειριών µε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και συνδιοργάνωση πρότυπων προγραµµάτων.
∆ηµιουργία σύγχρονης υλικο-τεχνικής υποδοµής.
Συντονισµός
επιµορφωτικών
φορέων
για
συµπληρωµατική
λειτουργία και όχι αλληλοεπικαλύψεις.
Η συνδροµή όλων των ανωτέρω θα δώσει έµφαση και ώθηση στην
ανάγκη για συνεχή επι µόρφωση του λαού µε στόχο όχι µόνο την
επιπρόσθετη κατάρτιση αλλά την ολοκλήρωση του ατόµου µέσα από
νέες διαδικασίες µάθησης όπως συλλογικότητας, ισότητας, αξιοποίηση
της εµπειρίας των εκπαιδευοµένων και µε τη βεβαιότητα ότι η ΓΝΩΣΗ
είναι προϋπόθεση για την ενεργητική συµµετοχή κάθε πολίτη στην
οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Κερκίνη 620 55 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΟΜΑ∆Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
∆ηµοτική Αγορά (Πνευµατικό Κέντρο), 621 00 ΣΕΡΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
Βυρώνεια, 620 43 ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Λιθότοπος 624 00 ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.............................................................
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ..........................................................
I.∆ΑΣΗ ..........................................................................
II.ΓΕΩΡΓΙΑ .....................................................................
III.ΝΕΡΑ ........................................................................
IV.ΡΥΠΑΝΣΗ ..................................................................
V.ΚΥΝΗΓΙ ......................................................................
VI.ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ........................................................
VII.ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ................................................
C. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ......................
I.ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ .........................................................
II.ΛΑΙΛΙΑΣ ......................................................................
III.ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΓΙΤΗ ......................
IV.ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ....................................................
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι αυξηµένες αρµοδιότητες και ευθύνες που αναλαµβάνει Η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση απαιτούν την δηµιουργία Γραφείου
Περιβάλλοντος στη Νοµαρχία Σερρών. Το συµβούλιο του Γραφείου
αυτού πρέπει να είναι ολιγοµελές - πέντε το πολύ µέλη - για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του, και να συµµετέχουν σ'αυτό
εκπρόσωποί µας γιατί µόνο µε τη συνεργασία όλων των
ενδιαφερο µένων θα µπορέσουν οι κρατικές και τοπικές υπηρεσίες να
ανταπεξέλθουν στο πολύπλευρο έργο τους. Από τα βασικά µελήµατα
του Γραφείου αυτού είναι ο προγραµµατισµός ενηµερωτικών-
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εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
περιβάλλοντος.

σχετικά

µε

την

103
προστασία

του

♦ Ο οποιοσδήποτε προγραµµατισµός για την ανάπτυξη περιοχών
του νοµού πρέπει να στηρίζεται στις εξής αρχές :

♦ Οποιαδήποτε δραστηριότητα ανάπτυξης πρέπει να βασίζεται
στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

♦ Το φυσικό και παραδοσιακό ανθρωπογενές περιβάλλον δεν
είναι
πρώτη
ύλη
προς
εκµετάλλευση,
αλλά
αποτελεί
αυθύπαρκτη αξία.
♦ Πρέπει να αποφευχθεί η ανάπτυξη τουρισ µού µαζικής µορφής
επειδή ο µαζικός τουρισµός ισοπεδώνει τις αξίες αυτές .
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ι. ∆ΑΣΗ

♦ Να σταµατήσουν οι αποψιλωτικές υλοτοµίες στα βουνά και
αντί αυτών να γίνονται επιλογικές.

♦ Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η υλοτοµία την περίοδο της
άνοιξης διότι τότε γίνονται µεγαλύτερες ζηµιές στην χλωρίδα
και πανίδα.
♦ Κατά
την
κατασκευή
των
δασικών
δρόµων
να
αποµακρύνονται τα υλικά των εκσκαφών και να µην
αποτίθενται στα πρανή.
♦ Αύξηση του περίτροπου χρόνου στους δηµοσίους λευκώνες
και σταδιακή µετατροπή τους (όπου είναι εφικτό) σε φυσικά
παραποτάµια δάση.
ΙΙ. ΓΕΩΡΓΙΑ

♦ Προώθηση

προγραµµάτων - πιλότων σχετικά µε τις
βιολογικές καλλιέργειες.
♦ Ενηµέρωση αγροτών για τη συνεχή χρήση λιπασµάτων φυτοφαρµάκων και την αποφυγή σπατάλης του νερού.
♦ Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ώστε να καταστούν πιο
προσοδοφόρες και παράλληλα να µην εξαντλούν το έδαφος.
♦ Συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των
παραγο µένων προϊόντων.
ΙΙΙ. ΝΕΡΑ

♦ Να γίνει υδρογεωλική µελέτη για το Νοµό Σερρών, ώστε να
γίνουν γνωστοί οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι ποιοτικά και
ποσοτικά (άµεση προτεραιότητα).
♦ Βελτίωση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου του νοµού για
την µείωση των σοβαρών απωλειών που υπάρχουν τώρα, και
εφαρµογή µεθόδων ποτίσµατος που να εξυπηρετούν την
οικονοµία του νερού. Οι απαιτούµενοι καθαρισµοί των
αρδευτικών καναλιών να γίνονται εκτός της αναπαραγωγικής
περιόδου (άνοιξη).
♦ Επανεξέταση του αριθµού των υπαρχόντων γεωτρήσεων και
περιορισµός αυτών στις απόλυτα αναγκαίες σύµφωνα µε τα
δεδοµένα της υδρογεωλογικής µελέτης. Κλείσιµο όλων των
γεωτρήσεων κατά τις περιόδους που δεν χρησιµοποιούνται.
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♦ Τεχνητός εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων µε σκοπό
αφ'ενός την χρησι µοποίηση των νερών αυτών κατά την
καλλιεργητική περίοδο και αφ'ετέρου την παρε µπόδιση
εισροής θαλάσσιου νερού στο υπέδαφος του νότιου τµήµατος
του νοµού µε συνέπεια την αλάτωση των εδαφών και την
υφαλµύρωση των υπόγειων νερών.
IV. ΡΥΠΑΝΣΗ

♦ Επανεξέταση των θέσεων των σκουπιδότοπων και µεταφορά
♦
♦
♦
♦
♦
♦

τους σε κατάλληλες περιοχές ώστε να αποφευχθεί η
ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών.
Εξέταση κατά περίπτωση της δυνατότητας υγειονοµικής
ταφής των απορριµάτων.
Συνεχής έλεγχος των νερών του Στρυµώνα κατά την είσοδό
του στην χώρα µας καθώς και στο πεδινό τµήµα της κοίτης.
Προσδιορισµός και αυστηρός έλεγχος των πηγών ρύπανσης
των επιφανειακών και υπόγειων νερών.
∆ηµιουργία και αυστηρός έλεγχος για την συνεχή λειτουργία
βιολογικού καθαρισµού σε όλες τις παραγωγικές µονάδες
καθώς επίσης στους δήµους και κοινότητες.
Ελεγχος όλων των σφαγείων του νοµού για το αν εκπληρούν
όλους τους όρους λειτουργίας και άµεσο κλείσι µο εκείνων
που δεν έχουν συµµορφωθεί µε αυτούς.
Μετρήσεις σε διάφορες θέσεις του νοµού για εντοπισµό
ραδιενέργειας.

V. ΚΥΝΗΓΙ

♦ Αυστηρός

έλεγχος για την εφαρµογή της υπάρχουσας
νοµοθεσίας .
♦ Βελτίωση της αποτελεσ µατικότητας των αρµοδίων υπηρεσιών
εκπαιδευµένο
προσωπικό ,
κατάλληλος
εξοπλισµός,
συνεργασία µε τους περιβαλλοντικούς και κυνηγετικούς
συλλόγους.
VI. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

♦ Ο οικοτουρισµός είναι µία νέα µορφή επικοινωνίας του
ανθρώπου µε τη φύση. Με την δραστηριότητα του
οικοτουρισ µού ως εναλακτικού τρόπου ανάπτυξης µπορούν
να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες του τουρισ µού
µαζικής µορφής και παράλληλα να αναπτυχθούν περιοχές
που δεν ενδιαφέρουν τον κλασικό τουρισµό.
♦ Ο τουρισµός αυτός αναπτύσσεται µε βάση το ενδιαφέρον για
τις φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ενός τόπου. Οι
επεµβάσεις στο περιβάλλον είναι κατά το δυνατόν µικρής
κλίµακας σχεδιάζονται πολύ προσεκτικά ύστερα από
συνεκτίµηση όλων των επιστηµονικών, κοινωνικών και
οικολογικών δεδοµένων µιας περιοχής και γίνονται µε
κριτήριο την διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της, γιατί είναι
ακριβώς αυτές που συνθέτουν το πρόσωπο και το χαρακτήρα
λαών, εθνοτήτων ή και µικρότερων κοινωνικών σχηµατισµών.
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♦ Λέγοντας

διατήρηση
πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων
δεν
εννοούµε µόνο εκδηλώσεις παραδοσιακού χαρακτήρα, αλλά
κυρίως την µελέτη και γνώση των τρόπων, µεθόδων και
λειτουργιών µε τις οποίες οι παραδοσικαές κοινωνίες
κατάφερναν επί αιώνες να συµβιώνουν µε το φυσικό τους
περιβάλλον.
♦ Οι επισκέψεις σε οικολογιά ευαίσθητες περιοχές πρέπει να
γίνονται µε µεγάλη προσοχή, να ελέγχονται αυστηρά και να
αποφεύγονται εκεί όπου ενδέχεται να προκαλέσουν οχλήσεις
στην πανίδα.
♦ Ο νοµός µας προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του
οικοτουρισ µού λόγω της µεγάλης ποικιλίας βιοτόπων που
υπάρχουν και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους.
VII. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

♦ Καταγραφή , συντήρηση (όπου είναι απαραίτητο) και ανάδειξη
ναών, παρεκκλησιών και µοναστηριών µε ιστορική αρχιτεκτονική αξίας καθώς και αρχαιολογικών - ιστορικών
τόπων του νοµού.
♦ Συνέχιση
των
εργασιών
αναστήλωσης
Ι.Μ.
Τιµίου
18
Προδρόµου .
♦ ∆ιάσωση - συντήρηση διατηρητέων.
♦ ∆ηµιουργία Μουσείων Φυσικής Ιστορίας σε περιοχές που
παρουσιάζουν
ανάλογο
ενδιαφέρον.
Αποφυγή
χρησιµοποίησης βαλσαµωµένων ζώων.
Γ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
I. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

♦ Αµεση ίδρυση και λειτουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης του
υγροτόπου Κερκίνης και των γύρω ορεινών περιοχών.
οποιονδήποτε σχεδίων για την περαιτέρω
ανύψωση αναχωµάτων και στάθµης της λίµνης. Οι αναγκαίες
για
την
γεωργία
ποσότητες
νερού
µπορούν
να
εξοικονοµηθούν µε την συγκράτηση και αφαίρεση των
φερτών υλικών, την βελτίωση του αρδευτικού δικτύου και την
αναζήτηση νέων πηγών νερού σε άλλες περιοχές του νοµού.
Επισηµαίνουµε ότι το νοτιοανατολικό ανάχωµα αντιµετωπίζει
προβλήµατα διαρροής (λίγα µόλις χρόνια µετά την
ολοκλήρωσή του), λόγω κακής κατασκευής. Ακόµη το
υπέδαφος της περιοχής υποφέρει από γεωλογική αστάθεια
και οποιαδήποτε επιβάρυνσή του θα επιδείνωνε τα
προβλήµατα που ήδη υπάρχουν.
♦ Προώθηση διακρατικής συµφωνίας µε την Βουλγαρία για την
διαχείρηση των νερών του Στρυµώνα και την ενηµέρωση
(από Βουλγαρικής πλευράς) σε περίπτωση ρύπανσης του
19
ποταµού στο Βουλγαρικό έδαφος .

♦ Εγκατάλειψη

18

Ó÷åôéêÞ åßíáé êáé ç ðñüôáóç óôïí ôïìÝá ôïõ Èñçóêåõôéêïý Ôïõñéóìïý, áëëÜ êáé ó÷åôéêÝò
áíáæçôÞóåéò êïíäõëßùí áðü ðñïãñÜììáôá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí Ýñãùí
áíÜäåéîçò ëåéôïõñãïýíôùí íáþí, üðùò ôï Ðñïãñáììá äéáôÞñçóçò ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò êëçñïíïìéÜò.
19
Ó÷åôéêÞ êáé ç ìåëÝôç ãéá ôçí ßäñõóç ÊÝíôñïõ ÅëÝã÷ïõ ÐåñéâÜëëïíôïò óôá Áíù Ðïñüúá.
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♦ Μόνιµη φύλαξη της περιοχής (καθ'όλη την διάρκεια του

♦

♦

♦

♦

♦
♦

χρόνου και όλες τις ηµέρες), µε κατάλληλα εκπαιδευµένους
φύλακες και συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών µε
τοπικούς φορείς και συλλόγους για την αποτελεσ µατικότερη
προστασία της περιοχής.
Σήµανση του χώρου των αποικιών και απαγόρευση εισόδου
σ'αυτές για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση
επιστηµονικής έρευνας η οποία πραγµατοποιείται κατόπιν
αδείας του αρµόδιου φορέα.
Λήψη µέτρων για την διατήρηση του πληθυσµού των
Βουβαλιών που υπάρχουν στην περιοχή . Η Λίµνη Κερκίνη
φιλοξενεί τον µεγαλύτερο πληθυσ µό Βουβαλιών της χώρας
τα οποία έχουν εξαφανιστεί από τους περισσότερους
υγρότοπους της Ελλάδας.
Λήψη διαχειριστικών µέτρων για την επαναφορά των
καλαµιώνων, την επανάκαµψη του δάσους και των νούφαρων
καθώς επίσης και την δηµιουργία των κατάλληλων βιότοπων
για την επαναφορά ειδών πουλιών που φώλιαζαν στην
περιοχή και εξαφανίσθηκαν (παρυδάτια, πάπιες, χήνες).
Αµεση περίφραξη του παραποτά µιου δάσους κοντά στον
Προµαχώνα (στο τµήµα του από το οποίο διέρχεται ο αγωγός
φυσικού αερίου), για την αποτροπή καταπατήσεων και
ξύλευσής του - δραστηριότητες οι οποίες έχουν αρχίσει να
γίνονται.
Να εξετασθεί η δυνατότητα κατασκευής ειδικών διόδων για
διευκόλυνση ανόδου των ψαριών (π.χ. χέλια) στην λίµνη.
Να εξετασθεί η δυνατότητα ροής µικρής ποσότητας νερού
στην κοίτη του Στρυµώνα ανάντη και κατάντη της λίµνης κατά
την διάρκεια του καλοκαιριού, για την προστασία της
ιχθυοπανίδας και την αποφυγή δηµιουργίας επικίνδυνων
αναερόβιων συνθηκών στην λίµνη από την µη ανανέωση οξυγόνωση του νερού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

II. ΛΑΙΛΙΑΣ

♦ Εγκατάλειψη
♦
♦
♦
♦

♦

σχεδίων για επέκταση της χιονοδροµικής
πίστας.
Βελτίωση λειτουργίας της υπάρχουσας πίστας, του Σαλέ και
του Ορειβατικού καταφυγίου. Αξιοποίηση των υπαρχόντων
εγκαταστάσεων καθ'όλη την διάρκεια του έτους.
Απαγόρευση διεξαγωγής αυτοκινητιστικών - µοτοσυκλετι στικών αγώνων.
Αυστηρός έλεγχος για την αποτροπή του κυνηγίου.
Ανάπτυξη
προγραµµάτων
ορεινού
τουρισµού
και
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων µε συνεργασία δασικής
υπηρεσίας
φορέων,
συλλόγων
και
περιβαλλοντικών
οργανώσεων.
Ανακήρυξή του ως "Αισθητικού ∆άσους"

III. ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΓΙΤΗ
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♦ Ολοκλήρωση

των έργων υποδοµής και λειτουργία του
σπηλαίου για το κοινό 20, αφού εξασφαλιστούν όλα τα
απαραίτητα µέσα προστασίας.
♦ Να εξετασθεί η δυνατότητα οικοτουριστικής ανάπτυξης του
φαραγγιού του Αγγίτη που γειτνιάζει µε το σπήλαιο, αφού
προηγηθεί µελέτη της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής
ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για να αποτραπούν
αρνητικές επιπτώσεις.
IV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

♦ Ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής
Παγγαίου και της ιστορικής - αρχαιολογικής αξίας του.

20

Óõìöùíåß êáé ç ðñüôáóç ãéá ôïí ôïõñéóìü.
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ΕΚΘΕΣΗ
Για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν.Σερρών
∆εκεµβρίου 1994
Στοιχεία που αφορούν τα Συγκοινωνικά έργα (εθνικοί οδοί) και
τα Εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά - αντιπληµµυρικά)
Α. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
1) Υφιστάµενη Κατάσταση
Ο νοµός Σερρών συνδέεται οδικά µε το εθνικό οδικό δίκτυο της
χώρας µε τους κατωτέρω οδικούς άξονες:
α) Θεσ/νίκη - Σέρρες - ∆ράµα (υπ'αριθµ. 12 Ε.Ο,)
β) Σέρρες - προµαχώνας (υπ'αριθµ. 63 Ο.Ε.)
γ) Μεσορράχη - Αµφίπολη (υπ'αριθµ. 59 Ο.Ε.) και
δ) Θεσ/νίκη - Στρυµόνας - Καβάλα (υπ'αριθµ. 2 Ε.Ο.)
Το εθνικό οδικό δίκτυο έχει συνολικό µήκος περίπου 185
χιλιοµέτρων, είναι ασφαλτοστρωµένο και βρίσκεται γενικά σε
ικανοποιητική κατάσταση. Με πιστώσεις που διατίθενται κατά
καιρούς καταβάλλεται προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωσή του
µε παραλλαγές, διαπλατύνσεις κ.λ.π.
2) Προτάσεις
Περιγράφονται, σε διάφορες αναφορές και έγγραφα, τα έργα
που θα πρέπει να προωθηθούν και να ενταχθούν στο Περιφερειακό
Πρόγραµµα για την βελτίωση του οδικού δικτύου.
Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να προγραµµατισθεί και η
µετατροπή του εντός του Νοµού τµήµατος της εθνικής οδού
Θεσ/νίκης - Σερρών - Προµαχώνα σε αυτοκινητόδρο µο, η οποία
εξυπηρετεί την επικοινωνία της χώρας µας µέσω Προµαχώνα µε τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η δαπάνη που απαιτείται εκτιµάται
σε 15 δισ. δραχ µές.
Ενταξη έ ργων στο ΠΕΠ ΚΕντρικής Μακεδονίας 94-99
Προκειµένου να ολοκληρωθούν και αποδοθούν σε χρήση οι
οδικοί άξονες του Νοµού Σερρών που συνδέουν αυτόν µε την
ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας , πράγµα που θα συµβάλει
αποφασιστικά στην ανάπτυξη του νοµού, και γενικότερα θα
διευκολύνει την διακίνηση προς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
µέσω Προµαχώνα , προτείνεται να ενταχθούν στο ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας 1994-1999 τα εξής έργα:
Α. Ολοκλήρωση έργων εν εκτελέσει (ουρές)
1. Περιαστική πόλεως Σερρών, α' κλάδος
Με υφισταµένη εργολαβία κατασκευάζεται ο α' κλάδος της
περιαστικής πόλεως Σερρών από κόµβο Λευκώνα µέχρι έξοδο προς
∆ράµα συνολικού µήκους 10,319 χλµ. ο οποίος δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθεί πλήρως. Για την ολοκλήρωσή του ήτοι: κατασκευή
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υπολοιπο µένου
τµήµατος
(περίπου
500
µ.),
δύο
τεχνικών
(διασταύρωση µε σιδηροδροµική γραµµή) καθώς και διαµόρφωση
αναγκαιούντων κόµβων µε ηλεκτροφωτισµό, απαιτείται κατ'εκτίµηση
το ποσό των 500 εκατ. δραχµών.
Η µελέτη δηµοπράτησης θα συνταχθεί από την Υπηρεσία µε
βάση υφισταµένη τεχνική µελέτη. Η διαδικασία των απαλλοτριώσεων
βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.
2. Οδικός άξονας Σερρών - Αµφίπολης
Πρόκειται για τον άξονα που θα συνδέσει την υπό κατασκευή
Εγνατία οδό µε τον άξονα Θεσσαλονίκης - Σερρών - Προµαχώνα
µέσω Σερρών συνολικού µήκους 60 χλµ. περίπου .
Με υφιστάµενες εργολαβίες κατασκευάζονται τµήµατα της οδού
πλην όµως για την πλήρη ολοκλήρωση αυτών θα απαιτηθεί η
διάθεση συµπληρωµατικής πίστωσης ως κατωτέρω:
α) Τµήµα Σέρρες - Γάζωρος, χ.θ. 3+000 (κόµβος Τζεβελέκου)
έως χ.θ. 22+000 (κόµβος Γαζώρου).
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 19 χλµ., για την
ολοκλήρωση
του
οποίου
απαιτείται
συµπληρωµατικά
η
ασφαλτόστρωση τµήµατος από χ.θ. 12+700 έως 15+500
(παράκαµψη Πενταπόλεως), η διαµόρφωση κόµβων Ν.Σουλίου,
Αγ.Πνεύµατος - Χρυσού, Τούµπας, ∆αφνουδίου, Αγ.Χριστοφόρου Γαζώρου µε ηλεκτροφωτισµό.
Η απαιτούµενη δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 500 εκατ.
δραχµών.
Η µελέτη δηµοπράτησης θα συνταχθεί από την Υπηρεσία µε
βάση εγκεκρι µένες µελέτες των κόµβων και η διαδικασία
απαλλοτρίωσης προχωράει κανονικά. (στον χάρτη Α.2.α.)
β) Τµήµα Μεσορράχη - Αµφίπολη από χ.θ. 3+000 έως χ.θ.
25+000.
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 22 χλµ. για την
ολοκλήρωση
του
οποίου,
πλέον
των
τµηµάτων
που
κατασκευάζονται µε τρεις εν ενεργεία εργολαβίες, θα απαιτηθεί η
συµπλήρωση των χωµατουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών
εργασιών, η κατασκευή κόµβων µε ηλεκτροφωτισµό, παραλλήλων
δρόµων εξυπηρέτησης. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών
εκτιµάται στο ποσό των 1,5 δις δρχ, Υφίσταται τεχνική µελέτη και
η
διαδικασία
απαλλοτρίωσης
βρίσκεται
στο
στάδιο
της
ολοκλήρωσης. (στον χάρτη Α.2.β.)
γ) Τµήµα Σ.Σ.Αγγίστας - Κορµίστας του οδικού άξονα Σέρρες
- Μεσορράχη - Σ.Σ.Αγγίστας - Ν.Μπάφρα - όρια Νοµού προς
Καβάλα που θα συνδέει τον Νοµό Σερρών µε τον Ν.Καβάλας και
ειδικότερα µε το νέο λιµάνι Καβάλας 21.
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 6,0 χλµ. το
οποίο κατασκευάζεται µε δύο εν ενεργεία εργολαβίες για την
ολοκλήρωση
του
οποίου
απαιτείται
η
συµπλήρωση
των
ασφαλτικών εργασιών και η κατασκευή ενός τεχνικού (κάτω
διάβαση).
Η δαπάνη που απαιτείται ανέρχεται σε 200 εκατ. δρχ. (στον
χάρτη Α.2.γ.)

21

Ï ßäéïò äñüìïò ìðïñåß íá åîõðçñåôÞóåé êáé ôï ËéìÜíé ôçò Áìößðïëçò, üôáí áõôü êáôáóêåõáóôåß,
óýìöùíá ìå ðñïôÜóåéò üëùí ôùí öïñÝùí ôçò ðåñéï÷Þò, ãéá ôï ïðïßï üìùò äåí õðÜñ÷åé áêüìç ðñüâëåøç.
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Β. Νέα έργα
1. Οδικός άξονας Σέρρες - Μεσορράχη - Αµφίπολη
α) Περιαστική οδός, β' κλάδος
Πρόκειται για νέα κατασκευή ολοκληρωµένου κλάδου της
οδού (χωµατουργικά - οδοστρωσία - ασφαλτικά) συνολικού µήκους
10,319 χλµ., η δαπάνη του οποίου εκτι µάται σε 1,5 δις δρχ.
Υφίσταται τεχνική µελέτη και η διαδικασία απαλλοτριώσεων
ολοκληρώνεται σύντοµα.
β) Τµήµα Ν.Ζίχνη - ∆ήµητρα
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 4 χλµ. για την
κατασκευή του οποίου (πλήρη κατασκευή χωµατουργικών οδοστρωσίας - ασφαλτικών - τεχνικών) απαιτείται δαπάνη 400
εκατ. δρχ. Η µελέτη δηµοπράτησης θα συνταχθεί από την
Υπηρεσία . ∆εν υφίστανται απαλλοτριώσεις πλην όµως θα κινηθεί η
διαδικασία µε την κατασκευή του έργου. (Β.1.β.)
γ) Κατασκευή γέφυρας ποταµού Αγγίτη και άνω διάβασης
στην σιδηροδρο µική γραµµή ∆ήµητρας.
Πρόκειται για την κατασκευή δύο τεχνικών, προκειµένου να
δοθεί συνέχεια στον άξονα Σερρών - Μεσορράχης - Αµφίπολης. Η
δαπάνη κατασκευής των παραπάνω τεχνικών εκτιµάται στο ποσό
των 500 εκατ. δρχ. Η ανάθεση κατασκευής θα γίνει µε το σύστηµα
µελέτη - κατασκευή µε βάση προµελέτη των τεχνικών που έχουν
συνταχθεί .
Θέµα απαλλοτριώσεων δεν υφίσταται.
δ) Κατασκευή γέφυρας ποτα µού Στρυµόνα επί της οδού
Σερρών - Νιγρίτας
Πρόκειται για την κατασκευή νέας γέφυρας επί του ποτα µού
Στρυµόνα ανοίγµατος περίπου 250 µ. σε αντικατάσταση
υφισταµένης παλαιάς που δεν εξυπηρετεί τις σηµερινές ανάγκες
κυκλοφορίας, κρίνεται δε αναγκαία προκειµένου να υπάρχει
πλήρης σύνδεση της περιοχής
µε τον άξονα Σερρών Μεσορράχης - Αµφίπολης.
Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, µε βάση υφισταµένη προµελέτη.
Η δαπάνη κατασκευής εκτιµάται σε 500 εκατ. δρχ.
Η διαδικασία απαλλοτριώσεων θα κινηθεί µε την κατασκευή
του έργου.
2. Οδικός άξονας Σέρρες
Ν.Μπάφρα - όρια Ν.Καβάλας

-

Μεσορράχη

-

Σ.Σ.Αγγίστας

-

Πρόκειται για βασικό άξονα που θα συνδέσει τον Ν.Σερρών µε
τον Ν.Καβάλας 22 και ιδιαιτέρως µε το νέο λιµάνι Καβάλας.
Για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η κατασκευή των κάτωθι
τµηµάτων:
α) Τµήµα Μεσορράχη - ΣΣ.Αγγίστας
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 9 χλµ. περίπου για την
κατασκευή του οποίου (πλήρη κατασκευή χωµατουργικών οδοστρωσίας - ασφαλτικών - τεχνικών) απαιτείται ποσό 1 δις δρχ.
Υφίσταται τεχνική µελέτη ενώ η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα
προχωρήσει µε την πρόοδο του έργου.
β) Τµήµα Σ.Σ.Αγγίστας - Κρηνίδα
22

Ï Åìðïñéêüò Óýëëïãïò êáé ôï Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï, êñßíïõí üôé ç áíÜðôõîç ôïõ Íïìïý Óåññþí
åîáñôÜôáé êáôÜ ìåãÜëï ìÝñïò áðü ôçí ïäéêÞ ôïõ, ôïõëÜ÷éóôïí, óýíäåóç ìå ôçí ÊáâÜëá êáé ôçí ÁíáôïëÞ.
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Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 5 χλµ. περίπου για την
κατασκευή του οποίου απαιτείται το ποσό των 500 εκατ. δρχ.
Υφίσταται τεχνική µελέτη και κτηµατολόγι.
γ) Τµήµα Κορµίστα - όρια Ν.Καβάλας
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 6 χλµ. περίπου για την
κατασκευή του οποίου απαιτείται ποσό 500 εκατ. δρχ.
∆εν υφίσταται µελέτη. Η µελέτη βελτίωσης θα συνταχθεί από
την Υπηρεσία. Η διαδικασία απαλλοτριώσεων θα κινηθεί κατά την
πρόοδο του έργου.
3. Οδικός άξονας Γέφυρας Πετριτσίου - όρια Ν.Κιλκίς
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 46 χλµ. που συνδέει την
Θεσσαλονίκη µε τον Προµαχώνα µέσω Κιλκίς και η βελτίωσή του
23
κρίνεται αναγκαία
προκειµένου να εξυπηρετεί τις αυξηµένες
ανάγκες διακίνησης κυρίως εµπορευµάτων προς την Ανατολική
Ευρώπη ως εναλλακτική λύση έναντι του βασικού άξονα
Θεσσαλονίκης - Σέρρες - Προµαχώνα.
Η βελτίωση της οδού συµπεριλαµβάνει και την παράκαµψη
Ν.Πετριτσίου, Βύρωνα, Νεοχώρι, θα απαιτήσει δε συνολικά το
ποσό των 800 εκατ. δρχ. Τµήµατα της οδού έχουν βελτιωθεί . Η
µελέτη δηµοπράτησης του έργου θα συνταχθεί από την Υπηρεσία
και η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα κινηθεί κατά την κατασκευή
του έργου.
Ετσι συνολικά το απιτούµενο ποσό για την συµπήρωση των
εν εκτελέσει έργων (ουρές) ανέρχεται σε 2,7 δισ. δραχµές, των δε
νέων προς κατασκευή έργων σε 6,3 δισ. δραχµές.
Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας 1994-1999.
Προγραµµατισµός έργων ΟΣΕ για το Νοµό Σερρών
Α. Στο πλαίσιο έργων κατασκευής βελτιωτικών παραλλαγών της
γραµµής Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης.
1. Κατασκευή
βελτιωτικής
παραλλαγής
σιδηροδροµικής
γραµµής Χρυσού - Γαζώρου - Μυρρίνης (16 χιλιόµετρα).
Ηδη εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής υποδοµής
(Προϋπολογισµού 1,5 δισ. δραχµών). Στην συνέχεια θα
γίνει η στρώση των νέων γραµµών.
2. Κατασκευή βελτιωτικής παραλλαγής της ειδικής γραµµής
Μουριών - Καστανούσας - Ροδόπολης.
Η κατασκευή υποδοµής πρόκειται να δηµοπρατηθεί.
3. Κατασκευή βελτιωτικής παραλλαγής της ειδικής γραµµής
Μανδράκι - Βυρώνεια.
Η εκπόνηση της µελέτης έχει δηµοπρατηθεί.
Β.
Επέκταση
παρακαµπτηρίων
γραµµών,
αλλαγή
συνδεσ µολογίας και µετατόπιση της Ισόπεδης ∆ιάβασης έξω
από τον χώρο του σταθµού Στρυµόνα (προϋπολογισµός
800.000.000 δρχ.)
Λόγω της σηµασίας του σταθµού Στρυµόνα σαν πύλης της
Ελλάδας προς την Ευρώπη, το έργο αυτό θα υπερδιπλασιάσει

23

ÌåôÜ ôçí ïñéóôéêÞ Üñóç ôïõ åìðÜñãêï Ýíáíôé ôùí Óêïðßùí, åßíáé ðñïöáíÝò üôé ç ïäüò áõôÞ èá
áðïôåëÝóåé óçìáíôéêü ïäéêü Üîïíá ôçò ÄõôéêÞò Åõñþðçò, üôáí áõôü óõìâåß.
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τη χωρητικότητα του σταθµού. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο
µελέτης και σύνταξης τευχών δηµοπράτησης,
Γ. Στο πλαίσιο του έργου νέας σιδηροδροµικής γραµµής
Θεσ/νίκης - Καβάλας - Ξάνθης .
Εχει δηµοπρατηθεί η οικονοµοτεχνική µελέτη της νέας
σιδηροδροµικής σύνδεσης Θεσ/νίκης - Λιµάνι Αµφίπολης
(τσάγεζι ).
∆. Σιδηροδροµική σύνδεση µε το χώρο του προς κατασκευή
αεροδροµίου στην περιοχή Γαζώρου.
Μετά από προκαταρκτικές συζητήσεις το θέµα βρίσκεται στη
διάθεση για προώθηση του έργου από τις αρµόδιες υπηρεσίες
(εκτός ΟΣΕ).

Υδάτινοι βιότοποι
Ο Νοµός Σερρών βρέχεται από τον ηµίκλειστο κόλπο του Ορφανού (Στρυµονικός
κόλπος), στον οποίο εκβάλλει και ο ποταµός Στρυµόνας. Ο Στρυµώνας ποταµός,
µε τα γλυκά του νερά και µε τα φερτά, επηρεάζει τη σύσταση του κόλπου σε άλας.
Τα φερτά υλικά, προσµορφώνουν όλες τις περιοχές του κόλπου µέχρι και την
περιοχή του Σταυρού στο Νοµό Θεσ/νίκης. Στην είσοδό του στην Κερκίνη,
αναπτύσσει ένα τύπο ∆έλτα σαν πέλµα ποδιού, την ∆ελταϊκή πλατφόρµα, σε
έκταση 22 τ. χιλ. είναι διευθετηµένος στο µεγαλύτερο µήκος του µε αναχώµατα.
Το ∆ασαρχείο κατά καιρούς έχει φυτεύσει λεύκες κατά µήκος του ποταµού, που
συγκρατούν και τη δεύτερη κοίτη και χρησιµεύουν για υλοτοµία. Κυρίαρχα είδη
είναι τα γριβάδια, ιταλικά, γουλιανοί. Κατά τη θερινή περίοδο, επειδή οι Βούλγαροι
κρατούν τα νερά του Στρυµόνα για άρδευση, αυτά λιγοστεύουν, µε αποτέλεσµα να
ελαττώνονται τα ψάρια. Επίσης ο Στρυµώνας είναι αποδέκτης όλων των
αποβλήτων (οικιακών, βιοµηχανικών κ.λ.π) όλου του Νοµού δηµιουργώντας
σοβαρό πρόβληµα ρύπανσης.
Από τον κόλπο του Ορφανού και για δύο περίπου χιλιόµετρα, επηρεάζεται ο
ποταµός και τα νερά του του είναι υφάλφυρα γιατί βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τη
θάλασσα. Ετσι, τα νερά είναι ήρεµα και µπαίνουν στον ποταµό ψάρια από τη
θάλασσα. Για τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν στην περιοχή οικισµοί ψαράδων.
Ολα τα αποπλέµατα των καλλιεργειών και τα φάρµακα, των αποχετευτικών
καναλιών.
Στους περισσότερους από τους 68 χειµάρρους του Νοµού µας, εκτελέστηκαν
περίπου 800 τεµάχια πάσης φύσεως έργα π.χ. φράγµατα συνολικού όγκου 25.000
κ.µ και φυτεύτηκαν στις λεκάνες απορροής τους περίπου 2.500.000 δενδρύλια.
Προβλέπεται δε να κατασκευάσουν ακόµη τουλάχιστον 30 τεχνικά έργα όπως
φράγµατα, παράλληλοι τοίχοι, οδοί, διευθετήσεις κοιτών, σε συνδιασµό µε
φυτοκοµική επικάλυψη των .
Οι Χείµαρροι είναι: Νεράϊδας, Κρουσοβείτης, Κουπατσινός, Γκαφούζ, Καστρίου,
Θερµών, Αγίων Αναργύρων, Αµπέλας, οι χείµαρροι του δασικού συµπλέγµατος
Μπέλλες, οι χαραδρώσεις του Στρυµώνα, Τερπνής, Νιγρίτας, Μεγάλου Ρέµµατος,
Σιτοχωρίου, Ιβήρων, Αγόβης, Καστρί, ∆υτ. Τούµπας, Χρυσού, Αγ. Ιωάννου,
Καµενικίων, Λευκώνος, Χριστού, Ρευµάτων, ηηροποτάµου, Ζευγολατιού,
Στρυµονικού, Τριανταφυλλιάς, Καπάτσι, Πατρικίου κ.λ.
Ο Στρυµώνας και ο Αγγίτης τους καλοκαιρινούς µήνες παρουσιάζουν πτώση της
παροχής νερού, λόγω της Εκτεταµένης χρήσης για άρδευση του κάµπου των
Σερρών, Αρδευτική τάφρος Μπέλιτσα έχει σ' όλη την διάρκεια του χρόνου νερό και
καταλήγει στο Στρυµώνα.
Οι Χείµαρροι δέχονται όλα τα απόβλητα και µετά καταλήγουν στον Στρυµώνα, τα
νερά της τάφρου Μπέλιτσας που δέχονται τα λύµµατα της πόλης των Σερρών,
είναι κατάλληλα µόνο για άρδευση. Για τις άλλες χρήσεις θεωρούνται µολυσµένα.
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Στον Ν. Σερρών, µόνο στη ∆.Νιγρίτας θα λειτουργήσει βιολογικός καθαρισµός στις
αρχές του 1995 µε αποδεκτή Χείµαρρο ενώ δηµοπρατήθηκε ο βιολογικός
καθαρισµός του ∆ήµου Σερρών (αποδέκτες Μπέλιτσα) και του ∆ήµου Ν. Ζίχνης.
Μελετούνται οι βιολογικοί καθαρισµοί των ∆ήµων Ηράκλειας και Σιδ/στρου, της
Ηράκλειας µε αποδέκτη διάθεσης τάφρο, σαν του Σιδ/στρου αποδέκτη διάθεσης
είναι ο Κρουσοβίτης.
Ολοι αυτοί είναι δευτεροβάθµιοι, εκτός του ∆ήµου Σερρών που είναι
δευτεροβάθµιος και µερικός τριτοβάθµιος.
Στα Κερδύλλια (µε αποδέκτη τη Πάλασσα) και στην Αµφίπολη (µε το Στρυµώνα)
έγιναν οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, είναι έτοιµος για λειτουργία, αλλά
δεν λειτουργούν διότι δεν έχει κατασκευαστεί ακόµη το δίκτυο υπονόµων των
οικισµών.
Σε πολλούς οικισµούς λειτουργούν συστήµατα βιολογικών καθαρισµών µε
δεξαµηνές σταθεροποίησης, σχετικά ρηχές, όπου τα λύµατα παραµένουν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα και αποικοδοµούνται σε αερόβιες συνθήκες. Αυτοί οι
οικισµοί είναι: Ανω Πορόϊα, Αχινός, Βαµβακόφυτο, Θερµά, Λευκοθέα,
Μαυρόλοφος, Μεσοκώµη, Μεσορράχη, Ν. Σκοπού, Ορεινής, Πεντάπολης,
Σιτοχωρίου, Χαρωπού, Ψυχικού, µε αποδέκτες τους Χειµάρρους.

Προβλήµατα
- Στα ποτάµια δεν υπάρχει ουσιαστικά έλεγχος προστασίας. ∆ηλαδή γίνεται:
α) αλόγιστη αλιεία µε οποιοδήποτε µέσον π.χ. εκρηκτικά, ηλεκτροαλιεία κ.λ.π. σ'
όλο το χρόνο.
β) απρογραµµάτιστες επεµβάσεις ακόµη και στο χρόνο (π.χ. εποχή γέννας).
γ) δεν υπάρχει προγραµµατισµός και έλεγχος για την επόµενη περίοδο. Αν δηλαδή
γίνουν όλα τα εργοστάσια που προβλέπεται, η απόστασή τους θα είναι λίγη από
την κοίτη του Στρυµόνα. Αν δεν κάνουν συστηµατικά βιολογικό καθαρισµό των
λυµµάτων τα εργοστάσια αυτά, θα δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για να αλλοιωθεί
η πανίδα και η χλωρίδα της λίµνης γιατί η αύξηση φωσφορικών και
οργανοφωσφορικών, θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση της υδρόβιας χλωρίδας και
τότε θα δηµιουργηθεί πρόβληµα για το που θα γεννήσουν τα ψάρια.
Στο Στρυµώνα υπάρχει και πρόβληµα ρύπανσης από τα βιοµηχανικά απόβλητα,
αστικά λύµατα και σφαγεία. Στην αρδευτική τάφρο Μπέλιτσας τους καλοκαιρινούς
µήνες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εποχιακών εργοστασίων υπάρχει
µεγάλο πρόβληµα ρύπανσης.
- Η βιοµηχανική περιοχή Σερρών δεν διαθέτει ούτε αποχετευτικό σύστηµα ούτε
βιολογικό καθαρισµό24.
- λόγω πίεσης βοσκής, υπάρχει αδυναµία ολοκληρωµένης διευθέτησης των
χειµάρρων της λεκάνης του Στρυµώνα, µε συνέπεια τα φερτά υλικά να καταλήγουν
στον Στρυµώνα ανεξέλεγκτα, αφού καταστρέφουν και πεδινές εκτάσεις.
∆ρα ανασταλτικά και µακροπρόθεσµα στη συντήρηση του υδροφάρου ορίζοντα
της πεδιάδους και πιέζει οικονοµικά την ανάπτυξη του Νοµού.
- οι περισσότερες κτηνοτροφικές µονάδες διαθέτουν τα απόβλητα (τις
περισσότερες φορές) ή σε υγροποιηµένη κατάσταση απείθειας στους υδάτινους
αποδέκτες ή σε ενδιάµεσους χειµάρρους µε τελικό αποδέκτη το Στρυµώνα.
- από τις 250.000 όρνιθες συστηµατικών πτηνοτροφείων, οι 180.000 βρίσκονται
στην περιοχή του Παγγαίου και συγκεκριµένα στις κοινότητες Πρώτης, Ροδολίβους,
∆όµηρο. Η κόπρος αυτών των µονάδων υγροποιείται και διατίθεται στους
Χειµάρρους µε τελική κατάληψη τον Αγγίτη.
- έχουµε 3.500 χοιροµητέρες και τα απόβλητα τους (υγρά και αυτά) έχουν τους
ίδιους αποδέκτες.
- το ίδιο πρόβληµα µε τα βουστάσια.

24

Å÷åé, üìùò äçìïðñáôçèåß êáé óýíôïìá èá êáôáóêåõáóôåß.
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- πρέπει να λυθεί το πρόβληµα των συνολικών εγκαταστάσεων περιξ και εντός της
πόλης, µε τη δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκου.
- Οι χείµαρροι µε την ταχύτητα που κατεβαίνουν συµπαρασύρουν και τα
φυτοφάρµακα, λιπάσµατα κ.λ.π στον τελικό αποδέκτη, τον Στρυµονικό κόλπο. Λόγω έλλειψης της βλάστησης, έχουµε σηµαντικές µεταβολές και στο µικροκλίµα
των ανωτέρω περιοχών.
- Συγχρόνως η χειµαρρική δραστηριότητα αποστερεί το παραγωγικό έδαφος από
µεγάλες κεκλιµένες επιφάνειες.
- Ενα µέρος του αγροκτήµατος Σερρών (πεδινό), αρδεύεται από τα λύµµατα.
- ∆εν υπάρχει πρακτική νοµοθετική κάλυψη προστασίας από την παράνοµη αλιεία
των υδάτινων συστηµάτων ούτε και συγκεκριµένη υπηρεσία φύλαξης.

Προτάσεις
- Να δηµιουργηθεί φορέας προστασίας και διαχείρισης των ανωτέρω υδάτινων
συστηµάτων, νοµοθετικά καλυµµένος.
- Να κηρυχτούν ειδικής προστασίας και προτεραιότητας οι περιοχές του Αγγίστρου,
Στρυµώνα, Αγγίτη, Κρουσοβίτη, Καστρόλακκου καθώς καθώς και ζώνες
προστασίας σε όλους τους χειµάρρους.
- Ελεγχος διανοµής και χρήσης φυτοφαρµάκων.
- Αµεση λειτουργία των βιολογικών καθαρισµών αστικών περιοχών.
25
- Αναγκαία και άµεση λειτουργία βιολογικού καθαρισµού στη Β.Ι.Π.Ε Σερρών . Να γίνει χωροταξική κατανοµή ισότροπης ανάπτυξης βοσκοτόπων στο Νοµό,
µελέτες και συγκεκριµένα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και εκτίµηση
βοσκοικανότητας των εκτάσεων και Νοµού.
- Βελτίωση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου για τη µείωση των απωλειών που
υπάρχουν.
- εξεύρεση τρόπου ποτίσµατος ώστε να έχουµε τις λιγότερο δυνατές απώλειες.
- έλεγχος των γεωτρήσεων και περιορισµός τους στον αναγκαίο αριθµό, και
αυστηρός έλεγχος που γίνεται σε περιοχή γεωθερµικών πεδίων.
- να υπάρξει ειδική µελέτη παράλληλα µε την κατασκευή του δρόµου και να
προβλέπονται δεξαµενές συλλογής όµβριων υδάτων. Το νερό αυτό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για άρδευση σε προβληµατικές περιοχές. Το ανωτέρω το
προτείνουµε γιατί είναι γνωστό ότι για επιφάνειες 6.000 τ.µ. µπορεί να
εξοικονοµήσει ποσότητα 2.500 κ.µ. ετησίως.
Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις αναδασώσεις και πυρκαγιές.
- Ερευνα και µελέτη φραγµάτων στα ρέµµατα για συλλογή νερού.
- η ρύπανση των νερών του Στρυµώνα που η κατάληξή τους είναι ο κόλπος του
Ορφανού, µπορεί να περιοριστεί όταν:
α) όλες οι βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και διάφορες άλλες µονάδες επεξεργασούν τα
απόβλητά τους µε σύστηµα ώστε να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες Νοµαρχιακές
Αποφάσεις που αφορούν τους αποδέκτες.
β) να κατασκευαστούν αποχετευτικά δίκτυα στους οικισµούς ώστε µετά από
επεξεργασία των λυµάτων να καταλήγουν στους αποδέκτες σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
γ) κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες που υγροποιούν τα απόβλητά τους
να τα επεξεργάζονται µε σύστηµα, ώστε να ανταποκρίνονται στις Ισχύουσες
Νοµαρχιακές Αποφάσεις. Για τις κτηνοτροφικές µονάδες θα γίνουν κτηνοτροφικά
πάρκα. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διαµορφωθούν µε βάση σχέδιο που θα
προβλέπει την ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση και επεξεργασία των
αποβλήτων. Τα κτηνοτηνοτροφικά πάρκα, θα πρέπει να είναι, κατανενηµένα
ιισοβαρώς σε όλο το Ν. Σερρών, ειδικό βάρος στους παραλίµνιους οικισµούς.

25

Ãéá ôï èÝìá áõôü åðéìÝíïõí üëïé ïé öïñåßò ôùí åðåíäõôþí êáé ôùí ïéêïíïìéêþí ðáñáãüíôùí.
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Η περιοχή του Ν. Σερρών είναι προνοµιούχα σε Νερά σε υδάτινους πόρους, οι
∆ήµοι και οι Οικισµοί, υδρεύονται ή από τα νερά των ορεινών περιοχών ή από
αρτεσιανά νερά. Στα πεδινά χωριά κάνουν υδατόπυργους, στην κορυφή των
οποίων αποθηκεύεται αρκετή ποσότητα νερού. Ποιοτικά, τα νερά που παρέχονται
στον πληθυσµό του Νοµού, χαρακτηρίζονται από χηµικής πλευράς κατάλληλα.
Μικροβιολογικά, παρακολουθούνται συνέχεια, γιατι µεταβάλλονται οι συνθήκες
υδροδότησεις των οικισµών. Γενικά, δεν υπάρχει πρόβληµα ποιότητας νερού σε
ανησυχητικό βαθµό, πλην της πόλεως των Σερρών, όπου το νερό έχει µεγάλη
σκληρότητα καθώς και της Νιγρίτας.
Υ∆ΡΕΥΣΗ
Το σύνολο των ∆ήµων και κοινοτήτων υδρεύεται από ΥΠΟΓΕΙΑ και από
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ. Ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας απαντώνται µόνο στον ∆ήµο ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ο οποίος υδρεύεται
από επιφανειακά νερά ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µια τάση στην
ύδρευση παραδοσιακές κλασσικές επιφανειακές πηγές υδροληψίας να
εγκαταλείπονται και να αντικαθίστανται από υπόγεια νερά (γεωτρήσεις). Σαν τέτοιο
παράδειγµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τον ∆ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ όπου η
υδροδότηση από το ρέµα των Αγίων Αναργύρων έχει αντικατασταθεί από ένα
σύνολο γεωτρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό έχουµε µια σωστότερη από Υγειονοµικής σηµασίας
υδροδότηση του πληθυσµού στον Νοµό αλλά από την άλλη πλευρά να
παρουσιάζεται µια όχι σωστή διαχείριση των υπογείων υδάτων από έλλειψη
οργάνωσης και συγχρονισµού.
Ετσι στο σύνολο του πληθυσµού του Νοµού µας σε ποσοστό περίπου 85% να
υδροδοτείται από υπόγεια νερά και το υπόλοιπο 15% από επιφανειακές πηγές.
Ολοι οι ∆ήµοι και οι κοινότητες έχουν ανεξάρτητα συστήµατα υδρεύσεως και µόνον
τέσσερες (4) αξιόλογοι υδρευτικοί σύνδεσµοι λειτουργούν.
Ολα τα νερά είναι ασβεστολιθικά, όχι υψηλής αλατότητας και σε µερικές
περιπτώσεις (πεδιάδα Σερρών), έχουν επίδραση στις λιθολογικές ενότητες,
πλούσια σε νάτριο και ύπαρξη οξυανθρακικού νατρίου, ενώ σε άλλες, έχουµε
επίδραση µαγνησιούχων ή θειϊκών πετρωµάτων. Στο Νότιο τµήµα της Λεκάνης
Σερρών, υπάρχει περιεκτικότητα σε χλώριο και σε καµµιά περίπτωση δεν έχουµε
ανάµειξη µε θαλασσινό νερό. Σε ψευδάργυρο, σίδηρο και µαγγάνιο, παρατηρήθηκε
επιβάρυνση εποχιακού χαρακτήρα. Αναφορικά µε το φθόριο, κυµάνθηκε σε
χαµηλά επίπεδα, πλην του Χαραπού, που πέρασε τα όρια ποσιµότητας.
Υπάρχουν στο Νοµό Σερρών και πολλά θερµά νερά, όπως του Αγγίστρου,
Σιδ/στρου, Θερµών Νιγρίτας, περιοχή Ηράκλειας. Τα τελευταία είναι
ανεκµετάλλευτα26. Η υπόγεια κατεύθυνση που ακολουθούν είναι Σιδ/στρο - Θερµά
και πιθανόν αυτό να επηρεάζει το οικοσύστηµα του κόλπου Ορφανού, µια και τα
θερµά, βρίσκονται κοντά στο κόλπο, επίσης θερµά νερά βρέθηκαν στο Χουµνικό
και γίνονται έρευνες για τον υπολογισµό του θερµοφόρου αυτού στρώµατος. Το
γεωθερµικό πεδίο στην περιοχή Ηράκλειας, έχει έκταση 20.000 στρεµµάτων, ενώ
αντίστοιχα του Σιδ/στρου 12.000 στρέµµατα και της Νιγρίτας 15.000 στρέµµατα,
και το κέντρο του βρίσκεται βόρεια - ανατολικά της Ηράκλειας.

Προτάσεις
- Εκµετάλλευσή τους από τη γεωργία, µε τη δηµιουργία θερµοκηπίων
- Εγκαταστάσεις π.χ. εκτροφής χελιών, πέστροφας
26

Áõôü äåí åßíáé áêñéâÝò, äéüôé Þäç ëåéôïõñãïýí, ðëÞí ôùí èåñìþí éáìáôéêþí ëïõôñþí, êáé èåìïêÞðéá,
ôüóï éäéùôþí, üóï êáé ôùí ßäéùí ôùí Äçìïóõíåôáéñéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí. ÐáñÜëëçëá, ôï ÉÃÌÅ Ý÷åé
åêðïíÞóåé óåéñÜ ìåëåôþí ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôïõ èåìïäõíáìéêïý ðåäßïõ, áëëÜ êáé óýíôïìá ðñüêåéôáé íá
åêðïíçèïýí åñåõíçôéêÝò ìåëÝôåò áðü ôï ÔÅÉ.

115

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

116

- Αξιοποίηση αυτού για τηλεθέρµανση
- Απαγόρευση χρήσης λιπασµάτων27
- Προστασία από κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές βιοµηχανικές µονάδες
- ∆ηµιουργία ιχθυοτροφείων
- Εκµετάλλευση θερµοµεταλλικών νερών.
Από τα ρέοντα ύδατα, συνεχή είναι του Στρυµώνα και του Αγγίτη ποταµού, ενώ
περιοδικά είναι όλων των χειµµάρων. Στο λιθότοπο υπάρχει ένας εθνικής
σηµασίας φράγµα. Εκτός αυτού, υπάρχουν βέβαια και δευτερεύοντα φράγµατα αναβαθµοί στους χειµµάρους, που ανακόπτουν τη χειµαρρικότητά τους. Σαν
τριτεύοντα, θεωρούνται τα δασοπονικά έργα - φράγµατα, στην ορεινή περιοχή των
χειµµάρων,τα οποία είναι η λιθοδόµητα ή από ξηρόκλαδα.
Η λίµνη του Αχινού, το 1952 αποξηράνθηκε και τα νερά της διοχετεύτηκαν στον
κόλπο του Ορφανού. Με την αποξήρανση, χάθηκαν τα υδρόβια της λίµνης και η
περιοχή τώρα, είναι ελώδης. Ελογενείς περιοχές παρατηρούνται τοπικά και σε
πολλά µέρη του Στρυµώνα είχε στις παγγίνες αυτού (δεύτερη κοίτη) είτε στις
τάφρους που είναι έξω από τα αναχώµατα.
Ο Στρυµώνας έχει εκτραπεί δεξιότερα του λιµανιού για νά µη το επιχώνουν οι
φερτές ύλες που κατεβάζει ο ποταµός. Ο Στρυµώνας, είναι από τους λίγους
ποταµούς που κατεβάζει σήµερα 1.000.000 κυβικά µέτρα φερτές ύλες στη Λ.
Κερκίνη, που ήταν παλιά περισσότερες γιατί οι Βούλγαροι δεν είχαν
δεντροφυτεύσεις στα βουνά τους.
Αλλη ελογενής περιοχή είναι η τάφρος του Πεθελινού µε 4 µ. βάθος, που
κατασκευάστηκε το 1932. Το έργο αυτό είχε σχέση µε την αποξήρανση της λίµνης
του Αχινού.
Το 1932 επίσης, µια Αµερικάνικη εταιρεία, έκανε έργα και στη περιοχή Κερκίνης. Η
λίµνη Κερκίνη είναι τεχνιτή και παλιά ήταν έλος. Η εταιρεία αυτή, έκανε έργα στο
κάµπο όλο και έργα διευθετήσεως της περιοχής Στρυµώνα και φυσικά άλλαξε τις
συνθήκες της περιοχής. Βρίσκεται η λίµνη Κερκίνη, στην Επαρχία Σιντικής και σε
υψόµετρο 86,5-32 µέτρα και στάθµη 32-36,5m. Το µέγιστο βάθος της είναι 9 µέτρα
και η επιφάνεια της 70.000 - 75.000 στρέµµατα. Στη λίµνη αυτή πέφτει και ο
χείµαρρος Κερκινίτης. Εχει υδρόβια βλάστηση και η παρόχθια είναι κωνοφόρα,
πλατύφυλλα, θάµνοι.
Τα ψάρια που κυριαρχούν είναι:
- Κυπρίνος ή γριβάδι ή σαλώνι
- Χέλι
- Γουλιανός
- Καράσιος ή πεταλούδα
- Πλατίτσα
- Κέφαλος
Αµφίβια
- Πράσινος βάτραχος
- Ερυθρός βάτραχος
Πτηνά
- Τσικνιάς
- Ερωδιός ή Λευκός
- Κιρκίρι
- Πρασινοκεφαλόπαπια
- Κορµοράνος
- Λαγγόνα
- Αγριοπελεκάνος
27
Åßíáé áäýíáôç ç áðáãüñåõóç ôçò ÷ñÞóçò ôùí ëéðáóìÜôùí, äåäïìÝíïõ üôé èá åðéâÜñõíå õðÝñìåôñá ôçí
áðüäïóç ôùí êáëëéåñãåéþí, ìå Üìåóï áíôßêôõðï ôï åéóüäçìá ôùí áãñïôþí. Áíôß áõôïý, Ý÷åé ðñïôáèåß áðü
ôï ÃÅÙÔÅ ç äçìéïõñãßá åéäéêÞò õðçñåóßáò ðïõ íá ðáñÝ÷åé ãíùìáôåýóåéò ëßðáíóçò, þóôå íá ìç
ãßíåôáé êáôÜ÷ñçóç ëéðáóìÜôùí.
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- Χουλιακός
- Κουνοπάπι
- Μαυρόγλαρος
- Πελαργός
∆ιερχόµενα
- Σκουφοβουτηχτάρα
- Μανοβουτηχτάρα
- Χοδοπελεκάνος
- Πορφυροτσικνιάς
- Λευκοτσικνιάς
- Νυχτοκόρακας
- Κανοµουγκάνα
- Χαλκόκοτα
- Βαλτοπάπια
- Καλαµόκιρκος
- Τσίφτης
- Νεροκατσέλα
- Νεροπουλάδα
- ∆αλαρίδα
- Καληµάνα
- Ποταµοσφυριχτής
- Σκολοπανίδα ή κοινή
- Μαυρότρυγγες
- Καλίδρις ή άλπειος
- Καλαµοκανάς
- Νεροχελίδονο
- Ασηµόγλαρος
- Καστανοκεφαλόγλαρος
- Ποταµογλάρονο
Ερπετά
- Νεροφίδα
Θηλαστικά
- Νεροπόντικας
- Ασβός ή Τροχός
- Ποτοαµόσκυλος
Λοιπά
- Φίδι
- Κόκκινος σκώληξ
Από τη γέφυρα Πετριτσίου µέχρι τη λίµνη Κερκίνη, ο ποταµός Στρυµώνας
διευθετήθηκε. Αυτό είχε σαν συνέπεια να χαθούν τα µαλάκια και όσοι οργανισµοί
τρεφότανε µε νερό. Τα υδρόβια µε τη σειρά τους, επειδή στερήθηκαν την τροφή
τους (τα µαλάκια), ψόφησαν. Ερχότανε πουλιά, τρώγανε τα ψόφια ψάρια και
πάθαιναν αλλαντίαση. Με τον καιρό, το πρόβληµα ξεπεράστηκε και η ισορροπία
του βιοτόπου της λίµνης επανήλθε.
Η λίµνη Κερκίνη έχει πολλαπλές λειτουργίες. Πρέπει να ανταποκρίνεται
ταυτόχρονα στις ανάγκες αρδεύσεων, αντιπληµµυρικής προστασίας, χώρος
παραγωγής αλιευµάτων και φυσικά ως υγρότοπος. Οι λειτουργίες αυτές βρίσκονται
σε αλληλεξάρτηση.
Ο υγρότοπος της Λ. Κερκίνης, µε την υπ' αρ. 66272/25-6-93 ΚΥΑ οριοθετήθηκε και
προβλέπονται µέτρα προστασίας του.
Σήµερα η λίµνη έχει µια πλούσια Ορνιθοπανίδα και µε τον χρήζοντα προστασίας
Αργυροπελακάνο.
Η Λίµνη Κερκίνη σε συνδυασµό µε τα δύο ορεινά συγκροτήµατα που την
περιβάλλουν, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον που ενισχύεται µε την
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ύπαρξη µεγάλης έκτασης µε νούφαρα καθώς και της τελευταίας οµάδας
βουβαλιών όχι µόνο στο Νοµό, αλλά και ευρύτερα στον Ελλαδικό χώρο.

Προβλήµατα
Τα φερτά µείωσαν την υδατοχωρητικότητα της Λ. Κερκίνης. Με συνέπεια να
έχουµε µείωση της απαιτούµενης ποσότητας νερού προς άρδευση και ορατό
κίνδυνο, σε το περίπου χρόνια, αν δεν ληθούν τα προβλήµατα, να µην υφίσταται η
ίδια η Λίµνη.
- ανεξέλεκτη διάθεση αστικών λυµάτων και εγκαταστάσεων γεωργοκτηνοτροφικών
µονάδων κοντά στη λίµνη.
- γίνεται παράνοµη υλοτοµία υδροχαρών δασών
- παράνοµη εκχέρσωση, θήρα
- αδυναµία ανανέωσης της βλάστησης λόγω αυξοµείωσης της στάθµης
- απειλείται ο εναποµείνας πληθυσµός βουβαλιών µε εξαφάνιση λόγω έλλειψης
ευεργετικών προϋποθέσεων για τη συνέχιση ύπαρξης τους.
- ∆εν γνωρίζουµε την ποιότητα του νερού που φθάνει στο Ελληνικό έδαφος από τη
βουλγαρία.
- Τα παραλίµνια χωριά ανατολικά της Λίµνης, έχουν ήδη πρόβληµα σοβαρό διότι
βρίσκονται κάτω από τη στάθµη της Λίµνης.
- Το ρήγµα της Σερβοµακεδονικής ζώνης εντοπίζεται στη Λ. Κερκίνη.
- ∆εν υπάρχει µελέτη αντιµετώπισης πληµµυρικού κύµατος, σε περίπτωση
υποχώρησης των αναχωµάτων.
- Να γίνει απαλλοτρίωση των χωραφιών πλησίον της Λίµνης.
- Υπάρχει πρόβληµα διαχείρισης της λίµνης και φύλαξη αυτής καθώς και ανάγκη
βελτίωσης της οριοθέτησης µε όλα τα συνακόλουθα προβλήµατα.

Προτάσεις για Λ. Κερκίνη
- Σύνταξη κανονισµού διαχείρισης της Λίµνης και άµεση ίδρυση φορέα διαχείρισης
του οικοσυστήµατος της Λ. Κερκίνης που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α 66272/93.
- προώθηση διακριτικής συµφωνίας µε Βουλγαρία για τη διαχείριση και τον έλεγχο
της ποιότητας και της ποσότητας των νερών του Στρυµώνα.
- µέτρα για την διατήρηση των βουβαλιών
- διαχειριστικά µέτρα για τους καλαµιώνες και επανακάµψει του δάσους
- συνθήκες ώστε να δηµιουργηθούν βιότοπους για εισαγωγή ενδηµικών εκτος και
επαναφορά εξαφανισµένων παρυδάτιων ειδών.
- άµεση περίφραξη του δάσους κατά µήκους του Στρυµώνα µέχρι τον Προµαχώνα.
- κατασκευή σταύλου ανόδου ψαριών στο φράγµα ώστε να ανεβαίνουν στη Λίµνη.
- ρύθµιση µικρής ροής κατά τους µήνες του καλοκαιριού, για αποφυγή δηµιουργίας
αναερόβιων συνθηκών.
- Ηδη υπάρχουν προτάσεις
α) για ανύψωση αναχωµάτων στη Λ. Κερκίνη
γ) για διευθέτηση του κατάντι ρου του Στρυµώνα [περιοχή πρώην λίµνης Αχινού Μαυροθάλασσας (αναχώµατα) και διάνοιξη των στενών της Αµφίπολης].
γ) κατακράτηση των φερτών υλών έναντι της Λίµνης
- Πιστεύουµε όµως ότι πρέπει να γίνει µελέτη διεπιστηµονικού χαρακτήρα, ώστε να
µελετηθεί η λίµνη Κερκίνη µε την διπλοί ιδιότητά της, το ίδιο σηµαντικές και οι δύο
για την ύπαρξη του Νοµού. Θα πρέπει δηλαδή να µελετηθεί η λίµνη
α) σαν σηµαντικός υγρότοπος
β) σαν ταµιευτήρας νερού και σαν αντιπληµµυρικό έργο.
Αρδευση
Η γεωργική γη είναι 1.606.000 στρέµµατα.
Το υδάτινο δυναµικό καλύπτει τις ανάγκες σε νερό για πότισµα όλης της ζώνης
που βρίσκεται κάτω από την υψοµετρική καµπύλη των 50µ. (δηλ. 1.100.000
στρέµµατα).
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Υπάρχουν τα αρδευτικά δίκτυα
α) Σιδ/στρου εκτάσεως 85.000 στρ. µε σύστηµα υπογείων σωληνώσεων και η
άρδευση γίνεται διά κατεονισµού. Κατασκευάστηκαν 7 αντλιοστάσια.
β) Αρδευτικό δίκτυο Στρυµονικού - ∆ηµητριτσίου εκτάσεως 60.000 στρεµµάτων. Η
άρδευση γίνεται για κατεονισµού και έχει 8 αντλιοστάσια.
Μελετήθηκαν
α) αρδευτικό Παραλίµνιο - Πεθελινό εκτάσεως 123.000 στρεµ.
β) ο εγκυβωτισµός του ποταµού Στρυµώνα στην περιοχή της τέως λίµνης Αχινού.
γ) προβλέπεται η εδαφοβελτίωση 58.000 στρεµ. της περιοχής Μεγαλοχώρι Χρυσοχώραφα. Ολα τα δίχτυα που θα λειτουργήσουν µε κατειονισµό, θα
εργάζονται αυτόµατα µέσω εντολών που θα δίνει το κτίριο τηλελέγχου, σύµφωνα
µε τις ανάγκες νερού. Το κτίριο τηλελέγχου κατασκευάστηκε στην περιοχή Χριστός
και θα είναι ο γενικός ρυθµιστείς των αναγκών άρδευσης της πεδιάδος Σερρών. Τα
αντλιοστάσια τροφοδοτούνται µε νερό τα µεν περιοχές Σιδ/στρου µε τη διώρυγα 2
κ που υδροδοτείται από την υδροληψία ΥΙ στον άνω ρου του Στρυµώνα. Τα
αντλιοστάσια της περιοχής ∆ηµητριτσίου, Νιγρίτας Φλάµπορου, από την διώρυγα
ΣΚ που ξεκινά απ' ευθείας από τη λίµνη.
Το υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο θα υδροδοτείται από την διώρυγα ΣΚ. ∆εν έχει
µελετηθεί η αξιοποίηση του παλιού δικτύου (έκταση 170.000 στρεµ.) άρδευσης
σύµφωνα µε τις νέες µεθόδους καταιονισµού. Οι ανάγκες άρδευσης ικανοποιούνται
µέσω της νότιας τάφρου που παίρνει νερό από τη λίµνη Κερκίνη.
Το σύστηµα των συλλεκτηρίων τάφρων των στρουγγισµάτων άλλοτε εκβάλει στον
ποταµό Στρυµώνα.

Προβλήµατα άρδευσης
1) τα κανάλια άρδευσης έχουν απώλεια νερού και οι τάφρος δεν είναι
επενδεδεµενες και περνάνε τα φυτοφάρµακα στο έδαφος.
2) ∆εν καλύπτουν όλο το Νοµό Σερρών.
3) ∆εν γίνεται σωστή και προγραµµατισµένη χρήση του νερού άρδευσης σε
γεωργικές καλλιέργειες σύµφωνα µε την αγροτική πολιτική του Υπουργείου.
4) Παράνοµη και καταχρηστική χρήση του νερού για άρδευση από κτηνοτροφικές
µονάδες και βυρσοδεψεία.

Προτάσεις
- Να επενδυθούν οι διώρυγες και οι τάφροι, εάν είναι δυνατόν µε φυσικά υλικά.
- Προγραµµατισµός και τήρηση των κανόνων χρήσης, σε ετήσια βάση.
- Ορθολογική ρύθµιση της χρήσης του νερού από κτηνοτροφικές και λοιπές
µονάδες (π.χ. βιολογικός καθαρισµός).
∆ΑΣΗ
Στις δασικές εκτάσεις διακρίνονται δύο διαπλάσεις
1) DUHLSILVA διάπλαση αειφύλλων σκληροφύλλων, πλατυφύλλων
2) ADOTATISILVA διάπλαση φυλλοβολούντων κατά το χειµώνα πλατυφύλλων.
Στην πρώτη κατηγορία διακρίνουµε τη φυτοκοινωνική ένωση του πρίνου
(QUEROETUA OUSSIVEHS) και στην δεύτερη την φυτοκοινωνική ένωση
πλατυφύλλου ορυός (OUEPOETUN OUHPEPTA) και της οξυάς (ALOUS
SILVLTIULE).
Στην πρώτη ένωση έχουµε τα είδη:
OUERUUS
Η δασική αποβλάστηση αποτελείται από διάφορα είδη Αγροστώση - Ψυχανθή και
Σύνθετα. Επίσης συναντούµε:
τη φτέρη (RTETIUS AORULIHL)
τον βάτο
αγριοτριανταφυλλιά
κισσό
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τσουκνίδα
Τα υψηλά παραγωγικά δάση εκτείνονται:
α) Κατά µήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων και είναι
1) Το ∆ασικό σύµπλεγµα Κερκίνης (Μπέλες)
2) Το ∆ασικό σύµπλεγµα Αχλαδοχωρίου - Αγγίστρου
3) Το ∆ασικό σύµπλεγµα Λαϊλιά Σερρών
4) Το ∆ασικό σύµπλεγµα όρους Βροντούς Σερρών
Τα ∆ασικά είδη που επικρατούν κυρίως η οξυά, ∆ασική Πεύκη, όρος
Β) Στα ∆υτικά & Νότια όρια του Νοµού Σερρών, όρια Κιλκίς - Θεσ/νίκης είναι: 1) Το
∆ασικό σύµπλεγµα Μουσίων όρους περιοχής Σιδηροκάστρου
2) Το ∆ασικό σύµπλεγµα Νιγρίτας - Νικόκλειας - Καλοκάστρου
3) Το ∆ασικό σύµπλεγµα Καστανοχωρίου - Κερδυλλίου όρους.
Γ) Κατά µήκος του ποταµού Στρυµώνα φύονται οι τεχνιτοί λευκώνες.
Πιθανή εκµετάλλευση χερσαίων βιοτόπων
Στο Νοµό Σερρών βγάζουµε τεχνητή ξυλεία οξυάς (βουβά, στρογγύλια, σχίζες α
και β, καυσόξυλα). Επίσης και καυσόξυλα δρυός.
Από τα προϊόντα αυτά ικανοποιούνται οι ανάγκες σε καύσιµο και τα υπόλοιπα
πηγαίνουν στο εµπόριο.
Η βοσκή των ζώων γίνεται στην φυτοκοινωνική ένωση σκληροφύλλων αειφύλλων
πλατυφύλλων ή σε χαρτολειβαδικές εκτάσεις.
Η µελισσοκοµία απαντάται στο Νοµό Σερρών.
Οσον αφορά τα ζώα που συναντούµε:
Στα µεν ψηλότερα τον αγριόχοιρο, το ζαρκάδι και τα γεράκια στα δε χαµηλώτερα
λαγούς, πέρδικες, λύκους. Το ζαρκάδι πρέπει να προστατευτεί.
Ο Λαϊλιάς έχει µια περιοχή που χαρακτηρίστηκε διατηρητέα. Αµέσως µετά τη
χιονοδροµική πίστα, υπάρχει σφαγνώνας. Ο σφαγνώνας είναι µια περιοχή όπου τα
φυτά έχουν καλυφθεί από την τόρβη (λάσπη) εκατοµµυρίων χρόνων. Αν γίνει µια
τοµή, βρίσκουµε γύρη εκατοµµυρίων χρόνων. Είναι τόσο σηµαντικό που µπορει να
θεωρηθεί η περιοχή σαν µουσείο.
Το τεχνητό δάσος Σέρρες - Χρυσοπηγή από τραχεία πεύκη, χαρακτηρίστηκε ως
προστατευτικό δάσος για την λεκάνη απορροής των χειµάρρων. Επίσης
προστατευταία χαρακτηρίστηκε και η συνολική υδρολογική λεκάνη των χειµάρρων
πόλεως Σερρών για την καθιέρωση ήπιων µορφών χρήσης γης (π.χ. απαγόρευση
υλοτοµιών, επεµβάσεων στην χλωρίδα που την περιορίζουν, οικοδοµικών
δραστηριοτήτων, υποχρέωση αναδασώσεων µε βαθύριζα είδη κ.λ.π).

Προβλήµατα
Η άγρια πανίδα δεν προστατεύεται. ∆εν γίνεται έλεγχος της χρήσεως δηλητηρίων
π.χ. για να σκοτώσουν ένα σκυλί, ρίχνουν στρυχνίνη που είναι ισχυρό δηλητήριο.
Αλλά εκτός από τα επιβλαβή που σκοτώνονται, δηµιουργείται προϋπόθεση να
σκοτωθούν και ωφέλιµα. Ο νόµος βέβαια κάτι τέτοιο το απαγορεύει αλλά αυτό δεν
παύει να γίνεται.
Για να προστατευτεί ή πανίδα πρέπει:
1) Να προστατευτούν όλα τα ενδηµικά είδη. Εγινε καταγραφή, αλλά να εφαρµοστεί
η µελέτη σε συνεργασία ∆ασικών Υπηρεσιών και Κυνηγετικών συλλόγων.
2) Να µη τα µολύνουµε γενετικώς.
3) Αλόγιστη χρήση κυνηγιού. ∆εν γίνεται έλεγχος και έχουµε παράνοµο κυνηγοί.
Πρέπει να γίνει προσπάθεια επιµόρφωσης κυνηγού ώστε να γίνουν οι ίδιοι
προστάτες.
4) Γίνεται εµπόριο θηράµατος.
5) Ο χώρος έξω από τις καλλιέργειες που είναι εγκαταλειµµένος, να
επαναγκατασταθεί ώστε να υπάρξουν ξανά θηράµατα.
∆εν γίνεται έλεγχος στην εκµετάλλευση της χλωρίδας π.χ. το τσάι του βουνού και
το σαλέπι αρχίζουν να εξαφανίζονται.
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Υπάρχει πρόβληµα µικρών οργανισµών όπως τα σαλιγκάρια που άρχισαν να
εξαφανίζονται. Γίνεται εκµετάλλευση σκαντζόχοιρου και χελώνας (από Γερµανούς).
∆εν υπάρχει καµιά προστασία, θα πρέπει επίσης µέσα στο δάσος να απαγορευτεί
να πετούν σκουπίδια, κονσερβοκούτια, λάδια καµένα (υπολογίστηκε ότι 1 λίτρο
καµένο λάδι καταστρέφει 15.000 λίτρα νερού). Να δοθεί κίνητρο στους γεωργούς
για να αφήνουν µια λωρίδα της ακαλλιέργητη και ν' απαγορεύουν το κάψιµο των
καλαµιών, γιατί και αιτία πυρκαγιών γίνεται αλλά και εξαφανίζει πολλούς
οργανισµούς. Επίσης να προστατευτούν οι φυσικοί φράχτες.
- Υπερβολικό δασικό οδικό δίκτυο
- η ακαθάριστη µορφή διαχείρισης του χιονοδροµικού κέντρου Λαϊλιά
- αυξανόµενες πιέσεις και βλέψεις για χιονοδροµικές πίστες και ξενοδοχεία στο
Λαϊλιά.
- η αναξέλεγκτη απόλειψη σπάνιων ειδών µικροχλωρίδας, καταστρέφει το απόθεµα
και την ποικιλότητα των ειδών.
- η οργάνωση αγώνων αντοχής (µοτο- κρός) διαταράσσει την ισορροπία της
πανίδας.
- οι αναδασώσεις µε ταχυοζή είδη µόνο λεύκες, δηµιουργεί µονοκαλλιέργειες και
ανατροπή των πολλαπλών χρήσεων π.χ. µελισσοκοµία.
- µονοκαλλιέργειες µε κωνοφόρα σε αναδασωτέες εκτάσεις, παρατείνει και αυξάνει
την ευφλεκτότητα των δασικών εκτάσεων.
- δεν έχουν καταγραφεί τα µνηµεία της Φύσης µε σπάνια και ενδηµικά είδη.
- δεν αξιοποιήθηκε ο σφαγνώνας του Λαϊλιά για προβολή και ενηµέρωση του
κοινού για τη σηµαντικότητά του.
∆εν έχουν καταγραφεί τα φυσικά τοπία.

Προτάσεις για Λαϊλιά
1) αισθητικό δάσος µε παράλληλη διευθέτηση των δραστηριοτήτων τόσο ξηλευσής
όσο και των άλλων δουλειών και την οργάνωσή του σε µορφή ενιαίας διαχείρισης.
2) Εγκατάλειψη επέκτασης χιονοδροµικής πίστας.
3) βελτίωση λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.
4) ανάπτυξη προγραµµάτων ορεινού τουρισµού και
ανάπτυξη προγραµµάτων περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.
5) µονοπάτια.
6) βελτίωση δρόµων για ζώνες δρόµου αντοχής (σκι)

Προτάσεις γενικές
7) καταγραφή φυσικών τοπίων και οριοθέτησης σε όλα τα εδαφικά συµπλέγµατα.
8) καταγραφή - τεκµηρίωση µνηµείων της φύσης.
9) καταγραφή - τεκµηρίωση της χλωρίδας και πανίδας του Νοµού.
10) δέσµευση περιβαλλοντικοί επιπτώσεων για κατασκευές και διανοίξεις δροµών
και λοιπών έργων και της δασικής υπηρεσίας.
Παγγαίο
- είναι κηρυγµένος ως αρχαιολογικός χώρος
- έχει δάσος από ελάτη και οξεία και καστανιά,
- ορυχεία χρυσού, λατοµεία µαρµάρου και αδρανών υλικών
- δύο καταφύγια ορειβατικού (Ροδολίβος - Πρώτη)
- µοναστήρια (Ανάπτυξης, Ευκοσ.)
- παλιούς εγκαταλειµµένους οικισµούς (Μεσολακιά)
.

Προβλήµατα
- δηµιουργών πρόβληµα τα λατοµεία
- πολλές διανοίξεις δρόµων και ο τρόπος κατασκευής τους απαράδεκτος.
- πυρκαγιές
- παράνοµες ανασκαφές
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- λαθροθηρία, λαθρουλοτοµία
- πρέπει να γίνει διευθέτηση χειµάρρων.

Προτάσεις για Παγγαίο
- κήρυξη του Παγγαίου ως ιστορικού - αρχαιολογικού µνηµείου της Φύσης
- αποµάκρυνση λειτουργούντων λατοµείων και εγκαταστάσεων συναφών
- να γίνει µελέτη αξιοποίηση του και ανάδειξη Ιστορικού - φυσικού στοιχείων του
Παγγαίου
- µονοπάτια
- καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας
Κρούσια - Μπέλλες - Κερδύλλια - Μενοίκιο

Προτάσεις
- ∆ηµιουργία διεθνών µονοπατιών και βελτίωση των υπαρχόντων.
- Περιβαλλοντική κάλυψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων, (κατασκευές δρόµων
κ.λ.π).
- Απογραφή χλωρίδας - πανίδας και φυσικών µνηµείων.
- Καθιέρωση ήπιας µορφής διαχείρισης.
- Περιορισµός κυνηγιού και βοσκής.
- Κήρυξη των υπαρχόντων παλιών οικισµών ως παραδοσιακούς και προώθησης
τους ως θερινή κατοικία.
- ∆ηµιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στο Μενοίκιο καθώς και χιονοδροµικής πίστας
πολλαπλών χρήσεων.
Κλιµατολογικοί : Εδαφικοί Χλωριστικοί
1. Υπάρχει µια ποικιλία κλίµατος από το Μεσογειακό µέχρι το Μεσευρωπαϊκό
(Λαϊλιάς).
2. Η µορφολογία του εδάφους είναι ήπια σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του Νοµού.
3. Λόγω της ποικιλότητας του κλίµατος υπάρχει και µια ποικιλότητα στην
βλάστηση.
4. Ποικιλότης υδροβίου και ελοβίου βλαστήσεις λίµνες, ποτάµια, θάλασσα. 1. Για
θηροµατοπονία
α. Εκτροφεία θηραµάτων χρυσοπηγής Σερρών µε σύγχρονα µέσα παραγωγής και
κατάλληλο προσωπικό.
β. Ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή Σερρών 246.000 στρέµµατα από όπου τα
70.000 είναι µέσα στον Λαϊλιά.
γ. Επιστηµονικό προσωπικό µε εµπειρία σε θέµατα θήρας και αλιείας πλέον της
πενταετίας.
δ. Υπαρξη 30 θηροφυλάκων όλοι απόφοιτοι Σχολής θηροφυλάκων.
2. Για την αλιεία
α. ∆ιαχείριση ρεµµάτων Λαϊλιά και Αγγίστρου.
β. Υπαρξη µελέτης ιδρύσεως Κυπρινογεννετικού σταθµού στη Κερκίνη.
γ. Υπαρξη ιδιωτικών εκτροφείων πέστροφας, κυπρίνου.
δ. Πλούσιο υδάτινο σύστηµα Στρυµώνας κανάλια, παραπόταµοι, διώρυγες.
στ) Η λίµνη Κερκίνη.
Ποικιλία θηράµατος που δεν υπάρχει σε πολλούς Νοµούς της χώρας µας όπως η
πεδινή πέρδικα, ο (υβρίνος) φασιανός και τα υδρόβια από τα φτερωτά θηράµατα.
Η γειτονία µε την πόλη της Θεσσαλονίκης όπου υπάρχουν τα ανώτατα πνευµατικά
και ερευνητικά ιδρύµατα µε τα οποία µπορεί να γίνει άριστη συνεργασία. Επίσης
µπορούν να αντιµετωπιστούν άµεσα τεχνικά και παθολογικά προβλήµατα.
Υπάρχουν 25 καταφύγια θηραµάτων σ' όλο τον νοµό όπου δεν έγινε καµιά
βελτίωση.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΑ
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1) Κτηνοτροφία
Στο Νοµό Σερρών εκτρέφονται βοοειδή και αιγοπρόβατα για παραγωγή κρέατος
και γάλακτος. Επίσης, πέριξ της λίµνης Κερκίνης και σ' όλες τις βαλτώδεις
περιοχές έχουµε ελευθέρας βοσκής αιγοπρόβατα και βοοειδή.
Υπάρχουν στην περιοχή, σφαγεία ευρείας και τοπικής καταναλώσεως,
πτηνοσφαγεία µεγάλες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις (βουστάσια, χοιροστάσια,
κτηνοτροφεία), βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής ζωο/κών προϊόντων
(εργοστάσια γάλακτος αλλαντοποιεία, τυρ/φεία κ.λ.π.). Αλλά και µέσα σε όλους
τους οικισµούς του Νοµού, υπάρχουν εγκαταστηµένες µονάδες ζώων. Από αυτές,
τα Ποιµνιοστάσια προϋπήρχαν, τα βουστάσια εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 10 - 15
χρόνια. Η εγκατάσταση αυτή ακολούθησε πολλούς δρόµους. Αλλοι πήραν άδεια
οικοσίτου κτηνοτροφίας (επιτρεπόµενα ζώα µέχρι τέσσερα) και πολλαπλασίασαν
τον αριθµό τους. Αλλοι δεν πήραν καµµιά άδεια και εγκατέστησαν στάβλους και
άλλοι έκτισαν κάποια αποθήκη την οποία µετέτρεψαν σε σταύλο. Η παρουσία
αυτόν των µονάδων µέσα στους οικισµούς, έχει δυσµενείς επιδράσεις σε βάρος
της ∆ηµόσιας υγείας (κοπριές, ούρα, ακάθαρτα νερά). Αλλά και οι άλλες
µεγαλύτερες µονάδες (σφαγεία, χοιροτροφικές
µονάδες, βουστάσια), µε τ' απόβλητα, δηµιουργούν πρόβληµα περιβάλλοντος

Προτάσεις:
Τα ποιµνιοστάσια πρέπει να εγκατασταθούν οπωσδήποτε εκτός των οικισµών και
µάλιστα να καθαριστούν χώρος κατά οµάδα οικισµών τεκτηνοπτηνοτροφικά
πάρκα. Επίσης και οι βοοτροφικές µονάδες, να µεταφερθούν έξω από τους
οικισµούς. Για την κατασκευή των απαιτούµενων χτισµάτων να χορηγηθούν
µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆ιαφορετικά, οι µένοντες στους οικισµούς, να εφαρµόζουν
πιστά τους κανονισµούς υγιεινής διατήρησης των χώρων αυτών.
Οι παραπάνω χώροι, θα διαµορφωθούν µε βάση σχέδιο που θα προβλέπει την
ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση ούρων και κοπριάς.
Αλιεία
Η αλιεία στο Νοµό Σερρών γίνεται κατά πρώτο λόγω στην λίµνη Κερκίνη και µετά
στους ποταµούς Στρυµώνα και Αγγίτη, στη κύρια διώρυγα του αρδευτικού δικτύου,
στην τάφρο Μπέλιτσα, στη ∆υτική και Νότια Τάφρο και στη τάφρο των
Χρυσοχωράφων.
Ιχθυοτροφεία λειτουργούν ένα στο Συν/σµό Αγίου Ιωάννου του ∆ήµου Σερρών, µε
καλλιέργεια πέστροφας, ένα στη θέση Παληολειβάδα στην περιοχή Κοινότητας
Αγγίστας µε γριβάδια που αναπτύσσονται µέσα σε µια παλιά κοίτη του ποταµού
Αγγίτη και τέλος στα "δάνεια" της Βαµβακούσας µε γριβάδια επίσης που
βρίσκονται στο ∆υτικό ανάχωµα του ποταµού Στρυµώνα. Κυρίως µε την αλιεία
ασχολούνται οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται γύρω από την Κερκίνη οι
κάτοικοι του Νοµού που έχουν το κύριο εισόδηµά τους.
Από την αλιεία, ανέρχονται σε 200 περίπου οι απασχολούµενοι και είναι κάτοικοι
κυρίως
των
Κοινοτήτων
Κερκίνης,
Λιθοτόπου,
Λιµνοχωρίου
και
Χρυσοχωράφων.Υπάρχουν όµως και πολύ άλλοι που ασχολούνται µε την αλιεία
περιοδικά και όταν δεν έχουν γεωργικές ασχολίες.
Η ετήσια παραγωγή συνολικά στο Νοµό κυµαίνεται γύρω στους 400 τόνους,
προβλέπεται όµως να ανέλθει, εφ' όσον σταθεροποιείται η λίµνη Κερκίνη σε
µεγαλύτερη στάθµη νερού, µετά την ολοκλήρωση του νέου φράγµατος και των
προστατευτικών αναχωµάτων (µεγίστη στάθµη +37).
ΣΦΑΓΕΙΑ
Σφαγεία Σερρών
Σιδ/στρου βελτίωση
Ν. Σκοπού βελτίωση
Νιγρίτα - άρση
Ηράκλεια - άρση

123

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

124

Κρεσέρ - αξιοποίηση
13 Στέγαστρα Σφαγής στον Νοµό
1) Πεντάπολη άρση
2) Ν. Πετρίτσι άρση
3) Στρυµονικό άρση
4) Μαυροθάλασσα άρση
5) Καρπερή άρση
6) ∆ραβίσκο άρση
7) Αγ. Πνεύµα
8) Αλιστράτη άρση µετά την λειτουργία Ν. Ζίχνης
9) Παλαιοκώµη άρση µετά την λειτουργία Ν. Ζίχνης
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
Ωοσκοπικά κέντρα 70.000 αυγά/h

Προτάσεις:
Στο Νοµό Σερρών, δεν υπάρχει Υπηρεσία αλιείας και τα θέµατα της αλιείας έχουν
ανατεθεί στη ∆/νση Γεωργίας. Η Υπηρεσία για να ανταποκριθεί όσο µπορεί
καλύτερα στα θέµατα αλιείας βοηθείται από την εποπτεία αλιείας Θεσ/νίκης (όπου
και υπάγεται ο Νοµός Σερρών). Πρέπει να συσταθεί Υπηρεσία Αλιείας γιατί
υπάρχει αντικείµενο.
Επίσης ο αλιευτικός κώδικας δεν καθορίζει ποιος πρέπει να κάνει την
αστυνόµευση για τη καλή εφαρµογή του και τη σύλληψη ή δίωξη των
παρανοµούντων (αλιεία σε περίοδο απαγορεύσεως, µικρά ψάρια, µη
επιτρεπόµενα αλιευτικά εργαλεία κ.λ.π).
Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης των υδάτων των ποταµών
Στρυµώνα, Αγγίτη και Μπέλιτσα.
Εχει παρατηρηθεί µαζική καταστροφή ψαριών, όταν καθορίζονται τα µηχανήµατα
των βιοµηχανιών τοµατοπολτού και πιθανόν και άλλα αίτια όπως πλύση και πάσης
φύσεως µηχανηµάτων28. Τα ποτάµια επίσης είναι αποδέκτες των λυµµάτων των
βιοµηχανιών, οικισµών κ.λ.π.
Στη λίµνη Κερκίνη να γίνουν τρεις σκάλες α) στο Λιθότοπο β) Λιµνοχώρι γ)
Κερκίνη, ώστε να δηµιουργηθούν καλές συνθήκες για την εµπορία των ψαριών.
Επίσης να γίνει και ζυγαριά.
Να γίνουν έργα για τον εκλιµενισµό των λέµβων και να ευκολύνονται οι ψαράδες
στο φόρτωµα των αλιευτικών εργαλείων, εκφόρτωση των ψαριών κ.λ.π. Πρέπει να
γίνουν και εγκαταστάσεις για να µένουν οι ψαράδες όταν ο καιρός χαλά και δεν
µπορούν να ψαρέψουν.
Τέλος, να γίνει µελέτη για την καλύτερη αλιευτική εκµετάλλευση των ποταµών και
της λίµνης Κερκίνης.
Προοπτικές, προγράµµατα ανάπτυξης
Σε συνεργασία µε την Υποπτεία Αλιείας Θεσ/νίκης µετά από δηµοπροσίες που
έγιναν, ανανεώθηκαν οι µισθώσεις για µια πενταετία των ποταµών Στρυµώνα και
Αγγίτη και της λίµνης Κερκίνης. ∆όθηκε η µίσθωση του παλιού λιµανιού
Αµφίπολης, λόγω χρησιµοποίησής του, σαν λιµάνι και επετράπηκε η ελεύθερη
αλιεία.
Επίσης παραχωρήθηκε µε µίσθωµα για µια 15/ετία ή παλιά κοίτη του ποταµού
Αγγίτη στην περιοχή της Κοιν/τας Αγγίστας για ιχθυοκαλλιέργεια µετά από διετή

28
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προσωρινή παραχώρηση που προηγήθηκε. Εγινε προεργασία για χρησιµοποίηση
νοµίµων εργαλείων.
Στον ορεινό Λαϊλιά έγιναν σε πανελλήνια πρώτη επέµβαση, ειδικά έργα βελτίωσης
και διαχείρισης του Ρεύµατος Λαϊλιά, για την ιχθύωσή του µε πληθυσµό της
ορεινής πέστροφας. Τα αποτελέσµατα διαφαίνονται άριστα, µε συνέχεια να
αυξάνεται ο πληθυσµός σε περιοχή που προηγούµενα δεν υπήρχε. Βιοµηχανία
Λειτουργεί η Β.Ι.Π.Ε Σερρών στην κοινότητα Χριστός, χωρίς όµως βιολογικό
καθαρισµό, ενώ παράλληλα επί της εθνικής οδού Λευκώνα - Προµαχώνα και µετά
το Σιδ/στρο, υπάρχουν πολλές βιοµηχανικές µονάδες, χωρίς να είναι
χαρακτηρισµένη η περιοχή σαν Β.Ι.Π.Ε. ∆ιάσπαρτα στο Νοµό, έχουµε επίσης
βιοµηχανικές µονάδες, διαφορετικών δραστηριοτήτων, µε προβλήµατα ως προς τη
διάθεση των ληµµάτων τους. Σε µερικά δε, το πρόβληµα είναι πολύ έντονο και
πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε, εάν παραµείνουν εκεί που είναι, να τηρούν τις
προδιαγραφές ή να µεταφερθούν κάπου αλλού.
Με τον νοµό 1650/86 και τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' επιταγή του νόµου,
όλες οι βιοµηχανίες - βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία και εγκαταστάσεις που
ρυπαίνουν το περιβάλλον, υποχρεούνται στην υποβολή περιβαλλοντικής µελέτης,
είτε αυτές είναι λειτουργούσες είτε είναι υπό ίδρυση.
Προβλήµατα
- ∆εν υπάρχει υποδοµή στο λιµάνι Αµφίπολης
- Ανεπαρκές για την ανάπτυξη το σιδηροδροµικό δίκτυο
- Ελλειψη αεροδροµίου
- Υπάρχουν 4 µονάδες παραγωγής ασφαλτοµείγµατος στις κοινότητες σε
συνδυασµό µε τις κλιµατολογικές συνθήκες, δηµιουργούν πρόβληµα αέριας
ρύπανσης
- Οι βιοµηχανίες είναι διάσπαρτες στο Νοµό και έτσι δύσκολα ελέγχονται
- ∆εν υπάρχει φορέας ελέγχου των βιοµηχανιών
- Ατµοσφαιρική ρύπανση από τις βιοµηχανικές µονάδες, δηµιουργείται και
εποχιακά π.χ. εργοστάσια παραγωγής ασφαλτοµείγµατος, Ζάχαρη, Εργοστάσια
Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών
- Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η εγκατάσταση των Βιοµηχανιών - Βιοτεχνών
στους οικισµούς, µπορούν να θεωρηθούν σήµερα ακόµη πιο έντονα από χθες και
συνεχώς αυξανόµενα και για το κοινωνικό σύνολο και για τις επιχειρήσεις, και να
γιατί:
α) Υπάρχουν µονάδες µικρές και µεγάλες που µέχρι χθες λειτουργούσαν
ανενόχλητα χωρίς προβλήµατα. Σήµερα από τη µια πλευρά έχουν ανάγκες
επέκτασης σε χώρο και σε ισχύ και από την άλλη, µε την επέκταση των σχεδίων
πόλεων, οικισµών κ.λ.π., αντιµετωπίζουν τις δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες των
περιοχών. Αποτέλεσµα, η δραστηριότητα των µονάδων αυτών να περιορίζεται και
οι οχλήσεις να παραµένουν γιατί δεν είναι δυνατό να µην υπάρχει η ελάχιστη
όχληση ή να µην υπάρχει κάποιος διαµαρτυρόµενος µέσα στο σύνολο. β)
Υπάρχουν µονάδες που βρέθηκαν να λειτουργούν µέσα στην πόλη ή σε οικισµούς
και σήµερα έχουν διάφορες λειτουργικές ανάγκες όπως, διακίνηση προϊόντων,
εγκατάσταση αποθηκών µε µέγιστο ύψος πολύ µεγαλύτερο από το επιτρεπόµενο ή
επέκταση και δηµιουργία άλλων τµηµάτων συναφών, που πρέπει να
ικανοποιήσουν. Αποτέλεσµα, να µην παρατηρείται η αναµενόµενη ανάπτυξη, να
µην ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις ή ακόµα να αγανακτούν. Από το άλλοµέρος,
προέχει το δίκαιο του κοινωνικού συνόλου.

Προτάσεις
- Αν και προβλέπεται ότι η όλη οργάνωση και ο εξοπλισµός για τη µελλοντική
λειτουργία της βιοµηχανικής περιοχής Σερρών θα είναι πλήρως ικανοποιητική,
σοβαρό αντικίνητρο λειτουργίας της θεωρείται η έλλειψη γρήγορης επικοινωνίας
(οδική, θαλάσσια, αεροπορική, σιδηροδροµική), η οποία αν υπήρχε, θα συνέβαλε
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αποτελεσµατικά στην αύξηση των συναλλαγών, στη διεύρυνση της αγοράς και
γενικότερα στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µας.
- Παράκαµψη τις σιδηροδροµικής γραµµής προς τη Β.Ι.Π.Ε και σύνδεσή της µε το
αεροδρόµιο που πρέπει να γίνει, καθώς και µε το λιµάνι της Αµφίπολης. - Να δοθεί
προτεραιότητα στη Β.Ι.Π.Ε και να βρεθεί τρόπος ώστε να
εγκαθίστανται οι βιοµηχανικές µονάδες εκεί, για λόγους συγκεντρωτισµού για
καλύτερη λειτουργία και έλεγχο.
- Η χερσαία ζώνη του λιµανιού από την οδική αρτηρία Θεσ/νίκη - Καβάλα και µέχρι
τη θάλασσα, σε έκταση 10.000 στρέµµατα, ενώ είναι ∆ηµόσια έκταση,
καταπατήθηκε µε καλλιέργειες και Οικισµούς. Πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες να
επεµβούν για το σταµάτηµα αυτής της παρανοµίας και αφού γίνει χαρτογράφηση,
να καθοριστεί η χρήση αυτής της περιοχής.
∆ηµόσια έργα
Αντιπληµµυρικά - αρδευτικά - αποστραγγιστικά
Η εκτέλεση των έργων αντιµετωπίστηκε το 1932 από µια Αµερικανική εταιρία, η
οποία σε πρώτη φάση εκτέλεσε τα πρώτα αντιπληµµυρικά έργα στη Κερκίνη, έργα
εγκυβωτισµού του ποταµού Στρυµώνα, αποστραγγιστικά έργα της πεδιάδας
Σερρών. Σκοπός ήταν να τεθεί υπό έλεγχο ο ποταµός Στρυµώνας και να
δηµιουργηθεί ο ταµιευτήρας της Κερκίνης που συγκεντρώνει τις πληµµυρικές
παροχές του ποταµού, ανακάµπτοντας έτσι την ενεργό φάση απεσκοπεί το να
αξιοποιηθούν τα νερά του Στρυµώνα για αρδευτικούς σκοπούς φάση που
εκτελείται µέχρι και τώρα. Βασικός ταµιευτήρας των αποστραγγισµάτων των
χειµάρρων και των αποβλήτων ήταν και είναι η τάφρος Μπελίτσας, η οποία και
σήµερα παίζει τον ίδιο ρόλο.
2) Λιµάνια
Το υπό κατασκευή λιµάνι Αµφιπόλεως. Ηδη κατασκευάστηκαν δύο προβλήτες
µέσα στη θάλασσα και δηµιουργήθηκε ένας δίαυλος επικοινωνίας του λιµανιού µε
τη θάλασσα. Το βάθος του διαύλου έχει υψόµετρο -10µ. από την επιφάνεια της
θαλάσσης.
Το λιµάνι ήταν κατασκευασµένο προ του Β' παγκοσµίου πολέµου και έγινε για
στρατιωτικούς σκοπούς. Από κει µεταφερότανε τα διάφορα υλικά κατασκευής των
οχυρών Ρούπελ και Μπέλλες της γραµµής Μεταξά. Το λιµάνι δηµιουργήθηκε µετά
την εκτροπή του Στρυµώνα. Καταβάλλονται προσπάθειες ν' αξιοποιηθεί το λιµάνι
και µ' άλλα έργα ώστε να δηµιουργηθεί ένα λιµάνι ικανό να εξυπηρετήσει τις
σύγχρονες ανάγκες της περιοχής και γενικότερα του Βαλκανικού χώρου.
Εξορυκτικές δραστηριότητες
Στο Ν. Σερρών λειτουργούν 5 λατοµεία αδρανών υλικών, όλα εκτός των
οριοθετηµένων λατοµικών περιοχών έχουν ορισθεί λατοµικές περιοχές στη
περιοχή Σχιστολίθου και στην περιοχή Συκιάς Μετάλλων.
Ο Νοµός είναι πλούσιος σε µάρµαρα και βιοµηχανικά ορυκτά. Ενα λατοµείο
µαρµάρων λειτουργεί στην περιοχή Παγγαίου και η άδειά του λήγει το 1996.
Επίσης λειτουργούν λατοµεία µαρµάρων στην περιοχή Σφελινού, Βαµβακοφύτου
και στην Κοινότητα Μετάλλων.
Μεταλλεία βιοµηχανικών ορυκτών (καολίνης, θειούχο ορυκτό) υπάρχουν στις
Κοινότητες Πρώτης, Ροδολίβους, Βαµβακόφυτου.
Υπάρχουν ορυχεία λιγνίτη (τα οποία έπαψαν να λειτουργούν).

Προβλήµατα
- Υπάρχουν πολλά εγκαταλεµµένα λατοµεία τα οποία πρέπει να αποκατασταθούν.
Παλιά δεν υπήρχε νοµοθεσία που να προβλέπει την αποκατάστασή τους από τους
εκµεταλλευτές γι' αυτό παρουσιάζουν και αυτή την φρικτή εικόνα.
- Οι οριοθετηµένες λατοµικές περιοχές αδρανών υλικών δεν λειτουργούν και η
παραγωγή από τα λατοµεία εκτός λατοµικών περιοχών δεν επαρκεί για τις ανάγκες
του Νοµού.
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- ∆εν προβλέπεται από τη νοµοθεσία οριοθέτηση λατοµικών περιοχών µαρµάρων.
- Από τα ήδη λειτουργούντα λατοµεία αδρανών υλικών υπάρχουν προβλήµατα στη
λειτουργία τους (π.χ. διαµαρτυρίες πολιτών λόγω αέριας ρύπανσης, πρόβληµα στη
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
- Ο γρανίτης που υπάρχει στο Νοµό είναι ραδιενεργός και υπάρχουν πολύ µεγάλα
αποθέµατα.

Προτάσεις
- Να γίνει συνολική µελέτη του Νοµού από την οποία θα προκύψει.
α) ποια είναι τα αποθέµατα του Νοµού σε ορυκτά (αδρανή, µαρµαρά κ.λ.π.) β)
δυνατότητες εκµετάλλευσης
γ) περιοχές στις οποίες µπορούν να λειτουργήσουν (σε συνδυασµό µε µελλοντική
επέκταση πόλεων ή οικισµών)
δ) να ληφθεί υπόψη ο υγρότοπος της Λ. Κερκίνης και η αρχαιολογική αξία του
Παγγαίου.
ε) ποιες είναι οι ανάγκες του Νοµού και της ευρύτερης περιοχής στα ανωτέρω (Π.χ.
φέρνουµε αντιολισθητικό υλικό από µακριά, ενώ υπάρχει στο Νοµό).
- Ετσι, θα οριοθετηθούν λατοµικές περιοχές τόσο για αδρανή όσο και για µάρµαρα
που θα λύσουν τα ανωτέρω προβλήµατα.
- Πρέπει οπωσδήποτε τα εγκαταλελεµµένα λατοµεία, στα οποία οι εκµεταλλευτές
δεν είχαν υποχρέωση αποκατάστασής τους, να ληφθεί µέριµνα και να
αποκατασταθούν. ∆ηλαδή να γίνει ανάπλασή τους, π.χ. σαν χώροι αναψυχής,
υπαίθρια θέατρα, σκοπευτήρια, πίστες αναρρίχησης, φυτώρια για το ∆ασαρχείο
κ.λ.π.
Λόγω των αποθεµάτων Ουρανίου που έχουµε στο Νοµό, σαν τον γρανίτη και τον
γεωθερµικού πεδίου. Θα πρέπει να υπάρχουν µελέτες - έρευνες των επιδράσεων
των ανωτέρω στην υγεία των κατοίκων όχι µόνο της περιοχής αλλά και όλου του
Νοµού, γιατί οι περιοχές αυτές είναι γεωργικές και τροφοδοτούν µε τα προϊόντα
τους όλο το Νοµό. Αρα, θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος της παραγωγής, καθώς
και του υδροφόρου ορίζοντα και όπου αλλού µπορεί να φτάσει η δράση του.
- Στην περιοχή Λιθοτόπου κατασκευάστηκε νέο φράγµα, ρουφράχτης, και
ενισχύθηκαν και ανυψώθηκαν τα αναρτήµατα µε σκοπό να αυξηθεί η
υδατοχωρητικότητα της Λίµνης γιατί αυτή είχε µειωθεί από τις φερτές ύλες. Παράλληλα κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται τµήµατα διωρύγων για να
καλύψουν τις αρδευτικές ανάγκες του Νοµού.
Οδικό ∆ίκτυο
- Το υπάρχον βασικό οδικό δίκτυο εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης των Σερρών
µε τους έφορους Νοµούς και µε τη Βουλγαρία ακτινικά, για τις µετακινήσεις του
πληθυσµού και των εµπορευµάτων.
- Οι επαρχιακοί δρόµοι συνδέονται µε τον ιστό του Εθνικού δικτύου για τον από
σκοπό µε ισόπεδες διαβάσεις.
- Ηδη άρχισαν και κατασκευάζονται
α) ο οδικός άξονας Σέρρες - Αµφίπολη
β) Σέρρες - Προµαχώνος
γ) περιαστική Σερρών
δ) βελτιώνεται ο Εθνικός δρόµος Σερρών - ∆ράµας - Αµφίπολης
ε) Ασπροβάλτα - ποταµός Στρυµώνας
ζ) Λευκοθέα - Αγγίστα προς Ελευθερούπολη
η) γέφυρα Πετριτσίου - Κιλκίς
θ) Σέρρες - Νιγρίτα - Λαγγάδι προς Χαλκιδική - Θεσ/νίκη.
Τέλος, µελετήθηκε η εθνική οδός Θεσ/νίκης - Σερρών - Προµαχώνα, τµήµα ενός
Νοµού 60 χιλ. ως κλειστός αυτοκινητόδροµος και κατασκευάζεται τµήµα του από
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Λευκώνα προς Παλαιοκάστρο και στην περιοχή εισόδου Τελωνείου Προµαχώνα,
που ήδη έχει αναβαθµιστεί και συνεχίζεται η αναβάθµισή του.
- Εκτός του Ν. Σερρών, εµπίπτει τµήµα της Εγνατίας οδού µήκους 8 χιλιοµέτρων, η
κατασκευή του οποίου ξεκινάει άµεσα, στα πλαίσια κατασκευής της Εγνατίας οδού
Ηγουµενίτσας - Θεσ/νίκης - Αλεξ/πολής.
- Γραφών όπως είναι για Λιµάνι από προηγούµενη σελίδα.

Προβλήµατα
- Το υπάρχον οδικό δίκτυο, πρέπει να ανακαινισθεί και να βελτιωθεί για την
ασφαλή διεξαγωγή κυκλοφορίας και την µεταφορά εµπορευµάτων.
- ∆εν έχει ληφθεί στα µέχρι στιγµής κατασκευασµένα έργα, καµµία µέριµνα για το
περιβάλλον (π.χ. ηχορύπανση, αποστραγγιστικές τάφροι, επιπτώσεις στην πανίδα
και την χλωρίδα).
- Στο υπάρχον αρδευτικό σύστηµα, έχουµε απώλεια υδάτινου δυναµικού της τάξης
των 30%, διότι οι χωµάτινες διώρυγες δεν είναι επενδεδυµένες ώστε να
συγκρατούν τα νερά.
- Το Λιµάνι της Αµφίπολης από τη στιγµή που κατασκευάστηκε δεν δέχτηκε καµιά
βελτίωση.
- Ο Στρυµώνας αν και διευθετήθηκε το 1932, έναντι της Λ. Κερκίνης µέχρι τις
εκβολές του, Αχινού - Μαυροθάλασσας, µέχρι σήµερα κανένα έργο
αντιπληµµυρικό δεν έγινε.
- ∆εν υπάρχει καταγεγραµένη υφιστάµενη κατάσταση της κοίτης του Στρυµώνα
(δασοκαλλιέργειες, αµµοληψίες, επιµέρους βιότοποι, καταγραφή χλωρίδας πανίδας, προσωρινές διανοµές της ζώνης έργων, παγγίνες, λαθροαλιεία,
λαθρουλοτοµία, λαθροθηρία.
- Στο καθεστώς του Στρυµώνα, εµπλέκονται πολλές υπηρεσίες, χωρίς συντονισµό
µεταξύ τους και όλα τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται περιστασιακά και όχι
αποτελεσµατικά, εκ περιτροπής.
- Τον υδάτινο δυνοτικό του Αγγίτη, δεν αντιµετωπίστηκε συνολικά, ως προς την
εκµετάλλευση του.
- Το υπάρχον σιδηροδροµικό δίκτυο είναι ανεπαρκές και απαρχαιωµένο.

Προτάσεις
- χαρτογράφηση του Στρυµώνα για τους ανωτέρω λόγους (µητρώο κ.λ.π.)
- εκβάθυνση των άνω ρου του ποταµού Στρυµώνα, για να λύσει το πρόβληµα των
φερτόν υλικών προς της λίµνης Κερκίνης και αποθήκευση υδάτινου δυναµικού.
υπάρχουσες µελέτες να ληφθούν υπόψη για τη δυνατότητα εφαρµογής τους.
- συνέχιση των αρδευτικών έργων (διωρύγων κ.λ.π)
- βελτίωση των υπαρχόντων οδικών αξόνων µε σειρά µέτρων ώστε να βελτιώνεται
η ποιότητα του περιβάλλοντος
- βελτίωση του παλαιού αρδευτικού δικτύου
- Αναβάθµιση του ρόλου του Λιµένα Αµφίπολης µέσα από τη δυνατότητες
αξιοποιήσεις του (τουριστική, εµπορευµατική)
- βελτίωση και κατασκευή οδικού δικτύου προς τους πόλους έλξης (τουριστικά,
χιονοδροµικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι, υγρότοποι, τοπία φυσικού κάλλους
κ.λ.π)
- Να δηµιουργηθεί φορέας διαχείρισης του ποταµού Στρυµώνα, σε συνδυασµό µε
τον προβλεπόµενο φορέα διαχείριση της Λ. Κερκίνης
- Καταγραφή του υδάτινου δυναµικού του Αγγίτη, δυνατότητες αξιοποίησης σε
συνδυασµό εµ το φαράγγι τον Αγγίτη
- Αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου - επέκταση στο Λιµάνι της Αµφίπολης
και στη Β.Ι.Π.Ε όπως προαναφέρθηκε.

Αποχέτευση
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1) Το αποχετευτικό της πόλης Σερρών και των άλλων ∆ήµων, είναι µεικτό
(Παντορροϊκό)
2) Επίσης µερικοί µεγάλοι οικισµοί του Νοµού, διαθέτουν το ίδιο µε το παραπάνω
σύστηµα για κεντρικά τµήµατα των οικισµών.
3) Τα υγρά απόβλητα των παραπάνω οικισµών, χωρίς καµιά επεξεργασία
διατίθενται επιφανειακά σε τάφρους, χειµµάρους και στο έδαφος.
4) Σε πολλούς οικισµούς που έχουν υπονόµους τα λύµατα εξέρχονται σε κάποιον
ξηροχείµµαρο και εκεί δηµιουργούνται εστίες ανθυγιεινές. Στους οικισµούς αυτούς
στη πραγµατικότητα κατασκευάστηκαν υπόνοµοι, αλλά τσιµενταύλακες για
συλλογή εµβρύων υδάτων ή επικαλύφθηκαν χείµαρροι διερχόµενοι µέσω οικισµών
και στη συνέχεια συνδέθηκαν παράνοµα ή µε την ανοχή των Κοινοτικών αρχών σε
αποχετεύσεις πολλών κατοικιών. Γενικά: α) στα πεδινά που το έδαφος δεν έχει
κλίσεις και δεν υπάρχουν φυσικοί αποδέκτες (χείµαρροι) ή τεχνητοί (τάφροι), η
αποχέτευση γίνεται µε βόθρους ή µε σηπτικούς βάθρους, που βρίσκονται µέσα
στις αυλές των σπιτιών β) στις υψηλότερες πεδινές περιοχές µε σχετικές ελαφρές
κλίσεις, γίνεται ή µε βόθρους ή µε υπονόµους που χύνονται σε φυσικούς
αποδέκτες χωρίς να γίνεται βιολογικός καθαρισµός.

Προτάσεις
1) Να γίνουν νέα αποχετευτικά συστήµατα διαχωριστικά σ' όλες τις πόλεις.
2) Στους άλλους οικισµούς η διάθεση να γίνεται υπεδαφίως µε την κατασκευή
απορροφητικών βόθρων.
3) Να γίνει διακοπή των παράνοµων συνδέσεων µε τους τσιµενταύλακες και
άλλους αγωγούς που δέχονται µόνο νερά βροχών.

Υδρευση
Η ύδρευση γίνεται στα ορεινά χωριά από τις πηγές, στα πεδινά µε αρτεσιανά. Τα
αρτεσιανά νερά τροφοδοτούν µια δεξαµενή που υπάρχει στο ψηλότερο σηµείο του
υδατόπυργου. Γίνεται προσπάθεια από τις κοινότητες για χλωρίωση του νερού µε
αυτόνοµους χλωριωτές. Σηµαντικός κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων της
πόλης των Σερρών υπάρχει από την ύδρευση. Εχει αποδειχτεί εργαστηριακά ότι το
νερό µολύνεται και επιβάλλεται η διάλυσή του καθώς και η ανανέωση του
εσωτερικού δικτύου άρδευσης. Ποιοτικώς τα υπόλοιπα νερά που παρέχονται στον
πληθυσµό του Νοµού από χηµικής πλευράς είναι κατάλληλα. Το ποσοστό του
πληθυσµού του Νοµού που έχει νερό στο σπίτι µέσα, δηλαδή που εξυπηρετείται
από δίκτυο αρδεύσεως, υπολογίζεται σε 90 ως 95%.

Προτάσεις
Για τη βελτίωση της ύδρευσης θα πρέπει να υπαχθούν όλοι οι ∆ήµοι και οι
κοινότητες σε αναπτυξιακούς συνδέσµους και από κοινού να εκµεταλλευτούν τις
φυσικές πηγές του Νοµού, µια και υπάρχουν πολλά αποθέµατα κατάλληλου
πόσιµου νερού, που λύνει το πρόβληµα των οικισµών του λεκανοπεδίου του νοµού
Σερρών.

Στερεά απορρίµµατα
Η διάθεση των απορριµµάτων στο Ν. Σερρών γίνεται σε σκουπιδοτόπους
ανεξέλεγκτης απόρριψης. Η διαχείριση γίνεται από τους Ο.Τ.Α που ο καθένας τους
έχει τη ζώνη ευθύνης. Οι θέσεις που έχουν επιλεγεί οι σκουπιδότοποι για την
διάθεση των απορριµάτων λόγω της υφιστάµενης χωροθέτησης καθώς και του
ανάγλυφου των περιοχών (µικρή απόσταση µεταξύ των οικισµών, άνεµοι) σε
συσχέτιση µε τον τρόπο διάθεσης δηµιουργούν υγειονοµικά προβλήµατα και
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν Κοινότητες οι οποίες δεν
διαθέτουν οχήµατα και εργολάβους για τη συλλογή των απορριµµάτων. Οι κάτοικοι
αυτών των Κοινοτήτων ρίχνουν τα σκουπίδια και στερεά απόβλητα γύρω από το
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χωριό. Τα απορρίµµατα δεν θάβονται ούτε καίγονται. Ολα αυτά έχουν σαν
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα µόλυνσης και οσµών. Προβλήµατα
ρύπανσης υπάρχουν από, τη διάθεση στερεών αποβλήτων των κτηνοτροφείων και
πτηνοτροφείων.
Υπάρχει ανάγκη σχεδιασµού, διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Νοµού,
σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 444/Β/97-86.
1. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Προβλήµατα
α) Στον Νοµό Σερρών δεν λειτουργούν σύνδεσµοι για τη διαχείριση των στερεών
απορριµµάτων. Η κατάσταση που επικρατεί στην διαχείριση των στερεών
απορριµµάτων στο νοµό Σερρών
Η διάθεση των στερεών απορριµµάτων είναι:
- ελεγχόµενη -57
- ανεξέλεγκτη -43
- η συνολική ποσότητα των στερεών απορριµµάτων στο Νοµό Σερρών.
γ) ∆εν έχουν γίνει έργα σχετικά µε την διαχείριση των στερεών απορριµµάτων στο
Νοµό Σερρών.
ΠροτάσειςΥγειονοµικής ταφής
δ) Μελέτη απορριµµάτων στον Ν. Σερρών έχει εγκριθεί είναι σε στάδιο εφαρµογής
και προϋπολογίζεται ότι απαιτούνται 1.000.000 (πάγιες εγκαταστάσεις
µηχανολογικές - κτιριακές εγκαταστάσεις, οδικές συνδέσεις και νοµίζουµε ότι αν
αρχίσει να λειτουργεί θα λύσει το χρόνιο πρόβληµα του Νοµού. (Προβλέπεται ένας
χώρος υγειονοµικής τα ταφής και παράλληλα 13 - 15 σταθµοί µεταµόρφωσης).
Μόνον ο ∆ήµος Σερρών κάνει ταφή απορριµµάτων.
ε) ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τα βιοιµηχανικά και βιοτεχνικά στερεά απορρίµµατα.
στ) Μέχρι τώρα δεν έγινε απόσυρση γεωργικών προϊόντων στο Νοµό Σερρών.
ΡΥΠΑΝΣΗ
Πηγές ρύπανσης και µόλυνσης
1) Από τους τάφρους που είναι γεµάτες µε νερά. Οπως τα νερά της τάφρου
Μπέλιτσας που δέχεται τα λήµµατα της πόλης των Σερρών χωρίς βιολογικό
καθαρισµό και γενικότερα όµως από τις τάφρους που δεν είναι επενδεδηµενες. 2)
Σε πολλούς οικισµούς που έχουν υπονόµους, τα λήµµατα εξέρχονται σε κάποιο
ξεροχείµαρρο και εκεί δηµιουργούνται εστίες ανθυγιεινές.
3) Από τις ελώδεις περιοχές που υπάρχουν τυπικά κατά µήκος του Στρυµώνα. 4)
Από τη χρήση φυτοφαρµάκων.
5) Από το πλύσιµο των µηχανηµάτων στα ποτάµια.
6) Από τα απορρίµµατα
7) Από τα λύµµατα των εργοστασίων
8) από τα λύµµατα των γεωργοκτηνοπτηνοτροφικών µονάδων
9) βιοµηχανικές µονάδες ρυπαίνουν τον ατµοσφαιρικό αέρα
10) από τις Κεντρικής θερµάνσεις, ειδικά στην πόλη των Σερρών
11) από την κυκλοφορία των οχηµάτων (καταλυτικά και συµβητικά)
12) από τα αυτοκίνητα που µεταφέρουν αδρανή υλικά - προϊόντα αγροτικά
13) τέλος ατµοσφαιρική ρύπανση έχουµε και από τις ανοιχτές τάφρους
αποχέτευσης των αστικών λυµµάτων και των γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων
(δυσοσµία)
14) ηχορύπανση έχουµε από τα κέντρα διασκέδασης, τα συνεργεία
αυτοκινήτων,βιοτεχνίες, Κ.Τ.Ε.Λ αυξηµένη κυκλοφορία οχηµάτων.
15) Νοσοκοµείο, ιατρικά εργαστήρια, εργοστάσια χρυσοχοϊας.
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Προβλήµατα
1) Η µεγαλύτερη βιοµηχανική µονάδα µε προβλήµατα ρύπανσης, είναι το
εργοστάσιο Ζαχάρεως (Εποχιακή ρύπανση).
2) Επίσης βιοµηχανικές µονάδες που ρυπαίνουν γενικά είναι τα εργοστάσια
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (ντοµάτας, ρυζιού, ελιάς, βάµβακος κ.λ.π.)
(εποχιακή ρύπανση).
3) Εργοστάσια επεξεργασίας µαρµάρου.
4) Εργοστάσια παρασκευής σκυροδέµατος ασφαλτοµίγµατος (περιοχή
Επταµύλων, Οινούσας).
5) Τα λατοµεία αδρανών υλικών µαρµάρων, βιοµηχανικών ορυκτών.
6) Οι σταλτικές εγκαταστάσεις κοντά σε κατοικηµένες περιοχές.
7) Κέντρα διασκέδασης κοντά σε κατοικηµένες περιοχές (Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων,
Εθν. Αντίστασηςε).
8) Από τους καυστήρες πολυκατοικιών και εργοστασίων που χρησιµοποιούν
µαζούτ.
9) Η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων,
αεροψεκασµών και χρήση σπρέϊ.

Προτάσεις
1) Αµεση χρήση από τις βιοµηχανίες γενικά, φυσικού αερίου.
2) Μετεγκατάσταση των βιοµηχανιών που ρυπαίνουν, σε χώρους που δεν θα
δηµιουργήσουν πρόβληµα (Β.Ι.Π.Ε Σερρών, οριοθέτηση και Β.Ι.Π.Ε Σιδ/στρου και
βιοµηχανικά πάρκα κατά επαρχία).
3) Χρήση πετρελαίου τύπου Ντίζελ, υποχρεωτικά από όλες τις οικοδοµές.
4) Χρήση φίλτρων για παραπάνω προστασία και στις βιοµηχανικές και στις
οικοδοµές.
5) Αποµάκρυνση των κέντρων διασκέδασης από τις κατοικηµένες περιοχές.
6) Υποχρέωση σε όλες τις βιοµηχανίες, και σταυλικές εγκαταστάσεις, να διαθέτουν
τα λυµµατά τους σε φυσικούς αποδέκτες ύστερα από ειδική επεξεργασία.
7) Οριοθέτηση λατοµικών περιοχών όχι µόνο για τα αδρανή υλικά αλλά και για τα
λατοµεία µαρµάρων.
8) Κατάργηση της πλαστικής σακούλας, επιδότηση της χάρτινης σακούλας µε
κάποιο χρόνο ώστε να µετατραπούν οι βιοµηχανίες πλαστικής σακκούλας σε
βιοµηχανίες παρασκευής χάρτινης, από ανακυκλωµένου χαρτιού.
9) Αγορά µπαταριών µόνο αφού επιστρέφεται η παλιά και παραδίδεται στη
συνέχεια για συλλογή της και επεξεργασία, σε ειδικούς χώρους.
10) Ενηµέρωση του κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, είτε µέσα από
ηµερίδες - σεµινάρια σε κάθε χωριό, καθώς και από τα Μ.Μ.Ε.
11) Ενίσχυση των προγραµµάτων Π.Ε. στα σχολεία από την κατώτερη µέχρι την
ανώτερη βαθµίδα γιατί µόνο έτσι θα αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και θα
γίνουν ευαισθητοποιηµένοι πολίτες.
12) ∆ηµιουργία πάρκου κεραιών για την αντιµετώπιση όχι µόνο της αισθητικής
πλευράς της πόλης αλλά και για την αποφυγή κινδύνων για την υγεία των
ανθρώπων και ζώων.
13) Να δηµιουργηθεί Κέντρο ελέγχου για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση
του προβλήµατος ρύπανση τόσο στην πόλη των Σερρών όσο και στην επαρχία. Το
κέντρο να στελεχώνεται από ειδικευµένο προσωπικό µε τον κατάλληλο εξοπλισµό
και να βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο. Τέλος, το κέντρο αυτό,
να έχει νοµική κάλυψη για ουσιαστική παρέµβαση.

Οικιστική δοµή, αρχαιολογικοί χώροι, µνήµες, µοναστήρια.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΥΛΛΙ∆ΑΣ
Ενας (1) ∆ήµος Ν. Ζίχνη
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Κοινότητες τριάντα πέντε (35)
Συνοικισµοί σαράντα δύο (42) Κρυοπηγή;
Από αυτούς έξι (6) είναι χαρακτηρισµένη παραδοσιακοί (Κορµίστα, Ηλιοκώµη,
Πρώτη, Ν.Σούλι, Αλιστράτη, Ροδολίβος) "τα χωριά του Παγγαίου".
Παλαιοί οικισµοί
Σφελινός
Αγριανή
Αγ. Χριστόφορος
Αναστασιά
Αγγίστα
Ηλικοκώµη
Κορµίστα
Λευκοθέα
Μανδήλι
Ν.Σούλι
Πρώτη
Ροδολίβος
Ανω Συµβολή
Μοναστήρια
Εικοσιφίνιτσα (Κορµίστα)
Αγίας Κυριακής (Αλιστράτη)
Αναλήψεως (Πρώτη)
Αγίας Παρασκευής ∆οµήρος
Αγίας Τριάδας (Τούµπα)
Τουριστικοί - παραθεριστικοί - οι (6) παραδοσιακοί η Αµφίπολη Εγκαταλελειµένος
(Κρυοπηγή), Λακοβικια, Παλιά Ζίχνη
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1) Αρχαία Αµφίπολη
2) Σ.Σ. Αγγίστας (3 περιοχές)
3) Αγγίτης (χωριό)
4) Αλιστράτη (Σπήλαιο)
5) ∆ήµητρα (3 θέσεις)
6) ∆ραβίσκος
7) Μανύκλι
8) Μαυρολοφος
9) Μεσοράχη (2 θέσεις)
10) Ν. Σούλι (3 θέσεις)
11) Μυρινη
12) Μυρκηνός
13) Ν. Ζίχνη (3 θέσεις)
14) Ν. Μπαφρα
15) Παλαιοκώµη
16) Ρόδολιβος
17) Σφελινός
18) Τούµπα
19) Παγγαίο όρος
ΜΝΗΜΕΙΑ
1) Σικιά Πρόεδρου ∆ηµητρ.
2) Βυζαντινός Πύργος Αµφίπολης
3) Αρχαία τείχη Αµφίπολης
4) Αρχαιογεφυρα Στρυµώνα
5) Μακεδονικός Τάφος Αµφίπολης
6) Πύργος Πρώτης
7) Γέφυρα ΣΣ Αγγίστας
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8) Κάστρο Παλαιάς Ζίχνης
Β' ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
1) ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ
Ενας (1) ∆ήµος Νιγρίτας και είκοσι εννέα (29) Κοινότητες 30 Οικισµοί συνολικά.
Από αυτούς πέντε (5) είναι παλιοί οικισµοί ενώ τρεις (3) από αυτούς µπορούν να
χαρακτηρισθούν Παραθεριστικοί - Τουριστικοί και η Κοινότητα Ν. Κερδυλλίων µαζί
µε τέσσερις (4) συνοικισµούς είναι παραλιακοί.
Υπάρχουν µοναστήρια στο Αηδονοχώρι και πάνω από την Νιγρίτα.
Εγκαταλελειµένοι οικισµοί.
Καστρί
Κορφοβούνι
Αµυγδαλοχώρι
Ανω Κερδυλλια
Παλιό Λαγκάδι
2) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ
1) Αρχ. χώρος γύρω από Μονή Τ.µ. Προδρόµου στο Αηδονοχώρι. 2) Λόφος Αγίας
Μαρίνας (∆άφνη)
3) Ευκαρπία: Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ και άλλες 2 θέσεις
4) Καλόκαστρο: Θέση Ασσάρ
5) Κερδύλλιο Ορος - Αρχαία Αργιλλος
6) Καστρί
7) Βέργη (Παλαιοχώρι)
8) Ζερβοχώρι
10) Νικοκλεία
11) Τερπνή 3 θέσεις (Αγ. Μανίψιος 39% αρχαία βεργή) 1) Ιερός Ναός Κοιµήσεως
Θεοτόκου (Αηδονοχώρι)
2) Πύργος Μάρας ∆άφνη
3) Μητροπολιτικό Μέγαρο και Ιερ. Ναός Αγ. Γεωργίου (Νιγρίτας) 4) Ι. Ναός Αγ.
Γεωργίου (Νικόκλεια)
5) Ναός 12 Αποστόλων (Σησαµιάς)
6) Ναός Αγίου Γεωργίου (Σιτοχώρι)
7) 1ο ∆ηµ. Σχολείο Νιγρίτας
8) Λέων Αµφίπολης
Τέσσερις (4) Επαρχίες
Α' ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
∆ύο (2) ∆ήµους ΣΕΡΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Σαράντα οκτώ (48) ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Εξήντα δύο (62) Οικισµοί
Από αυτούς οι δέκα (10) είναι παλαιοί οικισµοί µάλιστα δε πέντε (5) από αυτούς
αποτελούν µια ξεχωριστή ενότητα τα "Νταρνακοχώρια". Τρεις (3) από αυτούς
µπορούν να χαρακτηρισθούν παραθεριστικοί. Ενώ στην Επαρχία Σερρών
βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου, Μονή Βισιανής στο Αγιο Πνεύµα δύο
µοναστήρια Προφήτη Ηλία και Σταυρού. Παλαιά εγκαταλελειµένοι οικισµοί
υπάρχουν εννέα (9).
Ανω Χριστός - Χριστός
Χιονοχώρι - Οινούσα
Ντράνοβο - Αγ. Πνεύµα
Μπάνιτσα Ελαιώνας
Λάκκος Ελαιώνας
Βίσιανη - Μελενικίτσι
Κορφοβούνι - Μελενικίτσι
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∆ασοτόπι - Χείµαρρος
∆ίλοφος - Χείµαρρος
2) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ
α) Αρχ/γικοί χώροι κηρυγµένοι
1) Γάζωρος ( 2 θέσεις)
2) Λόφος Ακρόπολης Σερρών (Κουλάς)
3) Αγιο Πνεύµα (2 τοποθεσίες)
4) ∆αφνουδι
5) Θόλος
6) Μεσοκωµη
7) Μεταλλα
8) Μονόβρυση
9) Ν. Σούλι
10) Ν. Σκόπος
11) Ορεινή
12) Παραλιµνιο
13) Πεντάπολη (2 θέσεις)
14) Στρυµονικο (2 θέσεις)
15) Χριστός (2 θέσεις)
16) Ψυχικό
17) Στρυµονικό
β) Μνηµεία
1) Ελαιώνας : Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
2) Μονή Τιµίου Προδρόµου
3) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτη (Σέρρες) 4) Ιερός Ναός Αγίου
Θεοδώρων (Παλαιά Μητρόπολη) 5) Τουρκικό Υδραγωγείο (Σέρρες)
6) Τρία τζαµιά στις Σέρρες (Τζιντζιρλή, Αχµετ Πασά Μουσταφά- Μπέη). 7)
Μπεζεστένι (Σέρρες)
8) Οθωµανικά λουτρά (Σέρρες)
9) Ιερός Ναός λουτρά (Σέρρες)
10) Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόµου (Προδροµούδι) Σέρρες
11) Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου - Αγ. Μαρίνας (Σέρρες)
12) Ιερός Ναός Αγιου Ιωάννου Θεολόγου (Σέρρες)
13) ∆έκα (10) κτίρια περίπου
14) Οικία Εµ. Παπά Εµµ. Παπάς
15) Ελλ. Εκπαιδευτήρια Εµµ. Παπάς
16) Χιονοχώρι κτισµένη σε βράχο Αγ. Ιωάννη
ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΙΚΗΣ
∆ύο (2) ∆ήµους Σιδηρόκαστρο, Ροδόπολη - Οµαλό.
Εχει Τριάντα (30) Κοινότητες και συνολικά σαράντα οκτώ (48) οικισµούς. Από
αυτούς τρεις (3) είναι παλιοί οικισµοί.
Αξιόλογοι - Ενδιαφέροντες - παραθεριστικοί - τουριστικοί : Μπορεί να
χαρακτηρισθούν 4 Οικισµοί (Α. Πορρόϊα, Κερκίνη, Μακρυνίτσα, Μανδράκι) χωρίς
υποδοµή.
Μοναστήρια
Τιµ. Προδρόµου (Ακριτοχώρι)
Κηρύκου και Ιουλίτης, Αγίας Ζώνης, Νεκταρίου στο Σιδ/στρο
Αγίου Γεωργίου (Μοναστηράκι)
Παναγίας Γονµέρης (Μακρυνίτσα ή Πορρόϊα)
Εγκαταλελειµένη οικισµοί
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1) Αχλαδοχώρι (πρόποδες Αλή Μποτούς)
2) Σιδηροκαστρο (2 θέσεις)
3) Μανδράκι
4) Αγγιστρο (Χρυσωρυχεία Μ. Αλ.) (2 θέσεις)
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ΜΝΗΜΕΙΑ
Ισάρι Σιδηροκαστρο
Χοντα Αγγίστρα (Βυζαντινή)
Πύργος Βυζαντινός
Αχλαδοχωρι (εκκλ. Ταξιαρχών και Πρ. Ηλία) - Αναλήψεως
Μοναστηράκι (Αγ. Γεώργιος)
Προτάσεις
α3 Μνηµεία - τοπία
Μελέτη εντοπισµού των αξιόλογων τοπίων του νοµού, µε σκοπό την ανακήρυξη
τους ως "προστατευτεων". Το ίδιο και για τα µνηµεία.
Αξιοποίηση των µελετών που έχουν ήδη γίνει. Ενίσχυση µελεπτικών φορέων.
Χρησιµοποίηση της τεχνικής βοήθειας από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
∆ηµιουργία κέντρου τεκµηρίωσης µνηµείων και τοπίων. Ανάπτυξη µεθόδων και
χρήση συγχρόνων µέσων αρχειοθέτησης τεκµηρίωσης και ευρετηριασης.
Οργάνωση του συστήµατος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει δυνατότητα
χρησιµοποίησης
των
στοιχείων
σε
ιστορικές
εθνολογικές
και
ανθρωποκοινωνιολογικές έρευνες.
Α. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α1 . ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ
Για τα αρδευτικά έργα του Νοµού και κυρίως σε ότι αφορά τα
µεγάλα αρδευτικά έργα της πεδιάδας Σερρών έχει υποβληθεί κοινή
πρόταση από την ∆.Ε.Β. και την ∆.Υ.Ε./2. 14η ΠΥ∆Ε
Α2 . ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Ο κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών από πληµµύρες τόσο στην
καλλιεργούµενη έκταση της πεδιάδας Σερρών όσο και στους
οικισµούς της περιοχής, προέρχονται κυρίως από τον ποταµό
Στρυµόνα που διασχίζει την πεδιάδα και από τους παρακεί µενους
χειµµάρους.
Είναι διαπιστωµένο ότι σήµερα, τόσο η κοίτη του ποτα µού
Στρυµόνα κυρίως του άνω ρου και των εκβολών του, όσο και οι
πεδινές κοίτες των µεγάλων χειµµάρων, έχουν προσχωθεί σηµαντικά
µε αποτέλεσµα η παροχετευτική τους ικανότητα να έχει περιορισθεί
και να υφίστανται κίνδυνοι πρόκλησης πληµµύρας σε περιπτώσεις
αυξηµένων παροχών µε όλες τις δυσµενείς επιπτώσεις και συνέπειες
στις καλλιέργειες, οικισµούς κ.λ.π.
Για την αντιµετώπιση της κατάστασης και προκει µένου να
εκτελεσθούν τα απολύτως απαραίτητα έργα για την αντιπληµµυρική
προστασίας της πεδιάδας Σερρών θα πρέπει να διατεθούν σηµαντικά
κονδύλια όπως αυτά αναφέρονται στον συνηµµένο υπ'αριθµ. (3)
πίνακα και το υπ'αριθµ. (4) έγγραφο και τα οποία έχουν ζητηθεί κατά
καιρούς
Στοιχεία που αφορούν τα Συγκοινωνικά έργα (εθνικοί οδοί) και
τα Εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά - αντιπληµµυρικά)
Ο νοµός Σερρών συνδέεται οδικά µε το εθνικό οδικό δίκτυο της
χώρας µε τους κατωτέρω οδικούς άξονες:
α) Θεσ/νίκη - Σέρρες - ∆ράµα (υπ'αριθµ. 12 Ε.Ο,)
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β) Σέρρες - προµαχώνας (υπ'αριθµ. 63 Ο.Ε.)
γ) Μεσορράχη - Αµφίπολη (υπ'αριθµ. 59 Ο.Ε.) και
δ) Θεσ/νίκη - Στρυµόνας - Καβάλα (υπ'αριθµ. 2 Ε.Ο.)
Το εθνικό οδικό δίκτυο έχει συνολικό µήκος περίπου 185
χιλιοµέτρων, είναι ασφαλτοστρωµένο και βρίσκεται γενικά σε
ικανοποιητική κατάσταση. Με πιστώσεις που διατίθενται κατά
καιρούς καταβάλλεται προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωσή του
µε παραλλαγές, διαπλατύνσεις κ.λ.π.
2) Προτάσεις
Τα έργα που θα πρέπει να προωθηθούν και να ενταχθούν στο
Περιφερειακό Πρόγραµµα για την βελτίωση του οδικού δικτύου.
Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να προγραµµατισθεί και η
µετατροπή του εντός του Νοµού τµήµατος της εθνικής οδού
Θεσ/νίκης - Σερρών - Προµαχώνα σε αυτοκινητόδρο µο, η οποία
εξυπηρετεί την επικοινωνία της χώρας µας µέσω Προµαχώνα µε τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η δαπάνη που απαιτείται εκτιµάται
σε 15 δισ. δραχ µές.
∆ /ΝΣΗ Υ∆Ρ.ΕΡΓΩΝ τ.14ης Π.Υ.∆Ε
∆ /ΝΣΗ ΕΓΓ.ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
1η ∆.Ε.Κ.Ε.
Κοινή πρόταση
Για την ανάπτυξη των αρδεύσεων στο Νοµό Σερρών
(εισήγηση στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου
του ∆εκεµβρίου 1994)
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ταξινόµηση των υφισταµέ νων αρδευτικών έ ργων
Στο Νοµό Σερρών υπάρχει πλήθος µικρών και µεγάλων
αρδευτικών έργων, µε τα οποία αρδεύονται 745.000 στρέµµατα, ήτοι
το 45% της γεωργικής γης. Πρόκειται για έργα κατά το πλείστον
πρόχειρα , ηµιτελή ή ατελή. Τα 2/3 των αρδευοµένων εκτάσεων
ανήκουν στην αρµοδιότητα των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β. και Γ.Ο.Ε.Β.) ενά τα υπόλοιπα είναι έργα των Ο.Τ.Α. ή
ιδιωτικά.
Μικρά αρδευτικά έ ργα
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται κυρίως στα µεγάλα αρδευτικά
έργα, γίνεται όµως η απαραίτητη αναφορά και στα µικρά έργα. Τα
τελευταία,
κατασκευάζονται
από το
Νοµαρχιακό Πρόγρα µµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε ευθύνη της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων
(πλην εξαιρέσεων), και διοικούνται από τους Ο.Τ.Α. ∆ιακρίνονται σε
δύο κατηγορίες: Αυτά που βρίσκονται έξω από τα συµβατικά όρια της
πεδιάδας Σερρών (υψοµετρική καµπύλη + 100) και αυτά που
βρίσκονται µέσα στα όρια της πεδιάδας. Τα τελευταία έχουν
"προσωρινό" χαρακτήρα αφού προβλέπεται ότι στο µέλλον θα
υπερκαλυφθούν από µεγάλα έργα. Αυτή η "προσωρινότητα",
καλύπτει στην πράξη 2 ή 3 δεκαετίες, όσο και η "οικονοµική ζωή"
των µικρών έργων. Επίσης, µερικά από τα µικρά έργα,
χρηµατοδοτούµενα από ιδιαίτερο Πρόγραµµα του Υπουργείου
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Γεωργίας, σκοπεύουν στην "προσωρινή" αντιµετώπιση προβληµάτων
λειψυδρίας σε µεγάλα έργα της πεδιάδας.
Μεγάλα αρδευτικά έ ργα
Τα µεγάλα αρδευτικά έργα κατασκευάζονται από τα Υπουργεία
Πε.Χω.∆.Ε. και Γεωργίας και διοικούνται κατά κανόνα από τους
Ο.Ε.Β. Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο σχεδιασµό, τα έργα αυτά θα
φθάσουν µελλοντικά σε 1.020.000 στρέµµατα, όση και η συµβατική
έκταση της πεδιάδας Σερρών. Τέτοια αρδευτικά έργα, µε
ικανοποιητική πληρότητα, υπάρχουν σήµερα σε έκταση 140.000
στρεµµάτων µόνο. Εκταση 230.000 στρεµµάτων καλύπτεται από
"πρόχειρα " έργα, ενώ σε 150.000 στρέµµατα υπάρχουν δίκτυα
ηµιτελή ή ατελή. Ητοι συνολικά, τα "µεγάλα" δίκτυα καλύπτουν
520.000 στρέµµατα. Η µισή περίπου από την έκταση αυτή υποφέρει
από έντονη λειψυδρία. Στην άλλη µισή έχουµε όχι µόνο
υπερεπάρκεια αλλά και µία πρωτοφανή σπατάλη νερού. παραπέρα
σηµειώνεται ότι στα πρόχειρα και ηµιτελή αρδευτικά έργα, το κόστος
άρδευσης είναι υπερδιπλάσιο ενώ οι στρεµµατικές αποδόσεις
υπολείπονται µέχρι και 50%. Τελος, τα "πρόχειρα " δίκτυα είναι
υπεύθυνα για ανησυχητική εµφάνιση παθογένειας εδαφών (περιοχή
Αχινού κ.λ.π.).
Κατασκευαζόµενα έ ργα και υφιστάµενες µελέ τες
Στα πλαίσια της προσπάθειας συµπλήρωσης και βελτίωσης των
υφισταµένων µεγάλων αρδευτικών έργων, βρίσκονται σήµερα στο
στάδιο κατασκευής 5 έργα των Υπουργείων Γεωργίας και
Πε.Χω.∆.Ε.:
• (α) Αρδευτικό Σκουτάρεως,
• (β) Υδροδότηση τµήµατος του 5ου δικτύου (Φυλλίδας) από τον
Στρυµόνα,
• (γ) Κατασκευή τµήµατος της διώρυγας 3Κ και της διώρυγας 1Κ,
• (δ) Επέκταση της διώρυγας 5Κ,
• (ε) Αρδευτικό Κερκίνης - Λιβαδιάς.
Σε στάδιο οριστικής µελέτης βρίσκονται τα έργα:
∆ίκτυο Σερρών, δίκτυο Κεντρικού και ∆υτικού Τµήµατος 5ου
δικτύου, δίκτυο περιοχής Καϊναρτζά - Μυρκίνου - Παλαιοκώµης και
δίκτυο Μαυροθαλάσσης - Τραγίλου. Υπάρχει επίσης εγκεκρι µένη
προµελέτη για τα "Κύρια έργα του 2ου αρδευτικού έργου" (Προβατά)
και για την κατασκευή ταµιευτήρα στον χεί µαρρο Κρουσοβίτη ενώ για
το δίκτυο Μεγαλοχωρίου - Χρυσοχωράφων υπάρχει εγκεκρι µένη
γεωργοτεχνική µελέτη. Τέλος, από το Υ.Πε.Χω.∆.Ε. συντάσσεται
µελέτη για την ανύψωση των αναχωµάτων της λίµνης Κερκίνης.
Η λίµνη Κερκίνη και οι πολλαπλέ ς λειτουργίες της
Ο ταµιευτήρας της λίµνης Κερκίνης είναι βασικό έργο για την
29
ανάπτυξη των αρδεύσεων στην πεδιάδα Σερρών . Πρόκειται για
τεχνικό έργο µε πολλαπλές λειτουργίες. Πρέπει να ανταποκρίνεται
29
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ταυτόχρονα στις ανάγκες των αρδεύσεωνµ, της αντιπληµµυρικής
προστασίας, της λειτουργίας της ως υγροβιότοπου, ως χώρου
παραγωγής αλιευµάτων κ.λ.π. Οι λειτουργίες αυτές βρίσκονται σε
αλληλοεξάρτηση. Ετσι π.χ., Η αναφερθείσα σπατάλη νερού άρδευσης
έχει επιπλέον δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στην αντιπληµµυρική
αποστολή της λίµνης όσο και στην λειτουργία της ως υγροβιότοπου.
Παραπέρα, η πολλαπλότητα των λειτουργιών της λίµνης οδηγεί σε
έµµεση
αλλά
ισχυρή
συσχέτιση
µεταξύ
αρδευτικών
και
αντιπληµµυρικών έργων. Ετσι π.χ., µε την υφιστάµενη χωρητικότητα
της λίµνης, θα µπορεί να εξασφαλισθεί πολύ περισσότερο νερό
άρδευσης αν διευθετηθεί ο κατάντη ρους του ποτα µού Στρυµόνα
(περιοχή πρώην λίµνης Αχινού).
Ορθολογική
διαχείρηση
επιβαρύνσεων

της

λίµνης-κατανοµή

Η διατήρηση και ανάπτυξη κάθε λειτουργίας της λίµνης δεν
µπορεί να βασίζεται στον υπερβολικό περιορισµό άλλων ζωτικών
λειτουργιών. Για παράδειγµα, δεν είναι νοητό να βασίζεται η
διατήρηση του υγροβιότοπου στην µη κατασκευή αντιπληµµυρικών ή
αρδευτικών έργων, σε βάρος της ασφάλειας των παραλίµνιων
οικισµών ή σε βάρος ζωτικών συµφερόντων των αγροτών της
πεδιάδας Σερρών. ∆εν πρέπει δηλαδή να βασισθεί η διατήρηση και
ανάπτυξη του οικοσυστήµατος της λίµνης στην µη ανάπτυξη των
εγγειοβελτιωτικών έργων αλλά και στην κατασκευή έ ργων
προστασίας του υγροβιότοπου µε χρηµατοδότηση 100% από τους
οφελούµενους. Εφόσον ο υγριβιότοπος θεωρείται διεθνούς σηµασίας
(σύµβαση Ramsar) οφελούµενη είναι η διεθνής Κοινότητα ή
τουλάχιστον
η
Ευρωπαϊκή
Ενωση.
Εργα
προστασίας
του
υγροβιότοπου
πρέπει
να
προβλεφθούν
από
τη
µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα συνταχθεί στα πλαίσια της
αναφερθείσης µελέτης για ανύψωση των αναχωµάτων της λίµνης.
Το υπόγειο υδατικό δυναµικό της πεδιάδας
Η λίµνη Κερκίνη είναι "φυσικός" εµπλουτιστής ενός τεράστιου
υδατικού δυναµικού της πεδιάδας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
συµπληρωµατικά για την ανάπτυξη των αρδεύσεων.
Η ορυζοκαλλιέ ργεια και η ανακύκλωση των απορροών
άρδευσης
Η αναφερθείσα εγκεκριµένη προµελέτη κύριων έργων του 2ου
δικτύου,
προβλέπει
την
διατήρηση
της
ορυζοκαλλιέργειας.
Προκει µένου να αντισταθµισθεί η αυξηµένη ανάλωση νερού από την
"υδροβόρο" αυτή καλλιέργεια , πρέπει µερικά από τα κατάντη
αρδευτικά
δίκτυα
να
σχεδιασθούν
για
υδροδότηση
µε
επαναχρησιµοποίηση των απορροών της ορυζοκαλλιέργειας, που
είναι αρίστης ποιότητας για άρδευση. Αλλωστε, µε τέτοιες απορροές
υδροδοτούνται σήµερα περίπου 100.000 στρέµµατα "πρόχειρων 30"
έργων.

30
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Β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπόψη των εκτεθέντων στην προηγούµενη παράγραφο , οι
προτεραιότητες στον προγραµµατισµό των εγγειοβελτικών έργων
τοποθετούνται, κατά σειρά, ως εξής:
(α). Τα αρδευτικά έργα που κατασκευάζονται σήµερα τίθενται σε
πρώτη προτεραιότητα. Η προτεραιότητα αυτή, ανάλογα µε τη
συνδροµή ή µη και άλλων παραγόντων, αφορά είτε την πλήρη
ολοκλήρωση του έργου είτε τη συνέχισή του µέχρις ότου το
κατασκευασµένο τµήµα καταστεί λειτουργικά αυτοτελές.
(β).
Η
βελτίωση ,
συµπλήρωση
ή
ανακατασκευή
των
υφισταµένων ηµιτελών ή πρόχειρων εγγειοβελτικών έργων, προέχει
οποιουδήποτε έργου που αποσκοπεί στην άρδευση νέων εκτάσεων
µέσα στα συµβατικά όρια της πεδιάδας. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί
σε δεύτερο στάδιο και την επέκταση των αρδεύσεων, χωρίς να
απαιτηθεί ανύψωση της σηµερινής ανωτάτης στάθµης άρδευσης στη
λίµνη Κερκίνη , τουλάχιστον για τις αµέσως επόµενες 10/ετίες.
(γ). Η ανύψωση (και ταυτόχρονη ενίσχυση ) των αναχωµάτων
31
είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των
της λίµνης Κερκίνης
παραλιµνίων (πρωτίστως) οικισµών. Ταυτόχρονα όµως, εξασφαλίζει
και την σηµερινή ανωτάτη στάθµη άρδευσης.
(δ). Οι περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες από την ανύψωση
των αναχωµάτων της λίµνης και από τη διευθέτηση του άνω ρού του
ποταµού Στρυµόνα, τίθενται σε προτεραιότητα έναντι των λοιπών
περιοχών.
(ε). Αλλα κριτήρια για την προτεραιότητα είναι η περαιτέρω
αξιοποίηση υφισταµένων έργων, η ετοιµότητα από πλευράς µελετών,
η εκτι µώµενη συνολική δαπάνη κ.λ.π.
Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡ∆ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στη συνέχεια προτείνονται , µε σειρά προτεραιότητας κατά τα
προεκτεθέντα, όλα τα αρδευτικά έργα που προβλέπονται από τον
εγκεκριµένο σχεδιασµό για την ανάπτυξη των αρδεύσεων στην
πεδιάδα Σερρών (1.020.000 στρέµµατα). Το κόστος κατασκευής των
έργων αυτών είναι της τάξεως εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων
δραχµών. Συνεπώς, η υλοποίηση του υπόψη σχεδιασµού πρέπει να
ενταχθεί σε ένα πρόγρα µµα χρηµατοδότησης πολυετούς διάρκειας
(π.χ. 20 έτη). Τα έργα αυτά είναι:
(1). Συνέχιση της διώρυγας 3Κ-1Κ µέχρις ότου συνδεθεί µε τα
υφιστάµενα δίκτυα Σιδηροκάστρου και Ηρακλείας, που έχουν τα
πλέον έντονα προβλήµατα λειψυδρίας.
(2). Συνέχιση και αποπεράτωση του αρδευτικού δικτύου
Σκουτάρεως,
µε
σύσταση
νέας
εργολαβίας.
Πρόκειται
για
ανακατασκευή υφισταµένου πρόχειρου δικτύου.
(3). Συνέχιση και αποπεράτωση της υδροδότησης τµήµατος του
5ου δικτύου (Φυλλίδας) από τον Στρυµόνα, µε σύσταση νέας
εργολαβίας, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβλη µα λειψυδρίας
στην περιοχή αυτή.
(4). Ανακατασκευή του 2ου αρδευτικού δικτύου. Πρόκειται για
υφιστάµενο πρόχειρο και εξαιρετικά υδροβόρο αρδευτικό δίκτυο. Η
31
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πρόταξή του είναι απαραίτητη, προκει µένου να εξασφαλισθεί η
απαιτούµενη ποσότητα νερού για την υδροδότηση των δύο επόµενων
(και ήδη κατασκευαζοµένων) έργων, χωρίς να απαιτηθεί υπερύψωση
της σηµερινής ανωτάτης άρδευσης της λίµνης Κερκίνης. Μία τέτοια
υπερύψωση, µε τα σηµερινά αναχώµατα της λίµνης, εγκυµονεί
κινδύνους για την ασφάλεια των παραλί µνιων οικισµών.
Παραπέρα εξασφάλιση νερού άρδευσης µπορεί να επιτευχθεί µε
την αναφερθείσα ήδη διευθέτηση του κατάντη ρού του ποτα µού
Στρυµόνα, κατά τη διαδροµή του διαµέσου της πρώην λίµνης Αχινού.
(5). Συνέχιση και αποπεράτωση του αρδευτικού δικτύου
Κερκίνης - Λιβαδιάς, µιας από τις περιοχές που υφίσταται τις
συνέπειες από τη δηµιουργία της λίµνης Κερκίνης.
(6). Συνέχιση και αποπεράτωση της διώρυγας 5Κ, µέχρι το ύψος
του Τραγίλου, ώστε σε πρώτη φάση να καταστεί δυνατή η
υδροδότηση των υφισταµένων πρόχειρων δικτύων περιοχής Αχινού32
Μαυροθαλάσσης .
(7). Ανύψωση και ενίσχυση των αναχωµάτων της λίµνης
Κερκίνης, για τους λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί .
(8).
Κατασκευή
απ'
αρχής
του
αρδευτικού
δικτύου
Μεγαλοχωρίου - Χρυσοχωράφων. Πρόκειται για περιοχή που επίσης
πλήττεται από τη δηµιουργία της τεχνητής λίµνης Κερκίνης και η
οποία σήµερα αρδεύεται µερικά και µε πρόχειρο "δίκτυο".
(9). Κατσκευή του αρδευτικού δικτύου Πετριτσίου - Βυρωνείας Μανδρακίου. Ισχύουν περίπου όσα αναφέρονται για το προηγούµενο
δίκτυο.
(10). Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Μαυροθαλάσσης Τραγίλου (εκατέρωθεν του χει µάρρου Εζοβίτη). Αφορά την
περαιτέρω αξιοποίηση της αναφερθείσης επέκτασης της διώρυγας
5Κ. Σήµερα αρδεύεται τµήµα µόνο της υπόψη έκτασης και µε
πρόχειρα έργα.
(11). Κατσκευή του αρδευτικού δικτύου Κεντρικού και ∆υτικού
Τµήµατος 5ου δικτύου (Φυλλίδας). Η περιοχή αρδεύεται σήµερα µε
πρόχειρο δίκτυο.
(12). Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Καϊναρτζά - Μυρκίνου Παλαιοκώµης. Αρδεύεται σήµερα µε πρόχειρο δίκτυο.
(13). κατσκευή του αρδευτικού δικτύου υψηλής περιοχής
Ζευγολατειού - Νιγρίτας. Πρόκειται για περαιτέρω αξιοποίηση της
υφισταµένης διώρυγας 5Κ. Μικρό τµήµα του προτεινόµενου δικτύου
αρδεύεται σήµερα, και µάλιστα πληµµελώς, από ατελή έργα των
Ο.Τ.Α. Η περιοχή είναι κατάλληλη για δενδρώδεις καλλιέργειες που
33
θα υποκαταστήσουν σταδιακά την καπνοκαλλιέργεια , το µέλλον της
οποίας δεν προβλέπεται λαµπρό.
(14).
κατασκευή
των
δικτύων
περιοχής
Αχινού
Μαυροθαλάσσης. Η περιοχή αρδεύεται σήµερα µε πρόχειρα δίκτυα.
(15). Κατασκευή του ταµιευτήρα Κρουσοβίτη και του δικτύου της
υψηλής περιοχής Σιδηροκάστρου - Βαµβακοφύτου. Στην περιοχή
αυτή περιλα µβάνεται και το λεγόµενο "Παλιό δίκτυο Σιδηροκάστρου".
(16). Επέκταση της διώρυγας 3Κ και κατασκευή του αρδευτικού
Σερρών. Το πλείστον της περιοχής αρδεύεται σήµερα µε πρόχειρα
αρδευτικά δίκτυα.

32

Ó÷åôéêÞ ÁíáðôõîéáêÞ ÌåëÝôç ôïõ Áíáðôõîéáêïý ÓõíäÝóìïõ.
ÕðÜñ÷åé, üìùò, ãíùóôÞ áðñïèõìßá ôùí áãñïôþí íá êáëëéåñãïýí äÝíäñá, åðåéäÞ ç áðüäïóÞ ôïõò äåí åßíáé
ôá÷åßá, áöïý ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõí ôçí åíçëéêßùóÞ ôïõò.
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(17). Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Πεθελινού - Γαζώρου.
Τµήµα της περιοχής αυτής αρδεύεται σήµερα µε πρόχειρα δίκτυα.
4. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Για τους λόγους που εκτέθηκαν στην πρώτη παράγραφο της
παρούσης εισήγησης, επιβάλλεται ώστε παράλληλα µε τον
προγραµµατισµό των µεγάλων έργων να χρηµατοδοτείται και ένα
πρόγραµµα µικρών εγγειοβελτιωτικών έργων. Σ'αυτά περιλαµβάνεται
και η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στο Πρόγραµµα του αγροτικού
εξηλεκτρισµού που συνιστά συµβολή του Κράτους για ολοκλήρωση
ιδιωτικών επενδύσεων σε µικρά αρδευτικά έργα ή άλλες γεωργικές
εγκαταστάσεις.
Επίσης
στην
κατηγορία
των
µικρών
εγγειοβελτιωτικών
έργων
περιλαµβάνονται
και
τα
λεγόµενα
παράλληλα έργα σε περιοχές που εκτελούνται εκούσιοι αναδασµοί.
Γενικά δεν πρέπει να υποτιµάται η σηµασία των µικρών
εγγειοβελτιωτικά έργων. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελούν
προσωρινές (;) λύσεις για ορισµένες περιοχές της πεδιάδας,
αποτελούν τη µοναδική επιλογή για το 1/3 και πλέον της γεωργικής
γης του Νοµού που βρίσκεται ψηλότερα από την υψοµετρική
καµπύλη + 100.
Για τη ∆/νση Εγγ.Βελτιώσεων

Για την 1η ∆.Ε.Κ.Ε.

Γεώργιος Μπαρτζούδης

Απόστολος Καζακόπουλος
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ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τα
τελευταία
χρόνια
διαµορφώθηκαν
νέες
τάσεις
και
διατυπώθηκαν νέες απόψεις για το θέµα της Υγείας.
Σύµφωνα µε αυτές:
"Υγεία": είναι η πλήρης ψυχική , σωµατική και κοινωνική ευεξία
και όχι µόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας και
"Αρρώστεια": δεν είναι ένα αποκλειστικά βιολογικό φαινόµενο,
αλλά έχει κοινωνική βάση και εποµένως εξαρτάται από παράγοντες
κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω στόχος της προσπάθειας (της
ΓΓΛΕ) και της ΝΕΛΕ στον τοµέα της υγείας που άρχισε το καλοκαίρι,
του 1983 είναι να γίνουν τα άτοµα υπεύθυνα και ενεργητικά στην
τροποποίηση της συµπεριφοράς και στάσης τους σε υγιεινότερα
πρότυπα.
Οι προσπάθειές µας στα θέµατα προληπτικής Ιατρικής έβρισκε
και βρίσκει σηµαντική ανταπόκριση.
Ετσι από το 1983 µέχρι και σήµερα έχει πραγµατοποιηθεί ένας
µεγάλος αριθµός εκδηλώσεων πάνω σε θέµατα Υγείας και
Προληπτικής Ιατρικής, είτε µε τη µορφή της διεύρυνσης σε τµήµατα
µάθησης είτε µε τη µορφή µεµονωµένων εκδηλώσεων µε πλατύτερο
ακροατήριο.
Τα θέµατα είναι συγκεκρι µένα και οριζόµενα από τους
ενδιαφερό µενους (π.χ. µεσογειακή αναιµία, οικογενειακός προγραµµατισµός, αιµοδοσία, ασθένειες τρίτης ηλικίας, φυσιολογία της
γυναίκας, test ΠΑΠ, Υγιεινή ∆ιατροφής, Πολυφαρµακία, Ναρκωτικά,
AIDS). Για την υλοποίηση των παραπάνω ζητήσαµε τη βοήθεια και
συνεργαστήκαµε µε όλους σχεδόν τους Υγειονοµικούς φορείς του
Νοµού.
Συνεργασία είχαµε ακόµη µε τον Ιατρικό Σύλλογο και τον
Σύλλογο των Αγροτικών Γιατρών που η συµβολή του ήταν σηµαντική.
Επίσης
σε
συνεργασία
µε
τον
Οδοντιατρικό
Σύλλογο
διοργανώσαµε επισκέψεις σε διάφορα χωριά για ενηµέρωση της
Υγιεινής του στόµατος και εξέταση των δοντιών των παιδιών.
Η συνεργασία µας ακόµη µε το τµήµα Αιµοδοσίας του Γενικού
Νοσοκοµείου Σερρών είχε σαν αποτέλεσ µα να δηµιουργηθούν σε
αρκετά χωριά Τράπεζες Αίµατος.
Η πιό αποτελεσ µατική συνεργασία ήταν αυτή µε τη ∆ιεύθυνση
του
Κέντρου
Οικογενειακού
Προγραµµατισµού
του
Γενικού
Νοσοκοµείου Σερρών που είχε, µπορούµε να πούµε ουσιαστικά,
αποτέλεσµα.
Κα θα πρέπει ακόµη να αναφέρουµε ότι η συµβολή ειδικών
νοσοκοµειακών γιατρών που από µόνοι τους προσφέρθηκαν σαν
άτοµα να αναλάβουν επιµορφωτικό έργο ήταν πολύ σηµαντική.
Αν θελήσουµε να κάνουµε µια αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
της προσπάθειας που γίνεται αυτά τα χρόνια, σύµφωνα µε την
εµπειρία µας και τις σχετικές συζητήσεις που κάνουµε µε τους
γιατρούς και γενικά τους συνεργάτες µας, τα οφέλη αναφέρονται
αφ'ενός στην παροχή έστω και λίγων γνώσεων σε βασικά θέµατα
υγείας, αφ'ετέρου στην ευαισθητοποίηση των ατόµων όσον αφορά
την τακτική επίσκεψή τους στους γιατρούς, κέντρα υγείας,
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νοσοκοµεία, εγκαταλείποντας παραδοσιακές αντιλήψεις αντιµετώπισης και θεραπείας των προβληµάτων υγείας.
Είναι όµως διαπίστωση ότι µέχρι σήµερα οι δραστηριότητες για
Αγωγή Υγείας, που αναπτύσσονται από διάφορους φορείς,
χαρακτηρίζονται από έλλειψη σχεδιασµού, συντονισµού, συνέχειας
και αξιολόγησης.
Ετσι λοιπόν οι παραπάνω προσπάθειες που έγιναν και γίνονται
από τη ΝΕΛΕ παραµένουν αποσπασ µατικές.
Φορείς που ασχολούνται µε την Αγωγή Υγείας είναι:
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, η Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς, η Γ.Γ. Αθλητισµού, η Γ.Γ. Λαϊκής Επι µόρφωσης, το
Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, το Υπουργείο
Εθνικής Αµυνας, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Γεωργίας, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση .
Η συνεργασία και ο Συντονισµός όλων αυτών των φορέων είναι
επιβεβληµένα για µια σοβαρή προσπάθεια, για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ των προγραµµάτων και για την αποτελεσµατιότερη αντιµετώπιση των προβλη µάτων.
Σαν αρχή θα µπορούσε να υπάρξει µια επιτροπή συντονισµού
σε Τοπικό επίπεδο.
Είναι προφανές ότι κάθε φορέας θα µπορεί να αναπτύσσει τη
δική του στρατηγική και τα δικά του προγράµµατα, που µε τον
συντονισµό όµως θα ενδυνα µώσουν τον συνολικό σχεδιασµό γιατί
κάθε φορέας έχει την δική του µοναδική προσέγγιση και συµβολή.
Θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας σε προγράµµατα και ο
γενικώτερος συντονισµός θα κάνει την συνολική προσπάθεια πιο
οικονοµική και πιο αποτελεσ µατική, γιατί τα µυνήµατα που θα
δέχεται το άτοµο από τις διαφορετικές πηγές, θα φέρουν
αποτέλεσµα.
Θα είναι καθαρά και συντονισµένα και θα έρχονται, όχι να
εξουδετερώσουν, αλλά να συµπληρώσουν το ένα το άλλο µε τη δική
τους διεισδυτική ικανότητα ώστε να επιτρέψουν και να συµβάλλουν
στην τροποποίηση της συµπεριφοράς και στάσης του απέναντι στα
θέµατα υγείας σε υγιεινότερα πρότυπα. Ετσι τα προγράµµατα για την
πρόληψη που εξαντλούνται σε µια ενηµέρωση, ή µόνο µία διάλεξη ,
µετεξελίσσονται και µετασχηµατίζονται σε προγράµµατα Αγωγής
Υγείας.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Από την αρχή επισηµάνθηκε η βοήθεια που επιβάλλεται στο
χώρο της ειδικής αγωγής .
Ετσι η ΝΕΛΕ Σερρών από το 1985 άρχισε συνεργασία µε το
ίδρυµα και το ειδικό σχολείο.
∆ιοργανώθηκαν
πολλά
προγράµµατα
όπως
τµήµατα
φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, κεραµεικής, χειροτεχνίας και
Μουσικοθεραπείας.
• Εκείνο όµως που πραγµατικά έλειπε ήταν η επαγγελ µατική αγωγή.
• Παρ' όλο που πολλά από τα παιδιά ήταν πάνω από 14 χρονών το
Ιδρυµα και το Σχολείο δεν είχαν τη δυνατότητα διοργάνωσης
επαγγελ µατικής Αγωγής.
Ετσι από το Φθινόπωρο του 1987 άρχισε η συνεργασία της
ΝΕΛΕ µε την ∆ιεύθυνση του Ιδρύµατος για την διοργάνωση
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επαγγελµατικών εργαστηρίων και τον Μάϊο του 1988 µπήκε σε
εφαρµογή αυτό το πρόγραµµα.
Βασικός στόχος του προγράµµατος η ένταξη των Ατόµων µε
ειδικές ανάγκες στο Κοινωνικό πλαίσιο στόχος βέβαια που συνδέεται
άµεσα µε την ένταξη των µελών της οµάδας στην παραγωγική
διαδικασία.
Αυτός ο στόχος µας οδήγησε και στο συγκεκρι µένο πρόγρα µµα
επαγγελµατικής κατάρτισης µε την πολλαπλή ενίσχυση από
υποστηρικτικές δράσεις σε µια διάσταση όχι υπερπροστασίας και
χειραγώγησης αλλά σε µια διάσταση αυτενέργειας αυτοσυντήρησης
και ένταξης στην παραγωγή.
Συγκεκριµέ να:
Από τον ∆εκέ µβρη του 1987 οι υπεύθυνοι των κοινωνικών και
επαγγελµατικών προγραµµάτων της ΝΕΛΕ Σερρών, Εφη Κώστογλου,
Θόδωρος Γουργουβέλης και Στέφανος Γιαζιτζόγλου άρχισαν την
συνεργασία τους µε την διεύθυνση του Ιδρύµατος Σερρών.
Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι της ΝΕΛΕ και η διεύθυνση του
Ιδρύµατος κάλεσαν τους γονείς των παιδιών όπου τους ενηµέρωσαν
για το σχετικό πρόγραµµα και ζήτησαν από τους γονείς που
ενδιαφέρονται να δηλώσουν την συµµετοχή των παιδιών τους.
Παράλληλα έγινε µια έρευνα από την κοινωνική λειτουργό του
Ιδρύµατος Αννα Βακάλου, σε όλο τον νοµό για να εντοπισθούν και
άλλα παιδιά µε ειδικές ανάγκες που θα ενδιαφέρονταν για το
πρόγραµµα. Η έρευνα έγινε µέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας Σερρών.
Ακόµη ενηµερώθηκε το Ιδρυµα Σιδηροκάστρου ΚΕΠΕΠ το οποίο
φιλοξενεί παιδιά µε πιο βαριές σωµατικές αναπηρίες και πνευµατικές
καθυστερήσεις. Συνολικά δηλώθηκαν 37 παιδιά ηλικίας 15 µε 20
ετών. 8 από αυτά ήταν το ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου.
Η οργανωτική Επιτροπή που αποτελούνταν από τους τρεις
προαναφερθέντες υπαλλήλους της ΝΕΛΕ, την διευθύντρια του
Ιδρύµατος Αικατερίνη Μπεκιαρίδου , την ψυχολόγο ∆έσποινα
Καϊτατζή-Χουλιούµη, την κοινωνική λειτουργό και τον ψυχίατρο
Μιχάλη Σωτηρίου είχαν τακτικές συναντήσεις µέχρι την διαµόρφωση
του προγράµµατος.
Ο ψυχίατρος όπως και τέσσερεις εκπαιδευτές χρηµατοδοτούνταν από την ΝΕΛΕ.
Ακόµη µε την οικονοµική βοήθεια της ΝΕΛΕ διαµορφώθηκαν δύο
εργαστήρια στους χώρους του Ιδρύµατος. Ενα ξυλουργικής και ένα
οικοτεχνικής.
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι του όλου προγρά µµατος καθορίστηκαν
η ψυχολόγος του Ιδρύµατος και ο ψυχίατρος από την ΝΕΛΕ.
Για την διαµόρφωση του προγράµµατος και πριν την λειτουργία
των επαγγελ µατικών εργαστηρίων βάρος δόθηκε στους παρακάτω
τοµείς:
- Εκτίµηση συµµετοχής των παιδιών.
- Επιµόρφωση εκπαιδευτών.
- Σκοπός των εργαστηρίων.
- Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα.
- Ενηµέρωση των γονέων.
- Αξιολόγηση των παιδιών.
Υπολογίζοντας τα οικονοµικά και χρονικά περιθώρια που είχαµε
αποφασίσαµε να αρχίσουµε µε δύο οµάδες που θα λειτουργούσαν
πειραµατικά για ένα τρίµηνο (Μάης - Ιούλης) και όπου θα γινόταν και
η αξιολόγηση των παιδιών που θα συµµετείχαν. Ετσι τα τµήµατα
αυτά τα ονοµάσαµε προεπαγγελµατικά και βάσει αυτών των
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εµπειριών διαµορφώσαµε καθαρά επαγγελµατικά τµήµατα το
Φθινόπωρο του 1988.
Η εκτί µηση για τη συµµετοχή των δηλωθέντων παιδιών έγινε
από την ψυχολόγο και τον ψυχίατρο. Στοιχεία για την εκτίµηση των
παιδιών πάρθηκαν από τους ατοµικούς φακέλους των παιδιών, έγινε
στα παιδιά το τεστ οπτικοκινητικής Frostios ακόµη δε από ατοµική
διαγνωστική συνέντευξη. ∆ιαµορφώθηκαν δύο οµάδες παιδιών. Μία
αποτελούµενη από επτά (7) παιδιά (1 αγόρι και 6 κορίτσια) και η
άλλη αποτελούµενη από 6 παιδιά (4 αγόρια και 2 κορίτσια).
Τα παιδιά που µπήκαν στις οµάδες είχαν κινητικές και νοητικές
δυσκολίες. Γενικά επρόκειτο για εκπαιδεύσι µα παιδιά.
Κατά την διάρκεια των προεπαγγελ µατικών τµηµάτων τα παιδιά
και των δύο οµάδων πέρασαν και από τα τέσσερα εργαστήρια σε
διαφορετικές ώρες. Στο ωρολόγιο πρόγραµµα της κάθε οµάδας
υπήρχε και µία ώρα την εβδοµάδα όπου στην µία οµάδα η
ψυχολόγος και στην άλλη ο ψυχίατρος συναντούσαν τα παιδιά και
συζητούσαν από τις εµπειρίες του βδοµαδιάτικου προγράµµατος.
Την επι µόρφωση των εκπαιδευτών είχε αναλάβει η ψυχολόγος.
Εγιναν µαθήµατα µε θέµατα όπως:
- Ατοµα µε ειδικές ανάγκες.
- Ειδική αγωγή.
- Στόχος του προγράµµατος.
- Στάση των εκπαιδευτών απέναντι στα παιδιά.
- Βασικές αρχές εκπαίδευσης.
- Κανόνες λειτουργίας της οµάδας.
- ∆ιαµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος.
Ακόµη για την επι µόρφωση των εκπαιδευτών, προγραµµατίστηκαν µορφωτικές επισκέψεις σε ανάλογους χώρους.
Στην συνέχεια οι εκπαιδευτές συναντιόντουσαν µια φορά την
βδοµάδα µε την ψυχολόγο και τον ψυχίατρο για την παραπέρα
καθοδήγηση της δουλειάς και την ανάλυση τυχόν προβλη µάτων.
Η αξιολόγηση των παιδιών έγινε στο τέλος της τριµηνίας από
την ψυχολόγο και τον ψυχίατρο βάση των στοιχείων που πήραν από
τους εκπαιδευτές και µετά από παρατήρηση κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσης.
Τα επαγγελµατικά τµήµατα άρχισαν να λειτουργούν από το
Φθινόπωρο του 88 και το κάθε παιδί συµµετείχε σ'ένα µόνο
εργαστήριο.
Παράλληλα παρακολουθούσαν και πρόγραµµα κοινωνικής
αγωγής.
Παρ’ όλες τις δυσχέρειες, αφενός µεν της σταθερής
χρηµατοδότησης από τη ΝΕΛΕ, αφετέρου δε της αδυναµίας του
ιδρύµατος να συνεχίσει από µόνο του την ουσιαστική λειτουργία του
προγράµµατος, εκείνη η προσπάθεια αποτέλεσε την υποδοµή ώστε
να ενταχθεί στα επιδοτούµενα προγράµµατα το Ε.Κ.Τ. διάρκειας
τριών χρόνων.
Ετσι λοιπόν τα παιδιά που ήταν εκπαιδεύσι µα συµµετέχουν
σήµερα στο επιδοτούµενο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης
και τα ασκήσιµα παιδιά συµµετέχουν στο Κέντρο ηµερήσιας
απασχόλησης.
Με τη δεδοµένη οικονοµική στενότητα του και µε την εµπειρία
που αποκτήθηκε, κατευθυνόµαστε όχι σε µεµονωµένες δράσεις
διάθεσης επι µορφωτών αλλά σε πλήρη ολοκληρωµένα προγράµµατα
µε βασικό στόχο την ένταξη των Ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο
κοινωνικό πλαίσιο.
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ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Στόχος του προγράµµατος αυτού αποτελεί η κοινωνικοποίηση ή
ορθότερα η επανακοινωνικοποίηση των ανθρώπων της τρίτης
ηλικίας.
Οσο κι αν έχουµε συνηθίσει να χρησι µοποιούµε τον όρο αυτό
για άλλες κατηγορίες ανθρώπων, αν είµαστε ειλικρινείς θα
οµολογήσουµε ότι τα χαρακτηριστικά του αφορούν και την
προαναφερθείσα ηλικιακή κατηγορία.
Το συµπέρασ µα αυτό απορρέει από την εµπειρική παρατήρηση
ότι µε την έξοδό τους από την παραγωγή οι ηλικιωµένοι αποχωρούν
άλλοτε σταδιακά και ανεπαίσθητα και άλλοτε µε δραµατικό τρόπο και
από την κοινωνική ζωή. Το αποτέλεσ µα είναι η περιθωριοποίηση και
η µοναξιά τις οποίες ο νοµοθέτης θέλησε να αποτρέψει µε το θεσµό
των ΚΑΠΗ.
Η δική µας προσπάθεια επιθυµεί να προσωρήσει ένα βήµα
παραπέρα .
Ξεκινάµε από τη σκέψη, ότι η συνεύρεση των ατόµων της τρίτης
ηλικίας µε τους συνοµήλικους τους αποτελεί µια κατ' επίφαση µόνο
ένταξή τους σ' ένα κοινωνικό σύνολο, ακριβώς λόγω των οµοιογενών
χαρακτηριστικών αυτού που του δίνει συχνά το χαρακτήρα ενός
γκέτο µε όλο το αρνητικό, συναισθηµατικό και ηθικό φορτίο του
όρου. Η περιθωριοποίηση αυτή, όχι πλέον του ατόµου αλλά της
οµάδας δεν υστερεί µόνο από τους ηλικιωµένους την προσφορά,
υλικά και συναισθηµατική των άλλων ηλικιακών κατηγοριών, αλλά
συµβαίνει και το αντίστροφο.
Πιστεύουµε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πλούσιο απόθεµα, γνώσεων
και ευαισθησιών που οι ηλικιωµένοι µπορούν και πρέπει να
µεταβιβάσουν, καθώς στην αντίθετη περίπτωση όλος αυτός ο
κοινωνικός πλούτος µένει ανεκµετάλευτος .
Θεωρούµε εξάλλου ότι είναι δείγµα αλλά και προϋπόθεση
κοινωνικής αρµονίας η δυνατότητα των γενεών να συνοµιλούν και να
ανταλάσσουν τις ιδιαιτερότητές τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση η δράση µας συγκεκριµενοποιείται
στις εξής προτάσεις που έχουν σαν στόχο κυρίως την προσέγγιση
παιδιών και ηλικιωµένων. Η προτεραιότητα αυτή δεν είναι τυχαία,
καθώς πρόκειται για δυο ηλικιακές κατηγορίες που έχουν περισσότερο ανάγκη για υλική βοήθεια, κυρίως όµως για συναισθηµατική
αλληλοϋποστήριξη .
Σε συνεργασία λοιπόν µε τους παιδικούς σταθµούς και το
γραφείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούµε να προγραµµατίσουµε την καθιέρωση "ώρας του παραµυθιού" στο χώρο του
ΚΑΠΗ, όπου τα παιδιά θα µπορούν να ακούν και στη συνέχεια να
συζητούν στην αυθεντική τους µορφή και µε τη γλαφυρότητα που οι
µεγάλοι σε ηλικία ξέρουν να προσδίδουν συχνά ξεχασ µένα ελληνικά
παραµύθια.
Η δεύτερη πρόταση αφορά το παιχνίδι και ειδικότερα την
κατασκευή παιδικών παιχνιδιών της ηλικίας τους.
Ετσι τα παιδιά µπορούν αν όχι να µάθουν τον τρόπο
κατασκευής σίγουρα όµως µπορούν να µάθουν να χρησιµοποιούν και
να παίζουν µ'αυτά τα παραδοσικά παιχνίδια τα οποία µ'αυτό τον
τρόπο δεν λειτουργούν µόνο σαν λαογραφικό υλικό αλλά αποκτούν
πάλι ζωή και εντάσσονται στο φυσικό τους χώρο.
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Η τρίτη πρόταση αφορά τη δηµιουργία θεατρικών οµάδων.
∆ίνουµε κυρίως βαρύτητα στο στοιχείο η θεατρική οµάδα να µην
αποτελείται αποκλειστικά από ηλικιωµένους αλλά αυτοί να ενταχθούν
σε οµάδες, όπου θα συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, ώστε η
ενσωµάτωση να είναι πραγµατική.
∆εν αποκλείουµε βέβαια και την παρουσίαση θεατρικών έργων ή
οµάδων µέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ και µένουµε ανοιχτοί και σε κάθε
άλλη δυνατότητα που θα διαφανεί µέσα από την πράξη.
Προς αυτή την κατεύθυνση σηµαντική βοήθεια µπορούν να
προσφέρουν τα κατά τόπους ∆ΗΠΕΘΕ εφόσον υπάρχουν.
Μένοντας στον τοµέα του πολιτισµού και στην πεποίθηση ότι οι
ηλικιωµένοι είναι φορείς της αυθεντικής ελληνικής κουλτούρας
µπορούµε ακόµη να προχωρήσου µε στη δηµιουργία χορωδίας µε
µικτή ηλικιακή σύνθεση πάντα, όπου οι ηλικιωµένοι θα έχουν όχι
µόνο το ρόλο των µαθητευοµένων αλλά θα µεταβιβάζουν και τις
γνώσεις τους µε την έννοια της διδασκαλίας εκ µέρους τους παλιών
τραγουδιών, συχνά παραδοσιακών. Αυτό θα µπορούσε να συνοδευτεί
από όργανα τα οποία τυχόν ξέρουν να παίζουν και τα οποία θα
µπορούσαν να διδάξουν και στους νεωτέρους.
Τέλος στα πλαίσια της ίδιας συλλογιστικής, όσοι από τους
ηλικιωµένους ενδιαφέρονται θα µπορούσαν να αναλάβουν και τη
διδασκαλία στα παιδιά παραδοσιακών χορών στην πρωτότυπη
αυθεντική τους µορφή και όχι µε τις µοντέρνες φιγούρες και
χορογραφίες µε τις οποίες συχνά διδάσκονται στους διάφορους
συλλόγους. Αυτοί οι τελευταίοι βέβαια θα µπορούσαν και πρέπει να
κληθούν σε συνεργασία καθώς και κάθε άλλος πολιτιστικός σύλλογος
που θα ενδιαφέρονταν για ένα τέτοιο πρόγραµµα.
Εξάλλου και µέσα στα πλαίσια της ίδιας φιλοσοφίας και
ενεργοποίησης των ηλικιωµένων της µετάδοσης των γνώσεών τους
και παράλληλα διατήρησης παραδοσιακών στοιχείων θα µπορούσε
να λειτουργήσουν και τµήµατα διδασκαλίας εκ µέρους των γυναικών
ειδικότερα και µέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ, όπως πλέξι µο, τσιγκελάκι
κ.λ.π.
Ετσι θα είχαµε σαν αποτέλεσ µα από τη µια πλευρά τη
δηµιουργική απασχόληση και τη χαρά της προσφοράς των
ηλικιωµένων γυναικών και από την άλλη τη συνάφεια γυναικών
διαφορετικής ηλικίας.
Τέλος µπορούµε να οργανώσουµε οµιλίες µε εξειδικευµένα
θέµατα τα οποία µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν µετά από
συζήτηση µε τους ίδιους τους ηλικιωµένους προκειµένου να
καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες τους.
Οι παραπάνω βέβαια προτάσεις είναι προφανές ότι δεν
χρειάζεται να εφαρµοστούν σαν “πακέτο” αλλά µπορούν να
εφαρµοσθούν και να εµπλουτιστούν ανάλογα µε τις δυνατότητες και
τις επιθυµίες του ανθρώπινου υλικού µε το οποίο δουλεύουµε.
Οσον αφορά την οργανωτική δουλειά µπορεί να σταθµιστεί η
ανάγκη µιας κεντρικά συννενόησης της Γραµµατείας µας µε το
Υπουργείο Πολιτισµού, µε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το
Υπουργείο Παιδείας για το ∆ΗΠΕΘΕ, τους παιδικούς σταθµούς και τα
σχολεία αντίστοιχα προκειµένου να υπάρξει προθυµία συνεργασίας
από τους παραπάνω φορείς.
Ελπίζουµε ωστόσο ότι µια τέτοια κεντρική παρέ µβαση δε θα
καταστεί αναγκαία, ότι δηλ. οι επι µέρους ΝΕΛΕ θα βρουν
ανταπόκριση στα καλέσµατά τους.
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Αυτό στο οποίο σκοπεύου µε πάνω απ'όλα είναι η ενεργοποίηση
των ηλικιωµένων, το να τους πείσουµε και πάλι ότι είναι ικανοί να
προσφέρουν και εκτός παραγωγής, ότι τους χρειαζόµαστε και ότι
υπάρχουν πολύτιµες γέφυρες επικοινωνίας µε τις άλλες γενιές.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την αναλυτική αυτή παρουσίαση της µέχρι σήµερα δράσης
της Π.Ε. θεωρούµε ότι ο θεσµός βρήκε ανταπόκριση, αγκαλιάστηκε
από την κοινωνία, έγινε ευρύτερα αποδεκτός και µπορεί να
ανταπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις του µέλλοντος σε όλους
τους τοµείς της δραστηριότητάς της.
Θεωρούµε όµως επίσης ότι ο θεσµός δικαιούται περισσότερη
"φροντίδα" από την πλευρά της πολιτείας.
Χωρίς να παραγνωρίζουµε τα γενικότερα οικονοµικά δεδοµένα,
είναι δυνατή και αναγκαία
η αύξηση του προϋπολογισµού της
Γ.Γ.Λ.Ε. και των επιχορηγήσεων προς τις ΝΕΛΕ (που παραµένουν
σχεδόν στα ίδια επίπεδα από το 1987).
Επιπλέον χρειάζεται προσπάθεια για:
Συστηµατική επιµόρφωση του προσωπικού µε αναβαθµισµένα
προγράµµατα και στενή συνεργασία Λ.Ε. και Α.Ε.
Εξειδικευµένη επι µόρφωση επι µορφωτών και βελτίωση του
απαράδεκτα χαµηλού ωροµισθίου.
Ανταλλαγές επι µορφωτικών
εµπειριών µε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης και συνδιοργάνωση πρότυπων προγραµµάτων.
∆ηµιουργία σύγχρονης υλικο-τεχνικής υποδοµής.
Συντονισµός επιµορφωτικών φορέων για συµπληρωµατική
λειτουργία και όχι αλληλοεπικαλύψεις.
Η συνδροµή όλων των ανωτέρω θα δώσει έµφαση και ώθηση
στην ανάγκη για συνεχή επιµόρφωση του λαού µε στόχο όχι µόνο την
επιπρόσθετη κατάρτιση αλλά την ολοκλήρωση του ατόµου µέσα από
νέες
διαδικασίες
µάθησης,
όπως
συλλογικότητας,
ισότητας,
αξιοποίηση της εµπειρίας των εκπαιδευοµένων και µε τη βεβαιότητα
ότι η ΓΝΩΣΗ είναι προϋπόθεση για την ενεργητική συµµετοχή κάθε
πολίτη στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή.
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Το 1988 αρχίζει η επίσηµη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής
Αµυνας και Πολιτισµού (Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης που
τότε υπαγόταν στο Υπουργείο Πολιτισµού για την επεξεργασία και
υλοποίηση
επιµορφωτικών,
ενηµερωτικών
και
ψυχαγωγικών
προγραµµάτων στο χώρο των Ενόπλων ∆υνά µεων.
Η πρωτοβουλία αυτή είχε σαν στόχο την συµβολή της Γ.Γ.Λ.Ε.
για µια όσο το δυνατό δηµιουργικότερη θητεία στο Στρατό.
Σαν προϋποθέσεις εφραµογής αυτών των προγραµµάτων
καθορίστηκαν:
α) Η µη επίδραση στη λειουργία - εκπαίδευση - ασκήσεις των
µονάδων.
β) Ισότιµη συµµετοχή των στρατευσίµων στις καθηµερινές
στρατιωτικές απαιτήσεις.
γ) Η εθελοντική συµµετοχή όσον αφορά το τµήµα σεµιναρίων.
δ) Η µη επίδραση των προγραµµάτων στις αθλητικές
δραστηριότητες των στρατευσί µων (εκτός των τµηµάτων µάθησης)
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(πάγια διαταγή υπ'αριθµ. 4-19/1988
Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Αµυνας).
Τα προγράµµατα της Λ.Ε. στις Ε.∆. περιλαµβάνουν τις
παρακάτω δραστηριότητες:
Α) Τµήµατα Μάθησης:
Αλφαβητισµός - Βασική παιδεία.
Αποτελεί τοµέα άµεσης προτεραιότητας.
Λειτουργία τµηµάτων αλφαβητισµού και βασικής παιδείας σε
όλες τις µονάδες του Στρατού Ξηράς των παραµεθορίων περιοχών
όπου ο χρόνος παραµονής των στρατευµένων είναι επαρκής για την
απρόσκοπτη συµµετοχή τους. ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ειδικές
οµάδες στρατευσίµων όπως Τσιγγάνοι, Ποµάκοι κ.λ.π.
Η διαδικασία εντοπισµού - όπως έχει συµφωνηθεί µε το
Γ.Ε.Ε.Θ.Α. - των αναλφαβήτων οπλιτών γίνεται στα κέντρα
εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων (Κ.Ε.Ν.) αµέσως µετά την κατάταξη των
νέων οπλιτών. Το test το συµπληρώνουν οι οπλίτες που δεν έχουν
ενδεικτικό Α' Γυµνασίου. Αφού γίνει πρώτα ενηµέρωση από
εκπρόσωπο της ΝΕΛΕ.
Τα test αξιολογούνται από τα στελέχη της Λ.Ε. και
συµπληρώνεται κατάσταση µε τα ονόµατα όλων των συµµετεχόντων
και µε τις ενδείξεις αν είναι οργανικά ή λειτουργικά αναλφάβητοι.
Με βάση αυτή την κατάσταση που δίνεται στους αρµόδιους
αξιωµατικούς της µονάδας αναγράφεται η αντίστοιχη ένδειξη στο
βιβλιάριο στρατολογίας (PAI BOOK) κάθε οπλίτη. Μετά τις
µεταθέσεις των οπλιτών από τα Κ.Ε.Ν. στις µονάδες, οι ΝΕΛΕ σε
συνεργασία µε τους αρµοδίους των στρατιωτικών µονάδων
οργανώνουν τα τµήµατα µάθησης.
Τα µαθήµατα γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο και η χρονική
διάρκεια τους είναι 200 ώρες.
Β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ε χ ο υν χ α ρ α κ τ ή ρ α ε ν ηµέ ρ ω σ η ς - ε υ α ι σ θη το π ο ί η ση ς σ' έ ν α θέ µα .

Το θέµα παρουσιάζεται σε µια διδακτική συνάντηση δύο ωρών
και περιλαµβάνει:
- Εισήγηση κατανοητή και επιστη µονικά τεκµηριωµένη.
- Ελεύθερη συζήτηση.
∆ιεξάγονται σε τακτικά διαστήµατα π.χ. κάθε διµηνία και
συµµετέχει το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.
Το θεµατολόγιο αντλείται από τα κοινωνικά ενδιαφέροντα των
στρατευµένων νέων και συνδέεται µε τις απαιτήσεις της στρατιωτικής
ζωής µε προτεραιότητα στα θέµατα:
Βασικές συνταγµατικές έννοιες.
Η Συνταγµατική θέση των Ε.∆.
Εθνικά θέµατα.
Ναρκωτικά.
AIDS.
Οικολογία - Περιβάλλον.
Προβλέπεται
ειδική
θεµατολογία
που
αναπτύσσεται
σε
ακροατήριο αξιωµατικών.
Οι εισηγητές είναι κυρίως Πανεπιστηµιακοί και υπάρχει
κατάλογος ονοµάτων που έχουν εγκριθεί από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Γ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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Το θέµα παρουσιάζεται πολύπλευρα από διαφορετικούς
εισηγητές σε µια ηµερίδα ή σεµινάριο δύο - τριών ηµερών.
Συµµετέχει µόνο τµήµα του στρατιωτικού προσωπικού που έχει
ειδικό ενδιαφέρον για το θέµα που πραγµατεύεται κάθε φορά.
Θεµατικές ενότητες σεµιναρίων:
α. Νέες τεχνολογίες: συµµετέχουν κυρίως πτυχιούχοι θετικών
επιστη µών
β. Εθνικά θέµατα: συµµετέχουν κυρίως αξιωµατικοί και
πτυχιούχοι οπλίτες Νοµικών - Πολιτικών Επιστηµών ∆ιεθνούς
∆Ικαίου κ.λ.π.
γ. Σύνταγµα - Συνταγµατική θέση του Ε.∆.: συµµετέχουν κυρίως
αξιωµατικοί και οπλίτες Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών.
δ. Οπτικοακουστικά µέσα: συµµετέχουν κυρίως οπλίτες που
προσανατολίζονται να ακολουθήσουν επαγγέλ µατα σχετικά µε τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
ε. Αγροτική παραγωγή και Οικονοµία: συµµετέχουν οπλίτες που
κατάγονται από αγροτικές περιοχές και γεωπόνοι .
στ. Αγωγή υγείας: συµµετέχουν οπλίτες γιατροί και στρατιωτικοί
γιατροί.
ζ. Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα. Κοινωνική ψυχολογική προσέγγιση
των νέων: συµµετέχουν αξιωµατικοί και οπλίτες µε αντίστοιχες
σπουδές.
η. Σύγχρονες Τραπεζικές πρακτικές: συµµετέχουν αξιωµατικοί
και οπλίτες Οικονοµικών Επιστηµών.
∆) ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Επισκέψεις σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους , Τουριστικά
αξιοθέατα της περιοχής, θεατρικές παραστάσεις, Κινηµατογραφικές
Προβολές.
Η ΝΕΛΕ Σερρών ξεκίνησε µια συνεργασία σε επίπεδο Νοµού τον
Μάρτη του 1986 µε την δηµιουργία δύο τµηµάτων αλφαβητισµού και
µε τα τυπικά προβλήµατα µιας τέτοιας απόπειρας κυρίως όσον
αφορά την επιφυλακτικότητα των στρατιωτών. Το έβλεπαν σαν µια
ακόµη διαδικασία µέσα στα πλαίσια της στρατιωτικής τους θητείας
και οι επι µορφωτές ήταν κάτι περίπου σαν τους αξιωµατικούς τους.
Τα τµήµατα αυτά δεν µπορούµε να πούµε ότι είχαν
ικανοποιητικό αποτέλεσ µα παρόλο που στην αρχή υπήρχε µια
συνέπεια και σε σχέση µε τους στρατιώτες που συµµετείχαν και σε
σχέση µε την µονάδα όσον το χώρο µάθησης.
Στην πορεία τα πράγµατα ατόνισαν. Ο χώρος άλλαζε ή
διαµορφωνόταν την τελευταία στιγµή, οι στρατιώτες δεν έρχονταν
έγκαιρα ή δεν έρχονταν καθόλου είτε γιατί τους είχε ανατεθεί
υπηρησία είτε γιατί συµµετείχαν σε ασκήσεις.
Τέτοιες προσπάθειες έγιναν κι άλλες µε τα ίδια αποτελέσµατα.
Ουσιαστικότερη ήταν η παρέ µβασή µας στον τοµέα των
επιµορφωτικών διαλέξεων και στον τοµέα του test.
Η επίσηµη συνεργασία που ξεκίνησε το Υπουργείο Εθνικής
Αµυνας µε τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επι µόρφωσης, παρόλες τις
αντικειµενικές δυσκολίες που συνάντησε και εξακολουθεί να
συναντά, δίνει τη δυνατότητα να ενταθούν οι προσπάθειες από τους
συνεργαζό µενους φορείς στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης ότι
τέτοιας µορφής "παρε µβάσεις" αναβαθµίζουν το περιεχόµενο της
θητείας των στρατιωτών παρέχοντας τους κάποιες γνώσεις χρήσι µες
για την µετέπειτα πολιτική τους ζωή.
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ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ
"Οποιος γράφει για τους Τσιγγάνους κινδυνεύει να θεωρηθεί
πολυ απλουστευτικός για τους ειδικούς και πολύ λεπτοµερής για
τους καινούργιους αναγνώστες" (Liegois: 1986)
Η
παραπάνω
παρατήρηση
είναι
συνδεδεµένη
µε
τη
διαφοροποίηση που υπάρχει στις τσιγγάνικες οµάδες.
Η τσιγγάνικη κουλτούρα δεν είναι ούτε σταθερή, ούτε παθητική.
Εξαρτάται από τις επιδράσεις που δέχτηκαν και δέχονται οι διάφορες
οµάδες από το κοινωνικό περιβάλλον που έρχονται και τις
προσαρµογές στις εκάστοτε συνθήκες.
Επίσης και στην ονοµασία τους δεν µπορεί να γίνει µια
απλουστευτική γενίκευση . ∆εν υπάρχει µια µόνο ονοµασία που να
αναφέρεται στους Τσιγγάνους παγκόσµια. Η πιο διαδεδοµένη είναι το
"ROM" (πληθυντικός ROMA).
Οµως δεν αυτοαποκαλούνται όλοι οι τσιγγάνοι ROMA. Υπάρχει
µια υποοµάδα Τσιγγάνων που αυτοαποκαλούνται "ROM" και στον
ενικό και στον πληθυντικό και το χρησι µοποιούν για να
διαχωρίζονται από τις άλλες τσιγγάνικες οµάδες (π.χ. της SINTI).
Ετσι γίνεται µια αναπόφευκτη σύγχυση που είναι αντανάκλαση
και συνέπεια της διαφοροποίησης των τσιγγάνικων οµάδων. Στην
Ελλάδα αντιµετωπίζουµε την ίδια σύγχυση ονοµασίας µε τους
Τσιγγάνους και τους Γύφτους.
Οµως όλες οι οµάδες που ονοµάζονται Τσιγγάνοι και Γύφτοι
στην Ελλάδα δέχονται τον χαρακτηρισµό τους και ως "ROM".
Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρόλο που δεν υπάρχει µια ονοµασία
για τους Τσιγγάνους παγκόσ µια αποδεκτή, υπάρχει µια ονοµασία για
τους µη - Τσιγγάνους παγκόσµια αποδεκτή από τους Τσιγγάνους, το
"GAJO" (πληθυντικός GAJE).
Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των Τσιγγάνων
είναι ελλειπή έως ανύπαρκτα. Οι επίσηµες στατιστικές απέχουν πολύ
απ'την πραγµατικότητα. Βασικό πρόβληµα αποτελεί το ποιός και µε
ποιό κριτήριο θα θεωρηθεί Τσιγγάνος.
Επίσης πολλοί Τσιγγάνοι δε δηλώνουν στις απογραφές την
ταυτότητά τους λόγω στιγµατισµού.
Παγκόσµια ο Τσιγγάνικος πληθυσµός υπολογίζεται σε 12 -15
εκκατο µύρια.
Στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 80.000 - 100.000.
Ως προς την καταγωγή των Τσιγγάνων έχουν διατυπωθεί
πολλές θεωρίες και πολλές περιοχές αναφέρονται ως τόπος
καταγωγής τους.
Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι οι ερευνητές καταλήγουν στο
εξής κοινό συµπέρασµα: Οι πρόγονοι του πληθυσ µού που µιλάει
ROMANI µετανάστευσαν για πρώτη φορά από την Ινδία, πάνω από
1.000 χρόνια πριν. Εφεραν µαζί τους την γλώσσα που τα ειδικά
χαρακτηριστικά της αποκάλυψαν, το 18ο αιώνα, την ιστορία τους. Η
γλώσσα µε Ινδική βάση εµπλουτιζόταν µε στοιχεία από την κάθε
χώρα που πέρναγαν. Και η διασταύρωση διαλέκτων της ROMANI µε
τις γλώσσες των χωρών διασποράς τους είχε σαν αποτέλεσµα την
παραπέρα διάσπασή της.
Στην Ελλάδα κάνουν την πρώτη τους εµφάνιση στην Κέρκυρα
και την Πελοπόννησο στο τελευταίο τρίτο του 14ου αιώνα.
Τα κίνητρα που οδηγούσαν σε µεταναστεύσεις των Τσιγγάνων
είν;αι ποικίλα. Μεταξύ των πιο σπουδαίων είναι η καταδίωξη την
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οποία υπέστησαν οι Τσιγγάνοι ανά τους αιώνες. Οι απελάσεις, οι
διάφορες τιµωρίες, η κατασταλτική νοµοθεσία, ανάγκασαν τους
Τσιγγάνους να αναζητούν πιο φιλόξενους τόπους. Αλλωστε σε
περιόδους κοινωνικής κρίσης, οι Τσιγγάνοι χρησιµοποιούνταν σαν
αποδιοποµπαίοι τράγοι, και αντιµετωπίζονταν µε διωγµούς.
Επίσης σε περιόδους οικονοµικής δυσπραγίας ήταν ιδιαίτερα
τρωτοί. Αλλά και η κοινωνική ανάγκη της επικοινωνίας των
διάσπαρτων οικογενειακών οµάδων υπήρξε σηµαντικός παράγοντας
για τη νοµαδική τους εξέλιξη.
Ολοι αυτοί οι παράγοντες και οι διαφορετικές επιδράσεις που
δέχτηκαν, έχουν δηµιουργήσει στις οµάδες Τσιγγάνων µέσα σε κάθε
κράτος µια ποικιλία διαστρωµάτωσης και διαφορές στη γλώσσα και
στην κουλτούρα. Ετσι οι Τσιγγάνοι στον κόσµο σήµερα αποτελούν
ένα µωσαϊκό από διαφορετικές ανάγκες.
Οι Τσιγάννοι δίνουν µεγάλη έµφαση στη διατήρηση της γλώσσας
τους. Αποτελεί σηµαντικό κριτήριο εθνικής συγγένειας - ταυτότητας
και είναι πολύ απρόθυµοι να αποδώσουν το εθνικό status του
Τσιγγάνου σε ένα πρόσωπο που δεν µιλάει ROMANES.
Η
οικογένεια
είναι
εκτεταµένη
πατριαρχική
και
είναι
θεµελιώδους σηµασίας στην κοινωνική οργάνωσή τους.
Εχει την τάση να ελέγχει όλη τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης.
Στην Ελλάδα οι Τσιγγάνοι - Γύφτοι έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο
στο δηµοτικό µας τραγούδι και στη διατήρηση του. Ο λαός πιστεύει
ότι τη µουσική την έχουν µέσα τους από φυσικού τους.
Σε πολλά µέρη της Ελλάδας υπάρχουν σύλλογοι Τσιγγάνων
όπως στο ∆ενδροπόταµο, στις Σέρρες, στο Μεσολόγγι , στα Α.Λιόσια.
Σε µια έρευνα από την Γ.Γ.Λ.Ε. στην ερώτηση πως νοµίζουν ότι
µπορούν να αντιµετωπισθούν καλύτερα τα προβλήµατά τους
απάντησαν ότι θα λυθούν µε παρε µβάσεις βουλευτών και υπουργών
και αυτό οφείλεται στις ψηφοθηρικές σχέσεις που ανέπτυσσαν και
αναπτύσσουν µαζί τους οι πολιτικοί.
Στις τσιγγάνικες κοινότητες η µετάδοση του πολιτισµού και η
επαγγελµατική κατάρτιση των νέων είναι στα χέρια της οικογένειας.
Το σχολείο ως θεσµός δεν έχει παράδοση στην τσιγγάνικη κοινωνία.
Η µετάδοση των γνώσεων γίνεται µέσα στα πλαίσια της οικογένειας,
προφορικά.
Η γραφή και η ανάγνωση ως τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας
είναι άγνωστα.
Μεγάλο είναι το ποσοστό αναλφαβητισµού στους Τσιγγάνους.
Αντίθετα για να κάνουν λογαριασµούς ώστε να καλύπτουν τις άµεσες
οικονοµικές τους ανάγκες χρησι µοποιούν εµπειρικούς τρόπους
µέτρησης και υπολογισµών µε αξιοσηµείωρη επιδεξιότητα. Για να
καλύψουν το κενό της ανάγνωσης και της γραφής έχουν
αναπτυγ µένη παρατηρητικότητα και µνήµη.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ζωής των Τσιγγάνων δεν υπάρχει
καµιά σχέση µεταξύ "σχολικής επιτυχίας" και "οικονοµικής επιτυχίας"
ούτε ακόµη σύνδεση "σχολικής επιτυχίας" και "κοινωνικής επιτυχίας".
Ετσι τα επίσηµα εκπαιδευτικά προγράµµατα δεν είναι ελκυστικά για
τους Τσιγγάνους και την παρακολούθησή τους δεν τη θεωρούν
αναγκαία. Επίσης το επίσηµο σχολικό σύστηµα δεν είναι
προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες των Τσιγγάνων µαθητών και έτσι
οι µαθητές βρίσκονται µπροστά σε µια διάσταση προτύπων - αξιών
τσιγγάνικου και µη τσιγγάνικου πολιστισµού.
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Πιο συγκεκρι µένα το επίσηµο σχολικό µας σύστηµα δεν
λαµβάνει υπόψη του:
Α. Τη µετακίνησή τους και
Β. Τις πολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες όσον αφορά
α. την κατάρτιση του αναλυτικού προγράµµατος
β. τη µέθοδο µάθησης
γ. την προετοιµασία των δασκάλων
δ. την προετοι µασία των συµµαθητών
Εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός της
µαζικής
αποχής
των
Τσιγγάνων
από
το
σχολείο
ή
της
παρακολούθησης µόνο των πρώτων τάξεων του δηµοτικού, της
σπανιότατης φοίτησής τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και της
παντελούς απουσίας τους στην τριτοβάθµια. Ο κόσµος τους σχολείου
και ο κόσµος του σπιτιού είναι τόσο ασυµβίβαστοι από πολλές
απόψεις ώστε πολλά τσιγγανόπαιδα φαίνεται να παραιτούνται από
την προσπάθεια να βρουν σύνδεση και σηµεία επαφής µεταξύ των
δύο κόσµων.
Επίσης πρέπει να τονίσουµε ότι η πολιτική που ασκείται στο
σχολείο είναι µόνο µια πλευρά της εκπαιδευτικής πολιτικής
γενικότερα η οποία από µόνη της αντανακλά τις πολιτικές τάσεις της
εποχής. Το σχολείο παρόλο που είναι ένας ιδιαίτερος θεσµός θα
είναι ένας µικρόκοσµος που µπορεί να αποµονωθεί από την
υπόλοιπη κοινωνία και παραπέρα µε το σχήµα του και τις πρακτικές
του έχει απορρίψει την τσιγγάνικη ισότητα στους κόλπους του, όπως
το έχει απορρίψει και ο Τσιγγάνος. Από την µια µεριά δηλαδή
υπάρχει καχυποψία για τον Τσιγγάνο, το σχολείο τον "ανέχεται"
µερικές ώρες καθηµερινά και από την άλλη ο Τσιγγάνος είναι
ανήσυχος για τον κίνδυνο της επίδρασης που µπορεί να έχει το
σχολείο, ως σύστηµα προώθησης αξιών - προτύπων διαφορετικών
από τις δικές του, πάνω στα παιδιά του.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν τρεις πολύ σηµαντικές
παρατηρήσεις του καθηγητή Liegois (1987).
- Μέχρι σήµερα, λίγη προσοχή έχει δοθεί στις αξίες και τη
δυναµική της εκπαίδευσης µέσα στην τσιγγάνικη οικογένεια , µε
αποτέλεσµα η παιδαγωγική θεωρία και πράξη να εναντιώνονται
συχνά στην εκπαίδευση που παρέχεται στους κόλπους της
οικογένειας, αντί να βασίζεται πάνω της.
- Ο τρόπος µε τον οποίο οι Τσιγγάνοι γονείς εκπαιδεύουν τα
παιδιά τους δεν θα πρέπει να κριθεί κάτω από το φως του πως η
περιβάλλουσα κοινωνία εκπαιδεύει τα δικά της.
- Για τους Τσιγγάνους η επίσηµη σχολική παιδεία είναι µόνο ένα
µέρος της εκπαίδευσης των παιδιών τους και δεν ταυτίζεται µε
αυτήν.
Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν απλά µια συστηµατική
γενίκευση της πολύπλοκης και ποικιλόµορφης κατάστασής τους.
Ειδικότερα στο Νοµό Σερρών υπάρχουν τσιγγάνοι και µόνιµα
εγκατεστηµένοι και εποχικοί.
Οι µόνιµα εγκατεστηµένοι είναι:
Στην πόλη των Σερρών τρεις συνοικισµοί
α) συνοικισµός Μεσολογγίου
β) συνοικισµός Νεόκτιστα Αεροδροµίου
γ) συνοικισµός Αλιµπέκιουϊ
Πρόκειται για συνοικισµούς που βρίσκονται στην άκρη της
πόλης, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ενδιάµεσα κενές εκτάσεις, οπότε
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Συνοικισµός Μεσολογγίου
Είναι ο µικρότερος συνοικισµός που αποτελείται από 25
οικογένειες (250 άτοµα περίπου ) µε το χαµηλότερο βαθµό
οικονοµικής ανάπτυξης και ο πλέον υποβαθµισµένος από άποψη
συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής.
Συνοικισµός Νεόκτιστα
Εχει πληθυσµό περίπου 450 άτοµα. Η πλειοψηφία ασχολείται µε
το εµπόριο και η οικονοµική τους κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από
εκείνη του συνοικισµού Μεσολογγίου.
Συνοικισµός Αλιµπέκιουϊ
Είναι ο αρχαιότερος και πολυπληθέστερος συνοικισµός µε
πληθυσµό 1.800 ατόµων. Οι περισσότεροι είναι εργάτες, αχθοφόροι
και πολύ λίγοι έµποροι - πλανόδιοι.
Επίσης τσιγγάνικος πληθυσµός υπάρχει στην Ηράκλεια, 400
οικογένειες και περίπου 1.800 άτοµα στο Ποντισµένο, περίπου 1.000
άτοµα.
Ηράκλεια

400 οικογένειες περίπου 1.800 άτοµα

Ποντισµένο

1.000 περίπου άτοµα

Μαυροθάλασσα

300 άτοµα περίπου

Σιδηρόκαστρο

600 άτοµα να έχουν ενσωµατωθεί τελείως

Ν.Πετρίτσι
Φλάµπουρο

300 άτοµα περίπου που έχουν ενσωµατωθεί
τελείως
το 75% των κατοίκων

Ανθή

το 93% των κατοίκων

Η Λ.Ε. έκανε και κάνει "παρε µβάσεις" µε σεβασµό στην
αξιοπρέπεια τους και στον τρόπο ζωής τους.
Η παρέµβασή µας αυτή στο χώρο των Τσιγγάνων κινείται σε
τρεις άξονες.
Α. Αλφαβητισµός Τσιγγάνων ενηλίκων
Β. Αλφαβητισ µός Τσιγγανοπαίδων µε στόχο την ένταξή τους στο
επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και
Γ. Κοινωνικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες για την
υποστήριξη των παραπάνω.
Στα τµήµατα τσιγγανοπαίδων γίνονται δεκτά τα παιδιά :
1. που δεν πήγαν ποτέ σχολείο µε στόχο να µάθουν ανάγνωση
και γραφή
Η Γ.Γ.Λ.Ε. σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση σπουδών Π.Ε. του
Υ.Π.Ε.Π.Θ. έχει παραγάγει ειδικό διδακτικό υλικό για τσιγγανόπαιδα.
2. που διέκοψαν το σχολείο και χρειάζονται για ένα διάστηµα
ενίσχυση προκει µένου να επανενταχθούν σ'αυτά
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3. Με τη συνεργασία των ∆ηµοτικών σχολείων µπορούν να
δηµιουργηθούν φροντιστηριακά τµήµατα για την καλύτερη επίδοση
των τσιγγανοπαίδων που ήδη φοιτούν στα σχολεία.
Οι πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες σχεδιάζονται
πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες που διαπιστώνονται σε τοπικό
επίπεδο.
Η συνεργασία µε τους Συλλόγους των Τσιγγάνων και µε άλλους
φορείς θεωρείται απαραίτητη π.χ. εµβολιασµός Τσιγγανοπαίδων ή
"ΡΑΡ" test γυναικών µε τη συνεργασία του Νοσοκοµείου, µαθήµατα
µηχανολογίας αυτοκινήτων και Κ.Ο.Κ., µε τη συνεργασία του
Ο.Α.Ε.∆. κ.α.
Επειδή όµως η Κοινοτική ανάπτυξη γίνεται µε συνειδητή
πρωτοβουλία δράσης και συνεργασίας µεταξύ όλων των µελών µιας
κοινότητας για την µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρωπίνων
και φυσικών δυνατοτήτων µε στόχο την αντιµετώπιση των αναγκών
και την ανύψωση του πολιτιστικού και του βιοτικού τους επιπέδου.
Επειδή και οι Τσιγγάνοι αποτελούν τµήµα αυτής της Τοπικής
κοινωνίας θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά και όχι να γίνονται από
άλλους προγράµµατα γι'αυτούς .
Η διαµόρφωση λοιπόν µιας ουσιαστικής πολιτικής πρότασης για
την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων, µπορεί και πρέπει να γίνει από
ένα άλλο συνέδριο µε µοναδικό θέµα "Τσιγγάνοι - Ανάπτυξη" στο
οποίο εκτός από τους αρµόδιους των δηµοσίων φορέων, πρέπει να
κληθούν εκπρόσωποι των τσιγγάνων, εκπρόσωποι των κοινωνικών
φορέων
και
των
παραγωγικών
τάξεων,
εκπρόσωποι
των
επιστη µονικών φορέων και φυσικά εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα η Τ.Α. έχει να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην
παραπέρα ευαισθητοποίηση των δηµοτών αλλά κύρια µπορούν να
πάρουν πρωτοβουλίες διαβίωσης και φοίτησης των Τσιγγάνων.
Αλλωστε µε τις νέες αρµοδιότητες που επιφορτίστηκε η Τ.Α.
εµπλέκεται σε πολλά θέµατα παιδείας και εκπαίδευσης και µάλιστα
σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία τους είναι αποφασιστικής
σηµασίας.
Κάθε "παρέµβαση" όµως θα πρέπει να γίνεται µε κάθε σεβασµό,
να έχει στόχο την κοινωνική τους ένταξη αλλά συγχρόνως τη
διατήρηση της ατοτέλειάς τους ως οµάδας όσον αφορά τα ήθη, τα
έθιµα και τον τρόπο ζωής τους.
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ν.Π.∆.∆.
Τσαλοπούλου 12 - Σέρρες
Τηλ. 22202
Αριθ. Πρωτ. 444
ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την βελτίωση της παρεχόµενης Υγείας
στο Ν.Σερρών
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Ν.Σερρών µε πληθυσµό 200.000 κατοίκους περίπου ,
εξυπηρετείται νοσηλευτικά από,
1) Τα 54 αγροτικά ιατρεία,
2) Τα 6 (έξι) Κέντρα Υγείας,
3) Το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών δυνάµεως 340 κλινών (µαζί µε
το παράρτη µα - ενοικιαζόµενη κλινική),
4) Τις Ιδιωτικές κλινικές (3 Γενικές και 2 Μαιευτικές) δυνάµεως
260 κλινών,
5) Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και
6) Την µονάδα Οικογενειακού Προγραµµατισµού. Επίσης
διαθέτει και µια Σχολή Νοσοκόµων διετούς φοίτησης.
Τα περισσότερα αγροτικά ιατρεία στεγάζονται σε ακατάλληλους
χώρους και ελάχιστα από αυτά πληρούν τους στοιχειώδους όρους
καλής λειτουργίας.
Τα Κέντρα Υγείας δεν είναι επανδρωµένα µε τον προβλεπό µενο
αριθµό
γιατρών.
Υπάρχει
παντελώς
έλλειψη
ειδικοτήτων
(Χειρουργών, Ορθοπεδικών Μικροβιολόγων, Ακτινολόγων). Το
σοβαρότερο απ'όλα είναι ότι τα εργαστήρια των Κ.Υ. λειτουργούν µε
παρασκευαστές συνήθως µη εκπαιδευµένους.
Η παρεχό µενη δευτεροβάθ µια περίθαλψη στο Νοσοκοµείο και
τις ιδιωτικές Κλινικές είναι ανεπαρκής και ασφαλώς όχι προς τιµήν
της επιδιωκόµενης αναβάθµισης Υγείας.
Αυτό οφείλεται στο µεν Νοσοκοµείο, στην έλλειψη νοσηλευτικών
κλινών, στην έλλειψη ορισµένων τµηµάτων, στο µεγάλο αριθµό
εξεταζό µενων ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία (εφηµερία όλο το
24ωρο) και στην εξουθενωτική εργασία του ιατρικού, παραϊατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού. Αποτέλεσ µα, πληµµελής ιατρική
εξέταση ασθενών και βράχυνση των ηµερών νοσηλείας (µέσος όρος
2-5 ηµέρες, ενώ στις Χώρες ΕΟΚ είναι κατά µέσον όρο 10 ηµέρες).
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Ι. Πρωτοβάθ µια Φροντίδα Υγείας
I) Ανέγερση καταλλήλων κτιρίων για τα Αγροτικά Ιατρεία µε
ανάλογο εξοπλισµό (αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων 6 Κοινοτικών
ενισχυµένων ιατρείων).
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2) Στελέχωση των Κέντρων Υγείας µε γιατρούς ειδικοτήτων,
αφού δοθούν ειδικά κίνητρα, και εν ανάγκη ειδικές συµβάσεις κατά το
πρότυπο του ΕΣΥ της Αγγλίας (NIS).
3) Eπαναφορά του θεσµού του Αγροτικού Ιατρείου µε µόνιµο
αγροτικό γιατρό και κατάλληλο προσωπικό (οικογενειακός γιατρός).
4) ∆ηµιουργία µονάδων βραχείας νοσηλείας ενισχυµένα
αγροτικά ιατρεία που βρίσκονται πλησίον της πόλεως των Σερρών,
δηλ. Σκούταρι, Προβατάς, Πεντάπολη, καθώς και ειδικών µονάδων
επιδηµιολογικής έρευνας ΤΒ και Βρογχοκήλης στα Κ.Υ. Ηράκλειας
και Ροδόπολης αντίστοιχα, όπου πράγµατι υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα Φυµατίωσης και Βρογχοκήλης.
5) Αµεση προκήρυξη θέσεων ιατρικού και παραϊατρικού
προσωπικού
στα
περιφερειακά
ιατρεία
24ωρης
ετοιµότητας
Μαυροθάλασσας και Αλιστράτης και νοµοθετική ρύθµιση των
εφηµεριών τους.
6) Επιβάλλεται 24ωρη εφηµερία στα αγροτικά ιατρεία των
Μαιών και Νοσοκόµων, µε ανάλογη φυσικά αµοιβή (σήµερα
εφηµερεύουν µόνον τα Σαββατοκύριακα), εφ'όσον καθιερωθεί ο
θεσµός του οικογενειακού γιατρού.
7) Επιβάλλεται η χορήγηση πίστωσης της τάξεως του 1.000.000
δραχ. για εξοπλισ µό συντήρηση και βελτιώσεις των αγροτικών
ιατρείων (έκαστον).
II. ∆ευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας .
Ι) Επέκταση κτιρίων εξωτερικών ιατρείων Γεν. Νοσοκοµείου
Σερρών σε 2 ορόφους . Η επικρατούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη .
Κατασκευή επί πλέον 2 ορόφων στην υπό ανέγερση Ψυχιατρική
Κλινική όπου θα προβλέπεται να αναπτυχθούν τα νέα Χειρουργεία
και η Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Μέριµνα για εκπαίδευση
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
2) Επίσπευση της χρηµατοδότησης και δηµοπρασίας των έργων
του νέου Νοσοκοµείου, δυνάµεως αρχικά 300 κλινών και γρήγορη
έναρξη της ανέγερσής του µε προοπτική επέκτασής του κατά 100
κλίνες, όπως άλλωστε προβλέπει και η µελέτη του έργου.
3) Ιδρυση Σχολής Νοσοκόµων τριετούς φοίτησης (ΤΕΙ).
Μεταστέγαση της υπάρχουσας 2 ετούς Σχολής Νοσοκόµων στο
Ορφανοτροφείο Θηλέων, διότι το κτίριο που στεγάζεται είναι τελείως
ακατάλληλο και επικίνδυνο.
4) Κατάλληλη στελέχωση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής
Υγείας και του Κέντρου Προστασίας Απροσάρµοστων (ΚΑΑΜΕΑ)
παιδιών µε εξειδικευµένο προσωπικό .
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Σ.Σ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών
προτείνει :
1) Την αναβάθµιση των Κέντρων Υγείας µε στόχο τον
προσανατολισ µό τους στην προληπτική Ιατρική.
2) Την προµήθεια Αξονικού Τοµογράφου για το Ν.Σερρών αφού
προηγουµένως ερευνηθεί αν αυτό συµφέρει οικονοµικά στο
Νοσοκοµείο.
3) Αµεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων
Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκοµείου και των Κέντρων Υγείας.
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4) Αµεση προκήρυξη των κενών θέσεων του νοσηλευτικού
προσωπικού .
5)
Αµεση
µηχανοργάνωση
όλων
των
Τµηµάτων
του
Νοσοκοµείου ώστε να τίθεται υπό έλεγχο όλος ο µηχανισµός των
προµηθειών και των δαπανών του Νοσοκοµείου.
6) Αναβάθµιση του ΕΚΑΒ και εξοπλισµός µε σύγχρονα
ασθενοφόρα και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. (Υπάρχει
υπόσχεση, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ
για την χορήγηση 2 σύγχρονων ασθενοφόρων στο Νοσοκοµείο µας).
7) Επιδηµιολογική έρευνα των υδάτων του ποταµού Στρυµόνα
και του εδάφους, από το Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης και το ∆ηµόκριτο,
σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο (πρόβλεψη ανάλογης
δαπάνης) 34.
8) Αξιοποίηση των λουτροπηγών Νιγρίτας, Σιδηροκάστρου,
Αγγίστρου 35.
9) θεσµοθέτηση κανόνων λειτουργίας του ΕΣΥ σε Νοµαρχιακό
επίπεδο. Π.Χ. κανένας ασθενής δεν εξετάζεται στα εξωτερικά ιατρεία
του Νοσοκοµείου Σερρών χωρίς παραπε µπτικό από το οικείο
αγροτικό ιατρείο ή το Κέντρο Υγείας, µε εξαίρεση βέβαια τα
επείγοντα περιστατικά.
10) ∆ιαχωρισµός των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκοµείου
από τις Κλινικές και τα Εργαστήρια του Νοσοκοµείου µε ανάλογη
επάνδρωση µε επιστη µονικό και διοικητικό προσωπικό και τον
κατάλληλο εξοπλισµό του σε Εργαστήρια ώστε το Νοσοκοµείο να
προσφέρει πραγµατική δευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας.
11) Για την εύρυθ µη λειτουργία των Κέντρων Υγείας επιβάλλεται
η σύσταση ενός γραφείου στο Νοσοκοµείο υπό την εποπτεία του
Αντιπροέδρου ή ενός µέλους του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, που θα
συντονίζει την λειτουργία των Κ.Υ. διοικητικά, οικονοµικά κ.λ.π.
12) Να καθιερωθεί γιατρός της εργασίας σε όλες τις
επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς που απασχολούν προσωπικό
άνω των 50 (πενήντα) ατόµων.
13) Αναβάθµιση των αγροτικών ιατρείων
α) Προµαχώνας λόγω συνόρων και
β) Νέων Κερδυλίων επειδή βρίσκεται επί της Εθνικής οδού και
έχει αυξηµένη κίνηση κατά την τουριστική περίοδο .
Επιβάλλεται να διαθέτουν και τα δύο αγροτικά ιατρεία, για
ευνόητους λόγους, από ένα ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισµένο.
14) Ανάπτυξη Τηλεϊατρικής στα Κέντρα Υγείας (υπήρχε προ
έτους στο Σιδηρόκαστρο, δυστυχώς απεµακρύνθη για άγνωστους
λόγους).
15) Αναβάθµιση και αναδιάρθρωση των επαγγελµάτων Υγείας.
16) Συστήµατα πληροφορικής για την διοίκηση του Νοσοκοµείου
Σερρών και των Κέντρων Υγείας του Νοµού.
Τέλος θα πρέπει σε κάποια στιγµή να ολοκληρωθεί το ΕΣΥ µε
την δηµιουργία των ∆ευτεροβαθµίων Συµβουλίων Υγείας και την
δηµιουργία επιτέλους Αστικών Κέντρων Υγείας, και βέβαια όλα αυτά
προϋποθέτουν την βούληση της εκάστοτε διοίκησης του Υπουργείου
Υγείας Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
34

ÓõíÜäåé ìå ôéò ðñïôÜóåéò ãéá äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ ÅëÝã÷ïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, óå óýíäåóç ìå ðëÞñåò
óýóôçìá Ãåùãñáöéêþí Ðëçñïöïñéþí.
35
Óôéò ìåëÝôåò ôùí ÄÞìùí ðñïâëÝðåôáé êáé ç éáôñéêÞ ðáñïõóßá
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Επιτροπή Υγείας Νοµαρχιακού Συµβουλίου
Α. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Η ∆ιεύθυνση Υγείας Σερρών αποτελείται από τα παρακάτω
τµήµατα και γραφεία:
α) Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής (Προληπτική υγειονοµική πολιτική)
β)
Τµήµα
Υπηρεσιών
Υγείας
(Εποπτεία
και
έλεγχος
Νοσοκοµείων,
Ιδιωτικών
Κλινικών,
Ιατρικών
εργστηρίων,
Φαρµακείων, Φυσιοθεραπευτηρίων, Αδειες άσκησης επαγγελµάτων)
γ) Γραφείο Γραµµατείας.
δ) Τµήµα υγειονοµικής περίθαλψης ασφαλισµένων (έκδοση
βιβλιαρίων νοσηλείας, ∆ηµοσίου ανασφαλίστων).
ε) Γραφείο ελεγκτών ιατρών.
στ) Τµήµα υγειονοµικού ελέγχου.
Συνολικά υπηρετούν 23 υπάλληλοι µόνιµοι (κενές θέσεις 20),
προσωρινό προσωπικό 1 (µία κενή θέση) προσωπικό µε θητεία 1
(κενές θέσεις 2).
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Σερρών καταλαµβάνει
σήµερα συνολική επιφάνεια 6.480 τ.µ. σε ιδιόκτητο κτίριο και 2.320
τ.µ. σε ενοικιαζόµενο κτίριο. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα οργανισµό
έχει 375 κρεββάτια (τα 340 ανεπτυγµένα εκ των οποίων τα 220 στο
Νοσοκοµείο και τα 120 στα Παράρτηµα).
Το Ν.Γ.Ν. απαρτίζεται από τρεις υπηρεσίες:
α) Ιατρική β) Νοσηλευτική γ) ∆ιοικητική
Στη δύναµη του οργανισµού εντάσσονται και τα Κέντρα Υγείας
ΝΙΓΡΙΤΑΣ,
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ,
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ,
ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ , καθώς επίσης και το ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Στο Γ.Ν.Σ.:
- Ιατρικό Προσωπικό :
Υπηρεσίες συναφείς

Υπηρετούν
ειδικοί
ειδικευόµενοι
προς το έργο
της
Ιατρικής ,
θέσεις

Νοσηλευτική
υπηρεσία
υγειονοµικό
προσωπικό
- ∆/κή υπηρεσία
Τεχνικοί
προσωπικό ασφαλείας
Βοηθητικό Προσωπικό
Κ.Υ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ

159

839

Οργ.Θέσεις 1110

95
58

121
68

12

14

410
10

433
60

98
31
8

176
60
20

117
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Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό

160

13
48

21
83

6
16

14
40

11
34

64

10
24

15
50

10
30

18

Κ.Υ.ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ
Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό
Κ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό
Κ.Υ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ
Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό
Κ.Υ. ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ
Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό
Κ.Υ. ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ
Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό
ΚΕΝΤΡΟ
ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικό προσωπικό
Λοιπό προσωπικό

14

14
36

3
3

5
20

4

8

Μ.Τ.Ε.Ν, ΣΧΟΛΗΣ
Προσωπικό της Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Αυτά διακρίνονται:
α) Σε διαρθρωτικά - διοικητικά
β) Σε έλλειψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού
γ) Σε έλλειψη εξοπλισµού επιστηµονικών οργάνων µηχανηµάτων
ασθενοφόρων.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
* ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ανέγερση του Νέου Γ.Νοσοκοµείου Σερρών, η προκήρυξη του
αναµένεται περί τα τέλη του 1994.
*ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
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Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Υ.Υ.Π. και
Κ.Α. και αναµένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι το 1995.
* ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το έργο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της έναρξης των εργασιών
και έχει εξασφαλισθεί η προµήθεια των µηχανηµάτων.
*ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται από τον κανονισµό 815/94 της
ΕΟΚ και εκτελείται παράλληλα µε την Ψυχιατρική Κλινική.
*ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Το έργο αυτό ολοκληρώνεται τον Νοέµβρη του παρόντος έτους
µε χρηµατοδότηση της ΕΟΚ. Με την ολοκλήρωση του έργου θα
καταστεί δυνατή η λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής δύναµης 15
κρεβατιών. Απαιτείται η έγκριση οργανισµού και στελέχωση µε το
απαραίτητο προσωπικό .
*∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ως
συµπληρωµατικό
έργο
της
ψυχιατρικής
κλινικής
χαρακτηρίζεται η ∆ιαµόρφωση Αίθουσας Φυσιοθεραπείας 60 τ.µ. στο
Υπόγειο της Ψυχιατρικής κλινικής.
3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΓΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΤΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
(απασχολούµενοι στο Ε.Σ.Υ, Ασφαλ . Οργανισµούς και στον Ιδιωτικό
τοµέα).
Παθολόγοι
Ακτινολόγοι
Ορθοπεδικοί
Πνευµονολόγοι
Παιδίατροι
Γεν.Ιατρικής
Παθολογοανατόµοι
Νεφρολόγοι
Γαστρεντερολόγοι
Γυναικολόγοι
Ιατροδικαστές
Ουρολόγοι
Οφθαλµίατροι
Ωτολαρυγγολόγοι
Ενδοκρινολόγοι
Αναισθησιολόγοι
Ανευ ειδικότητας
Ψυχίατροι
Νευρολόγοι
Πυρηνική Ιατρική
Αιµατολόγοι
∆ερµατολόγοι
Χειρούργοι
Καρδιολόγοι
Παιδοχειρουργός
ΣΥΝΟΛΟ

35
10
10
10
30
15
1
2
3
24
1
6
6
6
1
10
14
8
5
2
1
4
17
22
1
267
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4. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Σήµερα
στον
Νοµό
Σερρών
είναι
εγγεγραµµένοι
114
Οδοντίατροι. Από αυτούς οι 92 εργάζονται στα Ιδιωτικά ιατρεία τους
από τους οποίους οι 6 απασχολούνται και στο ΙΚΑ και 18 πλήρους
και αποκλειστικής στο Νοσοκοµείο Σερρών και στα Κέντρα Υγείας.
Το Οδοντιατρικό δυναµικό θεωρείται ικανό για να καλύψει τις
ανάγκες του Νοµού, το επίπεδο όµως της στοµατικής υγείας είναι
χαµηλό και δεν διαφέρει από την κατάσταση που επικρατεί σ'όλη την
Ελλάδα.

5. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Το δυναµικό του Φ.Σ. Σερρών είναι τα 117 φαρµακεία, τα 124
µέλη του, τα γραφεία του Συλλόγου και ο προµηθευτικός
Συνεταιρισµός
Φαρµακοποιών
Ν.Σερρών.
Οσον
αφορά
τον
ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ., πληροφοριακά σας αναφέρουµε ότι πρόκειται για µια
επιχείρηση της τάξης των 2 δις σε τζίρο, αυτοδιαχειριζό µενη, χωρίς
δάνεια και υποχρεώσεις προς τρίτους.
6. Ι.Κ.Α.
Υπάρχουν 4 παραρτήµατα του ΙΚΑ στην επαρχία (Νιγρίτα,
Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια, Ν.Ζίχνη) που το διοικητικό προσωπικό
εργάζεται σε ενοικιαζόµενα παλιά γραφεία και το ιατρικό προσωπικό
φιλοξενείται προσωρινά στο Κέντρο Υγείας.
Στην Νοµαρχιακή µας µονάδα στις Σέρρες υπηρετούν 62
Γιατροί. Οι 40 είναι µόνιµοι, οι 11 µε σύµβαση αορίστου χρόνου και
11 µε µηνιαία σύµβαση. Από αυτούς οι 8 είναι οδοντίατροι .
Επίσης υπάρχει υγειονοµικό προσωπικό από αδελφές και
παρασκευάστριες 40 τον αριθµό που καλύπτουν ιατρεία - εργαστήρια
αλλά ασχολούνται και µε διοικητικά προβλήµατα λόγω έλλειψης
προσωπικού .
Λειτουργεί ακτινολογικό εργαστήριο µε µεγάλη στενότητα χώρου
όπου λειτουργεί ακτινολογικό µηχάνηµα παλαιού τύπου και
υπερηχογράφος νέου τύπου πολλαπλών χρήσεων. Εργάζονται 3
ακτινολόγοι και 4 παρασκευάστριες συνεχώς µε µέσο όρο 150
ακτινογραφίες ηµερησίως.
Λειτουργεί µικροβιολογικό εργαστήριο µε µεγάλες δυνατότητες
για εξετάσεις µε 3 µικροβιολόγους και 5 παρασκευάστριες αλλά
περιορισµό σε γενικού τύπου αιµατολογικές - βιοχηµικές µικροβιολογικές
εξετάσεις
λόγω
έλλειψης
µηχανολογικού
εξοπλισµού. Το εργαστήριο λειτουργεί µε ραντεβού και κίνηση 80
ασθενών ηµερησίως.
Υπάρχει µεγάλη έλλειψη υγειονοµικού προσωπικού αδελφές
που να καλύπτουν όλα τα ιατρεία και παρασκευάστριες για τα
εργαστήρια. Οι υγειονοµικές επιτροπές που σαν γραµµατεία πρέπει
να καλύπτονται από το ∆ιοικητικό προσωπικό δυστυχώς λόγω
έλλειψης αναγκαστικά καλύπτονται από αδελφές και λειτουργούν
καθηµερινά για το ΙΚΑ (αναπηρίες - ανικανότητα) αλλά και για τον
ΟΓΑ (αναπηρία).
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Μεταφέραµε προσφάτως τις υγειονοµικές επιτροπές µας από τα
υπόγεια του ΙΚΑ όπου κάτω από άθλιες συνθήκες λειτουργούσαν και
τις µεταφέραµε σε ενοικιαζόµενο οίκηµα επί της Ιωνος ∆ραγούµη 13
σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Μεταφέραµε το φυσιοθεραπευτήριο µας από τα υπόγεια του ΙΚΑ
σε διαµέρισµα επί του ισογείου της Οδού Αριστοτέλους 6 όπου
λειτουργούµε
καθηµερινά
το
φυσιοθεραπευτήσιο
µας
µε
3
παρασκευάστριες φυσιοθεραπεύτριες .

7. Τ.Ε.Β.Ε.
Το ΤΕΒΕ Σερρών έχει άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις και καλό
υλικοτεχνικό εξοπλισµό. Παρέχει εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη ,
εργαστηριακές εξετάσεις ιατρικές φροντίδες θεραπευτικά µέσα και
φάρµακα. Επίσης παρέχει Νοσοκοµειακή περίθαλψη, πρόσθετη
χρηµατική παροχή , έκτακτη περίθαλψη, καρδιολογικές επεµβάσεις,
έξοδα αεροµεταφοράς, νοσηλεία στο Εξωτερικό , νοσηλεία τροφεία
ειδικών και κωφάλαλων παιδιών. Καλύπτει δαπάνες νεφροπαθών και
παρέχει το επίδοµα τοκετού, εργατικό ατύχηµα και έξοδα κηδείας.
8. Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
Εύρωστο Ταµείο µε Κεντρική Υπηρεσία και ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στην Αθήνα. Ελλειψη ελεγκτού ιατρού µε όλα τα
επακόλουθα αυτού. Επί 8ετία µας εξυπηρετεί ο ελεγκτής ιατρός της
∆/νσης Υγείας. Ελλειψη προσωπικού 2 υπάλληλοι για 2.100
ασφ/µους εκτελώντας χρέη προϊσταµένου, ∆ιοιητικού, κλητήρα,
καθαριότητος.
9. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. - Κ.Υ.Τ.
Υπάρχει παράρτηµα του στις Σέρρες. Ελλειψη ελεγκτού ιατρού.
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
1. ∆ηµιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών
υγείας (εθνικός, νοµαρχιακός, διατοµεακός συντονισµός τους).
2. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας.
3. Εµφαση στην προαγωγή υγείας (HEALTH PROMOTION) και
την υγειονοµική πρόληψη .
4. Εξασφάλιση σε νοµαρχιακό επίπεδο
χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας του Νοµού.

της

επαρκούς

5. Βελτίωση του γενικού επιπέδου ευηµερίας του πληθυσ µού
του Ν.Σερρών, όπως αυτή καταγράφεται σε ετήσια βάση µε τους
κοινωνικούς δείκτες επιπέδου υγείας (π.χ. δείκτες νοσηρότητας,
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θνησιµότητας, προσδόκιµου επιβίωσης , συνθηκών διαβίωσης και
περιβάλλοντος, διατροφής κ.λ.π.)
6. Αύξηση της ικανοποίησης του χρήστη των υπηρεσιών υγείας
του Νοµού µας.
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

1. Ενοποίηση των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης, µε
την δηµιουργία τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής (Πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας) και ανάλογη στελέχωση του, για τον προγραµµατισµό και την
παρακολούθηση υλοποίησης προγραµµάτων.
2. Ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης και ιδιαίτερη προσοχή
σε θέµατα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και αγωγής υγείας του
πληθυσµού, καθώς και διαρκή ενηµέρωση του κοινού σε διάφορα
επίκαιρα θέµατα υγείας (Μ.Μ.Ε. - έκδοση φυλλαδίων κ.λ.π.).
3. Συντονισµός σε Νοµαρχιακό επίπεδο τόσο των ∆ηµόσιων,
όσο και των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
4. Πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων υγειονοµικού
προσωπικού , µε αντικεί µενο την γνώση των θεµάτων φροντίδας
υγείας - προαγωγής της υγείας και τεχνικές υλοποίησής τους.
Σε
δεύτερη
φάση
να
καταρτιστούν
προς
υλοποίηση,
συγκεκριµένα προγράµµατα παρέ µβασης στον πληθυσµό της
περιοχής ευθύνης κάθε Κ.Υ., για εκπαίδευση του στα σχετικά
θέµατα .
5. Επέκταση του Κέντρου Αµεσης Βοήθειας (Κ.Α.Β.) και στον
Νοµό
µας,
επάνδρωση
αυτού
µε
κατάλληλο
εκπαιδευµένο
προσωπικό
(κύρια
για
τραυµατιολογικά
και
καρδιολογικά
περιστατικά), τόσο µέσα στις πόλεις του Νοµού όσο και κατά µήκος
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.
6. Στελέχωση των Κ.Υ. µε οικογενειακούς γιατρούς. Μέχρις
εφαρµογής του θεσµού αυτού να στελεχωθούν τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. µε
γιατρούς ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό.
7. Ανέγερση τουλάχιστον 2 κέντρων υγείας αστικού τύπου για
την πόλη των Σερρών.
8. Εξοπλισ µός των Π.Ι. από πλευράς κυρίως Υγειονοµικού,
επιστη µονικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού µε προτεραιότητα σε
εκείνα των αποµακρυσµένων περιοχών.
9. Ανάπτυξη τηλεϊατρικής στα Κ.Υ. (κυρίως τα αποµακρυσµένα
και λειτουργούντα µε έλλειψη ειδικών Ροδόπολης και Ροδολίβους ).
10. ∆ηµιουργία νέου κτιρίου ΙΚΑ σε χώρο που θα παραχωρήσει
ο ∆ήµος Σερρών, σε κεντρική θέση, και θα στεγάζει µόνο την
υγειονοµική υπηρεσία, διότι οι ανάγκες αυξήθηκαν σε χώρους
(90.000 ασφαλισµένοι).
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11. Πρωτοβάθµια οδοντιατρική φροντίδα. Ολες οι προσπάθειες
πρέπει να προσανατολιστούν προς την πρόληψη και να οργανωθεί η
παροχή της µέσα από τις αποτελεσ µατικές υπηρεσίες που θα
λειτουργούν στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Τα
Κ.Υ. καλούνται να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο προς την κατεύθυνση
αυτή. Χρειάζεται εξοπλισ µός τους µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για
µηχανοργάνωση . Επίσης Κινητές Οδοντιατρικές µονάδες που θα
προσφέρουν υπηρεσίες σε αποµακρυσµένα χωριά του Ν.Σερρών.
Ολοι οι µαθητές του Νοµού πρέπει να εξετάζονται περιοδικά να
καταγράφεται η στοµατολογική κατάστασή τους, να ενηµερώνονται οι
γονείς τους για να φροντίσουν για την περίθαλψή τους.
Τέλος, ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην πρόληψη είναι η φθορίωση
του ποσίµου νερού, για την µείωση της τερηδόνας.
Γ' ΤΟΜΕΑΣ Β'ΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
1. Ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανέγερση του
Νέου Νοσοκοµείου.
2. Αµεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων
Ιατρικού,
νοσηλευτικού
και
βοηθητικού
προσωπικού
του
Νοσοκοµείου.
3. Αµεση επιχορήγηση του Νοσοκοµείου για:
- αποπεράτωση των Εξωτ.Ιατρείων (10.000.000),
- διαµόρφωση των χώρων για εγκατάσταση της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),
- απόκτηση µαστογράφου, κινητή µονάδα µαστογραφίας,
- απόκτηση µηχανήµατος προκλητών δυναµικών για τη
νευρολογική κλινική,
- επέκταση του χειρουργείου σε γειτονικούς χώρους (για µείωση
χρόνου αναµονής τακτικών χειρουργείων),
- άµεση αντικατάσταση ασθενοφόρων του Νοσοκοµείου,
- άµεση προµήθεια 3 τουλάχιστον µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης,
και εύρεση χώρου για περιτοναιϊκές πλύσεις, έτσι ώστε να
εξυπηρετείται όλος ο πληθυσµός νεφροπαθών του Νοµού Σερρών,
- εξοπλισµός του Νοσοκοµείου µε αξονικό τοµογράφο. Ο
µεγάλος αριθµός των αναγκαίων εξετάσεων θα αποσβέσει εύκολα το
κόστος αγοράς και τα λειτουργικά έσοδα και θα εξασφαλίζει επιπλέον
έσοδα για το Νοσοκοµείο.
4. Ενταξη των Κλάδων και υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και
λοιπών ασφαλιστικών φορέων στο ΕΣΥ (ενιαίο σύστηµα εφηµεριών,
νοσηλεία κ.λ.π.)
5. Ενιαίος κανονισµός λειτουργίας Νοσηλευτικών ιδρυµάτων
ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Ιδ.κλινικών και εργαστηρίων σε επίπεδο Νοµού και
Νοµαρχιακός συντονισµός.
6. Ενηµέρωση των πολιτών για τα διακιώµατά τους, και τις
υποχρεώσεις τους (κωδ. δεοντολογίας ∆ηµ.Υγείας )
7. Η εξοµάλυνση σχέσεων Ιατρών - πολιτών. Αµοιβαία
εµπιστοσύνη και κατανόηση.
Σηµαντικός ο ρόλος που µπορούν να παίξουν τα Μ.Μ.Ε.
8. Κατάλληλη στελέχωση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής
Υγείας µε το υπόλοιπο εξειδικευµένο προσωπικό. Υλοποίηση
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και αυτόνοµης διαβίωσης
ατόµων µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές.
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9. Ιδρυση Σχολής Νοσηλευτικής στο Τ.Ε.Ι. Σερρών (όπου ήδη
λειτουργούν σχολή ∆ιοίκησης Οικονοµίας και σχολή ∆οµικών Εργων
- υπάρχει τεράστιος χώρος εγκαταστάσεων).
Η σχολή διετούς φοίτησης (ΜΤΕΝΣ) να παραµείνει, αλλά µε
περιορισµένο αριθµό µαθητών (γύρω στους 20 ετησίως), όσο
χρειάζεται για την κάλυψη τοπικών αναγκών.
10.
Αµεση
µηχανοργάνωση
όλων
των
τµηµάτων
του
Νοσοκοµείου.
11. ∆ηµιουργία, στο Νοσοκοµείο µονάδας υποδοχής επειγόντων
περιστατικών (αυτόνοµη).
12. ∆ηµιουργία µονάδας βραχείας Νοσηλείας στο Νοσοκοµείο.
13. Με την δηµιουργία και λειτουργία του Νέου Νοσοκοµείου, το
παλαιό να µην µετατραπεί σε αστικού τύπου Κ.Υ., αλλά να
παραµείνει µε δύναµη 150 κλινών, ώστε µε τα 300 στο καινούργιο
Νοσοκοµείο να φθάσει ο Νοµός µας να έχει 450 κρεββάτια, αριθµός
που µπορεί να προσφέρει εξαιρετική παροχή υγείας στο Νοµό µας
και να πλησιάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
14. Επιδότηση προγραµµάτων για εκπαίδευση και έρευνα του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
15. Ανάπτυξη υπηρεσίας κατ'οίκον νοσηλείας.
16. Ανάπτυξη κλινών στο Νοσοκοµείο ή γενικότερα στα πλαίσια
του ΕΣΥ, για χρόνιους πάσχοντες και γηριατρικούς ασθενείς.
17. Επέκταση χώρου µονάδος τεχνητού νεφρού. ∆ιπλασιασµός
µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης. Αυτή τη στιγµή στο Νοµό υπάρχουν 80
νεφροπαθείς που χρειάζονται αιµοδιϋλιση. Υπάρχουν 9 µηχανήµατα
στο Νοσοκοµείο και ένα εφεδρικό και εξυπηρετούνται σε 3 βάρδιες οι
46 απ'αυτούς. Οι υπόλοιποι µεταβαίνουν στη Θεσ/νίκη (οδοιπορικά,
κόστος ηµεραργιών, επιβάρυνση ασφαλιστικών ταµείων ταλαιπωρία
ασθενών).
18. ∆ηµιουργία ενός επιπλέον ορόφου στο Νέο Νοσοκοµείο για
την αύξηση της δυναµικότητας των κλινών των διαφόρων κλινικών
του Νοσοκοµείου από 300 σε 380, προϋπολογισµού περί το 1 δισ.
∆. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
1.
∆ηµιουργία
ορισµένων
τριτοβάθµιων
Νοσοκοµείο, όπως τραυµατιολογική και ογκολογική.

µονάδων

στο

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Μηχανοργάνωση των υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την
παρακολούθηση προγραµµάτων εµβολιασµών λοιµωδών νοσηµάτων,
αιµοδοσίας, σχολικής υγιεινής, νεφροπαθών, ατυχηµάτων κ.λ.π.
2. Συντονισµός όλων των φορέων υγείας του Νοµού - Ιδρυση
και στελέχωση γραφείου προγρα µµάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης (για
την άµεση πρόσβαση σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την
Ε.Ε. και τον προγραµµατισµό - συντονισµό - υλοποίηση σε
νοµαρχιακό επίπεδο).
3. Εντατικοποίηση των ελέγχων στα κυλικεία των σχολείων, για
την πιστή εφαρµογή των τροφίµων που επιτρέπεται να πωλούνται
σ'αυτά (πρόληψη από την µικρή ηλικία καρδιαγγειακών νοσηµάτων,
παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτου, τερηδόνας κ.λ.π.).
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4. Ιδρυση και στελέχωση Ερευνητικού Τµήµατος για εκπόνηση
επιδηµιολογικών µελετών (π.χ. για το πρόβληµα της βροχοκήλης
στην επαρχία Σιντικής, νεοπλασµατικών νόσων, ψυχιατρικής
νοσηρότητας).
5. Εµβολιασµός ειδικών οµάδων πληθυσµού (π.χ. αθίγγανοι),
που δεν εµβολιάζουν κανονικά τα παιδιά τους.
6. Ουσιαστικός έλεγχος λαθροµεταναστών, για την αποφυγή
εµφανίσεως σοβαρών λοιµωδών νοσηµάτων.
36
και
7. Εγκατάσταση συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων
αποβλήτων στη ΒΙΠΕ και τους µεγάλους ∆ήµους, για την αποφυγή
µολύνσεων του υδροφόρου ορίζοντα του Νοµού.
∆ιενέργεια ελέγχων για τυχόν ραδιενεργό µόλυνση των υδάτων
του Ν.Σερρών.
8 Αντιµετώπιση της πολυφαρ µακίας µε την εισαγωγή της θετικής
λίστας φαρµάκων.
9. Ιδρυση µονάδας Ιατρικής Καταστροφών.
10. Ιδρυση Κέντρου Αγωγής Υγείας.
11. Παρουσίαση ποιότητας πόσιµου νερού στο Ν.Σερρών.
12. Παρουσίαση θεσµικού πλαισίου διαχείρησης περιβάλλοντος
στο Ν.Σερρών.
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 κτίριο εµβαδού 200 τ.µ. µε 5 γραφεία
1 αίθουσα διαλέξεων
1 W.C., 1 αποθήκη, προϋπολογισµού περί τα 40 εκ.δρχ.
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ

Ιατρών Υγιεινολόγων
∆/ντής
(εκπαιδευµένος στην Ιατρική Καταστροφών)
ΠΕ Ιατρών γεν. Ιατρικής
ΠΕ ∆ιοικητικού (εκπαιδ. εις ΠΣΕΑ)
ΤΕ επισκεπτηρίων Υγείας
ΤΕ Νοσηλευτριών
ΤΕ Τεχνολόγων - Μηχανικών
∆Ε οδηγών
∆Ε ∆ιοικητικό - λογιστής (computer)
ΥΕ καθαριότητας
∆Ε Τηλεφωνητών
ΥΕ Επιµελητών
Αξιωµατικός ή υπ/τος Αστυν/µίας
Αξιωµατικός Πυροσβεστικής

1
2
3
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1

Συνολική δαπάνη µισθοδοσίας 40-45 εκ.δρχ.

36
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3. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΣΑ
2 αυτοκίνητα επιβατικά
1 µηχάνηµα slides
2 τηλεοράσεις
1 video
2 βιβλιοθήκες
1 οθόνη
2 ασύρµατοι
5 walkie-talkie
1 τηλεφωνικό κέντρο
2 υπολογιστές
1 φωτοαντιγραφικό
φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό
συνολικό κόστος περί τα 30 εκ.δρχ.
4. ΣΚΟΠΟΣ
- Ενηµέρωση του προσωπικού των διαφόρων ∆ηµ.Υπηρεσιών,
στα Ν.Π.∆.∆.
- Η ενηµέρωση πληθυσµού, συλλόγων, φορέων κ.λ.π.
- Ο συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών
- Ετοιµότης των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας και
περίθαλψης
- Αποκατάσταση των πληγέντων
σε περιπτώσεις µαζικών καταστροφών, όπως
µ ε γ ά λ α
α τ υ χ ή µ α τ α
- πυρηνικά και βιοµηχανικά ατυχήµατα
-

Πληµµύρες - χιονοπτώσεις
Σεισµοί
Ξηρασία - Θερµοπληξία
Μεγάλες επιδηµίες

Επίσης η εκπαίδευση ιατρικών - νοσηλευτικού προσωπικού,
ανδρών σωµάτων ασφαλείας, και πυροσβεστικής στα ανωτέρω
θέµατα , η εκπόνηση επιδηµιολογικών µελετών και η έκδοση
ενηµερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών.
Τέλος η συνεργασία µε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς .
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΩΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ένα κτίριο εµβαδού 200 τ.µ. µε 5 γραφεία, 2 W.C., 1 αποθήκη, 1
αίθουσα διαλέξεων, προϋπολογισ µός 40 εκ.δρχ.
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ
Ιατρικής
ΠΕ

Ιατρών - Υγιεινολόγων και κοινωνικής

1

Ιατρών Γενικής Ιατρικής

2
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ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας
ΤΕ Μαιών
ΤΕ Νοσηλευτριών
∆Ε ∆ιοικητικού - λογιστικού
ΥΕ Επιµελητών
∆Ε Οδηγών
∆Ε Καθαριστριών
Συνολική δαπάνη µισθοδοσίας ετησίως περί τα 40 εκ.δρχ.
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3
1
2
2
1
1
1

3. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΣΑ
1 αυτοκίνητο επιβατικό
2 µηχάνηµα προβολής διαφανειών
1 T.V.
2 VIDEO
2 βιβλιοθήκες
1 κινηµατογραφική µηχανή προβολής
1 οθόνη
1 φωτοαντιγραφικό
2 computers
συνολικό κόστος 5 εκατ.δρχ.
4. ΣΚΟΠΟΣ
Η ενηµέρωση σε επίπεδο Νοµού - Περιφερείας (αλλά και
πανελλαδικά, καθ'ότι θα είναι το πρώτο στο είδος και θα
χρησι µοποιηθεί σαν πιλότος του πληθυσµού και εκπαίδευσής του
θέµατα αγωγής και προαγωγής υγείας, προληπτικής και κοινωνικής
Ιατρικής, όπως
-

πρόληψη καρδιαγγειακών - καρκίνων
πρόληψη ατυχηµάτων
προφύλαξη από το AIDS - ναρκωτικά
καταπολέµηση καπνίσµατος - αλκοολισµού
Υγιεινή διατροφή
Εµβολιασµοί
Οικογενειακός προγραµµατισµός - Ευγονική
Ασκηση Υγείας
Υγιεινή περιβάλλοντος
Υγιεινή κατοικίας
Υγιεινή µητρότητος και παιδικής ηλικίας
Προφύλαξη από τα λοιµώδη και αφροδίσια νοσήµατα
Σχολική Υγιεινή

Πραγµατοποίηση συνεχών ενηµερώσεων του πληθυσµού καθ'
οµάδες, είτε στο κέντρο, είτε σε συλλόγους, φορείς κ.λ.π.
Η έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων
Η εκπόνηση µελετών υγιειονοµικής σηµασίας
Η συνεργασία µε ΝΕΛΕ, ΟΤΑ, Σχολεία, εκκλησία, συλλόγους και
φορείς
Η συνεργασία µε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού και µε τα
προγράµµατα της ΕΟΚ
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Η επιµόρφωση επι µορφωτών
εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λ.π.).
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-
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νοσηλευτικό

-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Νοµός µας αποτελείται από 6 ∆ήµους και 200 περίπου
οικισµούς. Το 40% περίπου των οικισµών έχει λιγοτερο από 1.000
κατοίκους και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία στην άρδευση σε σχέση
πάντα µε τον τρόπο που αυτή γίνεται.
Υ∆ΡΕΥΣΗ
Το σύνολο των ∆ήµων και Κοινοτήτων υδρεύεται από ΥΠΟΓΕΙΑ
και από ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ. Ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας
απαντώνται
µόνο
στον
∆ήµο
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ο οποίος υδρεύεται από επιφανειακά νερά ενώ τα
τελευταία
χρόνια
παρουσιάζεται
µία
τάση
στην
ύδρευση
παραδοσιακές κλασσικές επιφανειακές πηγές υδροληψίας να
εγκαταλείπονται
και να αντικαθίστανται από υπόγεια νερά
(γεωτρήσεις). Σαν τέτοιο παράδειγ µα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε
τον ∆ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ όπου η υδροδότηση από το ρέµα των Αγίων
Αναργύρων έχει αντικατασταθεί από ένα σύνολο γεωτρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό έχουµε µια σωστότερη από Υγειονοµικής
σηµασίας υδροδότηση του πληθυσµού στον Νοµό αλλά από την άλλη
πλευρά να παρουσιάζεται µια όχι σωστή διαχείρηση των υπογείων
υδάτων από έλλειψη οργάνωσης και συγχρονισµού.
Ετσι στο σύνολο του πληθυσµού του Νοµού µας σε ποσοστό
περίπου 85% να υδροδοτείται από υπόγεια νερά και το υπόλοιπο
15% από επιφανειακές πηγές.
Ολοι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες έχουν ανεξάρτητα συστήµατα
υρδεύσεων και µόνον τέσσερες (4) αξιόλογοι υδρευτικοί σύνδεσµοι
λειτουργούν:
α) Ο σύνδεσ µος οικισµών του ΠΑΓΓΑΙΟΥ που υδροδοτείται
από τα ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ της Συµβολής
β) των οικισµών Βισαλτίας ∆άφνη - Ιβηρα - Αχινός κ.λ.π. που
υδροδοτείται από επιφανειακές πηγές των Κρουσίων
γ) Μεγαλοχώρι - Γόνιµου µε πηγή υδροληψίας γεώτρηση που
βρίσκεται στο Γόνιµο
δ) Κουβούκλιο - Κουµαριά - Αδελφικό µε πηγή υδροληψίας
που βρίσκεται στο Αδελφικό
πάντως οι σύνδεσ µοι αυτοί τελευταία έχουν ατονίσει και οι οικισµοί
καθένας χωριστά τείνει να ανεξαρτητοποιηθεί υδρευτικά.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γενικά και συγκριτικά µε άλλες περιοχές της πατρίδας µας θα
µπορούσαµε να πούµε ότι ο Νοµός µας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα
αρδευτικά προβλή µατα που έχουν σχέση µε την ποιότητα και την
ποσότητα των χρησιµοποιουµένων υδάτων.
Ιδιαίτερες υπερβάσεις - πλην των περιπτώσεων που θα
αναφέρω στην συνέχεια - των θεσµοθετηµένων ορίων σε
παραµέτρους που έχουν καθορισθεί τόσο από την Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας όσο και από τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΟΚ
δεν αναφέρονται .
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Τα συνήθη προβλήµατα είναι:
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
που οφείλονται
1. στην ακαταλληλότητα και την παλαιότητα των δικτύων
ύδρευσης όπως για παράδειγ µα του ∆ήµου Σερρών αλλά και των
περισσοτέρων Κοινοτήτων του Νοµού.
2. Μολύνσεις που οφείλονται σε γεωργικές - κτηνοτροφικές
ασχολίες µε την µη τήρηση ζωνών προστασίας αρδευτικών πηγών.
3. Μολύνσεις από διάθεση ακατέργαστων αστικών λυµάτων για
παράδειγ µα αναφέρω:
α) Κοινότητες ∆ήµητρας
β) Παλαιότερα της Νέας Ζίχνης
γ) ∆ήµου Νιγρίτας
4. Από την έλλειψη ή καλύτερα από την αδυναµία εφαρµογής
συστηµατικής απολύµανσης στο σύνολο σχεδόν των µικρών
οικισµών.
ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ
Με
την
εµφάνιση
νιτρικών
αλάτων
σε
συγκεντρώσεις
υψηλότερες από τις επιθυµητές στα υπόγεια νερά γεωτρήσεων.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι συγκεντρώσεις των νιτρικών
είναι το
σ ο β α ρ ό τ ε ρ ο
π ρ ό β λ η µ α
αυτή
τη στιγµή στο Νοµό µας και αναµένεται στα επόµενα χρόνια να
µεγενθυνθεί ακόµη περισσότερο.
Υπολογίζεται ότι το 15% του υδρευοµένου πληθυσµού του
νοµού µας υδρεύεται από υπόγεια νερά στα οποία εµφανίζουν τιµές
νιτρικών υψηλότερες από τις επιθυµητές.
Σαν αιτίες µπορούµε να αναφέρουµε:
-Την διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων
-Ανεξέλεγκτη διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων
-Από τις
λιπασµάτων

γεωργικές

ασχολίες

µε

την

υπερβολική

χρήση

Υψηλές περιεκτικότητες σε νιτρικά (µεγαλύτερες από 50mg/l)
ανευρίσκονται στις υδρεύσεις των:
- Πεντάπολης
- Ροδολίβους
- Μαυρολόφου
- Βαµβακοφύτου
- Νιγρίτας
- Αγίου Πνεύµατος
- Νέου Σκοπού
- Καµαρωτού
- Νέου Σουλίου (γεωτρήσεις)
- ∆αφνουδίου
- ∆οµήρου (πηγή)
- Μεσολακιάς
- ∆ήµητρας (αµµωνιακά - νιτρώδη)
- Πρώτης (πηγές)
ΡΑ∆ ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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Ανίχνευση ΡΑ 222 σε υδρεύσεις της περιοχης Σιντικής.
ΕΛΛΕΙΨ Η ΙΩ∆ΙΟΥ
στο πόσιµο νερό οικισµών της Σιντικής που υδρεύονται από
πηγές του όρους Μπέλες µε αποτέλεσµα να ενγκυµονούν κινδύνους
για κρούσµατα βρογχοκήλης.
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Υψηλές ολικές σκληρότητες ανευρίσκονται:
Στην περιοχή Κοινότητας νότια Χρυσού - Μονόβρυσης
Ν.Σκοπού
Στην περιοχή βόρεια του Γαζώρου - Αγ.Χριστόφορος
µε σκληρότητες µεγαλύτερες από 80α F

-

Χαµηλές σκληρότητες:
Περιοχές Χρυσοπηγής - Λαϊλιά - Σιδηρόκαστρου
και όλοι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που υδρεύονται από την
περιοχή του ΜΠΕΛΕΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΣ
Υψηλές περιεκτικότητες ανευρίσκονται στα υπόγεια νερά
Κοινοτήτων όπως Μαυροθάλασσα - Ευκαρπίας - Αλιστράτης Σκοπιάς - Μελενικίτσι (επιφανειακά νερά πηγών) δυτικά του οικισµού
Μονόβρυσης και νότια της πόλης των Σερρών.
ΦΘΟΡΙΟ
Σε τιµές µεγαλύτερες από 1 mg/lt ανιχνεύεται στις υδρεύσεις
των κοινοτήτων:
Στρυµονοχωρίου
Παραποτάµου
Βέργης
οι υπόλοιπες υδρεύσεις του νοµού περιέχουν φθόριο λιγότερο
από το επίπεδο που απαιτείται για την προστασία των οδόντων,
ενδεικτικά αναφέρω:
Αλιστράτη
Αναγέννηση
Ανω Πορόια
Βαλτερό
Βαµβακόφυτο
Γεφυρούδι
Κοίµηση
Καρπερή
Καλά ∆ένδρα
Καµαρωτό
Νέα Τυρολόη

0,18
0,55
0,16
0,47
0,48
0,17
0,23
0,23
0,33
0,26
0,25

µγ/λ

Θα
µπορούσαµε
όµως
να
αναφέρουµε
ότι
υψηλές
συγκεντρώσεις φθορίου ανευρίσκονται στα υπόγεια νερά των οποίων
οι θερµοκρασία του ύδατος είναι 28-32 βαθµών Κ και τέτοια
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υπάρχουν στο νοµό µας και είναι τα Ιαµατικά νερά του Αγγίστρου και
του Σιδηροκάστρου µε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 1 µρ/λ.
Χαρακτηρίζονται όµως σαν θερµές πηγές και εποµένως δεν
µπορούν να χρησι µοποιηθούν για υδρευτικούς σκοπούς.
Γενικά πάντως οι συγκεντρώσεις του φθορίου στα πόσιµα νερά
του νοµού µας κυµαίνονται από 0,2-0,5 ποσότητες δηλαδή που
επιτρέπουν την φθορίωση του πόσιµου νερού αφού είναι µικρότερες
από αυτές που απαιτούνται για την προστασία των οδόντων.
Αλλωστε η φθορίωση του νερού συνιστάται από την Π.Ο.Υ. και έχει
εγκριθεί και στη χώρα µας από το Ανώτατο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
Συµβούλιο και έχει δηµοσιευθεί σχετική Υ.∆. (Γ4/90/17.1.1974).
Το ευεργετικό όµως µέτρο της φθοριώσεως του πόσιµου νερού
µε την επικρατούσα κατάσταση Οργάνωση - ∆ιαχείρηση και
υλοτεχνική υποδοµή των µικρών οικισµών του νοµού αλλά και των
∆ήµων δεν είναι εφικτή και εγκυµονεί κινδύνους. Θα µπορούσε να
εφαρµοσθεί και να λύσει και άλλα Υγειονοµικά προβλήµατα τα οποία
ανέφερα µονον όταν η διαχείρηση περάσει σε υδρευτικούς
συνδέσµους και οργανισµούς υδρευτικούς οι οποίοι και υποδοµή και
επιστη µονική εξασφάλιση µπορούν να έχουν και σαν τέτοιοι
προσφέρονται οι σηµερινοί ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ που
οργανώνονται και αρχίζουν σιγά - σιγά να λειτουργούν στο Νοµό
µας.
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
Λειτουργούν στον Νοµό
στην περιοχή Θερµών ΝΙΓΡΙΤΑΣ
- Εµφιαλωτήριο στις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ
Μεταλλικό νερό *ΝΙΓΡΙΤΑ* από την εταιρία Λαϊκής Βάσης
ΝΙΓΡΙΤΑ Ο.Ε.
- Εµφιαλωτήρια πόσιµου νερού *ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ Α.Ε.*
στην περιοχή Αγγίστρου.
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Υπάρχουν δυνατότητες για δηµιουργία εµφιαλωτηρίων πόσιµου
νερού αλλά και ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ επειδή όπως αναφέρθηκε υπάρχουν
άφθονες ποσότητες νερού µε χαρακτηριστικά :
ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΙΙΚΑ
ΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΦΘΟΡΙΟΥ
Ηδη αρκετές εταιρίες άρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για
παραγωγικές µεγάλες επενδύσεις σε εµφιαλωτήρια νερών απλών και
µεταλλικών.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
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ΓΕΝΙΚΑ
Ο Νοµός Σερρών διασχίζεται από τον ποταµό Στρυµόνα ο
οποίος πηγάζει από την Βουλγαρία και εκβάλει στον κόλπο του
Ορφανού. Παραπόταµος του Στρυµόνα είναι ο Αγγίτης ο οποίος
πηγάζει από τον Νοµό ∆ράµας.
Στον Στρυµόνα καταλήγει επίσης και ένα εκτεταµένο δίκτυο
αρδευτικών τάφρων.
Κυριότεροι άµεσοι αποδέκτες των αστικών λυµάτων και
βιοµηχανικών αποβλήτων είναι οι χείµαρροι και οι αρδευτικοί τάφροι
οι οποίοι διαµέσου της Τάφρου της Μπέλιτσας και ποτα µού
Στρυµόνα καταλήγουν στον κόλπο του Ορφανού.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
α) Στρυµόνας - Αγγίτης - αρδευτικοί τάφροι , χείµαρροι. Κυρίως
άρδευση και µικρές ποσότητες για βιοµηχανική χρήση.
β) Λίµνη Κερκίνης, Αλιεία.
γ) Κόλπος Ορφανού, Αλιεία, ψυχαγωγία.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το άρθρο 24 του Συντάγµατος υπωχρεώνει την Πολιτεία να
προστατεύει το περιβάλλον.
Η Υγιειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/65 και οι τροποποιήσεις της
απαγορεύουν γενικά την ανεξέλεγκτη αποχέτευση ρυπαντών για την
διατήρηση της δηµόσιας υγείας και την επιθυµητή από την διοίκηση
χρήση των υδάτων όπου καταλήγουν υγρά απόβλητα.
Με βάση αυτή την Υγιειονοµική ∆ιάταξη έχουν εκδοθεί οι εξής
Νοµαρχιακές αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά καθορίζουν και την
ποιότητα των επιφανειακών νερών του Νοµού.
αριθµός απόφασης Ν.Α 6550/1-9-81
υδάτινος πόρος ποτα µός Αγγίτης
επιτρεπόµενη χρήση. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ και κάθε άλλη ΧΡΗΣΗ εκτός
από ύδρευση .
Οι χεί µαρροι, οι τάφροι και οι διώρυγες που καταλήγουν στον
Αγγίτη
ΑΡ∆ΕΥΣΗ και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση και
κολύµβηση.
αριθµός απόφασης Ν.Α 1413/16.2.81
υδάτινος πόρος ποτα µός Στρυµόνας και Αγ.Ιωάννης
επιτρεπόµενη χρήση ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ και κάθε άλλη χρήση εκτός
από ύδρευση
ΜΠΕΛΙΤΣΑ και τάφρων και χειµάρρν που καταλήγουν σ'αυτή,
στον ποταµό Στρυµόνα και στο χείµαρρο Αγ.Ιωάννη, την άρδευση και
κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύµβηση και αλιεία.
αριθµός απόφασης Ν.Α 1472/17.2.81
υδάτινος πόρος, ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ, Ζάµπα, χείµαρρος Λευκώνα,
Καµενικίων, Μεγάλο Ρέµα, Εζόβη.
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επιτρεπό µενη χρήση άρδευση και κάθε άλλη χρήση εκτός από
ύδρευση , κολύµβηση και αλιεία
Υπουργική απόφαση 66272/25-6-93
αφορά τα µέτρα για την προστασία του υγροβιότοπου της
Λίµνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής της.
Καθορίζει ζώνες προστασίας Α, Β, Γ και τις δραστηριότητες που
επιτρέπονται σ'αυτές.
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
Η υπουργική απόφαση 49541/1424/86 (ΦΕΚ 444/τ.β/9.7.86) η
οποία εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 καθορίζει τον σχεδιασµό και την
διαχείρηση στερεών αποβλήτων.
Με βάση το παραπάνω και την ανάγκη διαχείρησης
απορριµµάτων σε επίπεδο Νοµού η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στις
15-9-1988 µε Ν.Α επέλεξε ανάδοχο για εκπόνηση µελέτης
διαχείρισης απορρι µµάτων σε επίπεδο Νοµού.
Η µελέτη αυτή έχει σήµερα συνταχθεί και προβλέπει την
δηµιουργία ενός κεντρικού σκουπιδότοπου για τις ανάγκες του
Νοµού καθώς και την λειτουργία δώδεκα σταθµών επαναφόρτωσης
σε ισάριθµα τµήµατα του Νοµού απ'όπου θα µεταφέρονται µε ειδικά
containers στον κεντρικό χώρο διάθεσης.
Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα καταγαφής της
ποσότητας και της ποιότητας των απορρι µµάτων και ο µελλοντικός
σχεδιασ µός για άλλες µεθόδους διάθεσης - εκµετάλλευσης.
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ΠΡΟΝΟΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα έκθεση είναι προϊόν εργασίας πέντε οµάδων εργασίας , που
συστήθηκαν ανάµεσα στους φορείς που παρέχουν προνοιακό έργο στο Ν.
Σερρών , κατά την πρώτη συνατνηση τους στις 5 Νοεµβρίου 1994, ενόψη
του αναπτυξιακού Συνεδρίου .
Η έκθεση περιλαµβάνει ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στον
τοµέα της Κοιν. Πρόνοιας του Νοµού , προβλήµατα , στόχους καθώς και
προτάσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών , κατά τρόπο συνοπτικό και
λεπτοµερειακό .
Για τις ανάγκες του σχεδιασµού της ανάπτυξης και τη σύνταξη αυτής
της µελέτης , έχουβν ληφθεί υπόψη :
1) Οι ιδιαιτερότητες του Νοµού , οι δηµογραφικές ,Κοινωνικές ,
µεταναστευτικές και πολιτιστικές .
2) Οι σύγχρονες αντικήψεις για την Κοιν. Πρόνοια .
3) Η υπάρχουσα υποδοµή . 4) οι δηνοσιονοµικές δυνάτότητες και άλλα
.
∆όθηκε έµφαση σε ορισµένες ευπαθείς Κοιν. Οµάδες όπως :
• Στην κοινωνική επανένταξη των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και
γενικότερα στα θέµατα των αναπήρων ( Α: Οµάδα )
• Στα προβλήµατα των ηλικιωµένων ( Β: Οµάδα )
• Σε θέµατα
∆ηµόσιας αντίληψης - Κοιν. Προστασίας οικονοµικά
αδυνάτων , Στέγασης κλπ. ( Γ: Οµάδα ) .
• Σε θέµατα Παλινοστούντων και Οµογενών ( ∆: Οµάδα )
• Σε θέµατα Προστασίας οικογένειας και παιδιού , Πολυτέκνων και
αντιµετώπισης του δηµογραφικού προβλήµατος . ( Ε: Οµάδα ) .
Μετά τη σχετική επεξεργασία και εµπλουτισµό των στοιχείων των επι
µερους εισηγήσεων των Οµάδων από τη Συντονιστική Επιτροπή Προνοίας ,
συντάχθηκε σε ενιαίο κείµενο η παρούσα Εκθεση .
Ευελπιστούµε ότι θα συµβάλουµε στην αναπτυξιακή προσπάθεια ώστε
να δούµε αύριο ένα κράτος Αλληλεγγύης που θα συνδυάζει την Κοινωνική
προστασία µε τη σταθερότητα και Ανάπτύξη .
Πιστέυουµε ότι το πόνηµα , αυτό εκτός των αλλών , θα αποτελέσει
χρήσιµο οδηγό και σηµαντική πηγή , για τους ενασχολούµενους µε θέµατα
Κοινωνικής Πρόνοιας και θα διευκολύνει κάθε ερευνητή , αρµόδιο ή
ενδιαφερόµενο να µάθει που και πως παρέχεται η Κοινωνική Προστασία και
θα εξυπηρετήσει όσους έχουν ανάγκη αυτής της Προστασίας .
Ο Προϊστάµενος της ∆/σης
Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Β.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ( ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ )
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Η παροχή Υπηρεσιών Προνοίας καλύπτεται στο Νοµό µας από τη ∆ /ση
Κοιν. Πρόνοιας , τον ΕΟΠ , την
Ιδιωτική πρωτοβουλία , την Τοπ.
Αυτοδιοίκηση και Εκκλησία .
Κύριος φορέας άσκησης Κοινωνικής πολιτικής και συντονιστής του
Προνοιακού έργου που παράγεται στο Νοµό είναι η ∆/ ση Προνοίας που
εποπτεύει τα ανάλογα ΝΠ∆∆ και Ι∆ που προσφέρουν επίσης Κοινωνικό έργο
.
Η ∆/ση Προνοίας έχει ως κύρια αποστολή της την παροχή Κοινωνικής
Προστασίας µέσα από διάφορα προγράµµατα , την Κοινωνική εργασία και τα
ιδρυµατα .
1. Τα προγράµµατα αναφέρονται ( επιγραµµατικά )
2.α) σε µια σειρά από οικονοµικες ενισχύσεις σε όλες σχεδόν τις
κατηγορίες αναπήρων όπως : Τυφλοί , Κωφάλαλοι , Β.Ν.Κ. Μεσογειακή
αναιµία , εγκεφαλική παράλυση ( σπαστικοί κλπ.) , Ανασφ. τετραπληγικοί παραπληγικοί ( περίπου 1500 ) . Επίδοµα καυσίµων στους ακρωτηριασµένους
και παραλυτικούς .
β) Στην χορήγηση δελτίων διακίνησης των αναπήρων µε συµµετοχή
κατά 50% ( χορήγη. 6000 ) και παροχή ορθοπ. µηχανηµάτων , υποδηµάτων
και τεχνητών µελών .
γ) Στην οικον . ενίσχυση Παλινοστούντων και οµογενών .
δ) Στην έκτακτη ενίσχυση ατόµων και οµάδων ατόµων που περιήλθαν
σε κατάσταση ανάγκης , από τον λογαρ/ µο Α . κοιν. βοηθειών .
ε ) Στην στεγαστική συνδροµή στους ηλικιωµένους και άλλα
προγράµµατα Κοιν. Τουρισµού .
στ) Στη στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων , θεοµηνιοπλήκτων
, οικον .αδυνάτων γενικά µε τα προγράµατα. Κοιν. κατοικίας .
ζ) Στην οικονοµικη στήριξη των απροστάτευτων παιδιών ( αριθ. επιδ.
παιδιών 879 που ανήκουν σε 540 οικογ. )
η) Στην παροχή επιδοµάτων τοκετού κλπ.
θ) Υιοθεσίες , εισαγωγές σε ιδρύµατα και άλλα προγράµµατα ∆ηµ.
αντίληψης ( έρανοι - λαχειοφόρες αγορές ) και παιδ . προστασίας .
Για όλα τα προγράµµατα επιδότησης διατέθηκε συνολική πίστσωση
δρχ. 561.500.000 .
2. Η κοινωνική Εργασία ασκείται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς
που διενεργούν Κοιν. Έρευνα και µέσω της συνέντευξης και άλλων
“Τεχνικών µεθόδων“ παρέχουν στα άτοµα και οικογένειες ψυχολογική
υποστήριξη , ή συµβουλευτική βοήθεια και συµµετέχουν γενικά σ’όλα τα
προγράµµατα Κοιν. Πρόνοιας ( µε ιδιαίτερη εµπλοκή στη διαδικασία των
υιοθεσιών ) .
3. Ιδρύµατα που λειτουργούν :
Στο Νοµό λειτουργούν 48 παιδικοί σταθµοί ( κατάσταση Νο 4 ) και
απ’ αυτούς οι 4 είναι βρεφονηπιακοί , 6 στην πόλη των Σερρών και ανά 2
στην πόλη Σιδ/στρου και Νιγρίτας και φιλοξενήθηκαν 1500 παιδιά
προσχολικής ηλικίας .
- ∆εν λειτουργούν 7 Π.Σ. : ∆ραβίσκος , Βαλτερό , Φλάµπουρο ,
Γεφυρούδι , Βαλτοτόπι και Β.Ν. Σταθµός Σερρών και Β.Ν. Σταθµός του
ΚΠΜ Σιδη/στρου , λόγω έλλειψης προσωπικού και κτιρίου .
- Ανεστάλη η λειτουργία των Π.Σ. Ποντισµένου και Τριανταφυλλιάς
λόγω µείωσης των παιδιών κυρίως .
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- ∆εν λειτουργούν επίσης 6 βρεφικα τµήµατ λόγω έλλειψης
προσωπικού : Αλιστράτης , Ροδολίβους , Α. Νιγρίτας , Ν. Πετριτσίου ,
Ηράκλειας και Α. Σερρών ) (κύρια λόγω έλλειψης προσωπικού )
- Λειτουργούν επίσης 2 κέντρα Παιδικής Μέριµνας (Τ. Ορφανοτροφεία :
Σερρών και Σιδη/ στρου ).
- ΠΙΚΠΑ Σερρών µε τριπλή δραστηριότητα : Κατασκηνώσεις (φιλοξενούνται 600 παιδιά). Εστία σίτισης και ιατροκοινωνικό Κέντρο .
(σιτίζονται 130 παιδιά ) ]
- Για τα άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες έχουµε :
Το ΚΑΑΜΕΑ Σερρών , ΚΕΠΕΠ Σιδ/ στρου , Σχολείο Κωφών και
Βαρηκόων και Θ.Χ. Παθήσεων Νιγρίτας .
- Ιδιωτική πρωτοβουλία εµφανίζεται µε 16 Παιδ. Σταθµούς ( 15 στην
πόλη Σερρών 1 στο Σιδ/στρο ) .
- Υπάρχουν 14 συνολικά Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα στο Νοµό . Απ’ αυτά
αξιόλογη δράση έχουν :
Το Γηροκοµείο Σερρών “ Η Ανάσταση “ , η Μακεδονική Εστία που
λειτουργεί Π.Σ. , “ Εµµέλεια Σερρών “ και ο Πολιτιστικός Φιλανθρωπικός
Σύλλογος Ν.Ζίχνης.
- Κατασκηνώσεις :
Στο νοµό λειτουργούν οι παρακάτω φορείς :
α) ΓΕΧΑ Σερρών στο 5ο χιλ. Σερρών Χρυσοπηγής ,
β) Φίλοι των Κωφαλάλων Θεσ/νίκης στη Ράµνα Βυρώνειας ,
γ) Ορθόδοξη Αδελφότητα “ Η ΕΛΠΙΣ “ στα Α. Πορρόϊα ,
δ) Ιερός Ναός Ευοσµου Θεσ/νίκης στη Μακρυνίτσα και
ε) Ιερά Μητρόπολη Σιδ/ στρου στο Σιδ/στρο .
- Η Εκκλησία συµβάλλει ( Ιερά Μ. Σιδ/στρου ) µε 1 γηροκοµείο “ Αγ.
Νεκτάριος “ , 1 Οικοτροφείο -- Ορφανοτροφείο “ Αγία Ταβιθά “ και 1
κατασκήνωση “ Ο Αγιος Παύλος “ όπως αναφέρθηκε παραπάνω .
Η Ιερά Μ. Σερρών και Νιγρίτας συµβάλλει :
α) µε το “ συσσίτιο Αγάπης που παρέχεται τροφή , ρουχισµός και
ιατρική περίθαλψη στους αναξιοπαθούντες µε ψυχή Οργάνωσης τον ιερέα
Θωµά Τσιάγκα , και που θυµίζει τις “ Αγάπες “ στα α. στάδιο του
Χριστιανισµού και
β) µε το δέµα Αγάπης “ για την οικον. ενίσχυση οικον. αδυνάτων .
- Ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας συµβάλλει στο προνοιακό έργο µε
τα 27 κέντρα φροντίδας ( ΚΕΦΟ ) και που εφαρµόζει πρόγραµµα ψυχαγωγίας
, εκπαίδευσης, κοπτικής , ραπτικής , πολιτιστικά κλπ. Λειτουργούν επίσης 7
ταπητουργικές σχολές για τη διατήρηση της οικοτεχνικής παράδοσης .
. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργούν 7 ΚΑΠΗ στο Νοµό ( Σέρρες Νιγρίτα, Σιδ/στρο - Ηράκλεια , Ν.Ζίχνη , Τερπνή , Πεντάπολη και 2 παιδ.
Σταθµούς στην πόλη Σερρών .
- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , συµβάλλει µε τον Πανελλήνιο Έρανο
και αναπτύσει δραστηριότητες οικονοµικής , ηθικής , Κοινωνικής και
Υγειονοµικής στήριξης σε διάφορους αναξιοπαθούντες .
Για τα έξοδα λειτουργίας των Ιδρυµάτων (ΝΠ∆∆ ) διατέθηκε πίστωση
762.000.000. δρχ. συνολικά .
Για έξοδα λειτουργίας του ΕΟΠ διατέθηκε πίστωση 239.130.000. δρχ.
- Παραθέτουµε παρακάτω πίνακα έργων Κοιν. Πρόνοιας που
εκτελούνται , προγραµµατίζονται και σχεδιάζονται για την αντιµετώπιση
στεγαστικών αναγκών ιδρυµάτων και αστέγων .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
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Ονοµασία έργου
1. Στέγαση
Σερρών - 35
∆ιαµερίσµατα
2. Ανέγερση Κτίρ.
Θερ.Χρονίων
Παθήσεων
Νιγρίτας

3. Ανέργεση
κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Ν.Σκοπού
4. ∆ιαρύθµιση
χώρων
Κ.Π.Σ.
Χρυσοχωράφων
5. Επισκευή
κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Μεγαλοχωρίου
6. Ανέγερση
κτιρίου
Κ.Π.Σ
Κερκίνης
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Πηγή
χρηµατοδότησης
Εθνικό Πρόγραµ
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
Εθνικό Πρόγραµ
∆ηµοσίων
Επενδύσεων

έτος
σύνταξης
1987

Προυπολ.
έργου
450.000.000

Συνολικές
πληρωµές
74.665.000

1989

1.200.000.000

310.000.000

Εθνικό Πρόγραµ
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
Κρατικός
Προϋπολογισµός

1989

100.000.000

20.000.000

1994

10.230.000

2.500.000

------

Κρατικός
Προϋπολογισµός

1994

5.855.000

2.200.000

------

Υπουργ.
Μακεδονίας
Θράκης

1994

40.000.000

------

Ανατέθηκε
πίστωση
20.000.000 δρχ.

Παρατηρήσεις
-----∆ιακοπή
εργασ.από τον
Ιαν.1992
.Εντάχθηκε στο
Ν.Κ.Π.Σ. µε το
ποσό
των
300.000.000.
δρχ.
∆ιακοπή
εργασιών

Β. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
Ονοµασία έργου
1. Προσθήκη
στέγης στον
Β.
ΚΠΣ
Σιδ/στρου
2. Ανακαίνιση
Κτιρίου
του
ΚΠΣ
Ν. Πετριτσίου
3. Προσθήκη β’
ορόφου στον
Α’
ΚΠΣ
Σερρών
4. Ανέγερση
κτιριου
του
Α’
Κ.Β.Ν.Σ.
Σερρών
5. Στέγαση
Σερρών
100 κατοικίες
6. Β.Ν. Σταθµός
του Κ.Π.Μ.Α.
Σιδ/στρου

Πηγή
χρηµατοδότησης
Κρατικός
Προϋπολογισµός

έτος σύνταξης

Προυπολ. έργου

Παρατηρήσεις

1995

16.000.000

------------

Κρατικός
Προϋπολογισµός

1995

5.000.000

------------

ΝΟΜ:
Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
ΝΟΜ:
Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
Εθνικό
Πρόγραµµα
∆ηµοσίων
Επενδύσεων
Κρατικός
Προϋπολογισµός

1995

50.000.000

------------

1995

50.000.000

Προτέίνεται η επιχορήγηση
έργου
µε
επι
πλέον
πίστωση 80.000.000 δρχ.

1996

1.000.000.000

Προτείνεται η δηµοπράτηση
του έργου

1995

20.000.000

Συντάσεται µελέτη για τη
δηµοπράτηση του

Γ. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ονοµασία έργου

Προυπολ. έργου

Παρατηρήσεις

1. Ανέγερση κτιρίου του Κέντρου
Κοινωνικής
Υποστήριξης
και
Κατάρτισης Α.Μ.Α

250.000.000

Το ΚΑΑΜΕΑ Σερρών διαθέτει έκταση
160 στρεµµάτων µέσα στην οποία
µπορεί ν’ ανεγερθεί το έργο , κτιίριο
του κέντρου

179

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

2. Ανέγερση
Κωφαλάλων

Κτιρίου

180

Σχολείου

250.000.000

3. Ανέγερση Κτιρίου του Ε’ Κ.Π.Σ.
Σερρών
4. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Σκουτάρεως
5. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Μαυρ/σας
6. Ανέγερση Κτιρίου Κ.Π.Σ. Λευκώνα
7. Ανέγερση Κτιρίου Κ.Π.Σ. Γαζώρου
8. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Ν.Σουλίου
9. Ανέγερση Κτιρίου Κ.Π.Σ. Τερπνής
10. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Παλαιοκώµης
11. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Βυρώνειας
12. Ανέγερση Κτιρίου Κ.Π.Σ. Χρυσού
13. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Αµµουδιάς
14. Ανέγερση
Κτιρίου
Κ.Π.Σ.
Αναγέννησης
15. Ανέγερση
Κτιρίου
ΚΑΑΜΕΑ
Σερρών

150.000.000

Το
σχολείο
διαθέτει
ιδιόκτητο
κατάλληλο οικόπεδο . Προτείνεται η
ένταξη του σε Κοινωννικό Πρόγραµµα
∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

150.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

100.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

100.000.000
80.000.000
80.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο
∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο
∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

80.000.000
50.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο
∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

50.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

50.000.000
50.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο
∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

50.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

500.000.000

∆ιαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο

∆ιευκρινίζεται ότι διεξοδικώτερη ανάλυση και ιδιαίτερος σχολιασµός για
την υφιστάµενη κατάσταση γίνεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ( ΑΒΓ∆Ε )

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -- ΑΝΑΓΚΕΣ -- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -- ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ :
1. Ατόµων µε Ειδικές ανάγκες και αναπήρων γενικά
2. Ηλικιωµένων
3. ∆ηµόσιας Αντίληψης -- Στέγασης
4. Παλιννοστούντων και Οµογενών
5. Οικογένειας και παιδιού -- ∆ηµογραφικού προβλήµατος
∆ιευκρινίζεται ότι διεξοδικότερη ανάλυση και ιδιαίτερος σχολιασµός
γίνεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ( ΑΒΓ∆Ε ) των αντίστοιχων εισηγήσεων
1 . ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -- ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -- ΑΝΑΓΚΕΣ
Σήµερα το πρόβληµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των
αναπήρων γενικά αντιµετωπίζεται κύρια µε τα διάφορα προγραµµατα οικον.
ενίσχυσης που εφαρµόζει η ∆/ση Πρόνοιας και τα τέσσερα σχετικά Ιδρύµατα
που λειτουργούν στο Νοµό , όπως αναφερθηκε στην ενότητα (Β) στα πλαίσια
της υφιστάµενης κατάστασης.
Οι ανάγκες των ΑΜΕΑ είανι πάµπολλες αλλά πιο πολλές είναι των
οικογενειών που έχουν τετοια άτοµα , που φέρουν “ αυτό το στίγµα “που
κουβαλούν“ αυτό τον σταυρό του µαρτυρίου “ , που περιθωριοποιούνται απ’
τον κοινωνικό ρατσισµό . Τα προβλήµατα είναι ψυχοσυναισθηµατικά ,
ψυχοκοινωνικά , προσωπικά , οικονοµικά .
Χρειαζόµαστε :
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α. Προσεκτική και συστηµατική προσπάθεια
β. Κατάλληλο Επιστηµονικό δυναµικό .
γ. Υψηλού επιπέδου συνεργασία όλων των αρµοδίων φορέων
δ. Αλλαγή στάσης και νοοτροπίας όλης της κοινωνίας
ε. Σύγχρονα µέσα και εγκαταστάσεις
στ. Οικον. µέσα .
Κατ’ αρχήν είναι ανάγκη αναµόρφωσης όλων των παρεχοµένων
επιδοµάτων Κοιν. Πρόνοιας , ιδιαίτερα αυτών που δίνονται στις κατηγορίες :
Κωφαλάλων , ανασφάλιστων αναπήρων µε ποσοστό 67% και άνω ,
µεσογειακής αναιµίας , και να αυξηθεί το επίδοµα καυσίµων .
- ∆εν λειτουργεί στο Νοµό µας ούτε ένας (1) παιδικός σταθµός για
την προσχολική ηλικία ατόµων µε ειδικές ανάγκες .
- Όλα τα ιδρύµατα που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ , στο Νοµό
µας δεν διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους , για την εξυπηρέτηση των
τροφίµων τ ους.. Στενότητα χώρου ,παλαιά µή συντηρηµένα κτίρια , έλλειψη
σύγχρονης υποδοµής , έλλειψη των απαραίτητων χώρων µιας αξοπριπούς
διαβίωσης .
- Προβλήµατα στέγης αντιµετωπίζει και ο Μορφωτικός Σύλλογος
Κωφαλάλων.
- Η έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
(ιατρικό , νοσηλευτικό , θεραπευτικο , παιδαγωγικό , βοηθητικό ) αλλά και η
απασχόληση ανεπαρκώς καταρτισµλένου προσωπικού υποβαθµίζει τις
προσφερόµενες υπηρεσίες .
- Στην επιθεώσηση Εργασίας έχουν σωρευτεί εδώ και χρόναι κάποιες
εκατοντάδες περιπτώσεων ΑΜΕΑ , που διεκτικούν πρόσληψη σε κάποια θέη
του δηµοσίου κατ’ εφαρµογήν του Ν 1648/ 86.
- ∆ιατυπώνουµε τον προβληµατισµό µας σχετικά µε τον τρόπο
λειτουργίας των Υγειον . Επιτροπών .
- Οι Υπηρεσίες της πόλης και του Νοµού δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες ράµπες για την εύκολη πρόσβαση σ’αυτές των ΚΑΑΜΕΑ . Ούτε
το ∆ιοικητήριο έχει ράµπες , αλλά ούτε τα ίδια τα ιδρύµατα που γίνεται
συνέχεια µετακίνηση σ’αυτά των ατόµων αυτών .
Υπάρχει
ανάγκη
τροποοποίησης
και
εκσυγχρονισµού
των
νοµοθετικών κειµένων που ρυθµίζουν την λειτουργία των ιδρυµάτων .
- Η βασική αντιµετώπιση του όλου προβληµατος των ΚΑΑΜΕΑ
προϋποθέτει τη αλλαγή του υπάρχοντος Εκπαιδευτικού µας συστήµατος ,
που έχει τα στοιχεία του “φασισµού” και τους βάζει στο περιθώριο .
- Και ότι η κοινωνική τους ένταξη θα πρέπει να στηριχθεί στην
κατάρτιση και επαγγελµατική τους αποκατάσταση .
- Επίσης αναγκαίο στοιχείο για την προώθηση των προβληµατων των
ΚΑΑΜΕΑ και την αντιµετώπιση τους , όπως και για κάθε κοινωνικό θέµα ,
είναι η έρευνα .
- Και µε την έγκαιρη διάγνωση θα µπορούσαµε να βελτιώναµε
κάποιες καταστάσεις , ακόµη να αποτρέπαµε στο να εξελιχθουν σε άτοµς µε
ειδικές ανάγκες .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α) Κρίνεται απαραίτητη η ανέγερση ενός κέντρου πρότυπης µονάδας
για Ατοµα µε ειδικές ανάγκες σε τµήµα του αγροκτήµατος του ΚΑΑΜΕΑ ,
έκτασης 160 στρ. . Εκεί είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν τµήµατα
Επαγγελµατικής κατάρτισης ΑΜΕΑ , προστατευµένα εργαστήρια , αυτονοµες
κατοικίες , αυτιστική µονάδα , ειδικός παιδικός σταθµός , µονάδα φιλοξενίας
.
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β) Η ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου των Kωφών και Βαρηκόων
σε έκταση 6 στρεµµάτων που έχει παραχωρηθεί στον Αγ. Γιάννη Σερρών .
Και µέχρι να γίνει νέο κτίριο να µε ταστεγασθεί σε αχρησιµοποίητη πτέρυγα
του Κέντρου Παιδ, Μέριµνας Σερρών .
γ) Η αποπεράτωση του Θεραπευτηρίου Νιγρίτας προϋπολ. 1,2 δις
που οι εργασίες κατασκευής σταµάτησαν το έτος 1990 . Απορροφήθηκε ως
τώρα πίστωση 300 εκατ . Ήδη χρηµατοδοτείται µε άλλα 300 εκατ . από το
Β’ πακετο DELORS.
δ) Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισµός των κτιριακών εγκαταστασεων
του ΚΕΠΕΠ Σιδ/στρου . Να µεταστεγαστεί τµήµα των δραστηριοτήτων του σε
αχρησιµοποίητη πτέρυγα του ΚΠΜ Σιδ/στρου.
ε) Η λειτουργία Κέντρου Ηµερήσιας Απασχόλησης στο ΚΑΑΜΕΑ για
βαριές περιπτώσεις ατόµων που δεν έχουν που να µείνουν , µε ειδικευµένο
προσωπικό .
στ) Η λειτουργία τµήµατος επαγγ. αποκατάστασης για τα ασκήσιµα
παιδιά.
ζ ) Η ειδική σχολική αγωγή πρέπει να έχει στόχο την σχολική και
Κοινωνική ενσωµάτωση όλων των ατόµων ανάλογα µε τις δυνατότητες τους,
την κοινωνική αλληλαποδοχή και προετοιµασία για το πέρασµα από το
σχολείο στην ενεργό ζωή .
η) Θα πρέπει να παρέχεται ειδική υποστήριξη στις οικογένειες των
ΚΑΑΜΕΑ µε ειδική µεταχείριση κατά τους διορισµούς σε δηµόσιες υπηρεσίες
.
Επίσης δικαιούνται ειδικών φοροαπαλλαγών σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των Κρατών της Ενωµένης Ευρώπης .
θ) Η πλήρης συµµετοχή των αναπήρων σ’όλες τις αποφάσεις και τις
δράσεις που τους αφορούν .
ι) Ίδρυση και λειτουργία Ειδ.Παιδικών Σταθµών και Νηπιαγωγείων µε
το κατάλληλο προσωπικό .
κ) Καλύτερη υποδοµή για την πρόληψη θεραπείας και την αγωγή ,
την Κοιν. ασφάλιση , την απασχόληση , την εργασία , την νοµική κατοχείρωση
δικαιωµάτων .
λ) Όσον αφορά την χορήγηση ∆ελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας
αναπήρων , προτείνουµε η αρµοδιότητα να περιέλθει στους οργανισµούς
των ΟΤΑ για ν’αποφευχθεί η ταλαιπωρία των αναπήρων .
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -- ΑΝΑΓΚΕΣ
Είναι γεγονός ότι για τους ηλικιωµένους , που λόγω της ηλικίας τους
και πολλές φορές της εγκατάλειψης τους , επιτείνονται τα προβλήµατα τους ,
δεν λαµβάνονται τα αρκούντα µέτρα από την Πολιτεία.
Σε ότι αφορά την προστασία των ηλικιωµένων στο Νοµό, η Πολιτεία
µέσω της Κοιν. Πρόνοιας δεν έχει να επιδείξει σοβαρό Κοιν. έργο και
ανάλογα προγράµµατα σε επίπεδο Νοµού γίντεαι µόνο από αυτά µε τα οποία:
1. Παρέχεται στεγαστικη συνδροµή στους ηλικιωµένους άνω των 65 για
πληρωµή του ενοικίου των που δεν ξεπερνά τις 15.000 δρχ . µηνιαίως , εφ’όσον
δεν έχουν αποδεδειγµένα δική τους κατοικία και εισόδηµα . Το πρόβληµα
στέγης δεν λύνεται µόνο µ’αυτο το µέτρο . Καθότι οι στεγαστικές ανάγκες των
ηλικιωµένων είναι αρκετές , ιδιαίτερα στα Αστικά Κέντρα .
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2. Εφαρµόζεται πρόγραµµα Κοιν. Τουρισµού , λουτροθεραπείας κ.λ.π. .
Είναι ένα σωστό µέτρο αλλά δεν υπάρχει στο Νοµό µια κατασκήνωση για
τους ηλικιωµένους .
3. Τα δύο Γηροκοµεία που λειτουργούν στο Νοµό, δύναµης 50
κλινών το καθένα, δεν λύνουν το πρόβληµα της γηροκοµείας .
4. ∆εν υπάρχει Γηροκοµείο του ∆ηµοσίου σ’ένα Νοµό των 200.000
κατοίκων και άνω .
5. Η ανοιχτή περίθαλψη των ηλικιωµένων αντιµετωπίζεται ανεπαρκώς
γιατί χρειαζόµαστε και άλλα ΚΑΠΗ , και αυτά που υπάρχουν πρέπει να
προσφέρουν ουσιαστική περίθαλψη . Η ανάγκη αυτή επιτείνεται λόγω της
εγκατάλειψής τους από τα παιδιά τους που µεταφέρονται στα Αστ. Κέντρα
για ανεύρεση εργασίας .
6. ∆εν υπάρχει ανάλογο ίδρυµα για βαριά περιστατικά ηλικιωµένων .
Μέχρι κάποια περίθαλψη παρέχεται από το Θ.Χ.Π. Νιγρίτας .
Ίσως το νέο κτίριο συµβάλλει µερικώς στην λύση του προβλλήµατος .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Να αποκεντρωθούν οι Υπηρεσίες Πρόνοιας σε επίπεδο ∆ήµου ή
Κοινότητας ή τουλάχιστο σε επίπεδο Αναπτυξιακών συνδέσµων για παροχή
επιτόπου προστασίας σε ηλικιωµένα άτοµα . Να τοποθετηθεί ειδικός
Υπάλληλος π.χ. Κοιν. Λειτουργός για την παροχή βοήθειας έστω και για τις
στοιχειώδεις ανάγκες ( Πληρωµή λογαριαµού ∆ΕΗ , νερού , αγορά φαρµάκων
, αλληλογραφίας κλπ. )
2. Να αναπτυχθεί ο θεσµός της Εθελοντικής εργασίας που θα
επικουρεί το έργο της παραπάνω Κοιν. Λειτουργού .
3. Να γίνουν κατασκηνώσεις για τους ηλικιωµένους . Προτείνουµε την
αξιοποίηση των εγκατελειµµένων Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας
στην Χρυσοπηγή ( ύψωµα Κορέα ) . ∆εν απαιτέιται γι ’ αυτό σηµαντική
δαπάνη .
4. Προτείνουµε την ίδρυση ενός Γηροκοµείου µε την µορφή ΝΠ∆∆ και
µε την επωνυµία “ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “ σύµφωνα µε τις συγχρονες
προδιαγραφές και αντιλήψεις . Το Γηροκοµείο αυτλο να γίνει στην επαρχία
φυλλίδας . Στην επαρχία αυτή δεν λειτουργεί κανένα δρυµα Κοιν. Προνοίας
, εκτός από 6 παιδ. σταθµούς .
5. Την αύξηση του χορηγούµενου επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής .
6. Την
καθιέρωση
νέων
προγραµµατων
οικονοµικής
και
συµβουλευτικής στήριξης ..
7. Την απαλλαγή των ηλικιωµένων από την πληρωµή των 25% στα
φάρµακα .
8. Την επιδότηση οικογενειών που φροντιζουν ηλικιωµένους . Τις
πασης φύσεως διευκολύνσεις σ’ αυτες π.χ. φοροαπαλλάγές , δανειοδοτήσεις
κλπ.
9. Την ίδρυση και άλλων ΚΑΠΗ στο Νοµό και ιδιαίτερα στα
Κεφαλοχώρια . Ενδεικτικά : ( Ηράκλεια - Πρωτη - Ροδολίβος - Ν.Σκοπός Προβατάς - Πορόϊα - Ροδόπολη κλπ . )
10. Την ίδρυση ΚΑΠΗ σε κάθε συνοικία της πόλης Σερρών .
Την λειτουργία Κοιν. Ξενώνα Ενηλίκων

3 . ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ -- ΣΤΕΓΑΣΗ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Α ΑΝΑΓΚΕΣ
Με τον όρο ∆ηµόσια Αντίληψη εννοούµε την παροχή πάσης φύσεως
προστασία ( κοινωνική , υλική , οικονοµική , στεγαστική , σε µειονεκτούντα
άτοµα ή οµάδες ( οικονοµικά αδύνατα , µε ειδικές ανάγκες , χρονίως
πασχόντων κλπ. )
_Ενδεικτικά θα αναφερθούµε σε µερικά απ’ τα προβλήµατα που
εµφανίζονται κύρια στον τοµέα της Κοιν. Προστασίας , της αντιµετώπισης
εκτάκτων περιστατικών και της στέγασης ( αναλυτικά παράρ. Γ )
1. Ο Ν. 57/73 περί Κοινωνικής προστασίας είναι αναχρονιστικός γιατί
πέρασαν από 20 χρόνια από την εφαρµογή του και έχουµε νέα κοινωνικά
οικονοµικά δεδοµένα.
2. Η έκτακτη ενίσχυση των 50.000 δεχ. που χορηγείται εφάπαξ κατ’
ανώτατο όριο είναι πολύ µικρή για να καλύψει ανάγκες εκτάκτου σύµβάντος
όπως θάνατος κλπ.
3. Υπάρχουν άτοµα και οικογένειες που πρέπει να βοηθηθούν δύο και
τρείς φορές το χρόνο από το λογαριασµό πρώτων Κοιν. βοηθειών .
4. Η παροχή βοήθειας από διαφορους φορείς µαρτυρά την αδυναµία
της πολιτέίας να καλύψει σ’ όλο το φάσµα τα προβλήµατα των
αναξιοπαθούντων
.
∆ηµιουργεί
σύγχυση
διότι
δεν
µπορούµε
να
παρακολουθήσουµε ποια άτοµα έτυχαν βοήθειας , το ύψος και τη συχνότητα
αυτής µε αποτέλεσµα την εξαπάτηση του φορέα 5. Η αδυναµία καταγραφής όλων των οµάδων του πληθυσµού που
χρήζει προστασίας
6. Η έλλειψη ενός κέντρου µε στελεχωση ειδικευµένου προσωπικού
που ν’ασχολειται αποκλειστικά µε την ηθική στήριξη των ατόµων και των
οµάδων αυτών .
7. Η αδυναµία του κρατικού φορέα να ενισχύσει άπορους φοιτητές ,
σπουδαστες κλπ. που χάνουν το όραµα της επιστήµης όταν δεν µπορούν να
ανταπεξέλθουν στα έφοδα των σπουδών τους .
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης και
σύµφοράς µεγάλης έκτασης , αλλά και για τις ανάγκες σχεδιασµού ΠΣΕΑ
είναι η υλικοτεχνική υποδοµή , σκηνικό ηλικό , µηχανήµατα , κτίρια , µέσα
κλπ. Πολλές υπηρεσίες και µεταξύ αυτών και η Πρόνοια δεν διαθέτουν την
ανάλογη υποδοµή . Χρειάζεται ένα αποθηκευτικό κέντρο οργανωµένο όπου θα
φυλλασσεται και θα συντηρείται το σκηνικό υλικό που σηµερα είναι διάσπαρτο
εδώ και εκεί . ∆εν νοµίχουµε ότι οι 197 σκηνές και οι 2.100 κουβέρτες που
έχουµε να είναι αρκετές για περίθαλψη τυχόν πληµµυροπαθών η
σεισµοπλήκτων .
9. Υπάρχει αδυναµία πρόσληψης προσωπικου για την συντήρηση των
σκηνών , που κινδυνεύουν να καταστραφούν στα στρατηγικά ΤΟΛ
της
Νιγρίτας , µακρυά απο την άµεση επίβλεψη µας . Αλλά και αδυναµία
εξεύρεσης πόρων για το σκοπό αυτό .
10. Πολλά Σωµατεία που αντιµετωπίζουν αξιόλογη δραση και παρέχουν
περίθαλψη σε αναξιοπαθούντες δν επιχορηγούνται γιατι το Ν.∆. 1111/72
επιτρέπει επιχορηγησεις µόνο στα ειδικώς αναγν. σωµατεία (φιλανθρωπικός
σύλλογος Ν. Ζίχνης )
11. Ανάγκη για αυστηρό έλεγχο και εποπτεία των φιλανθρωπικών
σωµατείων των πορων και την αποστολή τους .
12. Ανάγκη να αλλάξει ο Ν. 1051/ 31 περί εράνων διότι είναι
αναχρονιστικός και δηµιουργεί προβλήµατα για την ερµηνεία του και εφαρµογή
του , όταν αναγκαζόµαστε να χορηγήσουµε την σχετική άδεια. .
13. Έχει καθιερωθεί πλέον ως έθιµο η προγµατοποίηση λαχιεοφόρων
αγορών απο συλλόγους και χωρίς άδεια . Νοµίζουµε ότι διαφεύγουν έσοδα
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υπέρ του δηµοσίου και µπορεί ο κάθε επιτήδιος να συγκεντρώσει χρήµατα για
προσωπική ιδιοτέλεια .
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
1. Προβληµα είναι η αποκατάσταση παλιών θεοµηνιοπλήκτων λόγω µή
χορήγησης δανείων απο το 1984 . Υπάρχουν 120 περιπτώσεις .
2. Στο πρόγραµµα λαικής κατοικίας - ανέγερση 35 διαµερισµάτων υπάρχει
το πρόβληµα χρηµατοδότησης µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η
αποπεράτωση του . Είναι προυπολογισµός 400 .εκατ . και διατέθηκε ως
τώρα πίστωση 90 εκατ.
Το έργο έπρεπε να παραδοθεί το 1994 .
Χρηµατοδοτείται από τις Σηµ. Επενδύσεις .
3. Επίσης πρόβληµα υπάρχει και στο έργο για την ανέγερση 100
διπλοκατοικιών διότι δεν έχει εγκριθεί ούτι η τροποποίηση της σχετικής
ΣΑΕ ούτε η εφαρµογή προγράµµατος λαϊκής κατοικίας . Εννοούµε εδώ
τη στέγαση των αθιγγάνων στην περιοχή αεροδροµίου και σε έκταση 60
στρεµµάτων που παραχώρησε ο ∆ήµος Σερρών .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Εκσυγχρονισµός του Ν.∆. 57/ 73 Κοιν. Προστασίας ώστε να παρέχεται
βοήθεια σε περισσότερες κατηγορίες αναξιοπαθουντων . Να επεκταθεί ο
θεσµός και στις κοινότητες και δήµους .
2. Αύξηση της έκτακτης οικον. ενίσχυσης από 50.000 σε 100.000 και
αύξηση της εκτακτης ένίσχυσης των 200.000 που παρέχεται για
στεγστικούς λόγους σε 500000
3. ∆ηµιουργία µονάδας ηθικής υποστήριξης των αναξιοπαθουντων .
4. ∆γνθιτυργία συσσιτίων αγάπης που θα καλύπτουν όλες τις συνοικίες της
πόλης .
5. Επιζορήγηση ιδρύµατων ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε γνώµονα µόνο την
προσφορά τους στο Κοιν. σύνολο
6. Ενηµέρωση των πολιτών για το έργο που προσφέρεται στους οικον.
αδύνάτους και ευαισθητοποίηση τους για συµµετοχή στιη λύση των
προβληµατων .
7. Απλουστευση των διαδικασιών για την εφάπαξ οικον. ενίσχυση . Για την
άµεση και ταχύτατη αντιµετώπιση των εκτάκτων περιστατικών να
διαχειρίζεται η ίδια η Υπηρεσία Προνοίας καποιο χρηµατικό ποσό που θα
φυλλάσει εκ των προτέρων σε ειδικό χρηµατοκιβώτιο .
8. Καθιερωση του θεσµού της εθελοντικής εργσίας έιναι επιτακτική ιδιαίτερα
στον τοµέα της ∆ηµ. Αντίληψης .
9. Η δηµιουργία αποθηκευτικού κέντρου µε όλες τις προδιαγραφές , όπως
αναφέρθηκε στα προβληµατ.α .
10.Να τροποποιηθεί ο Ν . 1111/72 ώστε να επιχορηγούνται σωµατεία που
παρουσιάζουν αξιόλογη δράση .
11. Να τροποποιηθεί ο Ν. 1051/31 “ περί εράνων “
12. Χρηµατοδότηση του έργου λαικής κατοικίας 35 διαµερισµάτων .
13.Καθιέρωση προγράµµατος δανειοδότησης παραµεθόριων περιοχων .
14.Αµεση δανειοδότηση των παλιών δικαιούχων - θεοµηνιοπληκτων µε
χαµηλότοκα δάνεια και ένα µέρος δωρεάν .
15.Έγκριση εφαρµογης ευτύτατου προγράµµατος Κοινωνικής κατοικίας και
ένταξη σε προγράµµατα της ΕΟΚ
γαι την στέγαση αστέγων ,
εληνοποντίων , αθιγγάνων , οικον. αδυνάτων κλπ.
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16.∆υνατότητα χορήγησης στεγαστικών δανειων µε το σύστηµα αυτοστέγασης
ώστε να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες σ’όλο το Νοµό .
17.Έκδοση νέου διατάγµατος περι λαικής κατοικίας µε βάση τις σηµερινές
υπάρχουσες ανάγκες ή αναπροσαρµογή ή τροποποίηση του ήδη
υπάρχοντος . Νέος τρόπος βαθµολόγησης των δικαιούχων κλπ.
18.Αξιοποίηση των αδιάθετων οικοπέδων που παραµένουν στην κυριότητα
µας για την εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων και αντιµετώπιση
προβληµατων στέγης προνοιακών φορέων . Και όσα από αυτά δεν
πληρούν ορισµένες προυποθέσεις να εκποιηθούν ή να χρησιµοποιηθουν
ώς χώροι κοινής ωφέλειας .( παιδικές χαρές κλπ)
ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -- ΑΝΑΓΚΕΣ

α) Με τη ν είσοδο τους στον Ελλαδικό χώρο οι προσφυγες βρίσκονται
αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της επιβίωσης . Αντιµέτωπίζουν πρόβληµα
στέγης , δουλειάς , γλώσσας και ένταξης γενικα.
β) Η υπάρχουσα επιδοµατική πολιτική είναι αποσπασµατική και µη
ενταγµένη σ’ένα πλαίσιο κοινωνικού σχεδιασµού για την πολύπλευρη
αποκατασταση τους . Η τύχη της κοινωνικής ή οικονοµικής ενσωµάτωσης
των ποντίων µεταναστών θα εξαρτηθεί απο το πόσο επιτυχές είναι το
πρόγραµµα µε την υποδοχή τους σε µια ανταγωνιστική οικονοµια και µια
κοινωνία µε έντονη κινητικότητα .
γ) Βρίσκονται αντιµέτωποι µ’ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισµικό
περιβάλλον και δεν ενηµερώνονται από κανένα φορέα για τις δοµες της
Ελληνικής κοινωνίας . Η αλλαγη περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τον τρόπο
υποδοχής τους από τους ντοπιους (σε ορισµένες περιπτωσεις απόρριψη ρατσισµός , περιθωριοποίηση) περικλείουν κύκλο - δείκτη κινδύνου για
δηµιουργία ψυχολογικών προβληµατων .
δ) Ένα ελαχιστο ποσοστό εργάζεται σε αντικείµενο της επαγγελµατικής τους
κατάρτισης πρώτον λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας στην επαγγελµατική
κατάρτιση και στις δυνατότητες δουλειάς που απασχολούνταν και δέυτερο
λογω της καθυστέρησης που παρατηρείται κατά την αναγνώριση των πτυχίων
τους από το ∆ΙΚΑΤΣΑ .
ε) Τα προγράµµατα που εφαρµόζει η Ελληνική Πολιτεία για τη στήριξη των
παλινοστούντων οµογενών αγνοούν πλήρως τον ψυχολογικό παράγοντα και
περιλαµβάνουν κυρίως µικρές παροχές ποθυ δεν επαρκούν για την κάλυψη
των βασικών βιοτικών και στεγαστικών αναγκών .
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Να ιδρυθεί γραφείο του Εθνικου Ιδρύµατος Υποδοχής και Αποκατάστασης
Αποδήµων Οµογενών Ελλήνων στο Νοµό Σερρών . Ο φορέας αυτός θα
µπορέι να αναλάβει οργανωµένα την υποδοχή των παλιννοστούντων µε
τη λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας , την ψυχολογική τους
στήριξη , την ενηµέρωση τους για τις δοµές της Ελληνικής Κοινωνίας τον
επαγγελµατικό επαναπροσανατολισµό . την εκµάθηση της ελληνικής
γλώσσας , και αποκατάσταση τους .
2. Οι ελληνοπόντιοι που έχουν διαβατήριο µε την ένδειξη “Τουρισµός“ να µην
εποιστρέφουν στην πρωην Σοβ . Ένωση για την Παλινόστηση τους ,
αλλά να ύποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους δι’ αλληλογραφίας στην
Ελληνική Πρεσβέια της Μόσχας , η οποία να µεριµνά ανέξοδα
περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες .
3. Αναπροσαρµογή του ύψους των επιδοµατων σε συνδυασµό µε τον
ευρύτερο σχεδιασµό .
4. Επέκταση του δικαιώµατος για παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη και στους οµογενείς που στο διαβατήριο τους
υπάρχει η ένδειξη “τουρισµός“ αλλά είναι εγκατεστηµένοι µε τις οικογένειες
τους στην Ελλάδα .
5. Για την στεγαστική τους αποκατάσταση προτέινονται τα εξής µέτρα :
α) Αµεση επιδότηση του ενοικίου κάθε οικογένειας µε το ποσό των 30.000
δρχ. µέχρι να τύχουν οριστικής στεγαστικής αποκατάστασης .
β) Για την στέγαση των µεµονωµένων ατόµων και ζευγαριών , ηλικίας 60
ετών και άνω , προτέινεται η στεγστική σύνδροµή µε το ποσό των 20.000
δρχ. το µήνα εφ’όρου ζωής .
γ) Με νοµοθετική ρύθµιση να αρθούν άµεσα τα κωλύµατα διάθεσης από
τους ΟΤΑ δωρεάν άρτιων οικοπέδων στους πρόσφυγες όπου επιτρέπουν η
δηµογραφική και αναπτυξιακή ευχέρεια .
δ) Χορήγηση άτοκων στεγαστικών δανέιων από το πρόγραµµα λαικής
κατοικίας της Πρόνοιας .
6. Για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση προτείνονται ;
α) Επαγγελµατικός επαναπροσανατολισµός και ταχύτερη αναγνώριση των
πτυχίων από το ∆ΙΚΑΤΣΑ .
β) ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας ενταγµένη στο αναπτυξιακό πρόγραµµα της
χώρας .
γ) Να επισπευθεί η δωρεάν διανοµή αδιάθετων γεωργικών εκτάσεων σε
προσφυγες γεωργους και να παρασχεθεί εγγύηση του ∆ηµοσίου για την
εξόφληση µε δανεισµό ζωικού κεφαλαίου .
δ) ∆ανειοδότηση για επαγγελµατική δραστηριότητα ( π.χ. εξοπλισµός
κοµµωτηρίου , αγορά ραπτοµηχανών ... )
ε) Αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού των προσφύγων .
στ) Αναγνωριση της προϋπηρεσίας τους .
7. Στον τοµέα της Παιδείας προτείνονται :
α) Εντατικοποίηση της Ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας για
τα παιδιά των µε ειδικά τµήµατα στις δύο πρώτες βαθµίδες της Εκπαίδευσης
.
β) Θεσµοθέτηση µεταλυκειακού προπαρασκευαστικού έτους για τα µαθήµατα
της οικείας δέσµης .
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γ) Να προβλεφθεί ρύθµιση στο υπό διαµόρφωση σχέδιο Νόµου για τις
µεταγραφές φοιτητών εξωτερικού , για τους Πόντιους φοιτητές Πανεπιστηµίων
της πρώην ΕΣΣ∆ ώστε να µπορούν να µεταγράφονται σε οποιαδήποτε
σχολή της Ελληνικής επικρατείας , εφ’ όσον δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή
στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο.
5 .ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΠΑΙ∆ΙΟΥ

--

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -- ΑΝΑΓΚΕΣ
Η προστασία της οικογένειας και του παιδιού παρέχεται µε διάφορα
επιδόµατα και µεσα από τα προγράµµατα που εφαρµόζουν : η ∆/νση
Προνοίας , ΕΟΠ , Βρεφον. Σταθµοί , τα ΚΠΜ , ΠΙΚΠΑ , και άλλοι φορείς
Παιδείας , ∆ικαιοσύνη - Εκκλησία κλπ. όπως αναφέρεται αναλυτικά στο
παράρτηµα “ Ε “.
Τα προβλήµατα και οι ανάγκες που επισηµάνθηκαν στα προγράµµατα
του Υπουργείου Υγείας Προνοίας και εποπτευόµενων ΝΠ σε ότι αφορά την
προστασία της οικογένειας και παιδιού είναι :
1. Το χορηγούµενο επίδοµα των 12000 στα απροστάτευτα παιδιά έιναι πολύ
χαµηλό και δεν επαρκεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες . Επίσης το
ήδη εφαρµοζόµενο Πρόγραµµα αφήνει πολλές κατηγορίες απροστάτευτων
παιδιών ακάλυπτες . ∆ηλαδή δεν επιδοτούνται παιδιά που είναι ορφανά
από µητέρα . ∆εν επιδοτούνται παιδιά που οι γονείς τους είναι φοιτητές
κλπ.
2. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο σχετικός Νόµος που προβλέπει την
χορήγησ η των χρηµατικών βοηθηµάτων στα απροστάτευτα και να λάβει
υπόψη τα νέα δεδοµένα . ∆εν είναι δυνατόν να µπαίνει ως οικονοµικό
κριτήριο ότι δεν πρέπει της χήρας µητέρας το µηνιαίο εισόδηµα να
ξεπερνά τις 48.000 δρχ. για τριµελή οικογένεια .
3. Έλλειψη προσωπικού στους Παιδικούς σταθµούς και Βρεφικά τµήµατα . Οι
κενές θέσεις σε βρεφονηπιοκόµους και βοηθητικό προσωπικό αγγίζουν το
1/5 των οργανικών . Αναφέρουµε χαρακτηριστικά οτι δεν υπηρετεί καµµιά
από τον κλάδο ΥΕ στους Π.Σ.Ν. Πετριτσίου - Χαρωπού και Πρώτης . Οι
παρακάτω Π.Σ. και Β.Σ. δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού :
Π.Σ. ∆ραβίσκος
Β.Σ. Αλιστράτης , Ροδολίβους , Α’. Νιγρίτας , Ν.Πετριτσίου - Ηράκλειας και
Α’. Σερρών .
4. Είναι πρόβληµα η εξεύρεση στέγης για τη στέγαση Νέων Παιδ. Σταθµών .
5. Βάζουµε εδώ τον προβληµατισµό να µην παραχωρείται κανένας χώρος
κυριότητας της Πρόνοιας σε άλλους φορείς γιατί θα συµβεί το οξύµωρο η
µεν Πρόνοια να παραχωρέι στέγη η ίδια δε θα ψαχνει να στεγάσει τος
φορείς της που ασκουν Προνοιακό Έργο. Περίπου 12 Π.Σ. στεγάζονται σε
µισθωµένα κτίρια ανεπαρκή και ακατάλληλα .
6. Πρόβληµα στέγης επίσης αντιµετωπίζουν το σχολείο Κωφών και
Βαρηκόων , το Ιατροκοινωνικό Κέντρο ΠΙΚΠΑ , οι κατασκηνώσεις
Χρυσοπηγής , λόγω ακαταλληλότητας των κτιρίων τους .
7. ∆εν υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό στα ιδρύµατα Παιδ. Προστασίας Ψυχολόγοι - Κοινωνιολόγοι κλπ.
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8. ∆ιαπιστώνεται η έλλειψη ένός συµβουλευτικού σταθµού για την παροχή
συµβουλευτικών Υπηρεσιών στους γονείς και νεαρά ζευγάρια , στις
επίτοκες και άγαµες µητέρες .
9. Πρόβληµα υπάρχει µε τους Αθιγγάνους που ενώ επιδοτούνται από τις
∆/σεις Πρόνοιας άλλων Νοµαρχιών διεκδικούν παράλληλα την επιδότηση
τους και από την Υπηρεσία µας .
10.∆εν υπάρχουν ιδρύµατα ειδικής αγωγής και προστασίας για παιδιά
προσχολικής ηλικίας .
11.Ο θεσµος της Ανάδοχης µητέρας δεν εφαρµόζεται και έίναι άγνωστος στο
κόσµο. Μόνο ο ΕΟΠ χρηµατοδοτεί 3-4 περιπτώσεις .
12.Είναι ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στα
ιδρύµατα Παιδ. Προστασίας .
13.Πρόβληµα επίσης υπάρχει µε τη συνέχιση ή µή της λειτουργίας των 2
Κέντρων Παίδ. Μέριµνας λόγω της ολοένα µείωσης των παιδιών που
φιλοξενούνται σ’αυτά.
Στο ΚΠΜ Αρρένων Σιδ/στρου φοιτούν 10 παιδιά
Στο ΚΠΜ Θηλέων Σερρών φοιτούν 10 παιδιά .
14.Οι υπαρχοντες Παιδικοί Σταθµοί δεν καλύπτουν τις ανάγκες φιλοξενίας
παιδιών προσχολικής ηλικίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και στην πόλη
των Σερρών .
15.Επίσης επιτακτική είναι η ανάγκη λειτουργίας Βρεφικών Τµηµάτων για την
πόλη που οι µητέρες εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες - Βιοτεχνίες κλπ.
16.Οσον αφορά το πρόβληµα της Υπογεννητικότητας και το δηµογραφικό
διατυπώνουµε παρακάτω τις σχετικές προτάσεις µας .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α) Να αυξηθεί το παρεχόµενο επίδοµα απροστάτευτων παιδιών από
12.000 σε 20.000 τουλαχιστο .
β) Να τροποποιηθεί ο σχετικός Νόµος για την οικονοµική ενίσχυση των
απροστάτευτων . Ν’ αλλάξουν τα οικονοµικά κριτήρια .
γ) Να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό οι κενές οργανικές θέσεις των
Π.Σ. και ΒΝΠ για να λειτουργήσουν εύρυθµα37 και να αρχίσουν να
λειτουργούν οι νεοιδρυθέντες .
δ) Να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα η χρηµατοδότηση ΠΣ για
ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου και να συνεχισθεί η χρηµατοδότηση αυτών
που τα κτίρια τους είναι ηµιτελή π.χ. Α’. Σερρών και Ν.Σκοπός , Κερκίνης
και να χρηµατοδοτηθεί η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση των
κτιρίων του ΒΝΠ Σταθµού Σερρών και του Ε’. Σερρών .
ε)
Να
βελτιωθούν
οι κτιριακές
εγκαταστασεις
των
Παιδ.
κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ Χρυσοπηγής µε προσθήκες και κατασκευή νέων
µαγειρίων και ξενώνα προσωπικού . ∆εν απαιτέιται ιδιαίτερα µεγάλη
δαπάνη .
στ) Αφήνουµε στην κρίση του Υπουργείου ν’αποφασίσει για την
µετατροπή των ΚΠΜ λόγω του ότι φθίνει ο θεσµός . ∆εν γνωρίζουµε
όµως , “ ο µη γενοιτο “ µια ενδεχόµενη κατάσταση στα Βαλκάνια απέναντι
σε ποιες ανάγκες θα µας οδηγούσε δεδοµένου ότι οι Σέρρες είναι η
Πύλη των Βαλκανίων . Με τα σηµερινά δεδοµένα προτείνουµε, για την
αξιοποίηση των κτιρίων τους, να µεταστεγαστούν :

37

Ó÷åôéêÝò ðñïôÜóåéò ôçò Á/âÜèìéáò Åêðáßäåõóçò óõíÜäïõí áðüëõôá ìå ôéò ðñïôÜóåéò áõôÝò.
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Στο ΚΠΜ Σερρών το Σχολειο Κωφαλάλων . Στο ΚΠΜ Αρρένων
Σιδ/στρου κάποιες απ‘τις δραστηριότητες του ΚΕΠΕΠ Σιδ/στρου που
αντιµετωπίζει πρόβληµα στέγης .
ζ) Προβληµατισµος υπάρχει για την συνέχιση της λειτουργιας των
ΚΕΦΟ . Από τα 27 ΚΕΦΟ στο Νοµό δεν λειτουργούν τα 6 ( Κορµίστα ,
Λευκοθέα , Λευκότοπος , Ν.Κερδύλλια , Ξηρότοπος , Αγκιστρο ) . Από τα
υπόλοιπα µερικά µόνο έχον να επιδείξουν κάποια προσφορά . Θυµίζουν “
Εκτροφεία “ αργοµίσθων . Προτείνουµε την µετατροπή τους σε Παιδ.
Σταθµούς , όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπο την καθοδήγηση της ∆.Κ.
Πρόνοιας .
η) Να ιδρυθούν Παιδικοί Σταθµοί σε ορισµένα Κεφαλοχώρια όπως ,
Προβατάς , Στρυµονικό , Λειβαδια΄, Στυµονοχώρι , ( Νεοχώρι , Μονόβρυση
µαζί ) , Καρπερή .
θ) Να συγχωνευθούν παιδ. στθµοί που βρίσκονται σε µικρή απόσταση
µεταξύ τους και έχουβ µικρο αριθµό νηπίων π.χ. Παλαιόκαστρο µε
Μελελνικίτσι , Ποντισµένο µε Κοίµηση ή να µεταφερθούν σε άλλες
Κοινότητες παιδ. σταθµοί που δεν λειτουργούν λόγω σοβαρής µείωσης του
αριθµού των νηπίων , όπως ο Π.Σ. Βαλτοτοπίου να µεταφερθεί στον
38
Προβατα .
ι) Να ιδρυθούν βρεφονηπιακοί Σταθµοί ιδιαίτερα στα Αστικά Κέντρα .
Ανά 1 στην Νιγρίτα , Ηράκλεια και Σιδ/ στρο .
ια) Οσον αφορά την πόλη των Σερρών προτείνουµε την ίδρυση
βρεφονηπιακών σταθµών σε κάθε συνοικία της πόλης και ιδιαίτερα στις
υποβαθµισµένες περιοχές , αλλά και στο κέντρο των Σερρών39 .
Για την ικανοποίηση των αναγκών χρειάζονται τουλάχιστον άλλοι 6
βρεφονηπιακοί σταθµοί του ∆ηµοσίου στην πόλη , εκ των οποίων οι 2
λειτουργούν σε 24ωρη βάση για να διευκολύνουν τις µητέρες που
εργάζοναι σε βραδυνή βάρδια .
ιβ) Η δηµιουργία Κοινωνικού Ξενώνα για την άµεση βοήθεια σε
παιδιά και κακοποιηµένες γυναίκες και παιδιά , αποφυλακιζόµενα παιδιά ,
κλπ. Η φιλοξενία να παρέχεται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο
προκειµένου να ενταχθούν τα άτοµα στο περιβάλλον της οιικογένειας και
της Κοινότητας .
ιγ) ∆ηµιουργία Κοινωνικού Κέντρου Παιδιού
στην περιοχή των
αθιγγάνων , πλαισιωµένο από Κοινωνική Υπηρεσία .
ιδ) ∆ιατυπώνουµε µόνο τον προβληµατισµό µας που οι εταιρίες
προστασίας ανηλίκων και αποφυλακιζοµένων δεν λειτουργούν λόγω
έλλειψης πιστωσεων .
ιε) ∆ηµιουργια Τµήµατος στη ∆/νση Πρόνοιας που θα είναι υπεύθυνο
για τη διαχείρηση όλων των ΚΠ σταθµών ( µισθοδοσία , προµήθειες ,
προϋπολογισµοί ,
κατασκευές έργων κλπ. για να απασχολούνται
απερίσπαστα οι Νηπιαγωγοί µε το Παιδαγωγικό τους έργο .
ιστ) Για
την
αντιµετώπιση
του
σοβαρότατου
δηµογραφικού
προβλήµατος .

Προτείνουµε: ( ενδεικτικά )

38
Ç ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç ðñïôåßíåé ôç óõã÷þíåõóç ôùí ïëéãïèÝóéùí êáé éäéáßôåñá ôùí áôñïöéêþí
Ó÷ïëåßùí êáé Ðáéäéêþí Óôáèìþí, ìå ôç äçìéïõñãßá Ðáéäéêþí ÊÝíôñùí.
39
Ôï ßäéï ðñïôåßíïõí êáé ïé Ãõíáéêåßåò ïñãáíþóåéò, ãéá áíôéìåôùðéóôïýí ôá ðñïâëÞìáôá ôçò åñãáæüìåíçò
ìçôÝñáò
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1. Την εφαρµογή ενός γενναίου προγράµµατος προστασίας πολυτέκνων
οικογερνειών.
2. Την εφαρµογή προγράµµατος ΜΗ∆Α ( Μητερα Ηµερήσιας ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης )
3. Προβολη του προτύπου της πολυµελούς οικογένειας .
4. Την τροποποίηση του Ν 1038/80 “ περί οικογ. προγραµµατισµού για την
αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας “
5. Την αλλαγή του οικογ. δικαίου .
6. Αναµόρφωση του επιδόµατος για το 3ο παιδί
7. Στεγαστική διευκόλυνση πολυµελών οικογενειών
8. Κλιµάκωση επιδοµάτων µετά το 2ο παιδί
9. Η ιδιότητα του πολυτέκνου να αρχίζει από το 3ο παιδί
10.Εξεύρεση εργασίας στους πολυτέκνους
ιζ) Προτείνουµε την ίδρυση Παιδικής Κατασκηνωσης στη περιοχή Παγγαίου και
συγκεκριµένα στη περιοχή “ Ανάληψης “ Πρώτης .
∆. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ιεραρχώντας τις ανάγκες και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
Νοµού , την υπάρχοιυσα υποδοµή και τα σηµερινά Κοινωνικοοικονοµικά
δεδοµένα δίνουµε προτεραιότητα , όπως παρακάτω :
1 ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1. Τη χρηµατοδότηση του θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Νιγρίτας
µε το ποσό των 600.000 δρχ. για την αποπεράτωση του κτιρίου του
προϋπολογισµού 1,2 δις καθότι στεγάζεται σε άθλιες συνθήκες και δεν µπορεί
να εφαρµόσει τα προγράµµατά του , η δε παραµονή σ’αυτο εγκυµονεί
κινδύνους .
2.Αµεση κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων βασικών ειδικότήτων ,
όπως ιατρών , θαλαµηπολων , µαγείρων , Β’ µαγείρων , πλυντριών ,
νοσοκόµων , φυσιοθεραπευτών , Κοιν . Λειτουργών , Εργοθεραπευτών ,
Ψυχολόγου στο ΘΧΠ.
3.Τροποποίηση του Οργανισµού του ΚΑΑΜΕΑ για τη διευκόλκυνση
πρόσληψης
απαραιτήτων
ειδικοτήτων
,
όπως
επιµελητριών
,
φυσιοθεραπευτών , οδηγών κλπ. που δεν προβλέφθηκαν από το ιδρυτικό .
4.Τη χρηµατοδότηση του Κέντρου Ηµερήσιας Απασχόλησης στο
ΚΑΑΜΕΑ
5.Την ίδρυση µεσοπρόθεσµα προτυπης µονάδας για τα ΑΜΕΑ σε τµήµα
του αγροκτήµατος του Κέντρου αποκατάστασης . Εκει είναι δυνατό να
δηµιουργηθούν τµήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ΑΜΕΑ , αυτόνοµες
κατοικίες , αστικής µονάδας, ειδικός παιδικός σταθµός κλπ.
6.Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση των κωφών και βαρηκόων .
Το ίδρυµα που είναι το µοναδικό την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
αντιµετωπίζει οξύτατο πρόβληµα χώρου .
7.Καταγραφή όλων των ΑΜΕΑ στο Νοµό .

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
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1.Αύξηση του µηνιαίου επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής που
χορηγείται στους ηλικιωµένους για την πληρωµή του ενοικίου σε 30.000 δρχ .
2.Την αξιοποίηση των εγκατελειµένων κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής του
Υπουργείου Παιδείας µε σκοπό να λειτουργήσουν ως κατασκηνώσεις των
ηλικιωµένων
3.Εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων κοινωνικού Τουρισµού
λουτροθεραπείας κλπ.σε άτοµα άνω των 60 χωρίς καµµιά συµµετοχή .
4.Αµεση προώθηση
ίδρυσης “ Στέγης ηλικιωµένων “ κλειστής
περίθαλψης στην Φυλλίδα .
5.Την καθιέρωση νέων προγραµµάτων οικονοµικής και συµβουλευτικής
στήριξης στους ηλικιωµένους .
6.Την ίδρυση άλλων 2 ΚΑΠΗ στην πόλη και σε κεφαλοχώρια του
Νοµού .
7.Ενίσχυση της προσπάθειας του Γηροκοµείου Σερρών για την
αποπεράτωση του κτιρίου του .

3 . ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ
1.Αµεση χρηµατοδότηση του έργου Κοινωνικής Κατοικίας , 35
διαµερισµάτων µε 350 εκατ. περίπου
2.Αµεση δανειοδότηση των παλιών δικαιούχων θεοµηνιόπληκτων
3.∆ηµιουργία οργανωµένου αποθηκευτικού Κέντρου µε σύγχρονες
προδιαγραφές για τη στέγαση του διάσπαρτου σκηνικού υλικού της Πρόνοιας
για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών .
4.Εφαρµογή ευρύτατου προγράµµατος λαικής κατοικίας για την
στεγαστική
αποκατάσταση αστέγων παλιννοστούντων , πολυτέκων ,
αθιγγάνων κλπ.
4. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ - ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
α)
Αµεση δηµιουργία Γραφείου του Εθνικού Ιδρύµατος Υποδοχής και
Αποκαταστάσεως Αποδήµων Οµογενών Ελλήνων στο Νοµό Σερρών .
β)
Εφαρµογή
ειδικού
στεγαστικού
προγράµµατος
ανάλογου
της
αποκατάστασης των προσφύγων του 1922
γ) Και άµεση επιδότηση του ενοικίου κάθε οικογένειας µε το ποσό των
30.000 δρχ. µέχρι να τύχουν οριστικής στεγαστικής αποκατάστασης .
δ) Εφαρµογή νέου προγράµµατος οικον. ενίσχυσης των Παλιννοστούντων.
• αύξηση του Μηνιαίου επιδόµατος των 10,000 για άτοµα άνω των 65
ετών
• αύξηση του εφάπαξ χορηγουµένου επιδόµατος
• καθιέρωση ενός συµβολικού µηνιαίου επιδόµατος στους ανέργους
ε) Αµεση αποκατασταση και αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού των
Ποντίων.
στ) Ενίσχυση αγροτών-κτηνοτρόφων Ελληνοποντίων µε δάνεια-παραχώρηση
γής για την ανάπτυξη γεωργικής απασχόλησης.
5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι
α) Αµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων βρεφονηπιοκόµων και
βοηθ. προσωπικού στους Παιδ. Σταθµούς µε προτεραιότητα στους Π.Σ.
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Πρώτης, Ν. Πετριτσίου, Χαρωπού, ∆ραβίσκου και στα Β.Τ. Ηράκλειας Α΄
Νιγρίτας-Αλιστράτης, Ροδολίβους Ν. Πετριτσίου.
β) χρηµατοδότηση ηµιτελών κτιρίων των Π.Σ. Ν. Σκοπού-α΄Σερρών και
Κερκίνης.
γ) Αύξηση του επιδόµατος των απροστάτευτων παιδιών.
δ) Ιδρυση άλλων 2 βρεφονηπιακών Σταθµών στη πόλη και µακροχρόνια
ίδρυση σε κάθε συνοικία της πόλης και 1-2 βρεφονηπιακών Σταθµών σε
24ωρη βάση
ε) Ιδρυση νέων Παιδ. Σταθµών στα κεφαλοχώρια : Προβατάς, Στρυµονικό,
Λειβαδιά, Στρυµονοχώρι-(Νεοχώρι-Μονόβρυση λόγω διγλωσσίας).
στ) Ιδρυση και λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθµού για παιδιά µε ειδικές
ανάγκες.
ζ) Λειτουργία Συµβουλευτικού σταθµού παροχής υπηρεσιών στους γονείς και
στα παιδιά επίτοκες και άγαµες µητέρες.
η)
Βελτίωση
και
επέκταση
των
κτιριακών
εγκαταστάσεων
των
κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής (Ξενώνας-Μαγειρεία).
θ) για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος προτείνουµε την
λήψη άµεσων κοινωνιολογικών µέτρων µε την καθιέρωση πραγµατικών
κινήτρων και την εφαρµογή δέσµης ειδικών προγραµµάτων απο την
Κοινωνική Πρόνοια.
Προτείνουµε κατ’αρχήν την καταγραφή όλων των πολύτεκνων οικογενειών
του Νοµού.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Τοποθέτηση Κοιν. Λειτουργών στη ∆.Κ. Πρόνοιας. Χρειάζονται άλλοι
πέντε(5) πέραν των τριών (3) που υπηρετούν σήµερα, γιατί δεν επαρκούν
να καλύψουν ανάγκες του Νοµού 200,000 κατοίκων και να
διεκπεραιώσουν σωστή κοινωνική εργασία.
2. Εφαρµογή πληροφορικής και µηχανογράφησης στη ∆.Κ. Πρόνοιας.
3. Συνεχής ενηµέρωση του κοινού για τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα µέσω
των ΜΜΕ.
4. Συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού απο το Ι.∆.Ε.
5. ∆ηµιουργία
Τµήµατος
παροχής
συµβουλευτικών
Υπηρεσιών
και
προληπτικής Κοινωνικής Πολιτικής.
6. ∆ηµιουργία Τµήµατος έρευνας στη ∆/νση Πρόνοιας για την ανίχνευση
αναγκών και καταγραφή όλων των περιπτώσεων (αριθµός ΑΜΕΑ, Αστέγων,
Παλιννοστούντων, Αθιγγάνων, Πολυτέκνων κλπ), συµβολή στην επίλυση του
δηµογραφικού προβλήµατος κλπ, θα πλαισιωθεί µε εξειδικευµένο
προσωπικό, Ψυχολόγο-Κοινωνιολόγο κλπ.
7. Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια των σπουδών στα ΤΕΙ Σερρών.
∆εν υπαρχει στη Β. Ελλάδα.
8. Ενιαιοποίηση των Προνοιακών φορέων που παράγουν παράλληλο Κοιν.
έργο (∆/νση Πρόνοιας-ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ) σ’έναν ενιαίο φορέα για να
εξοικονοµηθούν πόροι ανθρώπινοι και οικονοµικοί και να σταµατήσει η
Επικάλυψη, η σύγχυση και η διασπάθιση του δηµ. χρήµατος.
9. Η αποκέντρωση της Πρόνοιας ώστε να φτάνει στα ακροτελεύτια χωριά
του Νοµού. Να σχεδιαστεί ένα µοντέλο Κοιν. Προστασίας σε επίπεδο
τουλάχιστον Αναπτυξιακών Συνδέσµων, όπου θα τοποθετηθεί ειδικός
υπάλληλος πχ Κοινωνικός Λειτουργός που θα διεκπεραιώνει κάποιο
στοιχειώδες Κοιν. έργο σε ανήµπορα άτοµα.
10.Εναρµόνιση της Πολιτικής Πρόνοιας µε την Κοινωνική ασφάλιση και τη
λειτουργία του ΕΣΥ ως προς την περίθαλψη.
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11.Επαναπροσδιορισµός του αντικειµένου της Κοινωνικής Πρόνοιας και
εφαρµογή νέων τύπων Κοιν. Προστασίας που να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των καιρών.
12.Αξιοποίηση και εφαρµογή χρηµατοδοτούµενων Εοκικών προγραµµάτων.
13.Να συντονίσουµε τις προσπάθειες µας για την προώθηση της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ώστε να αποτελέσει ένα ενιαίο κοινωνικό χώρο
µε αξίες και νόµους κίνησης της κοινωνίας και όχι µόνο της αγοράς.
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ "

1ος ΤΟΜΕΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ - ΟΣΕ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ)
1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Ν,Σερρών καλείται να παίξει σηµαντικό διαπεριφερειακό ρόλο
στη Βόρεια Ελλάδα ανάµεσα στην Κεντρική , την Ανατολική
Μακεδονία και ειδικά την Θεσσαλονίκη, για την ανακούφιση της από
την υπερσυγκέντρωση εξυπηρετήσεων και πληθυσµών.
Η θέση και ο χαρακτήρας του Ν.Σερρών είναι καθοριστικοί
παράγοντες, για τα ποιοτικά και ποσοτικά µεγέθη των συγκοινωνιών
και µεταφορών. Με το Εθνικό δίκτυο (οδικό και σιδηροδροµικό)
συνδέεται µε την Βουλγαρία κλπ. ανατολικές χώρες, Ευρώπη και
τους γειτονικούς νοµούς.
2. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
2.1. Υφιστάµενη Κατάσταση
2.1.1. Ο Ν.Σερρών συνδέεται οδικά µε το Εθνικό οδικό δίκτυο
της χώρας µε τους κατωτέρω οδικούς άξονες:
α- Θεσσαλονίκη - Σέρρες - ∆ράµα
(ΕΟ12)
β- Σέρρες - Προµαχώνας
(ΕΟ63)
γ- Μεσορράχη - Αµφίπολη
(ΕΟ59)
δ- Θεσσαλονίκη - Ν.Κερδύλια - Καβάλα
(ΕΟ2)
Το συνολικό µήκος του Εθνικού οδικού δικτύου είναι 185 χλµ.
είναι ασφαλτοστρωµένο και βρίσκεται γενικά σε ικανοποιητική
κατάσταση. Με πιστώσεις δε που διατίθενται κατά καιρούς καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση του µε παραλλαγές ή
διακλαδώσεις του. Σε όλο το οδικό δίκτυο υπάρχουν σταθµοί
µέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων των οδών που µε βάση τα στοιχεία
τους και την αναγκαιότητα των τελευταίων χρόνων το θέµα τέθηκε σε
νέα βάση αναθεώρησης κατασκευής του οδικού δικτύου.
2.1.2. Τα τελευταία χρόνια συντάχθηκαν τεχνικές µελέτες στους
παρακάτω οδικούς άξονες:
α- Θεσσαλονίκης - Σερρών - Προµαχώνα (τµήµα εντός
Ν.Σερρών µήκους 60 χλµ.). Η οδός µετατρέπεται σε αυτοκινητό δροµο µε δύο κλάδους έκαστος των οποίων έχει δύο λωρίδες
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση µε νησίδα πλάτους 3µ. και πλάτος
καταστρώµατος συνολικά 21µ.
β- Παράκα µψη Σερρών - Λευκώνα
Η Περιαστική Αρτηρία Σερρών - Παράκαµψης Λευκώνα αφορά
οδική αρτηρία µήκους περίπου 10 χλµ. που παρακάµπτει από Ν.
την πόλη των Σερρών και τον οικισµό του Λευκώνα. Εχει διατοµή
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αυτοκινητοδρόµου (σε τελική φάση) 4 λωρίδων κυκλοφορίας µε
νησίδα διαχωριστική και συνδέεται στα άκρα του µε την Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης - Σερρών (στον κόµβο αυτής µε την Ε.Ο. Σερρών Προµαχώνα) και την Ε.Ο. Σερρών - ∆ράµας.
Θα κατασκευαστεί σε 2 στάδια: στο πρώτο ο ένας κλάδος του
µε ισόπεδους κόµβους και στο δεύτερο ο β' κλάδος µε πιθανή
(ανάλογα µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες) µετατροπή των κόµβων
σε ανισόπεδους. Ο προγραµµατισµός του έργου συσχετίζεται τόσο
µε την βελτίωση της οδού Σερρών - Σιδηροκάστρου - Προµαχώνα
και την ανα µενόµενη αύξηση της διασυνοριακής κίνησης µέσω
Προµαχώνα, όσο και µε την κατασκευή του αεροδρο µίου Σερρών
για
διακίνηση
ευπαθών
αγροτικών
προϊόντων.
Το
έργο
προβλέπεται από το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. Σερρών.
Η σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου προέκυψε αφ'ενός µεν
από την διέλευση των διερχόµενων κινήσεων Θεσσαλονίκης ∆ράµας, Προµαχώνα - ∆ράµας, Προµαχώνα - Εγνατίας µέσα από
τον αστικό ιστό των Σερρών, αφ'ετέρου δε από την διέλευση των
βαρέων οχηµάτων των βιοµηχανιών της περιοχής Σερρών µε
κατεύθυνση προς το λιµάνι της Καβάλας ή την Θράκη επίσης µέσα
από την πόλη.
Οι διελεύσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει συνθήκες
κυκλοφοριακής συµφόρησης στους δρόµους της πόλης, οπότε σε
συνδυασ µό µε την προβλεπό µενη αύξηση των κινήσεων από και
προς Προµαχώνα , λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην
πρώην
Γιουγκοσλαβία
και
καθιστούν
προβληµατική
την
επικοινωνία µέσω Ευζώνων, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη
βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας στην περιοχή και η
απεµπλοκή των διερχόµενων οχηµάτων από την πόλη των
Σερρών.
γ- Ο ειδικός άξονας Σερρών - Μεσορράχης µελετήθηκε κατά
µεν την έξοδο πόλεως Σερρών µε διατοµή αυτοκινητοδρόµου (διότι
εκεί συµβάλλει η έξοδος περ/κής Σερρών) και πέραν µέχρι
Αµφιπόλεως µε διατοµή 12/15 µ.
2.1.3. Με βάση τις παραπάνω µελέτες έχουν κατασκευασθεί τα
εξής τµήµατα:
α- µέρος του α' κλάδου περ/κής Σερρών - Λευκώνα
β- έξοδος Σερρών προς ∆ράµα
γ- τµήµα Σερρών - Γαζώρου (πλην κόµβων και ασφαλτόστρωσης παράκαµψης Πεντάπολης)
δ- τµήµα κόµβου Μεσορράχης, τµήµα περιοχής ∆ήµητρας
µέχρι ποταµό Αγγίτη πλην της άνω διάβασης Σ.Γ.∆ήµητρας και
γέφυρας ποταµού Αγγίτη, τµήµα Μυρίνης - ∆ραβίσκου - Μύρκινου
και τµήµα προ του κόµβου Παλαιοκώµης και τµήµατα στη συνέχεια
µέχρι τον κόµβο Αµφίπολης.
2.1.4. Επίσης βελτιώθηκε η υφισταµένη οδός Ασπροβάλτας ποταµού Στρυµώνα και ασφαλτοστρώθηκε σε ορισµένα τµήµατα µε
πλάτος καταστρώµατος 12/15 µ.
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2.1.5. Ανακαινίσθηκαν κατά τµήµατα οι οδικοί άξονες:
α- Γέφυρα Ν.Πετριτσίου - Ροδόπολη προς Κιλκίς Θεσσαλονίκη
β- περαιώνεται η κατασκευή τµήµατος 5 χλµ. του οδικού
άξονα σε Αγγίστας - Ελευθερούπολης (Λιµάνι Καβάλας, ΕΓΝΑΤΙΑ)
γ- Ορια ∆ράµας - Παλαιοκώµης
δ- Σερρών - Νιγρίτας - Αµφίπολης

2.2. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. Ολοκλήρωση έργων εν εκτελέσει (ουρές)
1. Περιαστική πόλεως Σερρών, α' κλάδος
Με υφισταµένη εργολαβία κατασκευάζεται ο α' κλάδος της
περιαστικής πόλεως Σερρών από κόµβο Λευκώνα µέχρι έξοδο προς
∆ράµα συνολικού µήκους 10,319 χλµ. ο οποίος δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθεί πλήρως. Για την ολοκλήρωσή του ήτοι: κατασκευή
υπολοιπο µένου
τµήµατος
(περίπου
500
µ.),
δύο
τεχνικών
(διασταύρωση µε σιδηροδροµική γραµµή) καθώς και διαµόρφωση
αναγκαιούντων κόµβων µε ηλεκτροφωτισµό, απαιτείται κατ' εκτίµηση
το ποσό των 500 εκατ. δραχµών.
Η µελέτη δηµοπράτησης θα συνταχθεί από την Υπηρεσία µε
βάση υφισταµένη τεχνική µελέτη. Η διαδικασία των απαλλοτριώσεων
βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.
2. Οδικός άξονας Σερρών - Αµφίπολης
Πρόκειται για τον άξονα που θα συνδέσει την υπό κατασκευή
Εγνατία οδό µε τον άξονα Θεσσαλονίκης - Σερρών - Προµαχώνα
µέσω Σερρών συνολικού µήκους 60 χλµ. περίπου .
Με υφιστάµενες εργολαβίες κατασκευάζονται τµήµατα της οδού
πλην όµως για την πλήρη ολοκλήρωση αυτών θα απαιτηθεί η
διάθεση συµπληρωµατικής πίστωσης ως κατωτέρω:
α) Τµήµα Σέρρες - Γάζωρος, χ.θ. 3+000 (κόµβος Τζεβελέκου)
έως χ.θ. 22+000 (κόµβος Γαζώρου).
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 19 χλµ., για την
ολοκλήρωση
του
οποίου
απαιτείται
συµπληρωµατικά
η
ασφαλτόστρωση τµήµατος από χ.θ. 12+700 έως 15+500
(παράκαµψη Πενταπόλεως), η διαµόρφωση κόµβων Ν.Σουλίου,
Αγ.Πνεύµατος - Χρυσού, Τούµπας, ∆αφνουδίου, Αγ.Χροστοφόρου
- Γαζώρου µε ηλεκτροφωτισ µό.
Η απαιτούµενη δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 500 εκατ.
δραχµών.
Η µελέτη δηµοπράτησης θα συνταχθεί από την Υπηρεσία µε
βάση εγκεκρι µµένες µελέτες των κόµβων και η διαδικασία
απαλλοτρίωσης προχωράει κανονικά. (στον χάρτη Α.2.α.)
β) Τµήµα Μεσορράχη - Αµφίπολη από χ.θ. 3+000 έως χ.θ.
25+000.
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 22 χλµ. για την
ολοκλήρωση του οποίου, πλέον των τµηµάτων που κατασκευάζονται µε τρεις εν ενεργεία εργολαβίες, θα απαιτηθεί η
συµπλήρωση των χωµατουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών
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εργασιών, η κατασκευή κόµβων µε ηλεκτροφωτισµό, παραλλήλων
δρόµων εξυπηρέτησης. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών
εκτιµάται στο ποσό των 1,5 δις δρχ, Υφίσταται τεχνική µελέτη και
η
διαδικασία
απαλλοτρίωσης
βρίσκεται
στο
στάδιο
της
ολοκλήρωσης. (στο χάρτη Α.2.β.)
γ) Τµήµα Σ.Σ.Αγγίστας - Κορµίστα του οδικού άξονα Σέρρες Μεσορράχη - Σ.Σ.Αγγίστας - Ν.Μπάφρα - όρια Νοµού προς
Καβάλα που θα συνδέει τον Νοµό Σερρών µε τον Ν.Καβάλας και
ειδικότερα µε το νέο λιµάνι Καβάλας.
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 6,0 χλµ. το
οποίο κατασκευάζεται µε δύο εν ενεργεία εργολαβίες για την
ολοκλήρωση
του
οποίου
απαιτείται
η
συµπλήρωση
των
ασφαλτικών εργασιών και η κατασκευή ενός τεχνικού (κάτω
διάβαση).
Η δαπάνη που απαιτείται ανέρχεται σε 200 εκατ. δρχ. (στον
χάρτη Α.2.γ.)
Β. Νέ α έ ργα (περ/κά)
1. Οδικός άξονας Σέρρες - Μεσορράη - Αµφίπολη
α) Περιαστική οδός, β' κλάδος
Πρόκειται για νέα κατασκευή ολοκληρωµένου κλάδου της
οδού (χωµατουργικά - οδοστρωσία - ασφαλτικά) συνολικού µήκους
10,319 χλµ., η δαπάνη του οποίου εκτι µάται σε 1,5 δις δρχ.
Υφίσταται τεχνική µελέτη και η διαδικασία απαλλοτριώσεων
ολοκληρώνεται σύντοµα (Β.1.α.)
β) Τµήµα Ν.Ζίχνη - ∆ήµητρα
Πρόκειται για τµήµα οδού συνολικού µήκους 4 χλµ. για την
κατασκευή του οποίου (πλήρη κατασκευή χωµατουργικών οδοστρωσίας - ασφαλτικών - τεχνικών) απαιτείται δαπάνη 400
εκατ. δρχ. Η µελέτη δηµοπράτησης θα συνταχθεί από την
Υπηρεσία . ∆εν υφίστανται απαλλοτριώσεις πλην όµως θα κινηθεί η
διαδικασία µε την κατασκευή του έργου. (Β.1.β.)
γ) Κατασκευή γέφυρας ποταµού Αγγίτη και άνω διάβασης
στην σιδηροδρο µική γραµµή ∆ήµητρας.
Πρόκειται για την κατασκευή δύο τεχνικών, προκειµένου να
δοθεί συνέχεια στον άξονα Σερρών - Μεσορράχης - Αµφίπολης. Η
δαπάνη κατασκευής των παραπάνω τεχνικών εκτιµάται στο ποσό
των 500 εκατ. δρχ. Η ανάθεση κατασκευής θα γίνει µε το σύστηµα
µελέτη - κατασκευή µε βάση προµελέτης των τεχνικών που έχουν
συνταχθεί .
Θέµα απαλλοτριώσεων δεν υφίσταται. (Β.1.γ.)
δ) Κατασκευή γέφυρας ποταµού Στρυµόνα επί της οδού
Σερρών - Νιγρίτας
Πρόκειται για την κατασκευή νέας γέφυρας επί του ποτα µού
Στρυµόνα ανοίγµατος περίπου 250 µ. σε αντικατάσταση
υφισταµένης παλαιάς που δεν εξυπηρετεί τις σηµερινές ανάγκες
κυκλοφορίας, κρίνεται δε αναγκαία προκειµένου να υπάρχει
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πλήρης σύνδεση της περιοχής µε τον άξονα Σερρών - Μεσορράχης - Αµφίπολης.
Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή, µε βάση υφισταµένη προµελέτη.
Η δαπάνη κατασκευής εκτιµάται σε 500 εκατ. δρχ.
Η διαδικασία απαλλοτριώσεων θα κινηθεί µε την κατασκευή
του έργου. (Β.1.δ.)
2. Οδικός άξονας Σέρρες
Ν.Μπάφρα - όρια Ν.Καβάλας

-

Μεσορράχη

-

Σ.Σ.Αγγίστας

-

Πρόκειται για βασικό άξονα που θα συνδέσει τον Ν.Σερρών µε
τον Ν.Καβάλας και ιδιαιτέρως µε το νέο λιµάνι Καβάλας .
Για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η κατασκευή των κάτωθι
τµηµάτων:
α) Τµήµα Μεσορράχη - ΣΣ.Αγγίστας
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 9 χλµ. περίπου για την
κατασκευή του οποίου (πλήρη κατασκευή χωµατουργικών οδοστρωσίας - ασφαλτικών - τεχνικών) απαιτείται ποσό 1 δις δρχ.
Υφίσταται τεχνική µελέτη ενώ η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα
προχωρήσει µε την πρόοδο του έργου. (Β.2.α.)
β) Τµήµα Σ.Σ.Αγγίστας - Κρηνίδα
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 5 χλµ. περίπου για την
κατασκευή του οποίου απαιτείται το ποσό των 500 εκατ. δρχ.
Υφίσταται τεχνική µελέτη και κτηµατολόγιο. (Β.2.β.)
γ) Τµήµα Κορµίστα - όρια Ν.Καβάλας
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 6 χλµ. περίπου για την
κατασκευή του οποίου απαιτείται ποσό 500 εκατ. δρχ.
∆εν υφίσταται µελέτη. Η µελέτη βελτίωσης θα συνταχθεί από
την Υπηρεσία. Η διαδικασία απαλλοτριώσεων θα κινηθεί κατά την
πρόοδο του έργου. (Β.2.γ.)
3. Οδικός άξονας Γέφυρας Πετριτσίου - όρια Ν.Κιλκίς
Πρόκειται για τµήµα οδού µήκους 46 χλµ. που συνδέει την
Θεσσαλονίκη µε τον Προµαχώνα µέσω Κιλκίς και η βελτίωσή του
κρίνεται αναγκαία προκειµένου να εξυπηρετεί τις αυξηµένες
ανάγκες διακίνησης κυρίως εµπορευµάτων προς την Ανατολική
Ευρώπη ως εναλλακτική λύση έναντι του βασικού άξονα
Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προµαχών.
Η βελτίωση της οδού συµπεριλαµβάνει και την παράκαµψη
Ν.Πετριτσίου, Βύρωνα, Νεοχώρι, θα απαιτήσει δε συνολικά το
ποσό των 800 εκατ. δρχ. Τµήµατα της οδού έχουν βελτιωθεί . Η
µελέτη δηµοπράτησης του έργου θα συνταχθεί από την Υπηρεσία
και η διαδικασία απαλλοτρίωσης θα κινηθεί κατά την κατασκευή
του έργου. (Β.3.)
Γ. ΝΕΑ ΕΡΓΑ (ΕΘΝΙΚΑ)
1. Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης - Σέρρών - Προµαχώνα
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(τµήµα εντός Ν.Σερρών)
Ο άξονας αυτός θα συνδέσει το τελωνείο Προµαχώνα µε τις
Σέρρες, Θεσσαλονίκη (λιµάνι κλπ.). Η συνολική δαπάνη εργασιών
του τµήµατος αυτού ανέρχεται σε 15 δις δρχ. Αρχισαν εργασίες
κατασκευής του από χ.θ. 0+000 (κόµβος Λευκώνα) έως χ.θ. 8+700
και στην περιοχή Τελωνείου Προµαχώνα. Σύντοµα δηµοπρατείται
έργο από χ.θ. 8+700 έως 16+000. Πρέπει να κατασκευασθούν τα
υπόλοιπα τµήµατα και συµπληρωθούν τα ανωτέρω και ληφθεί
µέρι µνα να γίνουν ανισόπεδοι κόµβοι, να χωροθετηθούν Σταθµοί
εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), θέσεις διοδίων και τυπικών
πλατυσ µάτων στάθµευσης και να τοποθετηθούν τηλέφωνα ανάγκης
σε επικίνδυνα σηµεία 40.
2. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Να κατασκευασθεί η παράκαµψη Ν.Κερδυλίων, µήκους 8 χλµ.
που εµπίπτει στο Ν.Σερρών, και είναι τµήµα του οδικού άξονα
Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης. Η δαπάνη κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου για το τµήµα αυτό εκτιµάται ότι είναι της τάξεως
των 9 δις.
3. ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
3.1. Ο Νοµός Σερρών διασχίζεται σε όλο το µήκος του από
την σιδηροδροµική γραµµή του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης. Εισέρχεται από το βορειοδυτικό άκρο (Καστανούσα),
διακλαδώνεται προς Βουλγαρία στο Σ.Σ. στο Στρυµονοχώρι και
προς Νότο για το Σιδηρόκαστρο - Σέρρες - Σ.Σ.Αγγίστας Φωτολίβος (Ν.∆ράµας). Η χάραξη αυτή διευκολύνει την διακίνηση
επιβατών και εµπορευµάτων στο µεγαλύτερο τµήµα του Νοµού, αν
και οι οδικές µεταφορές έχουν βελτιωθεί τόσο ώστε σήµερα να
υπερέχουν και στις χρονοαποστάσεις και στα κόµιστρα, παρ' όλα
αυτά προτείνεται η διατήρηση της βασικής διάταξης του δικτύου,
άλλα µε βελτιώσεις χάραξης και µε µελέτη νέων γραµµών.
Βάσει των παραπάνω ο ΟΣΕ προγραµµατίζει τα εξής για τον
Ν.Σερρών:

Προγραµµατισµός έργων ΟΣΕ για το Νοµό
Σερρών
Α. Στο πλαίσιο έργων κατασκευής βελτιωτικών παραλλαγών της
γραµµής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης
1. Κατασκευή βελτιωτικής παραλλαγής της σιδηροδροµικής
γραµµής Χρυσού - Γαζώρου - Μυρίνης (16 χιλιόµετρα).
Ηδη
εκτελούνται
οι
εργασίες
κατασκευής
υποδοµής
(προϋπολογισµού 1,5 δις δρχ.). Στη συνέχεια θα γίνει η στρώση των
νέων γραµµών.
2. Κατασκευή βελτιωτικής παραλλαγής της σιδηροδροµικής
γραµµής Μουριών - Καστανούσας - Ροδόπολης .
Η κατασκευή υποδοµής πρόκειται να δηµοπρατηθεί.
40

Ôï Ýñãï áõôü Ý÷åé Þäç ôåèåß óôï Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò ÉÉ êáé åßíáé åãêåêñéìÝíï.
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3. Κατασκευή βελτιωτικής παραλλαγής της
γραµµής Μανδράκι - Βυρώνεια.
Η εκπόνηση της µελέτης έχει δηµοπρατηθεί.

201
σιδηροδροµικής

Β.
Επέκταση
παρακαµπτηρίων
γραµµών,
αλλαγή
συνδεσµολογίας και µετατόπιση της Ισόπεδης ∆ιάβασης έξω από τον
χώρο του σταθµού Στρρυµόνα.
(προϋπολογισ µός 800.000.000 δρχ.)
Λόγω της σηµασίας του σταθµού Στρυµόνα σαν πύλης της
Ελλάδος προς την Ευρώπη, το έργο αυτό θα υπερδιπλασιάσει την
χωρητικότητα του σταθµού. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο µελέτης
και σύνταξης τευχών δηµοπράτησης .
Γ. Στο πλαίσιο του έργου νέας
Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ξάνθης.

σιδηροδροµικής

Εχει
δηµοπρατηθεί
η
οικονοτεχνική
σιδηροδρο µικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης (Τσάγεζι ).

µελέτη
Λιµάνι

γραµµής

της
νέας
Αµφίπολης

∆. Σιδηροδροµική σύνδεση µε το χώρο του προς κατασκευή
αεροδρο µίου στην περιοχή Γαζώρου.
Μετά από προκαταρκτικές συζητήσεις το θέµα βρίσκεται στη
διάθεση για προώθηση του έργου από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
4. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (πε ριοχής ∆αφνουδίου)
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µελέτη σκοπιµότητας δηµιουργίας αεροδρο µίου Σερρών
συντάχθηκε από την ανάδοχο Α.∆Κ - Αρώνης - ∆ρέττας - Κερλάντης Σύµβουλοι Μηχ/κοι ΑΕ. Η µελέτη βασίστηκε στο προκαταρκτικό
Σχέδιο Γενικής Ανάπτυξης του Αεροδρο µίου (Master Plan), το οποίο
προσδιορίζει τη θέση εγκατάστασης και τους στρατηγικούς στόχους
ανάπτυξης του εν λόγω αεροδροµίου.
Με δεδοµένη τη θέση εγκατάστασης του αεροδρο µίου, ο κύριος
στόχος της µελέτης ήταν ο προσδιορισ µός της οικονοµικής
ανταποδοτικότητας του έργου.
Σε
πρώτο
στάδιο
έγινε
η
πρόβλεψη
της
συνολικής
αερο µεταφορικής ζήτησης του αεροδροµίου και στη συνέχεια
υπολογίστηκε η ζήτηση αιχµής για τις κινήσεις αεροσκαφών και
επιβατών. Στη συνέχεια, µε βάση τα χαρακτηριστικά της ζήτησης,
προσδιορίστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του
αεροδρο µίου και έγινε ο υπολογισµός των εσόδων και του κόστους
επένδυσης και λειτουργίας του αεροδροµίου.
Τέλος η οικονοµική ανταποδοτικότητα του έργου υπολογίστηκε
µε βάση:
1) το προβλεπό µενο κόστος επένδυσης και λειτουργίας του
αεροδρο µίου,
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2) τα αναµενόµενα έσοδα από τη λειτουργία του αεροδροµίου
και 3) τις οικονοµικές ωφέλειες των χρηστών του αεροδρο µίου.
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4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.2.1. Στρατηγικοί
αεροδρο µίου Σερρών

στόχοι

και

επιλογές

ανάπτυξης

του

Οι αερο µεταφορές είναι ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς
µοχλούς παρέ µβασης στην κοινωνική, οικονοµική, χωροταξική ,
περιβαλλοντική, πληθυσµιακή και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου.
Ειδικά για την ελληνική οικονοµία, η ανάπτυξη των αεροµεταφορών
είναι ύψιστης σηµασίας, δεδοµένου ότι η Ελλάδα είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχει την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται σε
µεγάλη απόσταση από το πληθυσµιακό κέντρο της Κοινότητας. Οι
αερο µεταφορές αποτελούν επίσης βασικό παράγοντα βιοµηχανικής
και εµπορικής αναπτυξης στον ελληνικό χώρο ,
Η αεροπορική εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής της Ανατ.
Μακεδονίας µε την κατασκευή του νέου Αεροδροµίου στο Νοµό
Σερρών θα δώσει τις ευκαιρίες σ'αυτήν την ιδιαίτερα σηµαντική σε
εθνικό επίπεδο περιοχή για µια πολύπλευρη ανάπτυξη µέσα από
διάφορους τρόπους που συνάµα αποτελούν και τους στρατηγικούς
στόχους της κατασκευής του αεροδρο µίου.
Η κατασκευή του νέου αεροδροµίου θα συµβάλλει στην
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής που θα
εξυπηρετήσει . Νέες θέσεις εργασίας θα προσφερθούν στο εργατικό
δυναµικό της περιοχής, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στην
φάση λειτουργίας του αεροδρο µίου, τονώνοντας το εισόδηµα των
κατοίκων της περιοχής . Το νέο αεροδρόµιο θα εξυπηρετήσει
εµπορικές συναλλαγές και µεταφορές µε σκοπό την επίλυση
τρεχόντων εργασιακών και εµπορικών ζητηµάτων. Η αεροπορική
σύνδεση της περιοχής και οι προοπτικές εύκολης, γρήγορης και
άνετης πρόσβασης σ'αυτήν θα ενθαρρύνει επενδυτές και θα τονωθεί
το επενδυτικό κλίµα της περιοχής µε συνέπεια την πιθανή
εγκατάσταση βιοµηχανιών και βιοτεχνικών µονάδων που θα
προσφέρουν θέσεις εργασίας και θα ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο
των κατοίκων. Πέρα από την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του
δευτερογενή τοµέα το νέο αεροδρό µιο θα προσφέρει τις υπηρεσίες
του και στον τριτογενή τοµέα εξυπηρετώντας δηµόσιες υπηρεσίες
(π.χ. ταχυδρο µείο) και συνδέοντας την ευαίσθητη αυτή περιοχή µε το
διοικητικό κέντρο της χώρας µας. Η κοινωνική ανάπτυξη της
περιοχής, σαν αποτέλεσ µα της κατασκευής
του αεροδρο µίου,
σχετίζεται µε την συγκράτηση του πληθυσµού και την δηµογραφική
τόνωση της περιφέρειας που τόσο µεγάλη σηµασία έχει για τους
γενικότερους εθνικούς στόχους ανάπτυξης.
Το νέο αεροδρόµιο θα αποτελέσει ένα δυναµικό κοµµάτι του
εθνικού δικτύου αερο µεταφορών, συµπληρώνοντας το ήδη υπάρχον,
και βελτιώνοντας τις µεταφορές µε αεροπλάνο , που για τη χώρα µας,
λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του νησιωτικού χαρακτήρα της, έχουν
ιδιαίτερη σηµασία.
Πέρα από την εθνκή σηµασία του νέου αεροδρο µίου η εµβέλειά
του µπορεί να περάσει τα σύνορα της χώρας µας και να συνδέσει
αεροπορικά τις νότιες περιοχές των όµορων κρατών (Νότια
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Γιουγκοσλαβία, Νότια Βουλγαρία) µε την περιοχή της Ανατ.
Μακεδονίας. Η σύνδεση αυτή θα ενδυναµώσει τις εµπορικές
συναλλαγές µε τα γειτονικά κράτη που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον µετά τις πρόσφατες αλλαγές στη δοµή των οικονοµικών
τους συστηµάτων.
Ο διεθνής χαρακτήρας του νέου αεροδροµίου µπορεί να
ενισχυθεί αν χρησι µοποιηθεί σαν σταθµός µετεπιβίβασης (transit),
σ'έναν τοµέα που οι εθνικές µας αεροµεταφορές έχουν υψηλές
επιδόσεις. Το αεροδρό µιο του Ελληνικού έχει µια από τις πρώτες
θέσεις στον κόσµο σε αριθµό διερχο µένων (transit) επιβατών.
Σήµερα οι αεροπορικές µεταφορές των παραµεθόριων νοµών
της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας εξυπηρετούνται µέσω των
αεροδρο µίων Θεσσαλονίκης και Καβάλας. Το αεροδρόµιο της
Θεσσαλονίκης,
αφενός
παρουσιάζει
προβλήµατα
ανεπαρκούς
υποδοµής (ενώ είναι το δεύτερο σε εµπορευµατική και το τρίτο σε
επιβατική κίνηση αεροδρό µιο της χώρας), αφετέρου δε οι κακές
καιρικές συνθήκες που επικρατούν, συχνά, στην περιοχή των
αεροδρο µίων (χαµηλές νεφώσεις, οµίχλες) επιβάλουν την µαταίωση
ή την καθυστέρηση πτήσεων και επιβαρύνουν τη λειτουργία και
εκµετάλλευση του αεροδρο µίου. Το νέο διεθνές αεροδρόµιο είναι
δυνατόν να λειτουργήσει αυτόνοµα αλλά και συµπληρωµατικά µε το
αεροδρό µιο Θεσσαλονίκης. Η χωροθέτησή του πλησίον του εθνικού
οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου και η δυνατότητα συνδυασ µένων
µεταφορών ενισχύουν την παραπάνω άποψη της συµπληρωµατικής
λειτουργίας του νέου αεροδροµίου µε αυτό της Θεσσαλονίκης.
Η περιοχή εξυπηρέτησης του νέου αεροδρο µίου παρουσιάζει
ευοίωνες προοπτικές για τουριστική ανάπτυξη και εκµετάλλευση .
Σηµαντικά χιονοδροµικά κέντρα (Φαλακρό, Λαϊλιάς), δασικές
περιοχές, ιαµατικά λουτρά, παραθαλάσσιες περιοχές Νοµού Σερρών,
αναβαθµισµένες µε τη αεροπορική σύνδεσή τους, µπορούν να
αποτελέσουν
σηµαντικό
πόλο
έλξης
τουριστικής
κίνησης,
ενισχύοντας έτσι γενικότερα τις δυνατότητες προσφοράς τουριστικών
τόπων και χώρων αναψυχής της χώρας µας.
Τέλος η κατασκευή του νέου αεροδροµίου θα εξυπηρετήσει
έκτακτα περιστατικά και καταστάσεις ανάγκης, αναβαθµίζοντας έτσι
τις παρεχό µενες υγειονοµικές υπηρεσίες της περιοχής και γενικότερα
την όλη κοινωνική υποδοµή της.
Συµπερασµατικά λοιπόν οι στρατηγικοί στόχοι κατασκευής του
νέου αεροδρο µίου Σερρών - ∆ράµας επικεντρώνονται στην
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας
γενικότερα, στην βελτίωση των εθνικών αερογρα µµών, στην
αεροπορική σύνδεση των νότιων περιοχών και γειτονικών κρατών και
στην ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων µε τις περιοχές αυτές, στην
χρησι µοποίησή του σαν διεθνή σταθµό µετεπιβίβασης, στην
συµπληρωµατική
λειτουργία
του
µε
το
αεροδρόµιο
της
Θεσσαλονίκης, στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην
εξυπηρέτηση στρατιωτικών σκοπών, έκτακτων περιστατικών και
καταστάσεων ανάγκης.
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της

περιοχής

4.2.2.1. Περιοχή Νοµού Σερρών
4.2.2.1.1. Γενική αναφορά στη θέση και στο ρόλο του Νοµού
Η περιοχή της Μακεδονίας και ιδιαίτερα ο Νοµός Σερρών
εµφανίζει ιδιαίτερη δυναµική µια και βρίσκεται σε στρατηγική θέση σε
σχέση µε το εθνικό δίκτυο µεταφορών. Από τους πεδινότερους
νοµούς της χώρας µε το 48% της συνολικής έκτασής του να
καταλαµβάνεται από πεδινές εκτάσεις συνδέεται οδικά µέσω εθνικών
οδών µε τη Θεσσαλονίκη, που είναι βασικό διαµετακοµιστικό κέντρο ,
όχι µόνο της Βόρειας Ελλάδας. αλλά και των Βαλκανίων. Παράλληλα
ο νοµός των Σερρών αποτελεί ενδιάµεσο σταθµό προς ∆ράµα Καβάλα και την περιφέρεια της Θράκης ενώ σήµερα αποτελεί την
κύρια πύλη εισόδου της χώρας από την γειτονική Βουλγαρία (χάρτης
Α1).
Η σύνδεση του εθνικού δικτύου µε την Βουλγαρία αποκτά ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι µόνο λόγω της ραγδαίας αύξησης των
συναλλαγών µε τη γειτονική χώρα αλλά και λόγω αποκλεισ µού
εναλλακτικών αξόνων σύνδεσης της χώρας µε τη ∆υτική και Κεντρική
Ευρώπη.
(Η µεγάλη γεωργική ανάπτυξη του νοµού οφείλεται στην υψηλή
παραγωγικότητα της πεδιάδας του Στρυµόνα στην οποία έχει
δηµιουργηθεί ένα εκτεταµένο αρδευτικό δίκτυο).
Ο ∆ήµος των Σερρών πρωτεύουσα του νοµού και κέντρο της
οµόνυµης επαρχίας είναι το µοναδικό οικιστικό κέντρο µε πληθυσµό
άνω των 10.000 κατοίκων και συγκεντρώνει υπηρεσίες και
εξυπηρετήσεις νοµαρχιακού επιπέδου.
Ωστόσο η οργάνωση του οδικού δικτύου του νοµού σε
συνδυασµό µε την γεωµορφολογία της περιοχής έχει σαν
αποτέλεσµα την εξάρτηση περιοχών των επαρχιών από γειτονικούς
νοµούς. Εχει ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός ότι ο νοµός Σερρών είναι
σήµερα το στραυροδρό µι των µεταφορών αλλά και
των
κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ της
Θεσσαλονίκης, της Ανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και της
γειτονικής Βουλγαρίας.
Ετσι ο νοµός Σερρών λόγω της στρατηγικής θέσης που
εµφανίζεται σε πλεονεκτική θέση για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων τόσο του δευτερογενή όσο και του τριτογενή τοµέα
της οικονοµίας.
Χαρακτηριστικό του νοµού είναι η έντονη εξέρτησή του από τα
µεγάλα οικιστικά και διοικητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της
Αθήνας, που υποχρεώνουν σε συχνές µετακινήσεις για διεκπεραίωση
των τρεχόντων ακόµη ζητηµάτων.
Ο συνολικός πληθυσµός των δύο Νοµών, Σερρών και ∆ράµας,
που αποτελούν την περιοχή εξυπηρέτησης του αεροδροµίου, είναι
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σύµφωνα
µε
την
απογραφή
του
1991, 291.826
κάτοικοι,
συγκεντρωµένοι οι περισσότεροι στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της
περιοχής, την πόλη των Σερρών (51.010 κάτοικοι 41) και την πόλη της
∆ράµας (30.627 κάτοικοι). Η εξέλιξη του συνολικού πληθυσµού της
περιοχής δειχνει µια σηµαντική µείωση της εσωτερικής και
εξωτερικής µετανάστευσης καθώς και σηµαντική παλιννόστηση στην
περιοχή . Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό και µε την αύξηση που
δίνει η πρόβλεψη για τον συνολικό πληθυσµό της περιοχής στα
επόµενα έτη, προδιαγράφει τη δηµογραφική δυναµική της περιοχής
παρόλο που συνεχίζουν να υπάρχουν µεταναστευτικές κινήσεις του
πληθυσµού είτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό µε στόχο την
αναζήτηση εργασίας όπως αφήνει να εκτιµηθεί η εξέλιξη του
Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού της περιοχής.
Η περιοχή εξυπηρέτησης του αεροδροµίου είναι µια σηµαντικά
αναπτυσσόµενη περιοχή . Η καλή γεωργική εκµετάλλευση, οι
σηµαντικές προσπάθειες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τοµέα της
µεταποίησης και το ξένο συνάλλαγµα το οποίο εισάγεται από τους
µετανάστες και τους παλιννοστούντες φέρνουν το βιωτικό επίπεδο
της περιοχής σε ικανοποιητικά επίπεδα µε υπολοιπό µενο αυτό του
νοµού ∆ράµας σε σύγκριση µε το νοµό Σερρών.
Παρατηρείται
τάση
ισχυροποίησης
της
κυριαρχίας
του
τριτογενούς τοµέα στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής που
συγκεντρώνουν εξυπηρετήσεις που αφορ oύν την παροχή υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα παρατηρείται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης
στο δευτερογενή τοµέα, ο οποίος ισχυροποιεί τη θέση του
διαχρονικά 42, σχετίζεται δε µε την εγκατάσταση βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών µονάδων στην περιοχή .
Στον πρωτογενή τοµέα παρατηρείται µείωση της απασχόλησης,
παρόλα αυτά όµως οι επενδύσεις που γίνονται, µε τη βοήθεια της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα µεγάλα αρδευτικά έργα που
εκτελούνται, δίνουν νέα ώθηση στον τοµέα της παραγωγής.
Οι σηµαντικές επενδύσεις που έγιναν την τελευταία δεκαετία
σ'όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής
δίνουν µια σαφή εικόνατου επενδυτικού κλίµατος στην περιοχή , των
εκτι µήσεων και προτι µήσεων των επενδυτών και της δυναµικής
οικονοµικής
ανάπτυξης,
της
περιοχής
εξυπηρέτησης
του
αεροδρο µίου. Η τάση αυτή θα ενδυναµωθεί µε τα έργα που θα
43
εκτελεσθούν από τις χρηµατοδοτήσεις του Β' πακέτου Ντελόρ .

41

Áí ðñïóôåèïýí êáé ïé ìç åããåãñáììÝíïé êÜôïéêïé, ôüôå ç ðüëç ôùí Óññþí, üðùò õðïëïãßæåôáé áðü ôï
ÄÞìï, êáôïéêåßôáé áðü ðåñéóóüôåñïõò áðü 70.000 êáôïßêïõò.
42
Áõôü äå óõìöùíåß ìå ôç ìåëÝôç ôçò åôáéñßáò “ÅÕÑÙÓÕÌÂÏÕËÏÉ Á.Å.”, ãéá ôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ
êëåßíïõí óôï Íïìü, ïýôå ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëåçôçñßïõ êáé ôïõ
Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ. ÐáñÜ ôáýôá, ç åãêáôÜóôáóç ôïõ Áåñïäñïìßïõ èá äþóåé ôç äõíáôüôçôá íá ðñïá÷èåß
ç ëåéôïõñãßá ôùí ìåôáðïéçôéêþí åðé÷åéñÞóåùí.
43
Ç Åãíáôßá ïäüò êáé ç ïäüò óýíäåóçò ìå ôï Ôåëùíåéáêü ÖõëÜêéï ôïõ Ðñïìá÷þíá Ý÷ïõí Þäç åíôá÷èåß,
åêôüò Íïìáñ÷éáêþí ðñïôÜóåùí, óôï ÊÐÓ ÉÉ, êáé åéäéêüôåñá óôï LEADER II, üðùò êáé ï áãùãüò
öõóéêïý áåñßïõ, óå üôé åíäéáöÝñåé ôï Íïìü Óåññþí.
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Στον τοµέα της κοινωνικής υποδοµής της περιοχής γίνονται
σηµαντικές προσπάθειες , επενδύσεις και έργα, για την αναβάθµιση
της παιδείας, των πολιτιστικών λειτουργιών της αθλητικής και
προνοιακής υποδοµής. Παρόλα αυτά οι ανάγκες της περιοχής σ'ότι
αφορά την κοινωνική υποδοµή εντείνονται παίρνοντας υπόψη τις
πληθυσµιακές και οικονοµικές εξελίξεις της περιοχής.
Ειδικότερα στον τοµέα της Υγείας, που αποτελεί αναµφισβήτητα
δείκτη
αξιολόγησης
του
βιωτικού
επιπέδου
των
πολιτών,
παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις στις παρεχόµενες υγειονοµικές
υπηρεσίες της περιοχής για τις οποίες γίνονται προσπάθειες να
εξαλειφθούν µε σηµαντικά έργα κοινωνικής υποδοµής (Νέο Γενικό
Νοσοκοµείο Σερρών) 44.
Η µεταφορική υποδοµή της περιοχής που τόσο σηµαντικό ρόλο
παίζει στον αναπτυξιακό σχεδιασµό εκφράζεται: µε το οδικό δίκτυο
που εξυπηρετεί σε αρκετά ικανοποιητικό την κινητικότητα του
ανθρώπινου δυναµικού, την διακίνηση αγροτικών προϊόντων στα
κέντρα κατανάλωσης και στις µεταποιητικές µονάδες και την ευκολία
πρόσβασης στα µεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής, τις υπεραστικές
συγκοινωνίες µε λεωφορείο που συνδέουν την περιοχή µε γειτονικά
αστικά κέντρα και τα µεγάλα οικονοµικά και διοικητικά κέντρα της
χώρας µε σιδηροδροµικό δίκτυο που εξυπηρετεί την περιοχή
διακινώντας σηµαντικό όγκο επιβατών, εµπορευµάτων και γεωργικών
προϊόντων µε όλες βέβαια τις δυσκολίες λόγω της κακής χάραξης
και παλαιότητας του δικτύου που καθιστούν χρονοβόρες τις
µετακινήσεις µε τον σιδηρόδρο µο και τέλος - και µε τις αστικές
συγκοινωνίες που εξυπηρετούν µετακινήσεις µέσα στον ευρύτερο
πολεοδοµικό ιστό των δύο µεγάλων πόλεων της περιοχής.
Τέλος µε άµεση συνάρτηση µε την κατασκευή του νέου
αεροδρο µίου βρίσκεται και το γεγονός ότι η περιοχή παρουσιάζει
ευοίωνες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης (περιοχή Ασπροβάλτας,
χιονοδρο µικά κέντρα, δασοτουρισµός, θεραπευτικός τουρισµός) που
µέχρι τώρα έχουν µείνει ουσιαστικά ανεκµετάλλευτες.
Επιγραµµατικά θα µπορούσα µε να πούµε ότι τα δηµογραφικά,
οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, το επενδυτικό κλίµα, η
µεταφορική και υλικοτεχνική υποδοµή και οι προοπτικές τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής δίνουν την εικόνα µιας δυναµικά
αναπτυσσόµενης περιοχής, σηµαντικής και από τη θέση της στον
εθνικό χώρο, µε ανάγκες σε τεχνική υποδοµή για την περαιτέρω
ανάπτυξή της, οικονοµική και κοινωνική.
Κρίσιµο στοιχείο για την απόφαση για την πραγµατοποίηση ενός
µεγάλου έργου υποδοµής, όπως το αεροδρό µιο Σερρών, είναι η
45
αναµενόµενη ζήτηση, δηλαδή το επιβατικό και εµπορευµατικό έργο ,
44

Éäéá åßíáé êáé ç ðñüôáóç ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ, ôçò Äéåýèõíóçò ÕãéåéíÞò êáé ôïõ Ä.Ó. ôïõ
Íïóïêïìåßïõ.
45
Èá ðñÝðåé íá ðñïóôåèåß üôé, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ, ôïõ
Åõñùðáúêïý ÊÝíôñïõ Åðé÷åßñçóçò êáé Êáéíïôïìßáò (BIC) êáé ôïõ ÔÅÉ Óåññþí (Ãñáöåßï Óýíäåóçò ìå
ôçí ðáñáãùãÞ) Ý÷ïõí êéíçèåß ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôç äéåîáãùãÞ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ó÷åôéêÜ ìå
èåñìïêçðéáêÞ ðáñáãùãÞ ìå ôç ÷ñÞóç ôçò ãåùèåñìßáò. Ôï ðüñéóìá ôçò Ýñåõíáò, ðïõ áíáìÝíåôáé íá
îåêéíÞóåé ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1995, èá äþóåé ôç äõíáôüôçôá ýðáñîçò áñ÷åßïõ ôõðïðïéçìÝíùí ìåëåôþí ãéá

208

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

209

που θα έχει το νέο αεροδρό µιο. Η ζήτηση όµως επηρεάζεται από τον
εξυπηρετούµενο πληθυσµό, τις αναπτυξιακές προοπτικές, την
απασχόληση , τις χρήσεις γης, κλπ., θέµατα που αναπτύχθηκαν στην
ενότητα αυτή και συνιστούν θετική κατ'αρχήν προϋπόθεση για τη
δηµιουργία του νέου αεροδροµίου.
5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ - ΟΣΕ)
5.1.1. Η ιεράρχηση εκτέλεσης των έργων είναι συνδεδε µένη µε
την δεύτερη πύλη της χώρας στον Προµαχώνα, που παίζει
πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή. Ετσι συνοψίζοντας τα παραπάνω
αναγκαίοι:
•
α- Η κατασκευή του αυτοκινητόδρο µου Θεσσαλονίκης - Σερρών
- Προµαχώνα
•
β- Η συµπληρωµατική εκτέλεση έργων στο τµήµα Περ/κη Σερρών - Λευκώνα (α' και β' κλάδος) - Μεσορράχης Αµφίπολης
•
γ- Η κατασκευή της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
•
δ- Η εκτέλεση εργασιών στο τµήµα Μεσορράχης - Αγγίστας Ελευθερούπολης
•
ε- Η κατασκευή έργων από Γέφυρα Ν.Πετριτσίου - Ροδόπολη όρια Ν.Κιλκίς
5.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
5.2.1. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά
της περιοχής εξυπηρέτησης του αεροδροµίου
Η περιοχή εξυπηρέτησης του νέου αεροδρο µίου περιλαµβάνει
τους νοµούς Σερρών και ∆ρά µας, δύο νοµούς της Ανατολικής
Μακεδονίας, που εµφανίζουν µια ιδιαίτερη δυναµική µια και
βρίσκονται σε στρατηγική θέση σε σχέση µε το εθνικό δίκτυο
µεταφορών και παρουσιάζουν µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες.
Η σύνδεση του εθνικού δικτύου µε τη Βουλγαρία αποκτά ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνο λόγω της ραγδαίας αύξησης των
συναλλαγών µε την γειτονική χώρα αλλά και λόγω αποκλεισ µού
εναλλακτικών αξόνων σύνδεσης της χώρας µε την ∆υτική και
Κεντρική Ευρώπη.
Η περιοχή εξυπηρέτησης του αεροδροµίου είναι σήµερα το
σταυροδρόµι των µεταφορών αλλά και των κοινωνικοοικονοµικών
σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ της Θεσσαλονίκης, της
Ανατολικής
Ηπειρωτικής
Ελλάδας
αλλά
και
της
γειτονικής
Βουλγαρίας.
Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η έντονη εξάρτησή της από
τα µεγάλα οικιστικά και διοικητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της

èåñìïêçðéáêÝò åêìåôáëëåýóåéò, ìå ôïí áðïäïôéêüôåñï, ïéêïíïìéêÜ êáé ôå÷íéêÜ, ôñüðï. Ôá íùðÜ ðñïúüíôá
ðïõ ðáñÜãïíôáé, êõñßùò ãéá åîáãùãÝò, Ý÷ïõí áíÜãêç áåñïðïñéêþí ìåôáöïñþí ðåñéóóüôåñï áðü Üëëá.
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Αθήνας που υποχρεώνουν σε συχνές µετακινήσεις για διεκπεραίωση
και τρεχόντων ακόµη ζητηµάτων.
Τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ητς
περιοχής συνηγορούν στη δυναµική των δύο νοµών και στις
προοπτικές για παραπέρα ανάπτυξή τους.
5.3. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων αναµφισβήτητα είναι
αναγκαία, όχι µονο για το νοµό Σερρών, και δίνει µια νέα δυναµική
στην ευρύτερη περιοχή ύστερα από την διαµορφωθείσα κατάσταση
στις γειτονικές χώρες .
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Ο Φάκελλος “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”
εξετάζει:
α) το Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ της πόλης και την ιεράρχηση του
β) την ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑKH ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ∆ήµου
γ) την ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ των οχηµάτων
δ) τις ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και τέλος
ε) την ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ και τα αποτελέσµατα
κυκλοφοριακών µετρήσεων που έγιναν στην πόλη.
Στόχος της όλης µελέτης (Γ΄ Φάση) είναι η ανακούφιση του κυκλοφοριακού
της πόλης, της οποίας και οι ανάγκες έχουν µεταβληθεί εντελώς, λόγω της
αύξησης του πληθυσµού της και της δυσανάλογης αύξησης του αριθµού των
κυκλοφορούντων οχηµάτων αλλά και των τάσεων, και διεθνώς και
πανελλαδικά, για δηµιουργία πεζόδροµων και τονισµού των εµπορικών
κέντρων της πόλης. Ταυτόχρονα να συνδυαστούν όλα µε µία πρόβλεψη για
την επόµενη 5-10ετία ώστε να ικανοποιούνται και οι µελλοντικές ανάγκες.
α) Στην ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ του Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ προβλέπεται πεζοδρόµηση
βασικών οδικών αρτηριών, µε στόχο τη διακοπή της συνεχούς ροής της
κυκλοφορίας, όταν βέβαια δίνεται εναλλακτική δυνατότητα κυκλοφορίας.
Παράλληλα, επιτρέποντας τη στάθµευση στο κράσπεδο, δεν απαιτείται
δηµιουργία πολλών οργανωµένων χώρων στάθµευσης, που η υλοποίηση
τους απαιτεί δαπάνες συχνά αποτρεπτικές.
Στην Μελέτη Ατυχηµάτων, που τη συνοδεύει, είναι συγκεντρωµένα όλα
τα ατυχήµατα της τελευταίας πενταετίας στο οδικό δίκτυο της πόλης, από
όπου συνάγονται συµπεράσµατα ως πρός την επικινδυνότητα του δικτύου.
Με βάση τα συµπεράσµατα αυτά καθορίζονται οι απαραίτητες παρεµβάσεις
και ρυθµίσεις στο οδικό δίκτυο ώστε να µειωθεί η επικινδυνότητα του. Ετσι
προκύπτει ότι η οδός µε τη µεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η Εθν.
Αντίστασης και ακολουθούν η Μεγ. Αλεξάνδρου και η Ερµού και πολύ πιό
πίσω η Βενιζέλου και η Μεραρχίας. Σαν αιτίες εντοπίζονται κατά πρώτο
λόγο η µεγάλη ταχύτητα των οχηµάτων και κατά δεύτερο η ακανόνιστη
κίνηση των οχηµάτων (λόγω παράνοµης στάθµευσης) και των πεζών (λόγω
έλλειψης διαβάσεων και πειθαρχίας).
β) Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, τονίζεται ότι, πρέπει να στοχεύει στην
ανετότερη κυκλοφορία αυτοκινήτων, πεζών, ποδηλάτων και ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Προτείνονται εκτεταµένες µονοδροµήσεις για να αντιµετωπισθεί το
πρόβληµα της στάθµευσης και εφαρµόζεται η γενική αρχή ότι δύο
µονόδροµοι πρέπει να αποτελούν ζεύγος και να µην απέχουν µεταξύ τους
περισσότερο απο 150 µ.
Ακόµη καταβλήθηκε προσπάθεια µείωσης των αριστερών στροφών απο
αρτηρίες-συλλεκτήριες προς τοπικές οδούς. Επίσης στις διαβάσεις πεζών θα
κατασκευαστούν ράµπες για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
και την οµαλότερη µετάβαση τους απο τη στάθµη του πεζοδροµίου στη
στάθµη οδού. Ενθαρρύνεται η χρήση ποδηλάτων µε τη δηµιουργία ειδικών
λωρίδων για ποδήλατα και οι οποίες δεν πρέπει να διέρχονται απο
κεντρικές οδικές αρτηρίες. Απαραίτητη είναι και η δηµιουργία χώρων
στάθµευσης ποδηλάτων σε κεντρικές θέσεις, τουλάχιστον στο ∆ιοικητήριο και
στην Πλατεία Ελευθερίας.
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Συνολικά προτάθηκαν τρία Σενάρια Κυκλοφοριακής Οργάνωσης.
Σενάριο 1: ∆ιατήρηση της σηµερινής κυκλοφοριακής οργάνωσης µε
βελτιώσεις στη φωτεινή σηµατοδότηση, που θεωρείται
εναλλακτικό του δεύτερου σενάριου.
Σενάριο 2: Είναι το βασικό σενάριο και προβλέπει και την πεζοδρόµηση
της οδού Μεραρχίας.
Σενάριο 3: Αποτελεί παραλλαγή του δεύτερου σενάριου, χωρίς όµως
την πεζοδρόµηση της οδού Μεραρχίας.
Προτεινόµενο είναι το Σενάριο 2 όπου σε συνδυασµό µε την αλλαγή του
χώρου που γίνεται η λαική αγορά, τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης 100150 αυτοκινήτων στην οδό Εξοχών (καλοκαιρινοί µήνες) και την οργάνωση
δύο χώρων στάθµευσης φορτηγών (ένας ανατολικά-ένας δυτικά της πόλης)
πιστεύεται οτι θα φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Ωστόσο στην πράξη
η δοκιµαστική πεζοδρόµηση του τµήµατος της Μεραρχίας µεταξύ των οδών
Π. Κωστοπούλου - ∆. Σολωµού και κατά συνέπεια η απαραίτητη αλλαγή
κατευθύνσεων των γύρω οδών, προκάλεσε µεγάλο πρόβληµα στο κέντρο
της πόλης και σοβαρή επιβάρυνση στο περιβάλλον, λόγω των αυξηµένων
µετακινήσεων των αυτοκινήτων.
γ) Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να διεκολύνεται η
κυκλοφοριακή ροή και να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της στάθµευσης µε
τη δυνατότητα στάθµευσης παρά το κράσπεδο. Γι΄αυτό και οι απαγορεύσεις
στάθµευσης τέθηκαν µόνο εκεί όπου υπάρχει πρόβληµα κυκλοφοριακής
ροής. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές απαγορεύεται εντελώς, σε κάποιες οδούς, η
στάθµευση παρά το κράσπεδο ενώ προτείνεται η διεύρυνση του καθεστώτος
ελεγχόµενης στάθµευσης στις περισσότερες οδούς του κέντρου.
δ) Για τις ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, η πρόταση αναδιάρθρωσης αναφέρει:
Στην Α΄ Φάση της µελέτης είχαν εντοπισθεί οι κυριότερες αδυναµίες στη
λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών και ενδεικτικά αναφέρουµε: η πλατεία
Εµπορίου σαν τέρµα των λεωφορείων δηµιουργεί σοβαρό κυκλοφοριακό
πρόβληµα, ο στόλος των λεωφορείων είναι πεπαλαιωµένος, υπάρχει υψηλό
κόµιστρο (σε σύγκριση µε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), έλλειψη στεγάστρων,
θέσεις στάσεων σε ακατάλληλα σηµεία, έλλειψη εξυπηρέτησης των κατοίκων
στο νοτιοανατολικό µέρος της πόλης.
Η τάση που υπάρχει σήµερα παγκόσµια, είναι η αναβάθµιση του ρόλου
των δηµοσίων συγκοινωνιών (ώστε να µειωθούν οι µετακινήσεις των ΙΧ) και
η βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Προς αυτή τη κατεύθυνση
διατυπώνονται οι παρακάτω προτάσεις:
• κατάργηση τέρµατος πλατείας Εµπορίου και δηµιουργία τριών τερµάτων
ένα ανατολικά, ένα δυτικά και ένα νότια.
• ριζική αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραµµών, µε τη δηµιουργία
τριών νέων που θα διασχίζουν την πόλη απο δυτικά προς ανατολικά και
αντίστροφα, απο νότο προς κέντρο και αντίστροφα και µία που θα
εξυπηρετεί τις νοτιοανατολικές περιοχές της πόλης. Επίσης µία πρόσθετη
τέταρτη µε mini-bus για περιοχές µε στενούς δρόµους και µικρή ζήτηση.
Ακόµη, καµµία λεωφορειακή γραµµή ΚΤΕΛ δεν θα εισέρχεται στο κέντρο
αλλά οι επιβάτες του θα συνεχίζουν προς το κέντρο µε αστικό λεωφορείο
µε το ίδιο εισιτήριο.
• Αποµάκρυνση στάσεων απο σηµεία όπου προκαλείται συµφόρηση ή
ενόχληση.
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• Ανανέωση στόλου αστικών λεωφορείων.
• Ενηµερωτικοί πίνακες δροµολογίων.
• ∆ηµιουργία εσοχών ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία.
ε) ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Απο συνεργεία του µελετητή πραγµατοποιήθηκαν οι έρευνες προέλευσης-προορισµού
ώστε
να
διερευνηθούν
συγκεκριµένα
κυκλοφοριακά
χαρακτηριστικά. Βοηθούµενοι απο όργανα της Τροχαίας, για κάθε έρευνα
προέλευσης-προορισµού, συµπληρώθηκαν περίπου 100 ερωτηµατολόγια σε
συγκεκριµένες θέσεις της πόλεις ώστε να έχουµε ένα αντιπροσωπευτικό
δείγµα. Απο τα στοιχεία που προέκυψαν, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας:
1. Προέλευση οχηµάτων: κατά την κατεύθυνση πρός το κέντρο, το 50%
των οχηµάτων έχει προέλευση τις Σέρρες ενώ το υπόλοιπο 50%
προέρχεται απο περιοχές εκτός Σερρών. Ενώ από το κέντρο προς τα
έξω το 80% έχει προέλευση τις Σέρρες και το υπόλοιπο 20% προέρχεται
απο περιοχές εκτός Σερρών.
2. Προορισµός οχηµάτων: κατά την κατεύθυνση κίνησης τόσο πρός το
κέντρο όσο και από το κέντρο το 80% έχει προορισµό τις Σέρρες και
µόλις το 20% κατευθύνεται προς περιοχές εκτός Σερρών. Εξαίρεση
αποτελεί η Βενιζέλου µε αντίστοιχα ποσοστά 50% και 50%, πιθανότατα
λόγω της πολύ µεγαλύτερης κυκλοφορίας οχηµάτων που διέρχονται κατά
την κατεύθυνση αυτή.
3. Λόγοι επιλογής διαδροµής: αξιοσηµείωτο είναι το υψηλό σχετικά ποσοστό
µετακινήσεων στις κεντρικές αρτηρίες µε σκοπό τον περίπατο. Γενικά η
κυκλοφορία παρουσιάζει µεγάλη ελαστικότητα λόγω του µικρού βαθµού
σύνδεσης της µε την οικονοµική και κοινωνική ζωή της πόλης (χρήσεις γής).
4. Τρόποι στάθµευσης: τα σχετικά στοιχεία δείχνουν πολύ µικρή
συνειδητοποίηση
των
απαγορεύσεων
στάθµευσης. Η
χαµηλή
ευαισθητοποίηση των οδηγών ως πρός τις επιπτώσεις της παράνοµης
στάθµευσης στην κυκλοφορία, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο διαρκούς
και συστηµατικής ενηµέρωσης πρίν αρχίσει δραστικός έλεγχος της.
5. Αριθµός ατόµων ανα όχηµα-Μέσος αριθµός επιβαινόντων ανα όχηµα:
Ο µέσος αριθµός επιβαινόντων ανα όχηµα ανέρχεται στα1,2-1,5 άτοµα και
είναι απαράδεκτα χαµηλός. Μόνο στο 1 στα 3 αυτοκίνητα υπάρχει
δεύτερο άτοµο και µόνο στο 1 στα 20 υπάρχει τρίτο άτοµο στο
αυτοκίνητο. Υπάρχει εποµένως µία πολύ χαµηλή αξιοποίηση του
επιβατικού αυτοκινήτου και µάλιστα για µετακινήσεις που οι περισσότερες
δεν έχουν σχέση µε τις χρήσεις γής της πόλης.
6. ∆ιερχόµενη κυκλοφορία: έτσι ορίζεται εκείνη που έχει προέλευση και
προορισµό περιοχές εκτός Σερρών χωρίς το όχηµα να σταµατά έστω και
για λίγο στην πόλη. Εδώ έχουµε πολύ χαµηλό ποσοστό διερχόµενης
κυκλοφορίας απο τις οδικές αρτηρίες του κέντρου, της τάξης του 5-10%.
Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και σε άλλες πόλεις µε τα ίδια
χαρακτηριστικά µε τις Σέρρες (πχ Καβάλα). Η βασικότερη αιτία εντοπίζεται
στο ότι µεγάλο µέρος των διερχοµένων κάνουν µια µικρή στάση στις
Σέρρες (πχ για καφέ) πρίν συνεχίσουν τη διαδροµή τους.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ραδιοερασιτεχνισµός είναι µια ευχάριστη και χρήσιµη απασχόληση,
που έχει σχέση µε την χρήση, την έρευνα και τους πειραµατισµούς των
ασυρµατικών επικοινωνιών. Ανθρωποι απ’όλο τον κόσµο, όλες τις κοινωνικές
οµάδες και τις ηλικίες ασχολούνται ενεργά σε καθηµερινή φάση µε όλες τις
πτυχές του ραδιοερασιτεχνισµού.
Ο Ραδιοερασιτεχνισµός έχει εισαχθεί και αναπτύσσεται σήµερα απο τις
κυβερνήσεις των χωρών που µετέχουν στη ∆ιεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών
(ΙΤU) τόσο για λόγους χρησιµοποίησης των προσπαθειών των ερασιτεχνών
ασυρµατιστών στην ανάπτυξη της Ραδιοηλεκτρικής Τεχνικής, όσο και για
λόγους Κρατικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Προσφοράς, δηλαδή την
εξασφάλιση πεπειραµένων χειριστών Ασυρµάτων και ειδικευµένων τεχνικών,
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν απο το κράτος σε περιπτώσεις αναγκών
πολέµου και ειρήνης (πχ θεοµηνίες, σεισµοί, πυρκαγιές κλπ) σε συνεργασία
µε τοπικούς φορείς.
Η πραγµατοποίηση επικοινωνίας στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι
ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί ενδεχοµένως δεν θα είναι δυνατή µέσω σταθερής
ή κινητής τηλεφωνίας.

ΕΜΨΥΧΟ ΥΛΙΚΟ - ΥΛΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών ιδρύθηκε στις
10/02/1993 και απαριθµεί σήµερα πενηνταπέντε (55) µέλη που έχουν
υποστεί κατάλληλη εκπαίδευση σε θέµατα επικοινωνιών. Κατόπιν δε σχετικών
εξετάσεων κατέχουν ∆ίπλωµα Ραδιοερασιτέχνη και έχουν εξασφαλίσει άδεια
κατοχής ασυρµατικών συστηµάτων.
Τα µέλη του Συλλόγου διαθέτουν σήµερα τον ακόλουθο τεχνολογικό
εξοπλισµό:
1. Ενα Αναµεταδότη (Repeater) στη συχνότητα 145,650 MHZ στα VHF,
που λειτουργεί και βρίσκεται στη θέση του καταφυγίου του Ορειβατικού
Συλλόγου Ν. Σερρών στο Λαιλιά Σερρών. Η εµβέλεια του αναµεταδότη
καλύπτει σχεδόν όλο το Νοµό καθώς και περιοχές των Νοµών
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Ηµαθίας, Κιλκίς και Λάρισας. Οµως ο
αναµεταδότης,
που
κατασκευάστηκε
απο
το
Σύλλογο
των
Ραδιοερασιτεχνών, είναι µικρής ισχύος.
2. Ποµποδέκτες VHF - UHF - HF.
• Ο Σύλλογος διαθέτει δύο (2) ποµποδέκτες VHF απο τους οποίους ο ένας
χρησιµοποιείται για επικοινωνία µε την έδρα του Συλλόγου και ο άλλος
για την επικοινωνία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
• Τα µέλη διαθέτουν άλλους 85 ποµποδέκτες VHF.
• Επίσης τα µέλη έχουν
και 15 ποµποδέκτες HF (Βραχέων), που
προορίζονται για παγκόσµια εκποµπή και λήψη.
3. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Στα αρχεία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υπάρχουν στοιχεία για τα µέλη
του Συλλόγου και πληροφορίες για τους δορυφόρους που εξυπηρετούν τους
Ραδιοερασιτέχνες.
Εκτός αυτού, και πιο σηµαντικό, υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του
υπολογιστή µέσω ραδιοεπικοινωνίας
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• µε άλλους υπολογιστές (τράπεζες πληροφοριών) για άντληση διαφόρων
πληροφοριών
τους δορυφόρους των
φωτογραφίες και χάρτες
• για Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο.

• µε

Ραδιοερασιτεχνών

για

στοιχεία

καιρού,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών προσφέρει αφιλοκερδώς τις καλές του
υπηρεσίες, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Αγώνες που εκτείνονται σε µεγάλες εκτάσεις (αγώνες αυτοκινήτου,
µοτοσυκλέτας κλπ).
2. Χιονοδροµικούς αγώνες αντοχής, που πραγµατοποιούνται έξω απο τις
πίστες των χιονοδροµικών κέντρων.
3. Ορειβατικές αποστολές.
4. Εκτακτα γεγονότα.
Τα µέλη του Συλλόγου ενηµερώνουν άµεσα διάφορες Υπηρεσίες, όπως
Νοµαρχία, ∆ασαρχείο, ∆ΕΗ, Πυροσβεστική, Νοσοκοµείο και Αστυνοµία σε
διάφορα
έκτακτα
γεγονότα (πυρκαγιές,
ατυχήµατα, κατολισθήσεις).
Η
ενηµέρωση αυτή γίνεται µέσω άλλων ραδιοερασιτεχνών που τηλεφωνούν στις
πιο πάνω υπηρεσίες.
5. Επικοινωνία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
6. Επικοινωνία µέσω των HF (Βραχέα). Η επικοινωνία αυτή επιτρέπει την
επαφή µε Ραδιοερασιτέχνες απ’όλο τον κόσµο και, το πιο σπουδαίο, καθιστά
τους Ραδιοερασιτέχνες µέσω αυτών των επαφών “καλούς πρεσβευτές” τόσο
του τόπου µας (Ν. Σερρών) όσο και της χώρας µας γενικότερα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την ενίσχυση του ρόλου του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών
προτείνουµε να χρηµατοδοτηθεί για την εξασφάλιση του πιό κάτω
απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισµού, µε σειρά ιεράρχησης του:
1. Αγορά ενός εργοστασιακού Αναµεταδότη (Repeater) κόστους ενός
εκατοµµυρίου δρχ. Ο νέος αναµεταδότης θα αυξήσει σηµαντικά την
εµβέλεια επικοινωνίας και την ποιότητά της, ξεπερνώντας και τις
δυσκολίες της µορφολογίας του εδάφους.
2. Αγορά ενός ασυρµάτου παγκόσµιας εκποµπής και λήψης (κόστος 500.000
δρχ)
3. Αγορά ενός Η/Υ (PC 486), µε εκτυπωτή (κόστος 500.000 δρχ).
4. Αγορά ενός Link (σύνδεση) VHF - UHF (κόστος 800.000 δρχ).
5. Αγορά δύο VHF (φορητών ασυρµάτων) µε κόστος 300.000 δρχ.
Ολα τα παραπάνω θα ανήκουν στο Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ν.Σερρών
και όχι στα µέλη του.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
Επειδή τον τελευταίο καιρό είδαν το φώς της δηµοσιότητας ειδήσεις
για τους κινδύνους φυσιολογικών επιδράσεων απο τις ηλεκτροµαγνητικές
ακτινοβολίες, που εκπέµπονται απο τις κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών,
τηλεοπτικών σταθµών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και άλλες ασυρµατικές
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εγκαταστάσεις, θεωρούµε απαραίτητο χωρίς υπερβολές, αλλά µε
υπευθυνότητα, να προγραµµατιστεί άµεσα πραγµατοποίηση µετρήσεων σε
διάφορες περιοχές της πόλης και των οικισµών κοντά στο λόφο των
κεραιών.
Μετά
την
ολοκλήρωση
των
µετρήσεων,
θα
µπορούµε
να
διαπιστώσουµε άν υπάρχουν περιοχές µε ακτινοβολία πάνω απο τα όρια
επικινδυνότητας που έχουν καθοριστεί απο τις χώρες της Ευρωπαικής
Ενωσης.
Κόστος της πιό πάνω µελέτης µε ειδικούς επιστήµονες απο το
46
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης είναι 2.500.000 δρχ.

46
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ΟΡΥΚΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Υ∆ΑΤΑ
Εισηγήτρια ' Ε.Παπαφιλίππου - Πέννου
Γεωλόγος Ε∆Ε
υποψ.∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ'
ο κύριος υδάτινος πόρος του Νοµού Σερρών, είναι ο ποταµός Στρυµώνας και η
τεχνητή Λίµνη Κερκίνη.
Περιµετρικά της πεδιάδας των Σερρών, υφίστανται πυκνά υδρογραφικά
συστήµατα. Αυτά, κατερχόµενα από τα ορεινά τµήµατα, διαπερνούν και τους
νεογενείς σχηµατισµούς , τους οποίους διαβρώνουν έντονα, τα δε προϊόντα της
διάβρωσης τ'αποθέτουν στα χαµηλότερα σηµεία. Εποµένως είναι προφανής η
επιδρασή τους στην γεωµορφολογία των περιοχών που διαρρέουν, εντείνοντας
το φαινόµενο του κύκλου της απογύµνωσης Αποτέλεσµα όλης αυτής διεργασίας
είναι η δηµιουργία εντονότατων φαινοµένων διάβρωσης - απογύµνωσης, σε
υψηλά υψόµετρα και ταυτόχρονης απόθεσης -πρόσχωσης σε χαµηλώτερα
υψώµετρα.
Το πρόβληµα ,στο συνολό του, είχε ήδη εντοπισθεί από το 1932, δεδοµένου
του γεγονότος ότι ο Ν.Σερρών είναι ο πλέον χειµαρόπληκτος νοµός της χώρας.
Εκτοτε έγιναν προσπάθειες ανάσχεσης και µείωσης της έντασης των σχετικών
φαινοµένων µε την συστηµατική αναδάσωση και την κατασκευή, κυρίως,
φραγµάτων στα ορεινά τµήµατα επιλεγµένων χειµάρων.
Συγχρόνως άρχισαν και τα µεγάλα έργα ανάσχεσης των πληµµυρών του
ποταµού Στρυµώνα. Είναι γνωστό ότι ο ποταµός έως το 1932 κατέκλυζε την
πεδινή περιοχή του Νοµού , καθώς ξεχυνόταν ανεξέλεγκτος κατά την εξοδό του
από τα στενά του Ρούπελ και κατέστρεφε καλλιεργηµένες εκτάσεις
και
κατοικηµένες περιοχές. Με τις ανθρώπινες επεµβάσεις, αποξηράνθηκε η
υφιστάµενη ρηχή λίµνη Αχινού, στα νότια του Νοµού και δηµιουργήθηκε µιά άλλη
βορειότερα , η γνωστή Λίµνη Κερκίνη . Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και δίκτυα
ποτιστικών και αποστραγγιστικών διωρύγων.
Το 1984, συγχρόνως µε την ανακατασκευή της Λίµνης Κερκίνης, διευθετήθηκε
και η κοίτη του Π.Στρυµώνα, από το ύψος της γέφυρας Σιδηροκάστρου έως τις
εκβολές του ποταµού µέσα στην Κερκίνη.
Τ΄αποτελέσµατα όλων των προαναφερθέντων τεχνικών επεµβάσεων ήταν
σηµαντικότατα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νοµού, καθώς και για την οικονοµική
ευηµερία του τόπου και την διατήρηση της ισορροποίας της φυσικής κατάστασης
του περιβάλλοντος.
Με την πάροδο των χρόνων, τα τεχνικά έργα άρχισαν να κλείνουν τον κύκλο
ζωής τους, όπως συνήθως συµβαίνει σ΄ολα τα τεχνικά 'εργα τα οποία έχουν έναν
συγκεκριµένο κύκλο ζωής που χρειάζεται ανανέωση. Η πληµµελής έως
ανύπαρκτη συντήρηση, η µη αποπεράτωση διαφόρων έργων, η έλλειψη µέτρων
για την διαχείρηση των υδάτων και η συναρµοδιότητα πολλών υπηρεσιών για το
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ίδιο αντικείµενο διαχείρησης, είχαν ως αποτέλεσµα την σηµερινή κατάσταση, που
συνοπτικά έχει ως εξής
1. Μείωση της παροχής του Π.Στρυµώνα λόγω µη ύπαρξης ∆ιακρατικής
συµφωνίας µε την γειτονική Βουλγαρία , για την διαχείρηση των υδάτων του
ποταµού.
2. Ελειψη ελέγχου της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, δεδοµένου ότι
έως και σήµερα τα υδάτινα ρέµατα θεωρούνται ως φυσικοί αποδέκτες κάθε
είδους αποβλήτων.
3.
Η εγκατάληψη του δώρου της φύσης, που είναι ο Υγροβιότοπος της
Κερκίνης και γενικώτερα το οικοσύστηµα Κερκίνη-Στρυµώνας.
4. Η µείωση της χωρητικότητας της Κερκίνης και κατά συνέπεια η ανατροπή
του ρόλου της που είναι διττός, αντιπληµµηρικός και αποθηκευτικός.
5. Η σχεδόν ανύπαρκτη συντήρηση των υπαρχόντων ορεινών φραγµάτων και
η παντελής έλλειψη νέων σε καινούργιες θέσεις, για την δηµιουργία χώρων
αποθήκευσης επιφανειακού νερού , το οποίο χάνεται πρός την θάλασσα
χωρίς να αξιοποιείται.
6. Η έλλειψη αναδάσωσης όχι µόνον σε περιοχές που αποψιλώθηκαν λόγω
πυρκαιών
άλλα και σ' αλλες , όπου
εξ΄αιτίας της γεωλογίαςγεωµορφολογίας απαιτείται να γίνει΄

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτάσεις για την εξεύρεση και εφαρµογή λύσεων των προβληµάτων της
υφισταµένης κατάστασης έχουν γίνει για ορισµένα από τα προαναφερθέντα , µε
την µελέτη που εκπονήθηκε από το τµήµα Γεωλογίας του Α.Π.Θ , µε τίτλο
“΄Ερευνα του προβλήµατος της πρόσχωσης της λίµνης Κερκίνης και της κοίτης
του Π.Στρυµώνα και προτάσεις αντιµετωπίσεως αυτού”. Συνοπτικά αναφέρονται
τα παρακάτω που αφορούν την προστασία της Κερκίνης από την πρόσχωση και
κατά συνέπεια την µείωση της χωρητικότητάς της.
1. Κατασκευή φραγµάτων στην κοίτη του Στρυµώνα ανάντι της λίµνης [από
γέφυρα Σιδηροκάστρου έως το σηµείο εισόδου του ποταµού στην Ελλάδα] µε
σκοπό την παγίδευση των φερτών υλών, οι οποίες επι πλέον ανατρέπουν τις
συνθήκες λειτουργίας της τεχνητής κοίτης του Στρυµώνα ανάντι της Κερκίνης.
2. Μέσα στην Κερκίνη, κατασκευή νέας ευθύγραµµης κοίτης σε θέση από όπου
θα είναι δυνατή η αποµάκρυνση του υλικού πρόσχωσης, που µπορεί
ν΄αξιοποιηθεί ως βελτιωτικό εδαφών.
3. Απόληψη της άµµου που σηµειωτέον είναι υλικό ποιότητας για χρήση
πολλαπλών σκοπών.
4. Μέριµνα γαι το συστηµατικό έλεγχο της ποιότητας των νερών τόσο του
Στρυµώνα όσο και της Κερκίνης47.
5. Ουσιαστική προστασία του υγροβιότοπου , µε παράλληλη ανάπτυξη της γύρω
περιοχής.
Επίσης µπορούν να γίνουν και γενικώτερες προτάσεις
1. ∆ιακρατική συµφωνία διαχείρησης υδάτων, µε την γειτονική χώρα από όπου
ξεκινά ο σηµαντικότερος υδάτινος πόρος του Νοµού Σερρών.
2. Σειρά δασοτεχνικών έργων που θα βελτιώσουν την κατάσταση των λεκανών
απορροής σηµαντικών χειµάρων του νοµού.
3.
Ενηµέρωση και απαγορευτικά µέτρα στην χρήση των διαφόρων
φυτοφαρµάκων, στην σωστή διαχείρηση των λυµάτων και αποβλήτων που
καταλήγουν στις κοίτες ροής των επιφανειακών υδάτων.
47

Áõôüò åßíáé ï êýñéïò óôü÷ïò ðïõ åîõðçñåôåß ç ðñüôáóç ãéá äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ ÅëÝã÷ïõ
ÐåñéâÜëëïíôïò.
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4. Κατασκευή φραγµάτων και υδατοδεξαµενών σε κατάλληλες θέσεις.
5.
Αναδασώσεις και δηµιουργία πνευµόνων πρασίνου, αλλά και µέσων
συγκράτησης εδαφών.
Επί πλέον προτάσεις περιέχονται και στην Περιβαλλοντική µελέτη που έχει
εκπονηθεί και πάλι από οµάδα µελετητών του τµήµατος Γεωλογίας του Α.Π.Θ
΄Οσον αφορά το συνολικό υδρογραφικό σύστηµα του Νοµού Σερρών και την
κατάσταση που διαµορφώνει στον περιβάλλοντα χώρο, καταγραφή και
συµπεράσµατα θα εξαχθούν από την ∆ιδακτορική ∆ιατριβή που εκπονεί η
εισηγήτρια και που βρίσκεται εν εξελίξει.
Τέλος ριζικές λύσεις για την επίλυση των πάσης φύσεως προβληµάτων που
αφορούν τα επιφανειακά ύδατα θα δοθούν µε την θεσµοθέτηση νοµικού
καθεστώτος για την δηµιουργία ενιαίου φορέα διαχείρησης επιφανειακών υδάτων.
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" ΟΡΕΙΝΑ Υ∆ΑΤΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ "
Στήν πεδιάδα των Σερρών έκτασης 1.500.000 στρεµµάτων εισβάλλουν εξήντα
οκτώ [68] χείµαροι µε συνολική έκταση των λεκανών απορροής 2.470.000
στρέµµατα.
Από την έκταση αυτή το 45-50% είναι δασοκαλυµένο , το χειµαρικό πρόβληµα
εµφανίζεται οξύ και έντονο µεταξύ των ισοϋψών καµπυλών 80 και 350 µ και
εκδηλώνεται µε επιφανειακές, αυλακοειδείς, χαραδρωτικές διαβρώσεις και
γαιωκατακερµατώσεις.
Τα προιόντα διαβρώσεως που µεταφέρονται αποτίθενατι στην πεδιάδα των
Σερρών και σκεπάζουν γόνιµες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γής και προσχώνουν τα
αρδευτικά και αντιπληµµυρικά δίκτυα καθώς και τη λίµνη Κερκίνη που είναι ο
αποταµιευτήρας των αρδευσίµων υδάτων του Στρυµώνα.
Σήµερα οι ζηµίες που προκαλούνται στην πεδιάδα των Σερρών και στα
διάφορα έργα, αρδευτικά κλπ. είναι πολύ ελαφρότερες από αυτές που
προκαλούνταν στο παρελθόν.
Σε πολλούς από τους σοβαρότερους χειµάρους η δασική Υπηρεσία έχει
επέµβει (περίπου στους 40) , όπως Κρουσσαβίτη, Αµπέλων,Ρευµάτων,
Παλαιοκάστρου , ∆ και Α Λευκώνα, Αγ.Αναργύρων, Ελαιώνα, Αγ. Χριστοφόρου,
Γαζώρου, Ν.Ζίχνης , Αγ.Κυριακής, Καστρί Κοπάτσι, Γκιουµούς κλπ.
Οι διευθετικές εργασίες άρχισαν από το 1936 από την τότε ΥΣΣΥΕΜ, το 19451959 συνεχίστηκαν από την τέως ΥΠΕΜ , το 1960-1966 από την τέως Υ∆ΕΜ και
από το 1967 συνεχίζονται οι εργασίες από τα ∆ασαρχεία Σερρών-Νιγρίτας και
Σιδηροκάστρου.
Μέχρι σήµερα τα έργα που εκτελέσθηκαν [τεχνικά και φυτοκοµικά] στους
επικίνδυνους χειµάρους του Ν.Σερρών ανέρχονται
-Τα τεχνικά σε 2.500 τεµ. όγκος 66.000 κµ.
-Τα φυτοκοµικά σε 56.000 στρέµµατα.
Σήµερα επειδή στο νοµό παρατηρείται έντονο χειµαρικό φαινόµενο και
πληµµυρογενείς τις τρείς εποχές του έτους και έντονη λειψυδρία την τέταρτη
εποχή, πρέπει να επιδιωχθεί η βελτίωση της ποιότητος των υδατίνων των ορεινών
οικοσυστηµάτων και να γίνει ένας καλός υδρολογικός σχεδιασµός , απαιτείται
δηλαδή ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο ορεινής υδρονοµίας και µία σωστή υδάτινη
πολιτική από απόψεως υδροπαραγωγής.
Για τους παραπάνω στόχους πρέπει να ληφθούν τα εξής µέτρα
1. Να καταγραφούν και να περιγραφούν οι χείµαροι και οι χειµαρικοί τύποι στο
Νοµό, να υπολογιστούν οι όγκοι των φερτών υλικών και να ιεραρχηθούν
από άποψη χειµαρικής επικινδυνότητας, έτσι θα περιοριστεί και το
αναγκαίο σύστηµα διευθέτησης για κάθε τύπο χειµαρικού ρεύµατος.
2. Να επιλεγούν οι χείµαροι που προσφέρονται για την ταµίευση του νερού και
να αξιοποιηθούν οι απορροές τους µε συνδυασµό φραγµάτων που θα
επιδιώκουν την αντιπληµµυρική προστασία και την ταµίευση του νερού.
3. Να γίνουν έργα στους κώνους προσχώσεων των χειµάρων που θα αυξήσουν
τα διεισδύοντα στο έδαφος νερά, για τον µεγαλύτερο εµπλουτισµό των
υπογείων υδροφορέων.
4. Να ιδρυθούν, µε αναδασώσεις υδροπαραγωγές δασοσυστάσεις σε
κατάλληλες λεκάνες απορροές και να γίνει υδρολογικός χειρισµός των
υφισταµένων δασών µε σκοπό την παραγωγή περισσοτέρου νερού και σε
µεγαλύτερη διάρκεια.
5. Να γίνουν υδρολογικές µελέτες κατά υδρολογική λεκάνη για να γνωρίζουµε
απόλυτα τα ετήσια απολήψιµα υδραποθέµατα.
6. Να χρηµατοδοτηθούν έντονα για να ολοκληρωθούν το ταχύτερο οι µελέτες
ταµίευσης των επιφανειακών νερών απορροής [ήδη χρηµατοδοτήθηκαν και
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εκτελούνται οι ταµιευτήρες κοινότητος Ορεινής-Α.Βροντούς] που θα
εξυπηρετήσουν χιλιάδες στρέµµατα αγροτικών εκτάσεων.
7. Τέλος βασική επιδίωξη της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών είναι η
µεγαλύτερη και καλύτερη προσφορά ευκαιριών αναψυχής και η δηµιουργία
πρόσθετης πηγής εσόδων, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια και η προστασία των
υδατίνων οικοσυστηµάτων.
Το καθεστώς άσκησης αλιείας ορεινών υδάτων διέπεται από διατάξεις που στην
πράξη έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.
Σήµερα πρέπει να επιδιωχθεί
-Συστηµατική αύξηση της παραγωγής και της ποσότητος ψαριών στα ορεινά
ύδατα [Λαιλιά, Αγγίτη κλπ.]
-Αύξηση του αριθµού των ερασιτεχνών ψαράδων σαν συστατικό στοιχείο
ποιότητας αναψυχής.
-Βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων ορεινών οικοσυστηµάτων .
Γιά τους παραπάνω στόχους πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα
1. Απογραφή και κατάλληλη περιγραφή των αντιστοίχων οικοσυστηµάτων και των
συνθηκών άσκησης ψαρέµατος.
2. Ιδρυση νέου ιχθυογενετικού σταθµού και εκσυχρονισµός του υπάρχοντος στο
Αγγιστρο.
3. Αναµόρφωση και εκσυχρονισµός του νοµικού πλαισίου προς όφελος του
ορεινού πληθυσµού.
4. Κατάλληλη οργάνωση και αυστηρός έλεγχος στην άσκηση του ερασιτεχνικού
ψαρέµατος.
5. ∆ιευθέτηση των χειµάρων µέσα στα πλαίσια ενός γενικότερου προγράµµατος
προστασίας και διαχείρησης του υδάτινου δυναµικού της χώρας.
6. Και τέλος, ειδικά για τον ποταµό Αγγίτη, πρέπει να γίνει µελέτη για την
δυνατότητα άρδευσης-ύδρευσης, παραγωγή ξύλου και προστασία του
οικοσυστήµατος.
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ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΥΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Μιά πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη ορισµένων παραµεθωρίων περοχών
Βοµβαρδιζόµενοι καθηµερινά για τον κίνδυνο επέκτασης του φαινοµένου του
Θερµοκηπίου και αναλογιζόµενοι τις τεράστιες συνέπειες του για τις επερχόµενες
γενεές, βρισκόµαστε µπρός στο σταυροδρόµι σηµαντικών αποφάσεων, θα
συνεχίσουµε απερίσκεπτα να καταναλώνουµε ενέργεια και να µολύνουµνε το
περιβάλλον ή µε σύνεση και µέτρο θα σχεδιάσουµε τον πολιτισµό µας, σεβόµενοι
απόλυτα του κανόνες της ζωής που υπάρχουν στη φύση; Οι επιστήµονες
κατέληξαν πως αν συνεχισθεί η εκποµπή ρύπων µε τους ίδιους ρυθµούς που
έχουµε τώρα το 2030 ο πλανήτης γη δεν θα µπορεί να φιλοξενεί πλέον ανθρώπινη
ζωή.
Εποµένως η αντικατάσταση ρυπογόνων τεχνολογιών µε φιλικές προς το
περιβάλλον είναι, όχι µόνο προτιµητέες, αλλά και επιβεβληµένες και άρα η χρήση
των ΑΠΕ καθίστατε µονοσύµαντη λύση.
Μία από τις φιλικές προς το περιβάλλον µορφή ΑΠΕ είναι η υδραυλική ενέργεια,
αποδίδοντας µε τα κατάλληλα έργα την πιό σύγχρονη µορφή ενέργειας, την
ηλεκτρική.
Είναι γνωστό ότι η υδραυλική ενέργεια υπηρέτησε και υπηρετεί τον άνθρωπο
στο δρόµο της ανάπτυξης. Η ιστορία των Μικρών Υδροηλεκτρικών χάνεται στους
αιώνες. Αδιάψευστοι µάρτυρες οι υδρόµυλοι και υδραυλικοί τροχοί.
Αντιµετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια έντονα προβλήµατα λειψυδρίας αλλά και
ενεργειακής ανεπάρκειας, τίθεται επιτακτικό το πρόβληµα της ορθολογικής
διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Είναι γνωστό πως η αλόγιστη χρήση των
υπογείων υδάτων µε γεωτρήσεις οδήγησε πολλές περιοχές σε υπεράντληση των
υδροφόρων οριζόντων µε αποτέλεσµα σε ορισµένες παραθαλάσσιες περιοχές να
εµφανισθεί το φαινόµενο της αλµυρής σφύνας.
Εποµένως πρέπει να γίνει συνείδηση ότι
α. Αρχή δε πάντων ύδωρ.
β. Η ορθολογική διαχείριση και χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων
είναι όρος απαραίτητος για την ύπαρξη τους και στις επόµενες γενεές, άρα
επιβάλεται η ανάγκη έργων πολλαπλούς σκοπιµότητος.
γ. Είµαστε µια πτωχή ενεργειακά χώρα και εποµένως επιβάλλεται η ενεργειακή
αξιοποίηση των πόρων αυτών.
δ. Η σωστή αξιοποίηση και χρήση των ΑΠΕ οδηγεί σε τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη καθώς και στην βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ο Νοµός µας στον τοµέα των "µικρών υδροηλεκτρικών" σίγουρα διεκδικεί την
πρωτοπορία έχοντας να επιδείξει ένα από τα παλαιότερα εργοστάσια
υδροπαραγωγής που ανήκε στον Νάσιουτζικ και εκ των υστέρων περιήλθε στη
διαχείριση της ∆ΕΗ. Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το έργο αυτό λειτουργεί και
σήµερα θαυµάσια48.
Αλλά και στην παρούσα χρονική στιγµή πρωτοπορεί στον τοµέα αυτό . Στο
΄Αγγιστρο Σερρών ένα χωριό στην κυριολεξία πάνω στα σύνορα υπάρχει ο
πρώτος εκτός ∆ΕΗ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθµός ισχύος 500 KW.
Το έργο έγινε στα πλαίσια του προγράµµατος VALOREN που επιδότησε το
έργο 50% και το υπόλοιπο 50% καλύφθηκε από την Σερραική Τεχνική Εταιρεία
48

Ðñüêåéôáé ãéá ôï õäñïçëåêôñéêü åñãïóôÜóéï äßðëá óôçí É.Ì. Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ.
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ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε η οποία κατασκεύασε το έργο εγκατέστησε τον εξοπλισµό και το
συντηρεί. Είναι ένα σπουδαίο από κάθε πλευρά εγχείρηµα µε εθνικό ενδιαφέρον
που το παρουσιάζουν όχι µόνο σε εθνικά συνέδρια αλλά και στο εξωτερικό.
Για να γίνει πιό εµφανής η σηµασία του έργου ας παρακολουθήσουµε τις
κατευθύνσεις της ενεργειακής πολιτικής στον τοµέα αυτόν.
Το έργο κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγουµένου νόµου
του 85 για τις ΑΠΕ που επέτρεπε στους ΟΤΑ, σαν αυτοπαραγωγοί, να παράγουν
ρεύµα και να το πωλούν στη ∆ΕΗ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, η
τιµή µε την οποία η ∆ΕΗ αγοράζει την KWH είναι 7 δρχ. περίπου.
Πρόσφατα όµως στα πλαίσια της νέας ενεργειακής πολιτικής και µάλιστα των
ΑΠΕ ψηφίστηκε από τη βουλή
ο νέος νόµος 2244/94 για τον οποίο
λεπτοµερέστερα θα µιλήσουµε παρακάτω, και ο οποίος δίνει περίπου τις 17
δρχ/Kwh δηλ. εδώ πρόκειται για µιά εµφανέστατη προσπάθεια να αναπτυχθεί η
ηλεκτροπαραγωγή από τις ΑΠΕ µε το σκεπτικό που αναφέραµε παραπάνω.
Ακούγοντας λοιπόν τους αριθµούς πιθανόν να αναρωτηθήκατε "άραγε το
Αγγιστρο είναι τόσο πλούσιο χωριό όσο το εµφανίζουν οι αριθµοί"; Οχι ακριβώς
γιατί υπάρχουν και προβλήµατα
1.΄Ηδη διανύουµε το 9ο έτος µιάς µακράς περιόδου λειψυδρίας και σε
συνδυασµό µε τον ανεξέλεγκτο αριθµό γεωτρήσεων που υπάρχουν στον κάµπο, οι
παροχές των πηγών έχουν πέσει αισθητά δηλαδή σήµερα βρίσκονται στο 1/3 των
ονοµαστικών τιµών για τις οποίες µελετήθηκε και σχεδιάστηκε το έργο, µε
αποτέλεσµα η ηλεκτροπαραγωγή να είναι πολύ µικρή.
2. Πρέπει να γίνει η µεταγωγή στο νέο τιµολόγιο της αγοραζοµένης KWH
πράγµα που όπως διαβεβαίωσαν στελέχη του ΥΒΕΤ θα γίνει σύντοµα.
Υπάρχει λύση στο πρόβληµα ώστε το χρησιµότατο αυτό έργο να λειτουργεί µε
τα µεγέθη για τα οποία σχεδιάσθηκε.
Βεβαίως στην περιοχή υπάρχουν και άλλα υδατορέµατα όπως το
επωνοµαζόµενο "Ντελή γκράβα", το οποίο αν εκτραπεί και ενσωµατωθεί το
υπάρχον έργο, θ΄αυξήση την ηλεκτροπαραγωγή στα ονοµαστικά µεγέθη.
Παρακολουθήστε παρακαλώ τα οικονοµικά µεγέθη που θα προκύψουν αν το
έργο λέιτουργεί στα µεγέθη για τα οποία σχεδιάστηκε. Με τις νέες τιµές των 17
δρχ/Kwh τα έσοδα της κοινοτικής επιχείρησης Αγγίστρου " Μέγας Αλέξανδρος" θα
πλησιάσουν τα 65.000.000 δρχ/έτος από ένα έργο που χρηµατοδοτήθηκε κατά
49
50% από το πρόγραµµα VALOREN και 50% από την ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε δηλαδή χωρίς
να βάλει δραχµή. Σκεφθείτε λοιπόν τι µπορεί να κάνη η Κοινότητα µε τέτοια έσοδα
στον τοµέα της απασχόλησης και ανάπτυξης, και πόσο τελικά τέτοια έργα, φιλικά
προς το περιβάλλον, συµβάλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Το έργο αυτό δεν είναι το µοναδικό που µπορεί να γίνει στην περιοχή.
Περιδιαβαίνοντας κανείς τα χωριά του Μπέλλες βλέπει να υπάρχουν άφθονα νερά
που προέρχονται από τις πηγές της οροσειράς, και σε συνδυασµό µε τη διαθέσιµη
µεγάλη υψοµετρική διαφορά µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να γίνουν
αξιόλογα έργα και µε µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον.
Τέτοιες πηγές αξιοποιήσιµες υπάρχουν στα Πλατανάκια, Ανω Πορόια και
αλλού. Ασφαλώς η ιδέα αυτή αποτελεί µιά πρώτη προσέγγιση και χρήζει
µεγαλύτερης έρευνας µέσα στα πλαίσια ενός γενικώτερου αναπτυξιακού
προγράµµατος, έχοντας πάντα σα βασική αρχή πως τα έργα αυτά είναι φιλικά
προς το περιβάλλον και εξασφαλίζουν έσοδα, άρα βοηθούν στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη.

49

ÊáôÜ êáéñïýò ðñïêõñÞóóïíôáé ðñïãñÜììáôá, üðùò ôï THERMIE, áðü ôá ïðïßá, åðßóçò, ìðïñåß íá
÷ñçìáôïäïôçèåß ç êáôáóêåõÞ Ìéêñþí Õäñïçëåêôñéêþí Åñãùí. Áêüìç, íá áðïôåëÝóïõí âÜóç åñåõíçôéêþí
äñáóôçñéïôÞôùí ãéá ôï óõíäõáóìü Þðéùí êáé áíáíåþóéìùí ðçãþí åíÝñãåéáò, üðùò Ý÷åé ðñïôåßíåé ôï
ÊÁÐÅ.
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ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
1. Μάρµαρα
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Νοµός Σερρών είναι πλούσιος σε µάρµαρα και
βιοµηχανικά ορυκτά.
Γενικά περί της ποιότητος και των αποθεµάτων των µαρµάρων θα µπορούσε
να γίνει πιό εµπειριστατωµένη ενηµέρωση από τους εκπροσώπους του Ι.Γ.Μ.Ε.
Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στις δυνατότητες εκµετάλευσης.
Το ότι υπάρχουν ενδείξεις, όπως προανέφερα, προκύπτει από το πλήθος
των αιτήσεως που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µου [∆/νση Βιοµηχανίας] για
άδειες εκµετάλευσης. Αυτές οι αιτήσεις ανέρχονται περίπου σε 900. ενώ όµως
υπάρχουν µάρµαρα σε όλο το Νοµό Σερρών , το ενδιαφέρον των εκµεταλευτών
επικεντρώνεται στο όρος Παγγαίο. Εκεί όµως υπάρχει µία δεσµευτική απόφαση
του Υπουργείου Πολιτισµού του 1988 που απαγορεύει γενικά τη λατόµευση στο
όρος Παγγαίο εκτός από µία µόνο περιοχή [µέσα στο Νοµό Σερρών] και εκεί όµως
µε τον όρο να µην είναι ορατά τα λατοµεία από τις οδικές αρτηρίες της περιοχής.
Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή του Υπ.Πολιτισµού το όρος Παγγαίο έχει κηρυχθεί
σαν αρχαιολογικός τόπος και ιστορικός χώρος. Στην προκειµένη περίπτωση
εισηγούµαστε την εφαρµογή της υπουργικής αυτής απόφασης µε άλλη µορφή,
δηλ. την µερική τροποποίηση της, όσον αφορά την διαδικασία χορήγησης των
50
αδειών εκµετάλευσης όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.
669/77 όπου αναφέρεται ότι µπορούν να απαγορευτούν οι ερευνητικές εργασίες
εφόσον διαπιστωθεί ότι µε αυτές προξενούνται βλάβες σε αρχαιολογικά µνηµεία,
τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.
Σήµερα στην περιοχή εκείνη από την πλευρά του Ν.Σερρών λειτουργεί ένα µόνο
λατοµείο µαρµάρων το οποίο έχει άδεια εκµετάλλευσης από το 1981
δεκαπενταετούς ισχύος που λήγει το 1996. Μετά τη λήξη της άδειας αυτή δεν θα
ανανεωθεί σύµφωνα µε την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση.
΄Εχουµε την άποψη ότι το καθεστώς αυτό του όρους Παγγαίου στέκεται
εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού Σερρών. Η τροποποίηση της
απόφασης θα ανοίξει το δρόµο για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου του
Νοµού, την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής , τη δηµιουργία θέσεων εργασίας
κ.λ.π. Αρκεί να αναφερθεί ότι από τις 900 αιτήσεις για άδειες λατοµείων µαρµάρων
οι περισσότερες αφορούν τη συγκεκριµένη περιοχή. Στον υπόλοιπο Νοµό
λειτουγούν ένα λατοµείο στην περιοχή της κοινότητος Σφελινού, δύο στην περιοχή
της κοινότητος Βαµβακοφύτου και ένα στην περιοχή της κοινότητος Μετάλλων.
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2. Αδρανή Υλικά
Στο Νοµό Σερρών λειτουργούν πέντε λατοµεία αδρανών υλικών όλα εκτός
λατοµικών περιοχών γεωγραφικά κατανεµηµένα σχεδόν σε όλα τα διαµερίσµατα
του Νοµού. ΄Εχουν ορισθεί λατοµικές περιοχές, αλλά έχει δηµοπρατηθεί µόνο µία
[περιοχή Σχιστολίθου Σιδηροκάστρου] µία ακυρώθηκε από τον Υπουργό Β.Ε.Τ.
[Περιοχή Οινούσας] και µία που πρόκειται να δηµοπρατηθεί τώρα µετά από µία
άγονη πρώτη δηµοπρασία [περιοχή Μετάλλων]. Μέχρι την ενεργοποίηση των
λατοµικών περιοχών, η λειτουργία των παλαιών λατοµείων κρίνεται απαραίτητη και
τούτο διότι η διακοπή τους θα ανεβάσει στα ύψη το κόστος των εκτελουµένων
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων µε όλες τις παραπέρα συνέπειες που είναι:
1] Σταµάτηµα της οιδοµικής δραστηριότητας και µαράζωµα όλων των παρεµφερών
επαγγελµάτων [υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ξυλουργών, ελαιοχρωµατιστών
κ.λ.π.]
2] Αύξηση της ανεργείας
3] Σταµάτηµα [λόγω αύξησης του κόστους] όλων των µικρών έργων διαµόρφωσης
χώρων στις κοινότητες κ.λ.π.
Εκείνο όµως το σηµείο το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουµε είναι
αυτό της εκτέλεσης των µεγάλων έργων υποδοµής που εκτελούνται ή πρόκειται να
εκτελεσθούν στο Νοµό µας µέσα στα πλαίσια του Β΄πακέτου Ντελόρ και των
άλλων πρωτοβουλιών της Ευρωπαικής ΄Ενωσης . Σίγουρα είµαστε όλοι σύµφωνοι
και πρέπει να είµαστε, για να διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού το φυσικό
περιβάλλον τόσο περισσότερο µάλιστα τώρα τελευταία που αυτό έχει πληγεί
βάναυσα από τις καταστρεπτικές πυρκαιές αλλά και την ανοµβρία των τελευταίων
ετών. Θα πρέπει όµως παράλληλα να συνδράµουµε όλοι, φορείς και λαός, ώστε ο
Νοµός µας, λόγω και της γεωγραφικής του θέσης, να γίνει το εµπορικό
σταυροδρόµι µε τις Ανατολικές χώρες µετά µάλιστα µε την κατάσταση που έχει
διαµορφωθεί στα βαλκάνια.
3. Μεταλλεία
Η κίνηση στον τοµέα αυτό είναι περιοριοσµένη.
Υπάρχουν βέβαια περί τις 480 αιτήσεις για χορήγηση αδειών µεταλλευτικών
ερευνών για όλες τις περιοχές του Νοµού αλλά η όλη δραστηριότητα σταµατάει
σ΄αυτό το στάδιο της έρευνας. Πρόσφατα µόνο, έγινε η οριστική παραχώρηση ενός
µεταλλούχου χώρου στην περιοχή των κοινοτήτων Πρώτης και Ροδολίβους για την
εκµετάλευση µεικτών θειούχων ορυκτών.
Τα ορυκτά που απαντώνται κατά την διάρκεια των ερευνών είναι µεικτά θειούχα,
σιδηροµαγγάνιο, τάλκης κ.λ.π.
Η δηµιουργία Μεταλλείων, έχουµε τη γνώµη ότι θα είναι ακόµη ένας
παράγοντας ανάπτυξης του Νοµού. Ευελπιστούµε ότι θα υπάρξει περισσότερο και
πιό έντονο ενδιαφέρον στο µέλλον και σ΄αυτόν τον τοµέα παράλληλα µε την
ανάπτυξη και στους άλλους τοµείς.
4. Βιοµηχανικά Ορυκτά
Τα κυριώτερα βιοµηχανικά ορυκτά για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από
τους επενδυτές είναι η χαλαζιακή άµµος και η καολινιτιωµένη άργιλος. Τα
κοιτάσµατα αυτά όπως προκύπτει και από τις υποβληθείσες αιτήσεις απαντώνται
περισσότερο στην Επαρχία Σιντικής. ΄Ηδη υπάρχουν τρείς αιτήσεις για ισάριθµες
εκτάσεις και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας για τη µίσθωση, εφόσον
βέβαια εξακολουθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Νοµοθετικό Πλαίσιο
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Γιά τις Μ.Π.Ε
1. Ν.1650/86 " Για την προστασία του περιβάλλοντος"
2. Κ.Υ.Α. 69269/5387/25-10-90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες,
περιεχόµενα
Μ.Π.Ε.,
καθορισµός
περιεχοµένου
ειδικών
περιβαλλοντικών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις".
3. Κ.Υ.Α 75308/5512/2-11-90 " Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και
φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε."
Λατοµεία Αδρανών Υλικών
1. Ν.2115/93 "Τροποποίηση αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του
Ν.1428/84 "Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις".
Λατοµεία µαρµάρων και βιοµηχανικών ορυκτών
1. Ν.669/77 "περί εκµεταλεύσεως λατοµείων"
2. Ν.∆. 285/79 " περί εκµισθώσεως δηµοσίων λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών
και µαρµάρων".
3. Ν.998/79 " περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας.”
4. Ορισµένα άρθρα του Ν.2115/93.
Μεταλλεία
Ν.∆. 210/73 " Περί Μεταλευτικού κώδικος" όπως τροποιήθηκε µε τον Ν.274/76.

Προτάσεις - Στόχοι
Η εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών αυτών πηγών του Νοµού θα
έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού. Ακρογωνιαίο λίθο, σε
όλη αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης του Νοµού, αποτελεί η κατάλληλη υποδοµή,
δηλαδή σύγχρονο οδικό δίκτυο, δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
κ.λ.π. Χωρίς αυτά τα έργα υποδοµής δεν είναι δυνατή η προσέλκυση νέων
επενδυτών ούτε η ανάπτυξη του εµπορίου.
Το γεγονός ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών , υπάρχουν αποθέµατα
και καλής ποιότητος µάρµαρα, είναι ένα σηµείο το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να
προσέξουµε και κυρίως στην περιοχή του όρους Παγγαίο ώστε να ανοίξει ο
δρόµος για την ορθολογική εκµετάλευση των µαρµάρων αυτής της περιοχής. Αλλά
και στους άλλους τοµείς (Αδρανή υλικά-µεταλεύµατα) θα πρέπει να ενεργούµε µε
γνώµονα την ανάπτυξη αυτού του τόπου πέρα από προσωπικά και οικονοµικά
συµφέροντα , χωρίς να βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον, και πάντοτε µέσα στα
πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης, της αρχής της ισότητας και της
πλήρους αιτιολογίας των όποιων πράξεών µας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ
ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Νοµός µας αποτελείται από 6 ∆ήµους και 200 περίπου οικισµούς. Το
40% περίπου των οικισµών έχει λιγότερο από 1ΟΟΟκατοίκους και αυτο έχει
ιδιαίτερη σηµασία στην ύδρευση σε σχέση πάντα µε τον τρόπο που αυτή γίνεται.
Υ∆ΡΕΥΣΗ
Τό σύνολο των ∆ήµων και κοινοτήτων υδρεύεται από ΥΠΟΓΕΙΑ και από
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ. Ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας απαντώνται µόνο
στον ∆ήµο ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ο οποίος
υδρεύεται από επιφανειακά νερά ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µία
τάση στην ύδρευση, παραδοσιακές κλασσικές επιφανειακές πηγές υδροληψίας
να εγκαταλείπονται και να αντικαθίστανται από υπόγεια νερά (γεωτρήσεις). Σαν
τέτοιο παράδειγµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τον ∆ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 'οπου η
υδροδότηση από το ρέµα των Αγίων Αναργύρων έχει αντικατασταθεί από ένα
σύνολο γεωτρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό εχουµε µια σωστότερη απο Υγειονοµικής σηµασίας
υδροδότηση του πληθυσµού στον Νοµό αλλά από την άλλη πλευρά να
παρουσιάζεται µια όχι σωστή διαχείρηση των υπογείων υδάτων από έλλειψη
οργάνωσης και συγχρονισµού.
Ετσι στο σύνολο του πληθυσµού του Νοµού µας σε ποσοστό περίπου 85%
υδροδοτείται από υπόγεια νερά και το υπόλοιπο 15%
από
επιφανειακές
πηγές Ολοι οι ∆ήµοι και οι κοινότητες έχουν ανεξάρτητα συστήµαταυδρεύσεων
και µόνον τέσσερες (4) αξιόλογοι υδρευτικοί σύνδεσµοί λειτουργούν
α) Ο σύνδεσµος οικισµών του ΠΑΓΓΑΙΟΥ που υδροδοτείται από τα ΓΑΛΑΖΙΑ
ΝΕΡΑ της Συµβολής
β)των οικισµών Βισαλτίας ∆άφνη-Ιβηρα -Αχινός κ.λ.π που υδροδοτείται από
επιφανειακές πηγες των Κρουσίων
γ)Μεγαλοχώρι-Γόνιµου µε πηγή υδροληψίας γεώτριση που βρίσκεται στο
Γόνιµο
δ)Κουβούκλιο-Κουµαριά -Αδελφικό µε πηγή υδροληψίας που βρίσκεται στο
Αδελφικό.πάντως οι σύνδεσµοι αυτοί τελευταία έχουν ατονήσεικαι οι οικισµοί
καθένας χωριστά τείνει να ανεξαρτητοποιειθεί
υδρευτικά.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γενικά και συγκριτικά µε άλλες περιοχές της πατρίδας µας θαµπορούσαµε να
πούµε ότι ο Νοµός µας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υδρευτικά προβλήµατα που
έχουν σχέση µε την ποιότητα και την ποσότητα των χρησιµοποιουµένων υδάτων.
Ιδιαίτερες υπερβάσεις -πλήν των περιπτώσεων που θα αναφέρω στην συνέχειατων θεσµοθετηµένων ορίων σε παραµέτρους που έχουν καθορισθεί τόσο από
την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας όσο και από τις κατευθυντήριες οδηγίες της
ΕΟΚ δεν αναφέρονται Τα συνήθη προβλήµατα είναι:
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
που οφείλονται
1. στην Ακαταλληλότητα και την παλαοότητα των δικτύων ύδρευσης όπως για
παράδειγµα του ∆ήµου Σερρών αλλά και των περισσοτέρων κοινοτήτων του
Νοµού.
2.Μολύνσεις που οφείλονται σε γεωργικές -κτηνοτροφικές ασχολίες µε την µή
τήρηση ζωνών προστασίας υδρευτικών πηγών.
3.Μολύνσεις από διάθεση ακατέργαστων αστικών λυµάτων για παράδειγµα
αναφέρω
α)κοινότητες ∆ήµητρας
β)Παλαιότερα της Ν.Ζίχνης
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γ)∆ήµου Νιγρίτας
4. Από την έλλειψη ή καλύτερα από την αδυναµία εφαρµογής συστηµατικής
απολύµανσης στο σύνολο σχεδόν των µικρών οικισµών.
ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ
Με την εµφάνιση νιτρικών αλάτων σε συγκεντρώσεις
υψηλότερες από τις
επιθυµητές στα υπόγεια νερά γεωτρήσεων. Θαµπορούσαµε να πούµε οτι οι
συγκεντρώσεις των νιτρικών είναικαι το σ ο β α ρ ό τ ε ρ ο π ρ ό β λ η µ α
αυτή την στιγµή στον Νοµό µας και αναµένεται στα επόµενα χρόνια να µεγενθυθεί
ακόµη περισσότερο.
Υπολογίζεται 'οτι το 15% του υδρευοµένου πληθυσµού του νοµού µας υδρεύεται
από υπόγεια νερά στα οπία εµφανίζουν τιµές νιτρικών υψηλότερες από τις
επιθυµητές.
Σαν αιτίες µπορούµε να αναφέρουµε
-Την διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων
-Ανεξέλεκτη διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων
-Από τις γεωργικές ασχολίες µε την υπερβολική χρήση λιπασµάτων.
Υψηλές περιεκτικότητες σε νιτρικά (µεγαλύτερες από 50mg/l) ανευρίσκονται
στις
υδρεύσεις των:
-Πεντάπολης
-Ροδολίβους
-Μαυρόλοφου
-Βαµβακόφυτου
-Νιγρίτας
-Αγ.Πνεύµατος
-Ν.Σκοπού
-Καµαρωτού
-Ν.Σούλι (γεωτρήσεις)
-∆αφνούδι
-∆όµηρος(πηγή)
-Μεσολακιά
-∆ήµητρας (αµµωνιάκα-νιτρώδη)
-Πρώτη (πηγές)
ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ανιχνεύση ΡΑ 222 σε υδρεύσεις της περιοχής Σιντικής
ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩ∆ΙΟΥ
στο πόσιµο νερό οικισµών της Σιντικής που
υδρεύονται από πηγές του όπους Μπέλες µε αποτέλεσµα να ενδηµονούν
κρούσµατα βρογχοκήλης.
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Υψηλές ολικές σκληρότητες ανευρίσκονται
Στην περιοχή κοινότητας νότια Χρυσού-Μονόβρυσης-Ν.Σκοπού
Στην περιοχή βόρεια του Γαζώρου -Αγ.Χριστόφορος µε σκληρότητες µεγαλύτερες
από 80ο F
Χαµηλές σκληρότητες περιοχές Χρυσοπηγής- Λαϊλιά-Σιδηρόκαστρο και όλοι οι
∆ήµοι και οι κοινότητες που υδρεύονται από την περιοχή του ΜΠΕΛΛΕΣ
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ΣΙ∆ΗΡΟΣ
Υψηλές περιεκτηκότητες ανευρίσκονται στα υπόγεια νερά κοινοτήτων
όπως Μαυροθάλασσα-Ευκαρπίας-Αλιστράτης-Σκοπιάς Μελενικίτσι(επιφανειακά
νερά πηγών) δυτικά του οικισµού Μονόβρυσης και νότια της πόλης Σερρών.
ΦΘΟΡΙΟ
Σε τιµές µεγαλύτερες από 1 mg/lt ανιχνεύεται στις υδρεύσεις των
κοινοτήτων Στρυµονοχωρίου Παραπόταµος Βέργης οι υπόλοιπες υδρεύσεις του
νοµού περιέχουν φθόριο λιγότερο από το επίπεδο που απαιτείται για την
προστασία των οδόντων,ενδεικτικά αναφέρω
Αλιστράτη
ο.18
Αναγγέννηση
ο.55
Α,πορόια
ο.16
Βαλτερο
ο,47
Βαµβακόφυτο
0.48
Γεφυρούδι
ο.17
Κοίµηση
ο.23
Καρπερή
0.23
Κ.∆ένδρα
0.33
Καµαρωτό
ο.26
Ν.Τυρολόη
ο.25 σς µγ/λ
Θα µπορούσαµε όµως να αναφέρουµε οτι υψηλές συγκεντώσεις φθορίου
ανευρίσκονται στα υπόγεια νερά των οποίων η θερµοκρασία του ύδατος είναι 2832 βαθµών C. Τέτοια υπάρχουν στον Νοµό µας και είναι τα Ιαµατικά νερά του
Αγκίστρου και του Σιδηροκάστρου µε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 1µρ/λ
χαρακτηρίζονται όµως σαν θερµές πηγές και εποµένως δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για υδρευτικούς σκοπούς51.
Γενικά πάντως οι συγκενρτώσεις του φθορίου στα πόσιµα νερά του νοµού
µας κυµαίνονται από 0,2 -ο,5 ποσότητες δηλ. που επιτρέπουν την φθορίωση
του πόσιµου νερού αφού είναι µικρότερες από αυτές που απαιτούντια για την
προστασία των οδόντων, Αλλωστε η φθορίωση του νερού συνιστάται από την
Π.Ο.Υ και έχει εγκριθεί και στην χωρα µας από το Ανώτατο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
συµβούλιο και έχει δηµοσιευθεί σχετική Υ.∆.(Γ4/90/17.1.1974) Τό ευεργετικό
'οµως µέτρο της φθοριώσεως του πόσιµου νερού µε την επικρατούσα
κατάσταση
οργάνωση-διαχείρηση και υλοτεχνική υποδοµή των µικρών
οικισµών του νοµού άλλα και των ∆ήµων δεν είναι εφικτή και εγκυµονεί
κινδύνους. Θα µπορούσε να εφαρµοσθεί και να λύσει και άλλα Υγειονοµικά
προβλήµατα, τα οποία ανέφερα, µόνον όταν η διαχείριση περάσει σε
υδρευτικούς συνδεσµους και οργανισµούς υδρευτικούς οι οποίοι και υποδοµή
και επιστηµονική εξασφάλιση µπορούν να έχουν
και σαν τέτοιοι
προσφέρονται οι σηµερινοί ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ που οργανώνονται
και αρχίζουν σιγά-σιγά να λειτουργούν στον Νοµό µας.

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ

ΝΕΡΑ

51

Ç óõãêÝíôñùóç ôùí áëÜôùí óôá èåñìÜ íåñÜ áðïôåëåß ìéá óïâáñÞ ðáñÜìåôñï äõó÷Ýñåéáò óôçí
áíôáëëáãÞ ôçò èåñìüôçôáò. Ç åñåõíçôéêÞ åñãáóßá ðïõ ðñüêåéôáé íá ãßíåé áðü ôï ÔÅÉ Ý÷åé óáí Ýíá
óôü÷ï ôçí åîåýñåóç åíáëëáêôÞñùí èåñìüôçôáò ðïõ íá åßíáé óå èÝóç íá îåðåñíïýí ôï ðñüâëçìá ôçò
åíáðüèåóçò áëÜôùí óôéò óùëçíþóåéò.
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Λειτουργούν στον Νοµό
στην περιοχή Θερµών ΝΙΓΡΙΤΑΣ
- Εµφιαλωτήριο στις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ
Μεταλλικό νερό *ΝΙΓΡΙΤΑ* από την εταιρία Λαϊκής Βάσης
ΝΙΓΡΙΤΑ Ο.Ε.
- Εµφιαλωτήρια πόσιµου νερού *ΜΥΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ Α.Ε*
στην περιοχή Αγκίστρου
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Υπάρχουν δυνατότητες για δηµιουργία εµφιαλωτηρίων πόσιµου νερού αλλά και
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ επειδή όπως ανέφερα υπάρχουν αφθονες ποσότητες νερού µε
χαρακτηριστικά:
ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΙΙΚΑ
ΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΦΘΟΡΙΟΥ
Είδη αρκετές εταιρίες αρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για παραγωγικές
µεγάλες επενδύσεις σε εµφιαλωτήρια νερών απλών και µεταλλικών.
ΓΙΑ ΤΗΝ
∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.∆.Υ
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Κ. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
∆ΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εκταση ∆ασών Ν. Σερρών και λοιπών δασικών και µη εκτάσεων
Από την συνολική έκταση των 3.969.000 στρεµµάτων του Ν. Σερρών τα δάση
και οι πάσης φύσεως δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι ορεινά γυµνά, ανέρχονται σε
2.000.000 στρέµµατα.
Από τα ανωτέρω 2.000.000 στρέµ. τα καθαρώς παραγωγικά υψηλά δάση
ανέρχονται σε 700.000 στρέµ. περίπου και σε 300.000 στρ. περίπου µερικώς
δασοσκεπείς εκτάσεις, ήτοι 700.000 + 300.000 = 1.000.000 στρ. δάση συνολικά. Τα
υπόλοιπα 1.000.000 στρέµ. περίπου αποτελούν τους δασικούς βοσκότοπους και
άλλα δασικά εδάφη γυµνά, αλπικά κ.λ.π.
Από τα ανωτέρω δάση τα καθαρώς Κοινοτικά είναι µόνο 90.000 στρέµµατα ήτοι
ποσοστό 9% περίπου, ενώ το 91% αποτελούν τα ∆ηµόσια δάση.
Τα υψηλά παραγωγικά δάση αποτελούν τα 10 ∆ασικά Συµπλέγµατα του
Νοµού.
Ητοι
της
Κερκίνης
(Μπέλες), Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου, Κρουσίων,
Σιδ/στρου, Λαιλιά, Ορεινής Ξηροτόπου - Ελαιώνα, Παγγαίου, Κερδυλίων,
Βερτίσκου και λι λευκώνες που βρίσκονται κατά µήκος του ποταµού Στρυµόνα. Τα
δασικά είδη που επικρατούν στα υψηλά αυτά δάση είναι κυρίως η οξυά, πεύκη,
δρύς καστανιά και λοιπά φυλλοβόλλα πλατύφυλλα. Τα πρεισσότερα από τα
παραπάνω δάση είναι σπερµοφυή µε εξαίρεση τα περισσότερα από τα δάση
της δρυός που είναι πρεµνοφυή.
Η διαχείρηση των δασών γίνεται από τους Αγροτικούς ∆ασικούς Συν/σµούς µε βάση
το Π.∆. 126/86 καθώς και µε εκµετάλευση δι' αυτεπιστασίας (Κ.Ε.∆.).
Πέραν της εξασφαλίσεως εργασίας επί 7-8 µηνών σε ένα µέρος του ορεινού
πληθυσµού που αποζεί βασικώς από το δάσος, βελτιώνει το
εισόδηµα
(Γεωργικό-Κτηνοτροφικό)
και
άλλων κατοίκων του
ορεινού
χώρου που
ασχολούνται µε το δάσος, όταν οι κύριες απασχολήσεις το επιτρέπουν.
Παρέχει δωρεάν και σε µειωµένο τίµηµα δασικά προιόντα στους κατοίκους του
ορεινού χώρου, καθώς και σε πολλές υπηρεσίες, οργανισµούς και Στρατό για την
εξυπηρέτηση κοινωφελών κυρίως έργων και ∆ηµοσίου Συµφέροντος.
Από την διαχείριση και εκµετάλευση των παραπάνω υψηλών δασών προβλέπεται
για κάθε χρόνο να απολαµβάνεται συνολικά ξυλώδης όγκος 150.000 κ.µ. οξυάς,
δρυός, ∆ασικής Πεύκης, Καστανιάς και λέυκης που όµως δεν απολαµβάνεται λόγω
µη ολοκλήρωσης του δασικού οδικού δικτύου, µη επαρκούς χρηµατοδοτήσεως
και ανωµάλου του εδάφους.
Ολα τα δάση του Νοµού Σερρών έχουν τεράστια υδρονοµική σηµασία, διότι
παίζουν αποφασιστικό ρόλο επί των 64 και πλέον χειµάρρων που αποτελούν την
λεκάνη απορροής αυτών, οι οποίοι διατρέχουν τον Νοµό Σερρών από όλες τις
πλευρές, ώστε να θεωρείται από τους πλέον χειµαρρόπληκτους.
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Ετσι τα δάση συµβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία των εδαφών του
ορεινού χώρου και την συγκράτηση αυτών, για την µη παράσυρση εδάφους και
λοιπών φερτών υλικών στο εκτελεστέν αρδευτικό δίκτυο πεδιάδας Σερρών, που
στοίχισε αρκετά εκατοµµύρια δραχµές. Επίσης όλα τα δάση του Ν. Σερρών, αλλά
πρώτιστα το δάσος Λαιλιά Σερρών έχει ιδιαίτερα επίδραση από απόψεως
αισθητικής, επιστηµονικής και τουριστικής και γι' αυτό προτάθηκε να κηρυχθεί
ως αισθητικό δάσος και να αξιοποιηθεί τουριστικά, µια που υπάρχουν οι
προυποθέσεις, όπως
είναι
η λειτουργία εντός αυτού της
Ε.Κ.Π.,
η
χιονοδροµική πίστα και το χιονοδροµικό κέντρο, ο Σφαγνώνας που έχει κηρυχθεί
διατηρητέο µνηµείο της φύσεως λόγω του ότι έχει τεράστια επιστηµονική σηµασία
από άποψη βιολογικής εξέλιξης της βλάστησης του δάσους λαιλιά.
Για την εκµετάλευση και διαχείρηση των ανωτέρω δασών, που ανέρχονται µαζί
µε τις πάσης φύσεως δασικές εκτάσεις, βοσκοτόπους και ορεινά γυµνά, σε
2.000.000 στρέµµατα, την προστασία αυτών κυρίως από τις πυρκαγιές και λοιπών
κινδύνων, την τουριστική ανάπτυξη του Νοµού, την αισθητική αξιοποίηση των
δασών του Ν. Σερρών και κυρίως των δασών αναψυχής και περιπάτου, την
προστασία των έργων υποδοµής και πολιτισµού ως είναι οι δηµόσιοι δρόµοι, οι
γέφυρες, τα αρδευτικά δίκτυα, αθλητικά κέντρα κ.λ.π. από την καταστρεπτική
δράση των χειµάρρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικά του Ν.
Σερρών, εκτελέστηκαν διάφορα έργα υποδοµής για όλους τους
παραπάνω
λόγους, και προβλέπονται για την πλήρη αξιοποίηση, εκµετάλευση, προστασία,
αντιµετώπιση ξηρασίας και λειψυδρίας, να εκτελεστούν και άλλα έργα υποδοµής
που κατά δσσική δραστηρότητα έχουν ως ακολούθως:
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
α) ∆ασική Οδοποιία
Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί 600 περίπου χιλιόµετρα ∆ασικοί δρόµοι,
έχουν σκυροστρωθεί 90 χιλ. και 10 χιλ. έχουν ασφαλτοστρωθεί.
Απαιτούνται και προβλέπονται να εκτελεστούν άλλοι επί πλέον 500 χιλ. δρόµοι (Α',
Β' και Γ' κατηγορίας) να σκυροστρωθούν 100 χιλ. και να ασφαλτοστρωθούν
τουλάχιστον 20 χιλ.
β) Προστασία ∆ασών (κυρίως από τις πυρκαγιές)
Εχουν γίνει µέχρι σήµερα 2 παρατηρητήρια σ' όλο το Νοµό και 15 χιλµ. αντιπυρικοί
δρόµοι. Απαιτούνται να κατασκευαστούν επί πλέον 7 παρατηρητήρια πυρκαγιών,
50 χιλµ. αντιπυρικοί δρόµοι για τα δάση περιοχής Σερρών, Σιδ/στρου και Νιγρίτας
και 35 χιλµ. αντιπυρικές λωρίδες στην επικίνδυνη περιοχή κυρίως του
Κερδυλλίου όρους, των πευκοδασών Σερρών, Χρυσοπηγής και Αγίας Κυριακής
Σκοπιάς Αλιστράτης.
γ) Αναδασώσεις και Φυτώρια
Μέχρι σήµερα έχουν αναδασωθεί περίπου 30.000 στρέµµατα και προβλέπεται να
αναδασωθούν στην επόµενη δεκαετία άλλα 20.000 στρ. σε γυµνά δασικά εδάφη
στις περιοχές των τριών ∆ασαρχείων, καθώς και 10.000 στρέµ. µε δενδρύλλια
λέυκης κατά µήκος του ποταµού Στρυµόνα.
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δ) Χείµαρροι
1. Εργα ∆ασοτεχνικής ∆ιευθετήσεως Χειµάρρων
Στους περισσότερους από τους 64 χειµαρρους του Νοµού µας, όπως είναι του
Ακριτοχωρίου,
Καστανούσας, Ανω Ποροίων, Αµπελίων, Παλαιοκάστρου,
Μελενικιτσίου, Χριστού, Λευκώνα, Καµενικίων, Αγίων Αναργύρων, Κοπατσινού
Βέργης, Θερµών, Καστρίου κ.λ.π. εκτελέστηκαν περίπου 800 τεµάχια πάσης
φύσεως έργα, όπως φράγµατα κ.λ.π. συνολικού όγκου 25.000 κ.µ. και φυτεύτηκαν
στις λεκάνες απορροής τους περίπου 2.500.000 δενδρύλλια. Προβλέπεται δε
να κατασκευαστούν ακόµη τουλάχιστον 30 τεχνικά όπως φράγµατα, παράλληλοι
τείχοι, οδοί, διευθετήσεις κοιτών, σε συνδυασµό µε φυτοκοµική επικάλυψη των
λεκανών.
2. Λειψυδρία
Στις πιό κατάλληλες θέσεις των λεκανών απορροής των χειµάρρων για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου της ξήρανσης και λειψυδρίας, µέχρι σήµερα έχουν
εκτελεστεί ειδικοί ταµιευτήρες νερού και αρδεύσεως καλλιεργητικών εκτάσεων στις
Κοινότητες Λευκώνα και Ορεινής. Προβλέπεται δε να κατασκευαστούν από το ειδικό
πρόγραµµα της ΕΟΚ αρκετοί υδατοταµιευτήρες σε πολλές ορεινές και ηµιορεινές
Κοινότητες.
ε) Εργα βελτιώσεως Βοσκοτόπων
Στα τρία συγκροτήµατα βοσκοτόπων του Νοµού και κυρίως του Μενοικίου Ορους
(όπως των κοινοτήτων Οινούσας, Αγίου Πνεύµατος, Εµ. Παπά, Σφελινού και
Αγριανής, του Αχλαδοχωρίου - Καρυδοχωρίου και Καλοκάστρου Νιγρίτας, έχουν
γίνει µέχρι σήµερα 25 διάφορα τεχνικά έργα όπως δεξαµενές, ποτίστρες,
στέγαστρα, και 30 χιλ. δρόµοι προσπέλασης. Απαιτούνται και προτείνονται να
κατασκευαστούν στο προσεχές µέλλον επί πλέον 40 διάφορα έργα όπως τα
παραπάνω και να διανοιγούν 50 χιλ δρόµοι προσπέλασης.
στ) Εργασίες ανόρθωσης υποβαθµισµένων δασών
Οι εργασίες αυτές άρχισαν να εκτελούνται στην τελευταία πενταετία και κάλυψαν
µέχρι σήµερα έκταση 2.000 στρεµ. προβέπεται δε να συνεχιστούν οι εργασίες
αυτές, όπως είναι κλαδεύσεις,
αραιώσεις,
αναµοχλεύσεις,
καθαρισµοί,
καλλιεργητικές υλοτοµίες, αναδασώσεις, φυτεύσεις κ.λ.π. σε έκταση 110.000
στρεµ. επί πλέον.
ζ) Θηραµατοπονία - Υγροβιότοποι
Στην Ε.Κ.Π. που ανέρχεται σε 245.000 στέµµατα έχουν γίνει διάφορα έργα
υποδοµής κυρίως βελτιώσεις της πανίδας, όπως είναι ποτίστρες, δρόµοι,
ταίστρες, περιφράξεις, πηρύνες προσαρµογής θηραµάτων περίπου
100
διάφορες κατασκευές. Προβλέπονται να κατασκευαστούν άλλες τόσες στην
προσεχή εικοσαετία.
Στον υγροβιότοπο Λίµνης Κερκίνης έγιναν ελάχιστα έργα υποδοµής για την
προστασία της πανίδας και την αξιοποίηση γενικά του υγροβιότοπου, όπως
είναι οι γεωνησίδες και συντάσσονται µελέτες προστασίας και επαύξησης της
πανίδας, τουριστικής ανάπτυξης, αναψυχής περιπάτου και θέας στον
υγροβιότοπο λίµνης Κερκίνης, που προστατεύεται από την σύµβαση RAMSAR.
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η) ∆ασικά Κτίρια
Ανηγέρθησαν από την ∆ασική Υπηρεσία τα κτίρια των ∆ασαρχείων Σερρών,
Σιδ/στρου και Νιγρίτας, ∆ασονοµείου Ροδοπόλεως, δασικό κτίριο Χρυσοπηγής,
∆ασονοµείου Στρυµονικού, ∆ασικού Σταθµού ∆άφνης και Ν. Κερδυλλίων.
Αναγκαιούν και προβλέπονται να κατασκευαστούν νέα σύγχρονα δασικά κτίρια,
για τα ∆ασαρχεία Σιδ/στρου και Νιγρίτας αντίστοιχα.
θ)
Εργα ∆ασοπονίας - Εθνικών ∆ρυµών - Αισθητικών ∆ασών
µνηµείων της φύσεως και ∆ασικής Αναψυχής

∆ιατηρητέων

Εθνικοί ∆ρυµοί, Αισθητικά ∆άση δεν έχουν θεσµοθετηθεί µέχρι σήµερα στο Νοµό
µας. Εχουν γίνει πάρα πολλά έργα δασικής αναψυχής σε διάφορες Κοινότητες,
όπως είναι Αλιστράτη, Ανω Βροντού, ηηρότοπος, Πεντάπολη, ∆ήµων Σερρών και
Σιδ/στρου, Ν. Πετριτσίου, Ακριτοχωρίου, Ανω Ποροίων, Πρώτης, Θερµών, Ν.
Κερδυλλίων και λοιπών κοινοτήτων.
Εχει κηρυχθεί ο Σφαγνώνας του Λαιλιά ως ∆ιατηρητέο µνηµείο της φύσεως από
το 1986 και έχει προταθεί για τρίτη φορά πέρυσι ως αισθητικό δάσος µέρους του
∆άσους Λαιλιά έκταση 7.500 στρεµ. και αναµένεται η έγκριση του.
Προβέπειται κατά την παρούσα δικαετία βελτίωση των έργων ∆ασικής Αναψυχής
στο Λαιλιά σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και λειτουργία του Χιονοδροµικού
κέντρου, η αξιοποίηση του παρθένου δασικού συµπλέγµατος του Παγγαίου
Όρους µε την ∆ασοπονία των πολλαπλών σκοπών κ.λ.π.
Στόχοι για την ∆ασική Οικονοµική Ανάπτυξη του Ν. Σερρών
1. Πρώτος στόχος είναι η απάλυψη κάθε χρόνο όλου του λήµµατος ήτοι του
ξυλώδους έγκου που προβλέπεται από τις εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες. Ο
πορβλεπόµενος ξυλώδης όγκος από τα δηµόσια δάση και τη λευκκοκαλλειέργεια
πεδιάδας Ν. Σερρών ανέρχεται σε 150.000 κυβικά µέτρα, ενώ στην
πραγµατικότητα κάθε χρόνο απολαµβάνονται µόνο 120.000 125.000 κυβ. µέτρα.
2. Η κάλυψη των προς αναδάσωση γυµνών και µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων του
Ν. Σερρών σε µια εικοσαετία.
3. Ο διαπλασιασµός των προς ανόρθωση και βελτίωση υποβαθµισµένων
δασών σε έκταση, κάθε χρόνο σε σχέση µε τον προηγούµενο ώστε να επιτυχθεί η
ανόρθωση σε µια δικαετία.
4. Η αξιοποίηση και εκµετάλευση του ∆ασικού Συµπλέγµατος Παγγαίου Όρους, µε
την εφαρµογή δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, ήτοι σκοποί δασοπονικός,
τουριστικός, αισθητικός, αναψυχής των κατοίκων.
5. Η ορθολογική διαχείρηση και αξιοποίηση του υγροβιότοπου της λίµνης Κερκίνης
µε την συστηµατική προστασία της σπάνιας πανίδας και µε την εκτέλεση
διαφόρων έργων, τουριστικής αξιοποίησης, περιπάταου και αναψυχής.
6. Η υλοποίηση κάθε χρόνο του εγκεκριµένου προγράµµατος δασικών έργων και
εργασιών ή δυνατόν στο σύνολό τους µε την δηµιουργία
εκτέλεσης
όσον
περισσοτέρων,
κυρίως υδατοταµιευτήρων, σε ορεινές κοινότητες που υπάρχει
σοβαρό πρόβληµα λειψυδρίας.
7. Την αξιοποίηση κάθε χρόνο περισσοτέρων ιδιωτικών γεωργικών και άλλων
εκτάσεων από τους ιδιώτες καλλιεργητές, µε δάσωση αυτών µε λεύκες, κυρίως
λευκοκαλλιέργεια µε βάση τον Κανονισµό ΕΟΚ 2080/92, σε εφαρµογή ειδικού
προγράµµατος επιδότησης.
8. Η κάλυψη όλων των δασών του Ν. Σερρών µε διαχειριστικές µελέτες και την
σύνταξη πάσης φύσεως µελετών δασοτεχνικών έργων (οδοποιίας, χειµάρρων,
αντιπυρικής προστασίας κ.λ.π.) από ∆ασολόγους για µια τουλάχιστον 5/ετία σε
πρώτη φάση.
9. Η ανέγερση νέων σύγχρονων κτιρίων στα ∆ασαρχεία Νιγρίτας και Σιδ/ στρου.
Τα ήδη υπάρχοντα είναι πεπαλαιωµένα και ανεπαρκή, δεν µπορούν να
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καλύψουν τις παλλαπλές ανάγκες του υπηρετούντος
υπηρεσίας. Υπαρχουν εγκεκριµένες µελέτες.
10. Η αύξηση του εισοδήµατος
δασεργατών και δασικών συν/σµών.

των

προσωπικού

εργαζοµένων

235
και

της

στο δάσος ελευθέρων

11. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η δηµιουργία χώρων δασικής
αναψυχής, σε όσο το δυνατόν περισσότερες Κοινότητες.
Προβλήµατα-δυσκολίες των δασικών υπηρεσιών του Ν. Σερρών
Για την υλοποίηση του προγράµµατος δασοτεχνικών έργων και εργασιών κάθε
χρόνο, καθώς και την εφαρµογή του προγράµµατος διαχειρίσεως δηµοσίων δασών,
την
αντιπυρική προστασία, για τους τεθέντeς στόχους
υπάρχουν αρκετά
προβλήµατα. ∆υσκολίες που δυσχεραίνουν την επίτευξη όλων των παραπάνω
είναι τα εξής:
1.
Η παντελής έλλειψη προσωπικού του κλάδου Τεχνολόγων
∆ασοπονίας. Από τις 25 προβλεπόµενες θέσεις υπηρετούν µόνο δύο (2).
2. Η έλλειψη ∆ιοικητικού-Λογιστικού προσωπικού, κυρίως στα ∆ασαρχεία Νιγρίτας
και Σερρών και η µη πλήρωση των κενών. Στο ∆ασαρχείο Νιγρίτας υπηρετεί ένας
(1) ∆ιοικητικός Λογιστικός του κλάδου ∆Ε4 και στο ∆ασαρχείο Σερρών µόνον δύο.
3.
Η έλλειψη ειδικευµένου δασοτεχνικού προσωπικού όπως εργοδηγοί,
τοπογράφοι, επιστάτες και η µη πλήρωση των δηµιουργηθέντων κενών µε την
συνταξιοδότηση των υπαλλήλων.
4.
Η µη έγκαιρη χρηµατοδότηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
και η ανεπαρκής πίστωση για την πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος έργων και
εργασιών και της αντιπυρικής προστασίας.
5.
Ο µη επακριβής καθορισµός των αρµοδιοτήτων των δασικών υπηρεσιών
που ισχύουν σήµερα µετά την εφαρµογή του Νόµου 1650/86 περί προστασίας
του περιβάλλοντος σε σχέση µε τις διατάξεις του Ν.∆. 86/69 και του Ν.∆. 996/71 σε
ότι αφορά την κήρυξη Εθνικών δρυµών, Αισθητικών ∆ασών και διατηρητέων
µνηµείων της φύσης.
6.
Η αντίδραση των κτηνοτρόφων ως προς την εκτέλεση αναδασώσεων
και τη δηµιουργία νέων οικονοµικών - προστατευτικών δασών, το πρόβληµα της
βοσκής µέσα στα δάση52.
7. Η κατάταξη των ∆ασαρχείων Σερρών, Σιδ/στρου και Νιγρίτας σε διαφορετικές
κατηγορίες επικινδυνότητας πυρκαγιών. Το ∆ασαρχείο Νιγρίτας είναι στην ΙΙ
κατηγορία επικινδυνότητας ενώ τα ∆ασαρχεία Σερρών και Σιδ/στρου είναι στην
ΙΙΙ κατηγορία επικινδυνότητας.
8.
Ο πεπαλαιωµένος µηχανικός εξοπλισµός και των τριών ∆ασαρχείων του
Νοµού µας σε ότι αφορά επιβατικά αυτ/τα jeep, λεωφορεία, φορτηγά αυτ/τα.

52

Ç âïóêÞ ôùí áéãþí, áíáöÝñåôáé óáí ç êõñéüôåñç ðëçãÞ ôçò áíáäÜóùóçò, áãïý ïé áßãåò ôñÝöïíôáé ìå
ôéò êïñõöÝò ôùí íåáñþí äÝíäñùí.
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9. Η µη επαρκή κάλυψη του ∆ασαρχείου ΝΙγρίτας και Σιδ/στρου σε πυροσβεστικά
οχήµατα (διαθέτουν µόνο από ένα όχηµα τύπου STΕYER 2,5 τόννων και ενός
τύπου DACOTA 4 χ 4 600 λίτρων.
10. Η µη πλήρωση των κενών ∆ασοφυλακείων του Νοµού και ο µη καθορισµός
της έδρας κάθε ∆ασοφύλακα στα υπάρχοντα ∆ασοφυλάκεια.
Μακροχρόνια προβλήµατα
Είναι η µη ύπαρξη δασικού κτηµατολογίου και ταξινόµισης γαιών κατά µορφή χρήσης
που δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα µεταξύ της ∆ασικής Υπηρεσίας των γεωργών,
κτηνοτρόφων, του ορεινού κυρίως χώρου και των κατεχόντων ιδιόκτητα χέρσα
αγροτεµάχια ή δασοτεµάχια µε σκοπό την οικιστική αξιοποίηση αυτών.
Εισηγήσεις - Προτάσεις
1. Να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες κενές οργανικές θέσεις Τεχν.
∆ασ.νίας στα τρία ∆ασαρχεία του Ν. Σερρών.
2. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις των ∆ιοικητικών-Λογιστικών υπαλλήλων του
∆ασαρχείου Νιγρίτας και Σερρών και να διοριστούν και νέοι ∆ιοικητικοί λόγω
των αυξηµένων αναγκών που υπάρχουν.
3. Να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις βοηθηιτικού τεχν. προσωπικού, όπως
Τοπογράφοι, Εργοδηγοί, Επιστάτες, Σχεδιαστές.
4.
Να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις των ∆ασοφυλακείων µε άµεση
προτεραιότητα τα ∆ασοφυλάκεια του Παγγαίου Όρους και να τοποθετηθούν µε
αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας οι ∆ασοφύλακες στις έδρες των
∆ασοφυλακείων και όχι στις έδρες των ∆ασαρχείων που είναι σήµερα οι
περισσότεροι.
5. Να αρθούν όλες οι αποσπάσεις των διαφόρων δασικών και λοιπών
υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί από τα ∆ασαρχεία Νιγρίτας, Σερρών και
Σιδ/στρου σε άλλες ∆ηµόσιες υπηρεσίες του Ν. Σερρών.
6. Να καταταγούν και τα ∆ασαρχεία Σερρών και Σιδ/στρου ως προς τον βαθµό
επικινδυνότητας στη ΙΙ κατηγορία, όπως και το ∆ασορχείο Νιγρίτας µε χρόνο
επιφυλακής του προσωπικού 4 και 1/2 µήνες το χρόνο και όχι 3 µήνες που είναι
σήµερα.
7.
Να αντικατασταθεί σταδιακά µέσα σε µια τριετία (3) ο πεπαλαιωµένος
µηχανικός εξοπλισµός των τριών (3) ∆ασαρχείων και να διατεθούν στο επόµενο
τουλάχιστον έτος από ένα (1) επιβατικό αυτ/το jeep και από ένα (1) λεωφορείο σε
κάθε ∆ασαρχείο.
8. Να διατεθεί από ένα (1) πυροσβεστικό όχηµα τύπου UNIMOG στα ∆ασαρχεία
Νιγρίτας και Σιδ/στρου στην επόµενη διετία, καθώς και από ένα ηµιφορτηγό αυτ/το
DACOTA 4 χ 4 µε αυτ/το πυροσβεστικό εξάρτηµα.
9. Να συνταχτεί νέος οργανισµός σύγχρονος για την Γενική Γραµµατεία ∆ασών
και Φυσικού Περιβάλλοντος από το
Υπουργείο Γεωργίας που να καλύπτει
προοπτική ανάπτυξης της ∆ασοπονίας και ανάγκες της δασικής υπηρεσίας
τουλάχιστον για 20 χρόνια.
10. Τέλος δε για την υλοποίηση όλων των διαφόρων δασικών προγραµµάτων
έργων και εργασιών κάθε χρόνο στο Ν. Σερρών και κυρίως για την βελτίωση των
οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών των κατοίκων του ορεινού και ηµιορεινού
χώρου και γενικά την οικονοµική ανάπτυξη του Ν. Σερρών θα πρέπει να
διατίθενται περισσότερες πιστώσεις κάθε χρόνο, τουλάχιστον σε ποσό διπλάσιο
από τις διατιθέµενες µέχρι
σήµερα από τα προγράµµατα δηµοσίων
επενδύθσεων και κρίνεται επιτακτική ανάγκη η χρηµατοδότηση για την εκτέλεση
των δασικών έργων και εργασιών να γίνεται έγκαιρα το αργότερο στο 1ο τρίµηνο
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κάθε χρόνου για να είναι εφικτή πλέον στη συνέχεια η πλήρης απορρόφηση των
χορηγηθέντων πιστώσεων.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Υφιστάµενη κατάσταση
Η διατροφή, το περιβάλλον και η δηµόσια υγεία σε άµεση συνάρτηση είναι από
τα κυρίαρχα προβλήµατα που ταλανίζουν την αντρωπότητα σήµερα και θα ενταθούν
τα επόµενα χρόνια.
Στο πλαίσιο άµβλυνσης αυτών των προβληµάτων λειτουργεί η κτηνιατρική
επιστήµη.
Η κτηνιατρική υπηρεσία του Ν. Σερρών είναι διαθρωµένη όπως παρακάτω:
- ∆/νση Κτηνιατρικής, ως επιτελικό όργανο, µε έδρα τις Σέρρες και τρία τµήµατα.
- ∆έκα τέσσερα Αγροτικά Κτηνιατρεία, απόλυτα αποκεντρωµένα.
- Ενα Συνοριακό Σταθµό Κτηνιατρικού Ελέγχου στο Τελωνείο Προµαχώνα.
Οι αναφερόµενες µονάδες είναι στελεχωµένες µε:
38 Κτηνιάτρους
3 βοηθούς Εργαστηρίων
2 Νοσοκόµους
10 Σπερµατεγχύτες
1 Οικονοµικό
2 ∆ιοικητικούς
1 Οδηγό και
11 Εργάτες Αορίστου Χρόνου
Οι παραπάνω µονάδες στο έργο τους υποστηρίζονται από ένα σύγχρονα
εξοπλισµένο µικροβιολογικό εργαστήριο διανοµαρχικού επιπέδου µε έδρα τις
Σέρρες.
Υλικοτεχνική υποδοµή
Ο εξοπλισµός της
υπηρεσίας
ανανεούµενος
αποσπασµατικά παραµένει
ελλιπέστατος καιαπαρχαιοµένος όπως και η κτιριακή υποδοµή.
Η υπηρεσία διαθέτει ένα τζίπ παλαιάς τεχνολογίας και η κίνηση γίνεται
µε τα
ιδιωτικής χρήσης µέσα των υπαλλήλων µε δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο στην
παραγωγικότητα όσο και στις σχέσεις µε τους συναλλασόµενους.
Χρηµατοδότηση
Χρηµατοδοτείται από το Κ.Τ.Γ.Κ.∆. και από τις δηµόσιες επενδύσεις.
Εξέλιξη
Τα τελευταία πέντε χρόνια υπάρχει µια φθίνουσα κατάσταση στον αριθµό των
υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης πολλών και της απαγόρευσης πρόσληψης
νέων. Ο µέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων κυρίως κτηνιάτρων είναι το
πεντηκοστό έτος. Σύγχρονα υπάρχει κάθετη αύξηση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από την εναρµόνηση µε το Κοινοτικό δίκαιο και το άνοιγµα των
συνόρων στο διακρατικό Κοινοτικό εµόριο.
Αντικείµενο
1. Προστασία του ζωικού πληθυσµού.
Στο Νοµό Σερρών υπάρχουν µε την απογραφή του 1993 τα εξής ζώα:
Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής
30.000 σε 3.162 εκτροφές
Αγελάδες ελευθέρας βοσκής
"
8.000 σε 134
Παχυνόµενοι Μόσχοι
14.000 σε 152 "
Χοιροµητέρες
4.700 σε 81 "
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Παχυνόµενα Χοιρινά
Πρόβατα
Κατίκια
Κότες ωοπαραγωγής
Κοτόπουλα παχυνόµενα
Κονικλοµητέρες
Παχυνόµενοι κόνικλοι

28.570 σε 92 "
214.000
110.000
900.000
700.000
15.000 σε 11 εκτροφές
14.000 σε 16
"

Ψάρια
Κυπρινοτροφεία

72 τόνοι σε
5 εκτροφεία
230.000 σε 5
"

Πεστροφοτροφεία
Εκτροφές χελιών

20.000
σε 2 "
640 τόνοι σε
2 "

Οστρακοτροφεία
Μεσισσοσµήνη

22.000 σε 223

Θηράµατα εκτρεφόµενα
Αγριογούρουνα
68
Ζαρκάδια
98
Ελάφια
42
Λαγοί
230
Πέρδικες Τσούκαρ
4.500
" Πεδινές
450
Φασιανοί
20.000
Ορτύκια
30.000

Αγρια Ενδηµικά
Αγριογούρουνα
Ζαρκάδια
Λαγοί
Πέρδικες
Πάπιες
Χήνες
Ορτύκια

500
660
14.000
2.500
46.150
1.650
10.000

Τριχωτά σαρκοβόρα
Λύκοι

200
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Τσακάλια
Αλεπούδες
Κουνάβια
Πτερωτά Αρπακτικά
Αετοί
Γεράκια διαφόρων ειδών

239

30
6.000
500
390
2.880

Αποδηµιτικά
Υδρόβια
Περιστεροειδή
Ορτύκια
Μπεκάτσες

16.650
230.000
20.000
2.000

Σκύλοι κυνηγετικοί
Φύλακες-Τσοµπανοσκ.
Συντροφιάς
Αδέσποτα

8.000
7.000
4.500
3.000

Στον
παραπάνω αναφερόµενο ζωικό πληθυσµό η κτηνιατρική υπηρεσία
προσφέρει προληπτική κτηνιατρική, δίνοντας τεχνικές συµβουλές και επίβλεψη στο
περιβάλλον τους, στη διατροφή τους, στην αναπαραγωγή της, εµβολιάζοντας
προληπτικά και νοσηλεύοντας κάθε άρρωστο ζώο για το οποίο θα κληθεί. Εφορµόζει
εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα εξάλειψης διαφόρων ζωονόσων και
ανθρωποζωονόσων.
Στον τοµέα αυτόν έχουν πραγµατοποιηθεί άλµατα και κάποιες ζωοανθρωπονόσοι
είναι παρελθόν, όπως η Λύσσα, ο Ανθρακας ή έχουν µειωθεί στο ελάχιστο όπως
η Φυµατίωση, ο Μελιταίος πυρετός κ.λ.π.
Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας
Η προστασία της ∆ηµόσιας υγείας γίνεται µέσα από τον ποιοτικό, τεχνολογικό
και υγειονοµικό κτηνιατρικό έλεγχο όλων των προιόντων ζωικής προέλευσης από
την παραγωγή τους µέχρι την κατανάλωση.
Στο Νοµό υπάρχουν και πρέπει να ελεγχθούν:
Σφαγεία ευρείας κατανάλωσης
6
Στέγαστρα σφαγής
13
Κρεοπωλεία
289
Αλλαντοποιεία
8
Εργαστήρια τυποποίησης κρέατος
4
" επεξεργασίας παραπροιόντων
3
"
"
υποπροιόντων
2
"
συντήρησης δερµάτων
2
"
γάλακτος
1
Σταθµοί προψύξεως γάλακτος
3
Τυροκοµεία
6
Εργοστάσια παγωτών
1
Εργαστήρια παγωτών
26
Εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης
5
"
"
γλυκών
12
Ψυγεία συντήρησης & κατάψυξης
3
Ταβέρνες και ψητοπωλεία
340
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Εστιατόρια
Σούπερ-µάρκετ & παντοπωλεία
Καταστήµατα πώλησης ψαριών
Ωοσκοπικά κέντρα

240

28
648
12
6

Τα υπάρχοντα παραπάνω καταστήµατα µεταποίησης συντήρησης και πώλησης
ελέγχονται µε αστυκτηνιατρικούς ελέγχους, συγκεκριµένες δειγµατοληψίες και
µικροβιολογικούς και ποιοτικούς ελέγχους, όπως είσης και µε εθνικά και κοινοτικά
προγράµµατα για την ύπαρξη στα τρόφιµα διαφόρων τοξικών καταλοίπων,
όπως φυτοφάρµακα, βαρέα µέταλλα, ορµονικά κατάλοιπα κ.λ.π.
∆εύτερο σκέλος της προστασίας της ∆ηµόσιας υγείας γίνεται µε τα προγράµµατα
εξάλειψης των ζωοανθρωπονόσων.
Στο Νοµό εφαρµόζονται σήµερα τα προγράµµατα εξάλειψης της Βρουκέλλωσης,
Μελιταίου
Πυρετού,
Εχινοκοκκίασης, Λεισµανίασης, Τοξοκαρίασης, Λύσσας,
Ψευδολύσσας κ.λ.π.
Ολα αυτά πραγµατοποιούνται από την κτηνιατρική υπηρεσία που λειτουργεί
σύµφωνα µε τον Οργανισµό του Υπουργείου Γεωργίας Π.∆. 402/88, τις υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση των και τις οδηγίες και κανονοσµούς
της Ενωµένης Ευρώπης οι οποίες καθηµερινά ενσωµατώνονται στο Ελληνικό
δίκαιο που εναρµονίζεται µε το Κοινοτικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η κτηνιατρική
υπηρεσία είναι εργαλείο της εφηρµοσµένης κτηνιατρικής
επιστήµης,
µιάς
επιστήµης που εξελίσσεται ραγδαία µε ευρύτατο φάσµα
εφαρµογής και µε τεράστια ζήτηση που
προκύπτει από τα εντεινόµενα
προβλήµατα διατροφής, περιβάλλοντος και υγείας.
Στο Νοµό Σερρών το οργανόγραµµα της κτηνιατρικής υπηρεσίας είναι το αυτό εδώ
και 20 χρόνια, το προσωπικό µειώθηκε, η εξειδίκευση µόλις φέτος άρχισε δειλά
και έχουν σταλεί πέντε κτηνίατροι για ειδικότητες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, τα υλικοτεχνικά µέσα δεν είναι αυτά που απαιτούν οι καιροί..
Για να µπορούµε να ανταπεξέλθουµε στις ανάγκες των καιρών ώστε να
προστατεύουµε το ζωικό και ανθρώπινο πληθυσµό του νοµού µας προτείνουµε
την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ανάγκες και αλλαγές που έχουν
προκύψει, τόσο στο ζωικό κεφάλαιο του νοµού, όσο και στη διακίνηση,
µεταποίηση και συντήρηση των τροφίµων.
1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ
Το ζωικό κεφάλαιο του ΝΟµού έχει µειωθεί σε αριθµό κεφαλών ζώων, έχουν
όµως αυξηθεί τα παραγόµενα προιόντα κατά κεφαλή ζώου και έχει περιέλθει σε λίγες
εκτροφές.
Το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί και η τηλεφωνία υπάρχει σε καθε σπίτι και στάβλο.
Η ύπαρξη δέκα τεσσάρων (14) αγροτικών κτηνιατρείων στο νοµό που κάποτε
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες εκείνης της εποχής σήµερα είναι παρωχηµένα και
ζηµιωγόνα.
Εχοντας υπόψη τις παραπάνω ανάγκες όπως αυτές διαµορφώθηκαν σήµερα και
τις διαφαινόµενες για τα επόµενα χρόνια, τις προτάσεις της υπηρεσίας κατά
καιρούς και των συνδικαλιστικών οργάνων προτείνουµε σήµερα τα παρακάτω.
- Να συγχωνευθούν τα αγροτικά κτηνιατρεία και να παραµείνουν τα παρακάτω:
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Ροδόπολης
Σιδηροκάστρου
Ν. Ζίχνης
Νιγρίτας
Ηράκλειας και
Σερρών
Η συγχώνευση αυτή αφού προγµατοποιηθεί θα επιφέρει µείωση του λειτουργικού
κόστους των αγροτικών κτηνιατρείων κατά 40% Τηλέφωνα, καύσιµα, ενοίκια, έξοδα
συντήρησης, µείωση της γραφικής δουλειάς κατά 30%.
Αξιοποίηση του βοηθητικού προσωπικού, όπου υπάρχει στα υπό κατάργηση Α.Κ.
και υποαπασχολείται., αύξηση της
αποδοτικότητας
του
επιστηµονικού
προσωπικού µε καταµερισµό
εργασίας και την πλήρη σε µια εργασία και
απασχόληση κατά ηµέρα ή εβδοµάδα.
∆υνατότητα εξειδίκευσης στα αντικείµενα µε κυρίαρχο όγκο δουλειάς κάθε
περιοχής.
Η κατάργηση απαιτεί υπουργική απόφαση και ορισµό περιοχής δικαιοδοσίας του
καθενός, Νοµαρχιακή απόφαση.
Η περιοχή δικαιοδοσίας του κάθε Α.Κ. θα γίνει σύµφωνα µε την τηλεφωνική και
οδική εξυπηρέτηση.
2) Σ Φ Α Γ Ε Ι Α
Στον Νοµό Σερρών υπάρχουν και λειτουργούν (6) έξι σφαγεία ευρείας
κατανάλωσης που έχουν την δυνατότητα να σφάζουν για όλη την Ελλαδική
επικράτεια και ένα εξ αυτών η ΚΡΕΣΕΡ για όλη την Ε.Ε. και τρίτες Χώρες.
Παράλληλα λειτουργούν και (13) δέκα τρία στέγαστρα σφαγής ανά τον Νοµό.
Το σύνολο των παραπάνω σφαγείων και στεγάστρων δεν πληρούν ούτε τους
στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, παράγουν σφάγια υποβαθµισµένα
µικρού
χρόνου συντήρησης,
επιβαρυµένα µικροβιολογικά και πολλές φορές µη επαρκώς
εξετασθέντα.
Είναι ανεπίδεκτα βελτίωσης, έχουν περικλεισθεί µέσα στα πολεοδοµικά σχέδια,
δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου των λυµάτων τους, έχουν καταλήξει να είναι
επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Την άµεση άρση λειτουργίας των σφαγείων της Ηράκλειας και Νιγρίτας. Των
στεγάστρων
Πεντάπολης,
Ν.
Πετριτσίου, Στρυµονικού, Μαυροθάλασσας,
Καρπερής, ∆ραβίσκου και Αγίου Πνεύµατος.
Τα στέγαστρα Αλιστράτης και Παλαιοκώµης µπορούν να λειτουργήσουν µέχρι
την λειτουργία του σφαγείου Ν. Ζίχνης το οποίο χρηµατοδοτήθηκε και αρχίζει η
ανέγερσή του.
Αµεση βελτίωση των σφαγείων Σιδηροκάστρου και Ν. Σκοπού και µε κάθε µέσο και
τρόπο αξιοποίηση του σφαγείου της ΚΡΕΣΕΡ που έχει τεράστιες δυνατότητες
παραγωγής υγιεινών σφάγειων, αξιοποίηση των υποπροιόντων και εξυγίανσης των
λυµάτων.
Η άµεση άρση λειτουργίας των προτεινοµένων σφαγείων και στεγάστρων θα
επιφέρει βελτίωση των σφάγιων, µικρότερο κόστος ελέγχου,
πληρέστερο
υγειονοµικό,
κτηνιατρικό και οικονοµοτεχνικό έλεγχο της διακίνησης του κρέατος,
καλύτερη διασφάλιση του παραγωγού.
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Σίγουρα θα διαφυλάξει το περιβάλλον µε την µικρότερη διασπορά µη ελεγχοµένων
λυµάτων και
την
διασπορά ζωονόσων και ζωοαθρωπονόσων µε άµεσες
επιπτώσεις στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας.
Θα υπάρξουν αντιδράσεις από κοινοτάρχες και κρεοπώλες γιατί θα θιγούν κακώς
ενοούµενα συµφέροντα.
3) Γ Α Λ Α
ΥΓΙΕΙΝΗ - ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Το παραγόµενο γάλα στο Νοµό Σερρών δεν µπορούµε να πούµε πως πληρεί τα
διεθνή στάνταρ από πλευράς υγιεινής.
Σε εφαρµογή των οδηγιών της ΕΟΚ 46 και 47/92 έρχισε από το 1993
µε
συγκεκριµένο
πρόγραµµα
έλεγχος
υγειονοµικός κτηνιατρικός
του
παραγοµένου γάλακτος σε όλες τις κτηνοτροφικές µονάδες στην διακίνηση του και
στα εργοστάσια εργαστήρια παραλαβής όπως και των παραγοµένων προιόντων
από αυτά.
Το πρόγραµµα θα συνεχισθεί και τα επόµενα χρόνια µε στόχο την βελτίωση του
όπως και των παραγοµένων προιόντων.
Το σύνολο του παραγοµένου γάλακτός αγοράζεται από εργοστάσια µεταποίησης,
προψύχεται-παστεριώνεται και διακινείται εκτός Νοµού για να επιστρέψει έτοιµο
για κατανάλωση σαν παστεριωµένο ή µε την µορφή διαφόρων προιόντων.
Στο Νοµό υπάρχουν (6) έξι τυροκοµεία τα οποία παράγουν λευκό τυρί και τυρί
φέτα, συνολικής δυναµικότητας 2000 τόνων περίπου, µε παραγωγή 1200 τόνους.
∆ύο (2) εργοστάσια, το ένα εκτός από τυρί παράγει και παστεριωµένο γάλα όπως και
διάφορα άλλα προιόντα και το άλλο κύρια παρασκευάζει παγωτά και γιαούρτι.
Επίσης υπάρχουν λίγα εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης.
Είναι λοιπόν ολοφάνερο πως δεν υφίσταται στο Νοµό η υποδοµή για
την
καλύτερη αξιοποίηση µέσω της µεταποίησης του παραγόµενου γάλακτος. Το
λευκό τυρί και η φέτα είναι ίσως τα προιόντα µεταποίησης που δίνουν το λιγότερο
κέρδος.
Ο τοµέας είναι ανοιχτός, τα προιόντα που µπορούν να παραχθούν πάρα πολλά, οι
θέσεις εργασίας πολλές, οι επενδύσεις επωφελείς και η αξιοποίηση του γάλακτος
πληρέστερη.
4) Π Τ Η Ν Ο Τ Ρ Φ Ε Ι Α
α) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΓΩΝ
Στον Νοµό αυτή τη στιγµή υπάρχουν έξι (6) ωοσκοπικά κέντρα µε δυνατότητα
ωοσκόπησης 70.000 αυγών την ώρα όπως και τυποποίησης.
Τα παραπάνω κέντρα µε πολύ καλές προδιαγραφές µένουν σε αχρηστία µε
αποτέλεσµα ο καταναλωτής να
αγοράζει αυγά απροσδιορίστου χρόνου
συντήρησης.
Προτείνουµε την άµεση έκδοση αγορανοµικής διάταξης σε εφαρµογή του Π.∆.
851/80 και των κανονισµών 1907/90, 1274/91 και 2221/92 της Ε.Ε.
Η ωοσκόπηση και τυποποίηση διασφαλίζει τον
καταναλωτή, αυξάνει την
κατανάλωση και ουσιαστικά βοηθά τον παραγωγό στην καλύτερη διάθεση του
προιόντος του.
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Η επιβάρυνση του κόστους ωοσκόπησης και τυποποίησης µπαίνει στην τιµή, είναι
ελάχιστη, από 0,95 µέχρι 1 δραχµή αλλά θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση
κατανάλωσης µέσα από την εµπιστοσύνη του καταναλωτή.
β) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Το παραγόµενο ορνίθιο κρέας συνήθως πωλείται σαν ολόκληρο κοτόπουλο και
µέρος τεµαχίζεται και τυποποιείται..
Υπάρχουν δύο εργαστήρια τεµαχισµού και τυποποίησης, είναι ένας ορίζοντας
ανοικτός στις επενδύσεις µε µέλλον µιά και σε όλες τις Χωρες έχει προχωρήσει και
τα τυποποιηµένα προιόντα ορνίθιου κρέατος καθηµερινά καταλαµβάνουν αξιόλογο
ποσοστό στην αγορά.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Τα παραγόµενα προιόντα, η ζήτηση τους, η επάρκεια ζωοτροφών, οι αποστάσεις
των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µεταξύ τους, το εκκολαπτήριο και η εµπειρία
των
παραγωγών
αφήνουν
πολλές ελπίδες παραπέρα
ανάπτυξης
της
πτηνοτροφίας στο Νοµό µε την προυπόθεση βελτίωσης των εγκαταστάσεων
παραγωγής και τη µεγένθυση των µονάδων που έχει άµεση επίπτωση στην τιµή
κόστους.
5. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
Α) ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ
Στο Νοµό υπάρχουν και µεταποιούν κρέας σε αλλαντικά οκτώ (8) βιοµηχανίες και
βιοτεχνίες µε δυνατότητα παραγωγής 2.800 τόνων αλλαντικών ετησίως.
Τα παραγόµενα αλλαντικά από παραδοσιακά µέχρι πολύ µοντέρνα είναι καλής
ποιότητας και προδιαγραφών. Πωλούνται σε όλη την Ελλάδα και εξάγονται στο
εξωτερικό (Ε.Ε.) και τρίτες χωρες σε µικρό ποσοστό.
Οι εγκαταστάσεις είναι από παραδοσιακές µέχρι πολύ νέας τεχνολογίας.
Το σύνολο όµως των βιοµηχανιών και των βιοτεχνιών παράγει ποσοστό µόνο από
την δυναµικότητα που έχει.
Με τα µέχρι σήµερα κρατούντα στην εµπορία ο Νοµός µπορεί να θεωρηθεί
κορεσµένος σε επενδύσεις ιδρύσεως νέων βιοµηχανιών πλήν των επενδύσεων
βελτίωσης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.
β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Υπάρχουν και λειτουργούν (4) τέσσερα εργαστήρια τυποποίησης κρέατος µε
ελάχιστη παραγωγή προιόντων από αυτά που καταναλίσκει ο Νοµός χωρίς να
λάβουµε υπόψη την δυνατότητα εξαγωγής σε άλλους Νοµούς και στο εξωτερικό.
Τα τυποποιηµένα προιόντα καθηµερινά καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος της αγοράς
και εισέρχονται στο σπίτι.
Ο τοµέας είναι ανοιχτός σε επενδύσεις µε προοπτική, η διερεύνηση της αγοράς
πιστεύουµε πως θα πείσει τους υποψήφιους επενδυτές.
6. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
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Στο Νοµό Σερρών υπάρχουν 22.000 περίπου κυψέλες µε παραγωγή 220 τόνων
µελιού ετησίως.
Η παραγωγή κυµαίνεται περίπου στα δέκα κιλά ανα κυψέλη. Υπάρχουν
δυνατότητες διπλασιασµού της παραγωγής αυτής αν πραγµατοποιηθούν δύο
βασικά προγράµµατα τα
οποία έχει
προτείνει
από χρόνια ο Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Ν. Σερρών. Τα
προγράµµατα αυτά είναι τα παρακάτω:
1.

Εµβολιασµός των πευκοδασών µε τον εργάτη MARCHALINA
HELLENICA.
Αυτό το πρόγραµµα το ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια από µόνοι τους οι
µελισσοκόµοι µεταφέροντας εργάτη από τη Θάσο και την Χαλκιδική.
Σήµερα ένα µέρος των πευκοδασών είναι εµβολιασµένα και τα ευεργετικά
αποτελέσµατα είναι εµφανή σε όλους τους µελισσοκόµους.
Το 1993 ο Συνεταιρισµός µας χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας µε το
ποσό των 5 εκατοµµυρίων δρχ. Στο Νοµό µας υπάρχουν περίπου 70.000
στέµµατα πευκοδασών διάσπαρτα σε πολλά σηµεία. Από αυτό ελάχιστα είναι
εµβολιασµένα και κυρίως γύρω από την πόλη των Σερρών. Σαν αποτέλεσµα
αυτού του γεγονότος έχουµε τη συσσώρευση όλων των µελισσοσµηνών την περίοδο
της µελιτοφορίας του πεύκου στην περιοχή αυτή και όπως είναι φυσικό µειώνεται
η παραγωγή λόγω υπερπληθώρας µελισσοσµηνών.
Επιδίωξή µας είναι να εµβολιασθούν όσο δυνατόν περισσότερα πευκοδάση, ώστε
και οι µελισσοκόµοι της περιφέρειας να µην επιβαρύνονται µε έξοδα για τις
µεταφορές-επιθεωρήσεις-τρύγους κλπ αλλά και να υπάρξει αποσυµφόρηση για
την αύξηση της παραγωγής κατά κυψέλη.
Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραµµα
υπολογίζολυµε ότι θα είναι της τάξης των 100 εκατοµµυρίων δρχ.
Σηµειώνουµε ότι αρκετοί µελισσσοκόµοι νου Νοµού Σερρών εκµεταλεύονταν τα
πευκοδάση της Θάσου και της Χαλκιδικής αλλά µετά τις εκτεταµένες πυρκαγιές τα
τελευταία χρόνια τα
πευκοδάση των πρειοχών αυτών έχουν µειωθεί αρκετά µε συνέπεια να µην µπορούν
να εξυπηρετήσουν τους ντόπιους µελισσοκόµους και κατά συνέπεια και τους
ξένους. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος αυτού θα µπορέσουµε να
εξυπηρετήσουµε τους µελισσοκόµους των περιοχών αυτών.
2) Μελισσοκοµικός δρυµός
∆ενδροφυτεύσεις κατά µήκος του ποταµού Στρυµώνα και άλλων χειµάρρων του
Ν. Σερρών. Υπάρχουν δηµόσιες εκτάσεις εκατέρωθεν του ποταµού Στρυµώνα
που φυτεύονται συνήθως µε λεύκες για την παραγωγή ξυλείας.
Πρότασή µας είναι να φυτευτούν µε µελισσοκοµικά δένδρα από τα οποία εκτός από
την ξυλεία θα έχουµε όφελος σε µέλι πολλαπλασία της αξίας της ξυλείας.
Τα είδη των δένδρων και η διάταξη αυτών στο χώρο θα γίνει από οµάδα
εµπειρογνωµώνων που θα µελετήσει ποιά είδη ευδοκιµούν, ώστε να έχουµε
ανθοφορία όλο το δύσκολο χρονικό διάστηµα του καλοκαιριού.
Η έκταση αυτή υπολογίζουµε ότι ανέρχεται σε 3.000 στρέµµατα περίπου.
Σηµειώνουµε ότι εκτός από την αύξηση της παραγωγής µελισσοκοµικών
παοιόντων, η µέλισσα είναι το κύριο έντοµο το οποίο συντελεί τα µέγιστα στην
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χρόνο και κατα συνέπεια στην

7) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών, ύστερα από την ένταξή των κτηνιατρικών
ιδρυµάτων της Θεσσαλονίκης στο ΕΘΙΑΓΕ, είναι σήµερα το µοναδικό κτηνιατρικό
εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας στο χώρο της Περιφέρειας της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Το προσωπικό του εργαστηρίου σήµερα περιλαµβάνει 4 κτηνιάτρους, 3
παρασκευάστριες, 1 συντηρητή πειραµατοζώων και 1 διοικητικό υπάλληλο, ενώ ο
εξοπλισµός που διαθέτει αναβαθµίζεται
συνεχώς
µε
την
προµήθεια
σύγχρονων εργαστηριακών συσκευών.
Σήµερα το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρων καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής του
σε ότι αφορά την εργαστηριακή διάγνωση των λοιµωδών νοσηµάτων των ζώων
καθώς και την µικροβιολογική εξέταση των τροφίµων ζωικής προέλευσης (γάλα,
κρέας, προιόντα µε βάση το γάλα ή το κρέας) και ύστερα από µετεκπαίδευση των
κτηνιάτρων του θα µπορεί να εφαρµόζει µεθόδους για την ανίχνευση καταλοίπων
τοξικών ουσιών στα τρόφιµα.
Με τις εξετάσεις που γίνονται το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών συµβάλλει
εκτός από την προστασία της κτηνοτροφίας και της δηµόσιας υγείας, στην ποιοτική
αναβάθµιση των τροφίµων ζωικής προέλευσης που παράγονται στο Νοµό Σερρών
και στην προστασία της εντόπιας παραγωγής από παρόµοια προιόντα που
εισάγονται και διατίθενται στη χώρα µας.
Για τους παράνω λόγους επιβάλλεται να συνεχισθεί η προσπάθεια εξοπλισµού του
εργαστηρίου και η στελέχωσή του µε το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.
Επειδή η σηµερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας
επιβάλλει
την
συνεργασία
επιστηµπόνων διαφόρων ειδικοτήτων, θα πρέπει το προσωπικό του Κτηνιατρικού
Εργαστηρίου να αντιπροσωπεύει περισσότερες ειδικότητες.
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AΛ Ι Ε Ι Α
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΗΗ ΤΗΣ
Υ∆ΑΤΙΝΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ο Ν. Σερρών µε 192.000 πληθυσµό και 3.837 km2 έκταση,
-τη λίµνη Κερκίνη έκτασης 80.000 στρ, βάθους 3-8 µ.
-τους ποταµούς Στρυµώνα και Αγγίτη
-τις πηγές µε σταθερή ετήσια παροχή µεγαλύτερη από 10m3/sec -τον υψηλό
υδροφόρο ορίζοντα
-τον Στρυµωνικό Κόλπο
θεωρείται από τους πιο πλούσιους νοµούς σε υδάτινο δυναµικό, παρέχοντας
άριστες προυποθέσεις για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
- 3 οστρακοκαλλιέργειες (60 στρεµ. & δυναµ. 1200 τον.)
- 11 ιχθυοκαλλιέργειες (γλυκού νερού) από τις οποίες:
α) 5 µονάδες κυπρινοκαλ/γειας
β) 5 µονάδες πεστροφοκαλ/γειας µε συνολ. δυναµ. 160
τον/ετησίως.
γ) 1 µονάδα χελοκαλ/γιας "κλειστού κυκλώµατος" δυνατ.20 τον
- 1 µονάδα µεταποίησης πέστροφας (καπνιστή) δυναµ. 100 τον.
- 1 µονάδα χελοκαλ/γειας "κλειστού κυκλώµατος" δυναµ. 150
τον/έτ. υπό κατασκευή (εγκρίθηκε από ΕΟΚ καν. 4028/86)
- 1 Θυννείο στον Στρυµωνικό Κόλπο.
Μεγάλο το ενδιαφέρον των κατοίκων του νοµού µας για υδατοκαλ/γειες.
Η παραγωγή πέστροφας και κυπρίνου δεν καλύπτουν τις ανάγκες κατανάλωσης
τους νοµού µας και εισάγουµε µεγάλες ποσότητες κυπρίνου από γειτονικές χώρες.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
- Παράκτιας αλιείας 13
- Εσωτερικών υδάτων (Λ. Κερκίνη) 153
- Ερασιτεχνικά 361
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Αλ/κός Συν/σµός Λιθοτόπου
2. Αλ/κός Συν/σµός Κερκίνης
3. Αλ/κός Συν/σµός Λιµνοχωρίου
4. Αλ/κός Συν/σµός Χρυσοχωράφων
5. Σωµατείο Παρακτίων Επαγγελµατιών Αλιέων Ν. Κερδυλλίων.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ

1991
70 ΤΟΝ
340
410

1992
65 ΤΟΝ
222
287
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1993
12 ΤΟΝ
269
281
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΗΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
1. Αξιοποίηση των πηγών του Αγκίστρου, καθώς και άλλων µικροτέρωνµ
πηγών που υπάρχουν στο νοµό (Πλατανάκια, Καστανούσα κ.λ.π.) για την
παραπέρα ανάπτυξη της πεστροφοκαλ/γειας και καλλιέργειας σολωµου.
2.
Αξιοποίηση, όπου υπάρχουν ακατάλληλων για γεωργική
εκµετάλευση εκτάσεων για τη δηµιουργία µικρών ιχθυοτροφείων.
3. Ν µελετηθεί το θέµα των ανοδικών χελιών στις εκβολές του Στρυµώνα για να
λυθεί το πρόβληµα ανεύρεσης γόνου χελιών για τις λελοκαλ/γειες.
4. Προστασία του Στρυµονικού Κόλπου από την παράνοµη αλιεία. Αποτελεσµατική
λύση θα είναι η µίσθωση θαλάσσιου χώρου για ιχθυοκαλ/γειες-οστρακοκαλ/γειες
µε διπλά ωφέλη. Αφ' ενός αύξηση αλιευτικού πλούτου µε τις καλ/γειες και αφ'
ετέρου προστασία και αύξηση υπαρχόντων ιχθυαποθεµάτων.
5.
Στη θέση των αυθαίρετων παραγκών στις εκβολές του Στρυµώνα, των
παράκτιων επαγγελµατιών ψαράδων,
που πρόκειται να κατεδαφισθούν, να
κατασκευασθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις.
6. Μόνιµο πρόβληµα των ψαράδων της περιοχής είναι η διάνοιξη διαύλου για τη
σύνδεση του Στρυµώνα µε τη Θάλασσα.
7.
Να ολακληρωθεί το έργο του λιµανιού Αµφίπολης
ελιµενισµό των αλιευτικών σκαφών όλης της περιοχής.

για

τον ασφαλή

8. Να ερευνηθεί το θέµα για το πεέρασµα του χελιού από τον Στρυµώνα στη λίµη
Κερκίνη µε την κατασκευή κατάλληλου διαύλου.
9.
Να κατασκευαστούν λιµενοβραχίονες (λιµενίσκοι) για την προστασία των
βαρκών και µια µικρή ιχθυόσκαλα για την καλύτερη οργάνωση της εµπορίας
αλιευµάτων.
10. σύµφωνα µε το Ν. 1740/87 η φύλαξη των εσωτερικών υδάτων γίνεται από τις
κατά τόπους Αστυνοµικές αρχές. Η φύλαξη των εσωτερικών υδάτων του νοµού
(λίµνη,
ποτάµια, κανάλια) από αστυνοµικά όργανα είναι δύσκολη και
αναποτελεσµατική. Για το λόγο αυτό προτείνουµε τον διορισµό προσωπικού
που θα ασχολείται µε την φύλαξη ιδιαίτερα της Λίµνης Κερκίνης.
11. Κατασκευή οργανωµένης ιχθυόσκαλας στο Λιµάνι της Αµφίπολης καθώς και
Κέντρυ Αποστολής αλιευτικών προιόντων.
12. Πρόγραµµα αξιοποίησης των θερµών µεταλλικών νερών για ιχρυοκαλλιέργειες.
13. Τουριστική αξιοποίηση της Λ. Κερκίνης
α) Ξενοδοχειακές εγκατ/σεις για εξυπηρέτηση των ερευνητών και φυσιολατρών.
β) κατασκεύη τουριστικού περιπτέρου µε αναψυκτήριο και τουριστικά έντυπα
µε τη "ζωή" της λίµνης και την προστασία της.
γ) ∆ιάθεση ενός πλοιαρίου για την ξενάγηση των επισκεπτών στην
λίµνη.
14. Σύνταξη µελέτης για τα αίτια διατάραξης βιολογικής ισορροπίας (εξαφάνηση
των χελιών από τη λίµνη) και κατασκευή διαύλου για το πέρασµα των χελιών από τον
ποταµό Στρυµώνα στη λίµνη Κερκίνη (αυτό προτάθηκε στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" του Κ.Π.Σ.).
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AΛΙΕΙΑ-Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Η αλιεία στη χώρα µας βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, κι' αυτό παρά το
γεγονός ότι διαθέτει µια ακτογραµµή 15000 χιλ., αναρίθµιτους κολπίσκους, µεγάλες
εκτάσεις λιµνοθαλασσών και λιµνών και ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες για την
διαβίωση των ψαριών. Η αλιευτική παραγωγή σήµερα ανέρχεται στις 110.000 τ.
ετησίως, µια παραγωγή εντελώς ενεπαρκή, αφού η χώρα µας είναι υποχρεωµένη
για την κάλυψη των αναγκών της σε αλιεύµατα να εισάγει περίπου 30-35% επί
της ετήσιας παραγωγής.
Το έλλειµα αυτό (πεισσότερο από 10 δισ. δρχ) συνεχώς αυξάνει, αφού η ετήσια
κατά
κεφαλή
κατανάλωση
σε αλιεύµατα τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν
διπλασιάστηκε για να φτάσει σήµερα στα 16-17 κιλά. Τις διαρκώς αυξανόµενες
ανάγκες σε αλιεύµατα είναι σε θέση να καλύψει η αλιεία µας σήµερα, αξιοποιόντας
όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν η σύγχρονη τεχνολογία και επιδοτήσεις
κατά κύριο λόγο της Ε.Ο.Κ. και οι Εθνικές.
Στην όλη προσπάθεια ανάπτυξης της αλιείας-υδατοκαλλιεργειών ο Ν. Σερρών έχει
τη δική του θέση και µερτικό. Στο νοµό µας υπάρχουν δύο αλιευτικά κέντρα, αυτό
του Στρυµονικού κόλπου και της λίµνης Κερκίνης και ορισµένες µονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας.
Ας τα πάρουµε ένα-ένα για να δούµε πως έχουν τα πράγµατα αναλυτικά.
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Ο Στρυµονικός κόλπος και πιό συγκεκριµένα το κοµµάτι των 10 χµ. που αντιστοιχεί
στο νοµό µας, είναι ο χώρος όπου εκβάλει ο ποταµός Στρυµώνας και αυτό από
µόνο του µιλάει ότι πρόκειται για ένα πλούσιο ψαρότοπο, όπου αναπαράγωνται
και διαβιώνουν πολλά είδη ψαριών και ιδιαίτερα ορισµένα είδη ευρίαλων ψαριών
µεγάλης εµπορικής αξίας, όπως το λαυράκι, η τσιπούρα, η γλώσσα.
Λέω
πλούσιος ψαρότοπος γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι, έτσι τουλάχιστον ήταν
παλαιότερα κατά τα λεγόµενα των ψαράδων (γιατί στοιχεία δεν υπάρχουν).
∆υστυχώς σήµερα επικρατεί άλλη κατάσταση. Ο ιχθυοπληθυσµός των ψαριών που
ανφέρθηκαν παραπάνω έχει µειωθεί σηµαντικά. Φυσικά αυτά που ακούγονται περι
εξαφάνισης
των ειδών αυτών είναι υπερβολές. Κάτι τέτοιο δύσκολα θα
µπορούσε να συµβεί σε ένα θαλάσσιο χώρο, όπου όπως έδειξαν οι πρόσφατες
αναλύσεις, τα ωερά του είναι απαλαγµένα από ρύπανση. Αλλά αν τα νερά είναι
απαλλαγµένα από ρύπανση, καθηµερινό είναι το πρόβληµα της παράνοµης
αλιείας, βασικά από τα γρι-γρί ηµέρας, που σκουπίζουν κυριολεκτικά την
περιοχή των εκβολών του Στρυµόνα και προκαλούν ανυπολόγιστες ζηµιές στο γόνο
των ψαριών.
Στο Στρυµονικό κόλπο µε κέντρο τα Ν. Κερδύλια, υπάρχουν 20 αλιευτικά
επαγγελµατικά σκάφη κατοίκων του Ν. Σερρών. Τα σκάφη αυτά ανήκουν στην
κατηγορία της παράκτιας αλιείας µε µοναδικά τους αλιευτικά εργαλεία τα δίχτυα και
τα παραγάδια µε τα οποία αλιεύουν περίπου 50-60 τ. ψάρια ετησίως.
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Είναι το σηµαντικότερο αλιευτικό κέντρο του νοµού και το πλουσιότερο ίσως
αλιευτικό κέντρο Εσωτερικών Υδάτων στην Ελλάδα, µε παραγωγή πάνω από
500 τ. ετησίως. Στη λίµνη ασχολούνται µε την αλιεία περισσότεροι από 200
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ψαράδες, ενα µέρος απ' αυτούς αποκλειστικά, ενώ οι υπολοιποι συµπληρώνουν το
γεωργικό τους εισόδηµα ψαρεύοντας.
Η λίµνη είναι πολύ
σηµαντικός
υγροβιότοπος που συµπεριλαµβάνεται στη
σύµβαση Ramsar και η οριοθέτηση της από το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Η Κερκίνη από υδρολογικής πλευράς παρουσιάζει µια µοναδικότητα. Σ'
αυτήν εισβάλει και διαρέει µέσα απ' αυτή ο Στρυµόνας. Το ρύµα που δηµιουργείται
σε όλα τα στρώµατα από τη ροή του ποταµού, οι φερτές ουσίες που κουβαλάει το
ποτάµι, σε συνδιασµό µε το σχετικά µικρό βάθος στη µεγαλύτερη έκταση της κάνει
τη λίµνη εξαιρετικά εύτροφη
και πλούσια σε
ιχθυαποθέµατα.
Μια παραγωγικότητα 20 χιλ. ανά στρέµµα υδάτινη επιφάνεια είναι µέσα στις
δυνατότητες της. Για να υπάρχει ισορροπία του ιχθυοπληθυσµού στη λίµνη των
80.000 στρ., η αλιευόµενη ποσότητα πρέπει να ανέρχεται στα 1/2-2/3 της
παραγώµενης ιχθυοµάζας.
Οι αριθµοί αυτοί µας δείχνουν ότι η αλιευτική
παραγωγή της λίµνης µπορεί να κυµαίνεται στους 800-1000 τ. ετησίως, χωρίς να
στερηθούν την τροφή τους οι υπόλοιποι οργανισµοί που τρέφονται µε ψάρια.
Από αλιευτικής πλευράς όµως η λίµνη παρουσιάζει αρκετά και σηµαντικά
προβλήµατα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε µείωση µέχρι εξαφάνιση του
ιχθυοπληθυσµού ορισµένων ειδών ψαριών όπως είναι το χέλι, η τούρνα, ο
γουλιανός, η πέρκα, το γλήνι. Ολα τα παραπάνω είδη (εκτός από το γλήνι) είναι
αρπακτικά σαρκοφάγα, δηλαδή καταναλωτές κορυφής. Η εξαφάνιση των ειδών
αυτών είχε σαν αποτέλεσµα την αντίστοιχη αύξηση του πληθυσµού άλλων είδών από
τα οποία άλλα προυπήρχαν στη λίµνη όπως (Rutilus) το τσιρώνι, (Alburius) η σίρκα,
ενώ άλλα όπως το είδος Lepomis gibbosus (ηλιόψαρο) εµφανίστηκε τελευταία και
αυξήθηκε υπερβολικά. Ολα τα παραπάνω είδη που έχουν ελάχιστη ή καµία
εµπορική αξία είναι ανταγωνιστές στη διατροφή του κυπρίνου που στη λίµνη
Κερκίνη είναι το σηµαντικότερο είδος. Σήµερα η λίµνη βρίθει από τα παραπάνω
ευτελή είδη ψαριών στη θέση των εξαφανισθέντων πούτιµων εµπορικά ειδών.
Η διαταραχή της βιολογικής ισορροπίας του ιχθυοπληθυσµού της λίµνης οφείλεται
σε αίτια που δεν έχουν διαπιστωθεί επιστηµονικά. ∆ική µας εκτίµηση είναι ότι αυτό
οφείλεται µάλον σε ανθρώπινη παρέµβαση (διάφορα έργα) και ότι µε την
σταθεροποίηση της στάθµης του νερού µετά την ανύψωση των αναχωµάτων, οι
συνθήκες ίσως έχουν βελτιωθεί, ώστε να µην υφίστανται πλέον τα αίτια που
προκάλεσαν την εξαφάνιση των ειδών που αναφέραµε. Ηδη έχει γίνει µερικός
δοκιµαστικός εµπλουτισµός µε το είδος Perca tluviatilis και το αποτέλεσµα δείχνει να
επαληθεύεται η εκτίµηση αυτή και ότι µπορεί και πρέπει να γίνει εµπλουτισµός
της λίµνης µε τα είδη που εξαφανίστηκαν.
Αν όµως η ανύψωση των αναχωµάτων φαίνεται να βελτίωσε τις υδροβιολογικές
συνθήκες στη λίµνη, δηµιούργησε άλλο πρόβληµα. Οταν υπάρχει τρικυµία οι βάρκες
και ο αλιευτικός εξοπλισµός καταστρέφονται χτυπόντας στους ογκόλιθους των
αναχωµάτων. Είναι επιτακτική ανάγκη η κατασκευή λιµενοβραχιώνων όπου να
λιµενίζουν οι βάρκες για να προστατεύεται η περιουσία των ψαράδων, καθώς και η
κατασκευή µικρού αλιευτικού σταθµού για την καλύτερη οργάνωση του
ιχθυεµπορίου. Τέλος πρέπει να αναφέρουµε τις καταστροφικές συνέπειες κάθε
µορφής παράνοµης αλιείας στη λίµνη, αλλά και να επισηµάνουµε ότι η παράνοµη
αλιεία διαρκώς µειώνεται και ας ελπίσουµε ότι θα εξαληφθεί εντελώς.
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ο Νοµός µας µπορεί να θεωρηθεί πλούσιος σε υδάτινο δυναµικό. Η λίµνη, τα
ποτάµια Στρυµόνας και Αγγίτης, το εκτεταµένο δίκτυο καναλιών, οι πηγές µε σταθεή
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ετήσια παροχή πάνω απο 10 κυβικά ανά δευτερόλεπτο, ο υψηλός υδροφόρος
ορίζοντας, ο Στρυµονικός κόλπος, όλα αυτά αποτελούν προυποθέσεις για την
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στο νοµό µας, που σήµερα βρίσκονται πολύ
κάτω από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι µορφολογικές, υδρολογικές και
κλιµατολογικές συνθήκες του.
Στο νοµό υπάρχουν πέντε µονάδες πεστροφοκαλλιέργειας µε συνολική
δυναµικότητα 165 τ. Η πραγµατική παραγωγή όµως κυµαίνεται στους 70-75 τ.
συνολικά. Βασική αιτία για την χαµηλή αυτή παραγώγή είναι το πρόβληµα της
διάθεσης της πέστροφας στην αγορά, παρά την πολύ χαµηλή τιµή πώλησης, αλλά το
σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής. Οτι αυτό το τόσο πολύτιµο από διαιτητικής
πλευράς ψάρι, που στο εξωτερικό θεωρείτε είδος πολυτελείας, είναι τόσο
παρεξηγηµένο στη χώρα µας οφείλεται στο γεγονός ότι το καταναλωτικό κοινό
αγνοεί την αξία της πέστροφας.
Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 2,5 χιλ. τόννοι πέστροφας, οι δυνατότητες όµως
είναι πολύ µεγαλύτερες, αρκεί να βρεθεί λύση στο πρόβληµα της διάθεσης. Μια
καλή λύση είναι η δηµιουργία µονάδων µεταποίησης της πέστροφας σε καπνιστή.
Το προιόν αυτό είναι περιζήτητο στην εξωτερική αγορά και σε τιµή πενταπλάσια
από αυτή της νωπής πέστροφας. Μια τέτοια µονάδα που έχει ενταχθεί στο Ν.
1262/82 πρόκειται να ιδρυθεί στο νοµό µας.
Ενώ η πέστροφα είναι προβληµατική στην εµπορία της, ένα άλλο ψάρι ο κυπρίνος ή
γριβάδι όπως είναι πιο γνωστό, είναι από τα βασικά είδη ψαριών στις προτηµήσεις
των καταναλωτών της Βόρειας Ελλάδας. Για την κάλυψη των αναγκών της σε
γριβάδι η χώρα µας εισάγει από τις γειτονικές χώρες 500 τ. περίπου ετησίως.
Εδύ και τρία χρόνια άρχισε η κατασκευή ενός κυπρινοτροφείου στο Ν. Πετρίτσι
έκτασης 230 στρ. και δυναµικότητας 80 τ. που όµως ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί
µε αποτέλεσµα να υπολειτουργεί.. Σύντοµα πρόκειται να ιδρυθούν άλλες δύο
µικρές µονάδες κυπρινοκαλλιέργειας 15 και 20 στρ. Τα περιθώρια όµως
ανάπτυξης της καλλιέργειας αυτής είναι πολύ µεγαλύτερα.
Τελευταία το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει στραφεί στην χελοκαλλιέργεια. Στο
νοµό µας πρόκειται να εγκατασταθούν δύο µονάδες χελοκαλλιέργειας 150 και 20 τ.
στον Αχινό και στην Αναγέννηση αντίστοιχα. Οι µονάδες αυτές από τις οποίες
αυτή του Αχινού δαπάνης 210 εκ. δρχ. έχει ήδη εγκριθεί η οικ. ενισχυσή της από
την ΕΟΚ, θα είναι από τις πλέον σύγχρονες και θα λειτουργούν µε το σύστηµα του
"κλειστού κυκλώµατος" δηλαδή µε συνεχή ανακύκλωση του νερού και πλήρη έλεγχο
όλων των παραµέτρων του (θερµοκρασία, ΡΗ, Ο2 κ.λ.π)
Πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι άρχισε η διαδικασία εκµίσθωσης θαλάσσιου
χώρου στην περιοχή του Στρυµονικού κόλπου για την εγκατάσταση τεσσάρων
µονάδων µυδοκαλλιέργειας.
Τώρα που ο παραµελιµένος
κλάδος
της
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
δείχνει να αφυπνίζεται, είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν εντατικά, αλλά ορθολογικά
όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες εκµετάλευσης των υφιστάµενων στο νοµό µας
πηγών. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δίνουν οι επιδοτήσεις Εθνικές και
Κοινοτικές. Πιό συγκεκριµένα µπορούν να πραγµατοποιηθούν τα παρακάτω:
1. Προστασία του Στρυµονικού κόλπου από την παράνοµη αλιεία. Απαγόρευση της
αλιείας κατά τους φθινοπωρινούς µήνες στον κάτω ρου του Στρυµώνα και στις
εκβολές του µε σκοπό την προστασία των ευρύαλων ειδών ψαριών τσιπούρα,
λαυράκι και βασικά τη γλώσσα.
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2. Ορθολογικώτερη εκµετάλευση της λίµνης Κερκίνης.
α)
Εµπλουτισµός της λίµνης µόνο µε είδη ψαριών που προυπήρχαν σ'
αυτή, ύστερα από σχετική µελέτη.
β) να ερυνηθεί το θέµα για το πέρασµα του χελιού στη λίµνη και να κατασκευαστεί
κατάλληλος δίαυλος για το σκοπό αυτό, αν τεχνικά µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
γ) κατασκευή λιµενοβραχίωνα στη λίµνη για την προστασία των σκαφών και
µικρού αλιευτικού σταθµού για καλύτερη οργάνωση του ιχθυεµπορίου.
δ) δοκιµαστική
εγκατάσταση
ιχθυοκλωβών για κυπρινοκαλλιέργεια.
3.
Αξιοποίηση, όπου υπάρχουν ακατάλληλων
εκτάσεων για την δηµιουργία µικρών ιχθυοτροφείων.

για γεωργική εκµετάλευση

Οι παραπάνω στόχοι είναι άµεσα πραγµατοποίήσιµοι, ιδιαίτερα τώρα που
υπάρχουν µια σειρά από οικ. ενισχύσεις της Ε.Ο.Κ. και Εθνικές.
Πιο
συγκεκριµένα ισχύουν οι παρακάτω οικ. ενισχύσεις για την αλιεία και τις
υδατοκαλλιέργειες.
1.
Καν. Ε.Ο.Κ. 4028/85 προβλέπει οικ. ενίσχυση 35% συν 10% εθνική, αφού
όµως προηγουµένως εγκριθεί η οικ. ενίσχυση της Ε.Ο.Κ. για αντικατάσταση των
παλιών αλιευτικών σκαφών και 40% συν 20% εθνική για την δηµιουργία µονάδων
υδατοκαλλιέργειας.
2. Καν. Ε.Ο.Κ. 797/85 µόνο για αγρότες που θέλουν να βελτιώσουν την
εκµετάλευση τους µε ιχθυοκαλλιέργειες σε γλυκά νερά. Το ύψος της επιδότησης
κυµαίνεται από 30-65% του συνολικού κόστους επένδυσης.
3.
Ο αναπτυξιακός Ν. 1262. Ο νόµος αυτός για την
περιορισµό. Μπορεί κάποια επένδυση να ενταχθεί σ' αυτόν µόνο.

αλιεία έχει ένα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Η επαρχία
Βισαλτίας
είναι µια κατεξοχήν αγροτική περιοχή µε ποσοστό
απασχόλησης στον αγενή τοµέα περί το 70% του σονόλου. Η µεταποίηση και
βιοµηχανία, µε εξαίρεση 2-3 επιχειρήσεων του κλάδου, απουσιάζουν παντελώς.
Τέλος και ο τοµέας των υπηρεσιών έχει ιδιαίτερα χαµηλή παρουσία στην
περιοχή Βισαλτία.
Η αγροτική πραγωγή και κατ' επέκταση το αγροτικό εισόδηµα, αν και
λόγω
εδαφοκλιµατολογικών
συνθηκών
είναι
άριστης ποιότητας, παρουσιάζει τα
τελευταία χρόνια µια συρρίκνωση. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες
- Πτώση των τιµών αγροτικών προιόντων
- Παρατεταµένη περίοδος ανοµβρίας
- Ελλειψη ουσιαστικής παρέµβασης σε τοπικό επίπεδο, στη
συγκέντρωση, µεταποίηση και εµπορία των προιόντων.
- Αύξηση του κόστους παραγωγής στην γεωργία.
Τέλος πρέπει
να τονισθεί ότι σηµαντικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν
καλλιέργειες του καπνού σε α' βαθµό και της αµπελοκαλλιέργειας λιγότερο, µετά
την τελευταία τροποποίηση της ΚΑΠ της ΕΕ, καθιστώντας εντελώς ασύµφωρη την
συνέχιση των καλλιεργιών αυτών.
Ο καπνός είναι για 2.500 περίπου
περιοχής Βισαλτίας.

αγροτικά

251

νοικοκυριά µονοκαλλιέργεια της

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

252

Τελευταία παρατηρείται µεταστροφή των καλλιεργειών στα βιοµηχανικά αγροτικά
προιόντα κυρίως βαµβάκι, ζαχαρότευτλα και τοµάτα, λόγω των καλλύτερων τιµών
που απολαµβάνουν τα προιόντα αυτά, µε
παράλληλη εγκατάλειψη άλλων
όπως αροβόσιτος, σιτηρά κ.λ.π.
Αποτέλεσµα αυτής της συρρίκνωσης στον
αγροτικό τοµέα είναι εγκατάλειψη της επαρχίας και η αστυφιλία νέων ανθρώπων
µέχρι 25 ετών, που στις ηµιορεινές περιοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10%
των κατοίκων, µε περαιτέρω τάσεις εγκατάλειψης.
Η Ε.Α.Σ. Βισαλτίας µέσα στις µεταβαλλόµενες σηµερινές συνθήκες έχει να
συντελέσει ουσιαστικό ρόλο για την προστασία και ανάπτυξη του αγροτικού
εισοδήµατος της περιοχής.
∆ιασφαλίζει τη στήριξη και αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος µε την
ουσιαστική παρέµβαση στην αγορά αγροτικών προιόντων σε λογικά και ελεγχόµενα
επίπεδα, µέσω της εµπορίας αγροτικών εφοδίων (λιπάσµατα, σπόροι, φάρµακα
κ.λ.π).
- ∆ηµιουργεί ειδόδηµα µε την επεξεργασία, τυποποίηση και εµπορία αγροτικών
προιόντων, καθώς και µε την απασχόληση 120 υπαλλήλων και άλλων 400
περίπουτοπικών προµηθευτών, επαγγελµατοτεχνιτών κ.λ.π.
- Λειτουργεί ως φορέας ανάπτυξης της περιοχής µε την παροχή εξειδικευµένων
γνώσεων και υπηρεσιών, υιοθέτηση νέων µεθόδων καλλιέργειας, διαχειρηση
εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων και πόρων.
- ∆ηµιουργία και δυνατότητα συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων στην επαρχία
όπως αγορτουρισµός, θεραπευτικός τουρισµός, οικοτεχνία, χειροτεχνία κ.λ.π.
Οσον αφορά την Ε.Α.Σ. Βισαλτίας και τον αυξηµένο ρόλο της στην τοπική
ανάπτυξη, αυτή θα πρέπει να υλοποιήσει άµεσα το επενδυτικό της πρόγραµµα,
που παρατίθεται και στην µελέτη εξυγίανσης της, που συνοψίζεται στα ακόλουθα:
- Μονάδα παραγωγής φυραµάτων-συµπυκνωµάτων πτηνοτροφών ζωοτροφών.
- Μονάδα παραγωγής Οθρικού οξέος και παραγώγων µε την επεξεργασία
λυµµάτων πτηνοτροφείων που προκαλούν µεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Τέλος άµεση προτεραιότητα είναι η δηµιουργία µονάδας εκκοκιστηρίου
βάµβακος στην περιοχή δεδοµένης
της σηµαντικής ανάπτυξης αυτής της
καλλιέργειας (πάνω από 55.000 στρ. 1994).
Πρέπει κλείνοντας να τονισθεί ότι και για τα τρία επενδυτικά σχέδια της Ε.Α.Σ.
Βισαλτίας υπάρχουν µελέτες σκοπιµότητας βιωσιµότητας καθώς και µελέτες
έρευνας αγοράς, που εξασφαλίζουν άµεσο οικονοµικό αποτέλεσµα.
Στο παραγωγικό της δυναµικό εντάσσονται:
- Μονάδα εκκολαπτηρίου δυναµικότητας 22.000 αυγών ηµερησίως.
- Ολήρως καθετοποιηµένη µονάδα πτηνοσφαγείου δυναµικότητας 2.500 τόννων
πουλερικών ετησίως.
- Σιλός αποθήκευσης σιτηρών-δηµητριακών 20.000 τόννων.
∆ιαθέτει επίσης 3 καταστήµατα εµπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσµατα,
σπόρους, γ. φάρµακα, µηχ/τα και εργαλεία) καθώς και 8 καταστήµατα τροφίµων
στην ευρύτερη περιοχή Βισαλτίας.
Ο κύκλος εργασιών της κυµάνθηκε στα 3,75 δισ δρχ το 1993.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Α/ΓΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑ
Οι βασικές προτεραιότητες συνοψίζονται σε:
- Μικρής έκτασης αποκεντρωµένα αρδευτικά έργα (υδατοδεξαµενές φράγµατα,
αντλιοστάσια, dieselαντλίες) συνολικής αρδευτικής έκτασης 18-20.000 στρεµ.
- Αναδιάρθρωση των παλαιών παραδοσιακών καλλιεργειών (καπνός σιτηρά) µε
νέες δυναµικές καλλιέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της
εκµετάλλευσης του
πλούσιου
γεωθερµικού
πεδίου
της Βισαλτίας (θερµοκήπια κηπευτικών,
ανθοκοµίας κ.λ.π.).
Το είσόδηµα των Σερραίων αγροτών συρρικνώθηκε σε απελπιστικό ρυθµό και
εξανεµίστηκε επειδή τα τελευταία χρόνια µειώθηκαν αισθητά
οι τιµές
των
αγροτικών
προιόντων
και υπερτριπλασιάστηκαν τα αγροτικά εφόδια. Σε
συνδιασµό µε τα µεγάλα επιτόκια, την µη έγκαιρη αποπληρωµή των αγροτικών
προιόντων, την παρακράτηση ποσού από την τιµή ορισµένων προιόντων και την
έλλειψη σοβαρών έργων υποδοµής, παρ' όλο που ο πληθυσµός παρουσιάζει κατά
δεκαετία µείωση, δίνουν την εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης του Νοµού µας.
Η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Σερρών, λαµβάνοντας υπ' όψιν την
υφιστάµενη κατάσταση του Νοµού ανά τοµέα δραστηριότητας, καταθέτει τις
κάτωθι προτάσεις, οι οποίες κατά την άποψιν της θα βοηθήσουν τόσο στην
οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού όσο και
στην
επίλυση του σοβαρού
δηµογραφικού προβλήµατος που παρουσιάστηκε τα τελευταία 20 χρόνια.
- Εκβάνθυση της Κερκίνης για αύξηση της χωρητικότητας σε νερό και όχι ανύψωση
των αναχωµάτων διότι η λίµνη Κερκίνη εκτός του ότι παρέχει αντιπληµµυρική
προστασία, λειτουργεί και σαν αποταµιευτήρας νερού για την άρδευση των
πεδινών εκτάσεων. Με την πάροδο του χρόνου ο ποταµός Στρυµώνας µεραφέροντας
και εναποθέτονατς στον πυθµένα της λίµνης τεράστιους όγκους φερτών υλικών
ελλάτωσε την χωρητικότητα της λίµνης συµαντικά µε κίνδυνο να καταστραφεί ο
τεχνιτός αυτός αποταµιευτήρας.
- Ανακατασκευή - βελτίωση - ολοκλήρωση όλων των σηµαντικών αρδευτικών
δικτύων ( Κ1-Κ5 ), κατασκευή νέων ταµιευτήρων νερού στους χείµαρους του
Νοµού, συµπλήρωση µικρών αρδευτικών δικτύων έτσι ώστε να µην υπάρχει
καλλιεργήσιµη έκταση στο Νοµό που να µη αρδεύεται.
- Εθνικό κτηµατολόγιο, µητώο αγροτών και αναδασµός σε όλο τον κάµπο του Νοµού
όπου δεν έχει πραγµατοποιηθεί.
- Επίσπευση της διαδικασίας για την κατασκευή του Νέου Νοσοκοµείου του
Νοµού καθώς και εκσυγχρονισµό και επάνδρωση των Κέντρων Υγείας.
- Προώθηση των προγραµµάτων της επαγγελµατικής κατάρτησης των νέων αγροτών
και αγροτισσών, την ένταξή στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
ειδικών τµηµάτων εκπαίδευσης φυτικής και ζωικής παραγωγής για τους νέους
αγρότες και αγρότισσες.
- Να δηµιουργηθούν παιδικοί σταθµοί στα χωριά για να µπορεί η αγρότισσα να
συµµετέχει στην αγροτική δραστηρίότητα. Ν προωθηθούν τα προγράµµατα για
τον αγροτουρισµό µε την δηµιουργία κτιρίων στην περιοχή της λίµνης Κερκίνης,
του δάσους του Λαιλιά, του λιµανιού της Αµφίπολης, καθώς και πολιτιστικά και
πνευµατικά κέντρα για τους νέους και τις νέες των χωριών του Νοµού µας.
Η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Σερρών πιστεύει ότι εκτός από την
ολοκλήρωση των πιό πάνω αναπτυξιακών έργων του Νοµού, σηµαντικό ρόλο
παίζουν η δυναµική στήριξη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και βιοµηχανιών
του Νοµού καθώς και η γενικώτερη αγροτική πολιτική είτε αυτή εφαρµόζεται από τα
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αρµόδια κυβερνητικά όργανα, είτε από τους διάφορους τοπικούς παράγοντες, για
το λόγο αυτό προτείνουµε
1.
Την άµµεση χρηµατοδότηση των
Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και
βιοµηχανιών.
2. Να περιέλθει η Συνεταιριστική βιοµηχανία Επεξεργασίας βιοµηχανικής τοµάτας
στα χέρια των τοµατοπαραγωγών.
3. Την άµµεση αποπληρωµη των αγροτικών προιόντων στα χρονικά περιθώρια που
επιβάλουν οι συµβάσεις ή τα συµβάλαια (βιοµηχανική τοµάτα 15 Νοεµβρίου).
Να εφαρµόζεται ο κανονισµός 1558/91 που αφορά την βιοµηχανική τοµάτα
από αρµόδιους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας εφ' όσον αυτή είναι
εντεταλµένος ελεγκτής, έτσι ώστε να µην εκβιάζονται οι παραγωγοί να υπογράφουν
άλλη τιµή και να πληρώνονται άλλη. Να αναλάβει την κατανοµή της βιοµηχανικής
τοµάτας η ∆ιεύθυνση Γεωργίας σε συνεργασία µε τους συνεταιρισµούς και όχι να
γίνεται η κατανοµή από τους βιοµηχάνους πράξη την οποία "χρησιµοποιούν" για
να εκβιάζουν τους παραγωγούς και να επιλέγουν κατά την "αρεσκεία" τους
προµηθευτές τοµατοπαραγωγούς.
4. Η επιδότηση των καπνών τύπου Μπασµά, Καµπα-κουλάκ και Σ79, να πηγαίνει
απευθείας µέχρι τέλος κάθε έτους στον καπνοπαραγωγό. Τα συµβόλαια να τα
υπογράφουν οι παραγωγοί την εποχή που διαπραγµατεύονται τα καπνά τους
και τα προσυµβόλαια µε την οµάδα παραγωγών την Ε.Α.Σ. Ν.Σερρών. Ετσι ο
καπνοπαραγωγός θα πέρνει εξ' ολοκλήρου την επιδότηση και θα επιτυγχάνει
επιπλέον ικανοποιητική τιµή για το καπνό του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι εδώ και
τέσσερα χρόνια ο καπνοπαραγωγός πέρνει ουσιαστικά µόνον την επιδότηση αφού
οι καπνέµποροι προσφέρουν µέσω όρο τιµής κατά ποιότητα στο κιλο καπνού 500
δρχ περίπου στο µπασµά και 100 στο Σ 79.
5. Η αποζηµίωση για ξηρασία, για παγετό και για χαλαζόπτωση να δίνεται αµµέσως
και εξ' ολοκλήρου και όχι µετά την πάροδο 2-3 ετών και να αφαιρείται το 20% της
πληγήσας παραγωγής.
6. Υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα µειώσει τα καύσιµα για την καλλιέργεια των
αγροτικών προιόντων και για την κίνηση πάσης φύσεως αγροτικού µηχανήµατος
καταθέτοντας µάλιστα τροπολογία στην Βουλή των Ελλήνων ότι βασικός λόγος της
µείωσης της ανταγωνιστικότητας είναι η αύξηση του κόστους των βασικών
συντελεστών παραγωγής (καύσιµα, λιπάσµατα, πιστώσεις κ.α.) και ότι θα πρέπει
για τους αγρότες της χώρας µας να παρέχεται πετρέλαιο µε µειώµένη τιµή έως και
50%.
7. Να µειωθούν τα επιτόκια για δανεισµό αγροτών στο 8% για όλες τις συναλλαγές
τους και στο 6% για τους νέους αγρότες. Με τα τρέχοντα επιτόκια ουσιαστικά το
κέρδος από την καλλιέργεια των αγροτικών προιόντων το καρπούται η ΑΤΕ και
πολλές φορές οι αγρότες µένουν χρεώστες έναντι της ΑΤΕ.
8. Να µειωθεί το Φ.Π.Α. στο 6% σε όλα τα τιµολόγια πώλησης και αγοράς των
αγροτικών προιόντων
και εφοδίων και αγροτικών µηχανηµάτων,
διότι
διπλοκαταβάλλεται το Φ.Π.Α. για κάθε αγροτικό προιόν.
η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού Σερρών, σας γνωρίζει ότι για
πολλοστή φορά συµµετέχει στον καταρτισµό προγραµµάτων ανάπτυξης του Νοµού
Σερρών. Επί πλέον σας γνωρίζει ότι πολλά υποµνήµατα και ψηφίσµατα µε τις ως
άνω προτάσεις έχουν σταλεί κατά καιρούς στα αρµόδια όργανα του κράτους και στις
εκάστοτε κυβερνήσεις. Θα χαρούµε πολύ να προβήτε στην υλοποίηση των ως άνω
προτάσεων ούτως ώστε να ανακάµθεί ο Νοµός µας και να σταµατήσει το σοβαρό
δηµογραφικό πρόβληµα και να γεµίσει ξανά ο κάµπος και το βουνό µε νέους και
παραγωγικούς ανθρώπους.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

254

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

255

255

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

256

EMΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ο Νοµός Σερρών έχει έκταση περίπου 4.000.000 στρέµµατα (3,10% της έκτασης
της Ελλάδος) ο οποίος διασχίζεται από ένα σηµαντικό ποτάµι τον Στρυµόνα µε
ροή 12 m3/λεπτό και ένα µικρό τον Αγγίτη µε 4 m3/λεπτό.
Από την έκταση αυτή2.020.000 στρέµµατα είναι βουνά, δάση και
βοσκότοποι.
Η καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται σε 1.520.000 στρέµµατα (38%) και είναι
κατανεµηµένη σε 39.000 εκµεταλλεύσεις από την παραπάνω έκταση τα 610.000
στρέµµατα είναι ποτιστικά.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια συνολική άποψη των αγροτικών εκµεταλλεύσεων
στον Ν. Σερρών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΕΜ/ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΩΝ
0-10
5180
10-30
15500
30-50
11180
50-100
5600
100-200
980
200-500
360
500 πλέον
60

%
ΣΥΝΟΛ. ΑΡΙΘ. %
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
13,3
27840
2
39,9
34800
2,5
28,7
418180
29,7
14,4
363040
25,8
2,5
135260
9,6
0,9
112820
9,0
0,1
44020
3,1

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
(ΣΤ. 1986) ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
461.730 ΤΟΝΝΟΙ (σε έκταση 1.050.000 στρ)
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
41.397
"
(ΤΟ 3,7% Εθν. παραγωγής)
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
126.503
"
(το 10% Εθν. παραγωγής)
ΚΡΙΘΑΡΙ
37.665
"
(ΤΟ 5,5% "
" )
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
228.833
"
(ΤΟ 11,5% "
" )
ΡΥΖΙ
27.332
"
(ΤΟ 28,7% "
" )
ΦΥΤΑ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ
ΜΗ∆ΙΚΗ
216.678
"
(το 12% της Εθν. παραγωγής)
ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
-Βιοµηχανικά ζαχαρότευτλα472.000 τόννοι (σε συνολο παραγωγής
2.458.300 τόννοι δηλαδή το 19,2%)
-Βαµβάκι 77.370 στρέµµατα και 25.000 τόννοι (σε σύνολο εθνικής παραγωγής
606.350 τόννων δηλαδή το 4,12% της Εθνικής παραγωγής).
Το
1979 η
καλλιεργούµενη έκταση ήταν 25.000 στρέµµατα µε 5600 τόννους δηλαδη το 1,9%
της Εθν. παραγωγής. -Πατάτα 10.220 στρέµµατα και 25.550 τόννοι
-Καπνός 106.300 στρέµµατα και 12.700 τόννοι (το 9% της Εθν. παραγωγής)
-Ηλίανθος 11.850 στρέµµατα και 1630 τόννοι
-Φιστίκι αράπικο 10.980 στρέµµατα και 4.000 τόννοι.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Κηπευτικά
σε θερµοδήπια (τοµάτα,
αγγουράκι,
πιπεριές, µελιτζάνες) 600
στρέµµατα Κηπευτικά (λάχανα, καρότα, αντίδια, κουνουπίδια, κοκκονογούλια
κ.λ.π) 6.800 στρέµµατα περίπου.

256

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

Βιοµηχανική τοµάτα 45.000 στρέµµατα και 270.000 τόννοι
παραγωγής)
Οσπρια διάφορα 6.000 στρέµµατα και 700 τόννοι
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(το 15% της Εθν.

ΦΡΟΥΤΑ
Καρπούζια και πεπόνια 5300 στρέµµατα και 16000 τόννοι Μήλα και αχλάδια 2820
στρέµµατα και 4.360 τόννοι Κεράσια, ροδάκινα και βερύκοκα 2050 στρ. για 1900
τόννους Καρύδια, αµύγδαλα, φουντούκια 23800 στρ. για 4500 τόννους Ελιές 7100
στρ. για 950 τόννους
Σταφύλια 10000 στρ. για 3600
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γάλα αγελαδινό
58400 τόννοι
πρόβειο
12800
"
κατσικίσιο
9700
"
Κρέας µοσχαρίσιο &
βοδινό
8100 τόννοι (13% της Εθν. παρ)
χοιρινό 2100 "
αρνίσιο
2000 "
κατσικίσιο
500 "
κουνέλια
170 "
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αυγά (250.000 κοτόπουλα σε 60 µονάδες-60 εκατοµ αυγά) Κρεατοπαραγωγή 2800
τόννοι (75 µονάδες)
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ
Καταναλώνονται:
95.000 τόννοι λιπάσµατα
6.000 "
σπόροι δηµητριακών
800 "
σπόροι µηδικής και άλλων φυτών
1 δισεκατοµµύριο δρχ. αξία φυτοφαρµάκων
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ. τόννους) 1979
1980 1981
1982
1983 1985
Μαλακό σιτάρι
147
180
170 190
83 34,8 41,4
Σκληρό σιτάρι
13,5
19
22
42
22 38,2 126
Κριθάρι
70
70
54
39
26 26,4
Καλαµπόκι
81
139
175 139
214 192
Ρύζι
40
32
34
32
28 24
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (σε χιλ στρέµµατα)
1982 1983 1985 1986 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%

ΣΤΡ
Σίτος µαλακός
Σίτος σκληρός
Κριθάρι
Αραβόσιτος
Ρύζι
Βαµβάκι
Τεύτλα
Καπνός
Μηδική
Βιοµ. τοµάτα
Πατάτες

535
140
175
196
63
24,5
47
105
172 170
46
11

465
135
220
220
56
39
50
101
170
54
13

204
369
213
217
45
65
77
102
166
47
13

146
500
158
215
46
77
76
106
-3%
15
10

ΣΕ

-727%
+257%
-9%
+9%
-27%
+220%
+61%
-

-389
+360
-17
+19
-17
+53
+29
+1

-67%
-

-3
-1

ΧΙΛ

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Υπάρχουν δύο Ενώσεις Αγροτικών Συν/σµών.
Η Ένωση Αγρ. Συν/σµών Ν. Σερρών µε έδρα τις Σέρρες που αποτελείται από
156 Συν/σµούς µε 21200 φυσικά µέλη και είναι η πιό αξιόλογη επιχείρηση του
Νοµού Σερρών.
Η Ενωση Αγροτικών Συν/σµών Νιγρίτας µε έδρα την Νιγρίτα που
αποτελείται από 35 Αγροτικούς Συν/σµούς µε 4500 φυσικά µέλη. Εκτός των δύο
αυτών Συνεταιριστικών οργανώσεων υπάρχει:
1. H ΣΥΝΒΙΟΣΙ ΑΕ µε έδρα τις Σέρρες και µε µετοχικό κεφάλαιο 100.000.000 δρχ
που κατέχουν µόνο Συν/κές οργανώσεις.
2. Η ΣΕΡΓΑΛ ΑΕ µε έδρα τις Σέρρες και που µέτοχοι είναι η Ε.Α.Σ. Σερρών και η
Α.Τ.Ε.
3. Η ΣΕΚΟΒΕ µε έδρα την Θεσ/νίκη που µέτοχοι της είναι µόνον Αγροτικές Συν/κές
οργανώσεις µεταξύ των οποίων και η Ε.Α.Σ.Σ. 4. Η ΚΥ∆ΕΠ που αναπτύσσει
δραστηριότητες µέσω των δύο Ενώσεων Αγροτικών Συν/σµών κυρίως στην
συγκέντρωση αγροτικών προιόντων και την διάθεση σπόρων.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ
Τα παραγόµενα αγροτικά προιόντα διατίθενται στην αγορά είτε απευθείας από
τους παραγωγούς στην κατανάλωση (κυρίως κηπευτικά και φρούτα) είτε σε
εµπόρους και βιοµηχανίες του Ν. Σερρών, είτε σε εµπόρους και βιοµηχανίες εκτός
Ν. Σερρών, είτε τέλος τα παραδίδουν σε Αγροτικές Συν/κές οργανώσεις (ΚΥ∆ΕΠ,
ΕΑΣ και Συν/κές εταιρίες).
Από τα παραγόµενα αγροτικά προιόντα στον Ν. Σερρών ένα µεγάλο ποσοστό
διακινείται µέσω των Αγροτικών Συν/κών οργανώσεων πιό συγκεκριµένα:
-ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ - το 50-70% της παραγωγής σκληρού σιταριού συγκεντρώνεται
από την ΚΥ∆ΕΠ
-ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ - το 15% της παραγωγής µαλακού σιταριού εξαγοράζεται από
την ΣΥΝΒΙΟΣΙ η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της το "εισάγει" από τους
οµόρους Νοµούς ΚΙΛΚΙΣ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ.
- ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - το 50-70% της παραγωγής αραβοσίτου συγκεντρώνεται
από την ΚΥ∆ΕΠ
- ΡΥΖΙ - το 25% της παραγωγής συγκεντρώνεται από την ΚΥ∆ΕΠ, ενώ ένα 25%
εξαγοράζεται από
την ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ και ένα άλλο 20% από τις άλλες
ορυζοβιοµηχανίες του Νοµού.
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-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ- ΤΟ 100% της παραγωγής απορροφάται από
την βιοµηχανία Ζάχαρης
-ΒΑΜΒΑΚΙ - το 60% της παραγωγής συγκεντρώνεται και εκκοκίζεται από την
ΕΑΣ Σερρων, το 30% από τα εκκοκιστήρια Ηρακλείας και το υπόλοιπο 10%
εξαγοράζεται από εκκοκιστήρια εκτός Νοµού.
-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ- Το σύνολο της παραγωγής απορροφάται από τις
υπάρχουσες βιοµηχανίες του Νοµού.
-ΣΠΟΡΟΙ- το 90-95% των σπόρων που διατίθενται στο Νοµό Σερρών διατίθενται από
την ΕΑΣ Σερρών η οποία εκτός από τα υβρίδια αραβοσίτου και µια ποσότητα
πατατοσπόρου τους υπολοιπους τους παράγει η ίδια µε την συνεργασία της ∆/νσης
Γεωργίας και του Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νίκης.
Ετσι διαθέτει 2500 τόννους σιτόσπορο
500 " σπόρο κριθαριού
350 " υβρίδια αραβοσίτου
500 " ορυζοσπορο
400-600 " βαµβακόσπορο 500 " πατατόσπορο
Επίσης η Ενωση παράγει και διαθέτει εκτός Νοµού Σερρών και 1500 τόννους
ορυζόσπορο.
Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
1. Λειτουργεί από το 1984 µια κάθετη Αλευροβιοµηχανία Αρτοβιοµηχανία στην
περιοχή Φυλλίδος, εγκατάσταση της ΣΥΝΒΙΟΣΙ ΑΕ. Αλευροποιεί πλέον των
10.000 τόννων σιταριού (µαλακού και σκληρού) δηλαδή το 6% της παραγωγής
σιταριού του Ν. Σερρών ενώ έχει την δυνατότητα παραγωγής 40.000 τόννων ή το
25% της παραγωγής.
Επίσης παράγει ετησίως 3.000 τόννους ψωµί.
Οι επί πλέον εισροές (προστιθέµενη αξία) στον Ν. Σερρών από την λειτουργεία
της παραπάνω εγκατάστασης υπολογίζονται ετησίως πάνω από 100 εκατοµµύρια
δρχ. και θα µπορούσαν να φτάσουν πάνω από 400 εκατοµµύρια τον χρόνο.
2. Στον ίδιο τοµέα κατατάσσουµε και τα τρία εργοστάσια ζωοτροφών που
παρασκευάζουν τα µίγµατα ζωοτροφών αφού το 60% της πρώτης ύλης είναι
καρποί δηµητριακών (αραβόσιτος, κριθάρι, σιτάρι ζωοτροφικό).
Υπολογίζεται ότι τα τρία εργοστάσια σπάνε περισσότερο από 25.000 τόν. καρπούς
δηµητριακών . Από τα παραπάνω το ένα εργοστάσιο ανήκει στην Ε.Α.Σ. και τα
άλλα δύο σε ισιώτες. Αυτό της Ενωσης είναι το πιό αξιόλογο (δυνατότητα 40.000
τόννους ετησίως) αφού και η ποσότητα που παράγεται είναι µεγάλη 30.000 τόννοι
ετησίως. Υπολογίζεται ότι οι επίπλέον εισροές από την λειτουργία των τριών
αυτών βιοµηχανιών ξεπερνούν τα 500 εκατοµ. δρχ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον τοµέα των ζωοτροφών η Ε.Α.Σ. έχει κατορθώσει να
χρησιµοποιεί το 90% περίπου των πρώτων και βοηθητικών
υλών
που
προέρχνονται από τον Ν. Σερρών, και µάλιστα χρησιµοποιεί όλα
τα
υποπροιόντα (βαµβακόπιττα, ορυζοπίτυρα, πίτυρα) των άλλων εργοστασίων της.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΡΥΖΙΟΥ: Ηταν φυσικό να δηµιουργηθούν στον
πολλές εγκαταστάσεις αποφλοιώσεις του ρυζιού (ορυζόµυλοι).

Ν. Σερρών

Σήµερα στον Ν. Σερρών υπάρχουν επτά (7) ορυζόµυλοι µε πιο σηµαντικούς τους
ορυζοµύλους ΜΠΙΤΖΙ∆Η στον Λευκώνα, τους ορυζοµύλους ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η
στην Σκοτούσα και βέβαια αυτό της Ε.Α.Σ. Σερρών στον Προβατά.
Τα
τελευταία χρόνια
σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα ρυζιού έγιναν αποκλειστικά σχεδόν από την
ΕΑΣ Σερρών (ξηραντήρια, αποθηκευτικοί χώροι, συσκευαστήρια, υδροθερµική
επεξεργασία).
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Η Ε.Α.Σ. διακινεί το 10% της κατανάλωσης ρυζιού σε ολόκληρη την Ελλάδα και
πραγµατοποιεί και εξαγωγές.
Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι η ΕΑΣ Σερρών στον τοµέα ρυζιού προχώρησε µε
επιτυχία µέχρι την µικρή συσκευασία κάτι που µεγεθύνει την προστιθέµενη αξία
αλλά και εξασφαλίζει µονιµότητα στην αγορά. Ν σηµειωθεί ότι αν η επεξεργασία
ρυζιού δίνει προστιθέµενη αξία 15 δρχ/κιλό και µε την συσκευασία οι εισροές
διπλασιάζονται.
Η οικονοµική ολοκλήρωση στο ρύζι πιστεύουµε ότι έχει επιτευχθεί από την
ΕΑΣ Σερρών µε την ολοκλήρωση της εγκατάσταση υδροθερµικής επεξεργασίας
και
της
καύσης του φλοιού του ρυζιού για την παραγωγή
ατµού που
χρησιµοποιείται στην παραπάνω εγκατάσταση, ενώ οι εισροές από την πώληση της
στάχτης ανέρχονται ετησίως πάνω από
100.000 DEM.
Στον τοµέα ρυζιού τα περιθώρια µεταποίησης περιορίζονται σε δύο εγκαταστάσεις
που θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ορυζοτρίµµατα.
Η πρώτη είναι η αλευροποίηση των ορυζοτριµµάτων γιά παραγωγή ρυζαλεύρου για
ανθρώπινη χρήση (ζαχαροπλαστική) και η δεύτερη η παραγωγή διογκωµένου ρυζιού
για τροφή κατοικιδίων ζώων.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ
Υπάρχει µια εγκατάσταση της ΕΑΣ Σερρών παραγωγής µηδικαλεύρου δυναµικότητα
1500 KG/ώρα και δύο εγκαταστάσεις, η µια της ΕΑΣ Σερρών, αξιοποίησης αχύρου,
χωρίς όµως να λειτουργήσουν λόγω υψηλού κόστους συγκοµιδής και µεταφοράς του
αχύρου.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Υπάρχει ο ζαχαρουργείο στον Λευκώνα, της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης που αποκλειστικά απορροφά
όλη την παραγωγή
ζαχαρότευτλου και παράγει την ζάχαρη, ενώ η πούλπα ως έχει και µελάσσα µε
πρόσµιξη χρησιµοποιούνται για ζωοτροφή. Χρησιµοποιούνται 400.000 τόννοι
τεύτλα και παράγονται 50.000 τόννοι ζάχαρης.
ΒΑΜΒΑΚΙ
Υπάρχουν τρία εκκοκιστήρια βαµβακιού οπου εκκοκίζονται 35.000 τόννοι βαµβακιού
που δίνουν προστιθέµενη αξία πλέον των 200 εκατοµµυρίων.
Η
ΕΑΣ Σερρών προχώρησε εδώ στην εγκατάσταση σπορελαιουργείου και
ραφινερίας, για την παραγωγή βαµβακελαίου που συσκευάζεται σε δοχεία του
1,5 και 10 λίτρων και απευθύνεται στα νοικοκυριά.
Η βαµβακόπιττα (υποπροιόν) καταναλώνεται από τις βιοµηχανίες ζωοτροφών και
από τους κτηνοτρόφους του Ν. Σερρών.
Η προστιθέµενη αξία για τον Ν. Σερρών από το Σπορελαιουργείο ανέρχεται πάνω
από 200 εκατ. δρχ.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Λειτουργούν δυο επιχειρήσεις µε εξαγωγικά προσανατολισµό και ασχολούνται µε
την συγκέντρωση-διαλογή και εµπορία των κηπευτικών. Τον τελευταίο χρόνο η
µία από τις επιχειρήσεις αυτές προχώρησε σε εγκαταστάσεις συντήρησης-ψύξης
των κηπευτικών.
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
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Στον τοµέα ξηρών καρπών "υπάρχουν σηµαντικές εγκαταστάσεις" "σπαστήριο
αµυγδάλων" και µια σηµαντική εγκατάσταση περαιτέρω επεξεργασίας και
τυποποίησης.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Υπάρχουν δυο εγκαταστάσεις απόσταξης αρωµατικών φυτών και δυναµικότητας
4 τ/8ωρο και ξήρανσης και συσκευασίας αρωµατικών φυτών της ΕΑΣ Σερρών
δυναµικότητας 3τ/ώρα, οι οποίες όµως µετά από κάποια δοκιµαστική λειτουργία
σταµάτησαν λόγω µη ύπαρξης πρώτης ύλης.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Βιοµηχανική τοµάτα - 5 βιοµηχανίες τοµατοπολτού µε δυναµικότητα που
υπερκαλύπτουν την παραγωγή του Νοµού. Προσκοµίζονται
για
επεξεργασία
150.000-200.000 τόννοι βιοµηχανικής τοµάτας.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Λειτουργεί µια εγκατάσταση για παραγωγή προιότων βαθείας κατάψυξης
(µπάµιες, αρακάς, φασολάκια, πιπεριές) και ένα κονσερβοποιείο για κοµπόστες
ροδάκινου και βερίκοκου.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Βιοµηχανίες γάλακτος:
Υπάρχει µια βιοµηχανία γάλακτος της ΣΕΡΓΑΛ στην οποία προσκοµίχονται για
επεξεργασία 10.000 τόννοι αγελαδινού γάλακτος και 4.000 τόννοι γιδοπρόβειο.
Παράγονται:
-Παστεριωµένο γάλα
-Γραβιέρα
-Γιαούρτι
Στον τοµέα γάλακτος µπορούν να καταταχθούν επίσης και πέντε
τυροκοµεία των οποίων η παραγωγή απορροφάται και από άλλες περιοχές της
Ελλάδος.
ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
Λειτουργεί από το 1987 στο Χορτερό Σερρών η πιό αξιόλογη βιοµηχανία κρέατος
στον Ελληνικό χώρο. Είναι και αυτό έργο της ΕΑΣ Σερρών, τα προιόντα της
που διακινούνται µε την επωνυµία ΚΡΕΣΕΡ (κρέατα Σερρών) είναι το κρέας και
αλλαντικά. Η προώθηση των κρεατών στον καταναλωτή των Αθηνών γίνεται µέσω
πρατηρίου κρεάτων που έχει στον ΟΚΛΑ Αθηνών.
Λειτουργούν επίσης 5 ιδιωτικά αλλαντοποιεία που δυο από αυτά διαθέτουν και
κονσερβοποιείο σύγχρονα, το ένα µάλιστα µε προδιαγραφές ΕΟΚ και διακινούν
τα προιόντα τους και εκτός Νοµού Σερρών.
Επίσης στον τοµέα κρεάτων µπορεί να κατατάξουµε και την µονάδα
επεξεργασίας κονσερβοποιίας σαλιγκαριών που λειτουργεί µε επιτυχία στο Νεοχώρι.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Υπάρχει και λειτουργεί ενα πτηνοσφαγείο αυτό της Ενωσης Νιγρίτας µε
δυναµικότητα 1000 δεφ/ώρα. Επίσης στην περιοχή Παγγαίου λειτουργεί από το
1987 κέντρο διαλογής-τυποποιησης αυγών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά την σύντοµη ανασκόπηση της αγροτικής οικονοµίας στον Ν. Σερρων µπορεί
κανείς να φθάσει χωρίς δυσκολία στις παρακάτω διαπιστώσεις.
1. Η µεταποίηση αγροτικών προιόντων στον Ν. Σερρών γίνεται κυρίως από την
ΕΑΣ Σερρων.
2.
Ο ιδιωτικός τοµέας έχει περιορισθεί σε βιοµηχανίες Α' µεταποίησης
(ορυζεργοστάσιο, βιοµηχανίες τοµατοπολτού, εκκοκιστήριο).
3.
Πολλές εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Σερρών είναι ανταγωνιστικές των ιδιωτικών
(ορυζεργοστάσιο, εκκοκιστήριο, εργοστάσιο ζωοτροφών).
4. ∆εν υπάρχουν εγκαταστάσεις µεταποίησης πολλών προιόντων που
Σερρών παράγει σε µεγάλες ποσότητες (πατάτες, καλαµπόκι).

ο Ν.

5.
∆εν βλέπουµε να γίνονται επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της
µεταποίησης των αγροτικών προιόντων.
6.

Οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων είναι παιδιά της Σερραικής γής.

Σήµερα οι ρυθµοί µεταβολών είνα επιταχυνόµενοι, ότι χθές ήταν φαντασία σήµερα
είναι πράξη, από τον αιώνα της διαστηµικής φθάσαµε σε λιγότερο από 30
χρόνια στον αιώνα της πληροφορικής. Πριν 30 χρόνια το εµπόριο των
αγροτικών προιόντων συνοψίζονταν στο σιτάρι, καπνό, σταφίδα, αραβόσιτο, σήµερα
το διεθνές εµπόριο αριθµεί όλα τα αγροτικά προιόντα. Ποιός θα µπορούσε να
φανταστεί την ανάπτυξη του εµπορίου κηπευτικών.
Σήµερα µε
την
εφαρµοσµένη τεχνολογία τα κηπευτικά προσφέρονται µέσω των µεγάλων
καταστηµάτων τροφίµων,
έτοιµα
για κατανάλωση (πλυµένα, ψιλοκοµµένα,
συσκευασµένα). Η Ολλανδία, η χώρα της αγελάδας και των
λουλουδιών, έχει γίνει και χώρα των κηπευτικών.
Ο Νοµός Σερρών, όπως όλοι γνωρίζουµε στηρίζει την οικονοµία του στην Γεωργία
και την µεταποίηση των αγροτικών αυτών προιόντων. Αυτό το τελευταίο έγινε
κυρίως από την ΕΑΣ Σερρών στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 60
πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου πολλών ειδικοτήτων.
Στις άλλες όµως επιχειρήσεις
ποσοι επιστήµονες εργάζονται;
Ισως µια έρευνα µας δείξει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που υπάρχουν στον
Νοµό µας δεν απασχολούν παρά ένα πτυχιούχο ή και κανένα.
Η ανάπτυξη όµως δεν γίνεται ούτε µόνο µε φθηνό χρήµα ούτε µόνο µε φθηνή
εργασία.
Η ανάπτυξη γίνεται από τους επιστήµονες και µάλιστα από επιστήµονες υψηλού
βαθµού, που µπορούν
να παρακολουθούν τις εξελίξεις της
παγκόσµιας
εφαρµοσµένης τεχνολογίας.
Αναφερθήκαµε σε ρυθµούς µεταβολών επιταχυνόµενους και θα αναφέρθούµε για
τον νεκρό χρόνο του Σερραίου βιοµηχάνου, του Σερραίου επιχειρηµατία,
του
Σερραίου πολίτη που είναι υποχρεωµένος να επισκέπτεται την Αθήνα ή αλλη
Ευρωπαική πρωτεύουσα τουλάχιστον µια φορά τον µήνα.
Θα ήταν δύσκολο τάχα να συνδεθεί µε λεωφορειακή γραµµή η πόλη των Σερρών µε
το Αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης;
Πρόταση δεν γίνεται, αλλά εκφράζουµε σκέψη που µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
∆εν προτείνουµε δηµιουργία Αεροδροµίου, γιατί δεν γίνεται.
Επ' ευκαιρία να γίνει γνωστό σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι το αεροδρόµιο του
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ απέχει 20' από την πόλη του Αµστερντάµ, από το Ρότερνταµ
30', από την Χάγη 20', από την Ουτρέχτη και συνδέεται µε γραµµή τραίνου
(ΜΕΤΡΟ) και λεωφορεία.
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Κλεινοντας την εισηγησή µου θα ήθελα να επισηµάνω ότι το φαινόµενο ΕΑΣ
Σερρών δεν συναντάται πουθενά στην Ευρώπη.
Σε καµµιά περιφέρεια δεν συνατά κανείς Συν/σµό που να συµβάλει τόσο πολύ
στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
H ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο Νοµός Σερρών είναι ένας από τους µεγαλύτερους και τους βασικότερους
γεωργοκτηνοτροφικούς Νοµούς της χώρας.
Είναι γεωργοκτηνοτροφικός γιατί ενώ το 28,5% του συνολικά ενεργού πληθυσµού
της χώρας ασχολείται κύρια µε τη γεωργία στο Νοµό µας, το ποσοστό αυτό
ανεβαίνει στο 57,8%.
Η πρωτογενής παραγωγή του Νοµού δηµιουργεί ευνοικές συνθήκες µεταποίησης
των γεωργικών προιόντων και καλύπτει τις
ανάγκες όλων των γεωργικών
βιοµηχανιών.
Το
ακαθάριστο
γεωργικό
εισόδηµα της περιοχής κατά το
1987 ήταν
45.512.223.000 δρχ. από αυτά τα 35.722.983.000 δρχ προέρχονται από την
Φυτική Παραγωγή και τα 9.789.240.000 δρχ από την Ζωική Παραγωγή.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Η γεωργική γη είναι 1.628.000 στρέµµατα.
Τα βασικά προβλήµατα του Νοµού εξακολουθούν να είναι, όπως και όλης της
χώρας, η χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας και το χαµηλό γεωργικό εισόδηµα.
Η χαµηλή παραγωγικότητα οφείλεται κυρίως στις συνθήκες παραγωγής, όπως
ο µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος, τα υποβαθµισµένα εδάφη των ορεινών και
ηµιορεινών περιοχών, η έλλειψη οργάνωσης εµπορίας των γεωργ. προιόντων.
Ο Αναδασµός, η σοβαρότερη εγγειοδιαρθρωτική βελτίωση δεν προχωράει µε τον
ρυθµό που θα θέλαµε και αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επαρκών
τοπογραφικών συνεργείων για την κάλυψη των
αναγκών µας.
Εχουν
προγραµµατισθεί και θα τελειώσουν µέσα στο 1989 οι αναδασµοί Σιτοχωρίου,
Μεσορράχης, ∆ήµητρας και συνεχίζονται οι εργασίες των αναδασµών Ν. Σκοπού και
Ευκαρπίας. Συνολική έκταση 39.000 στρέµµατα.
Οι υδάτινοι πόροι του Νοµού όπως ο Στρυµόνας και ο Αγγίτης, δίνουν την
δυνατότητα κατασκευής νέων, επέκταση και βελτίωση αρδευτικών δικτύων. Στόχος
του 5/τούς 1988-1992 είναι η αύξηση των αρδευοµένων εκτάσεων κατά 165.000
στρέµµατα µε τελικό στόχο το1.000.000 στρέµµατα. Το ποσοστό αρδευοµένων
προς καλλιεργούµενα είναι σήµερα 42%, µέσος όρος χώρας 30%.
Ειδικότερα ο προσανατολισµός και οι επιδιώξεις κατά κλάδο Φυτικής Παραγωγής
αποβλέπουν στην αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών, την βελτίωση της
ποιότητας των παραγοµένων προιόντων, στην επέκταση των καλλιεργιών που
προορίζονται για παραγωγή ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών της
κτηνοτροφίας, στην καλύτερη
αξιοποίηση των χορηγουµένων οικονοµικών
ενισχύσεων, την εφαρµογή της νέας διαρθρωτικής πολιτικής που
απορρέει
από
του
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
797/85
ΕΟΚ (εκσυγχρονισµός
γεωργικών
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εκµεταλλεύσεων) και 2088/85 ΕΟΚ (Ολοκληρωµένα
Μεσογειακά
Προγράµµατα) και εφαρµογή προγραµµάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.
- Η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού ξεπέρασε κατά πολύ τις εσωτερικές µας
ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες επικερδών εξαγωγών. Η παραπέρα µείωση του
µαλακού σιταριού δεν είναι σκόπιµη. Αρχισε ήδη στην Κοινότητα το κλείσιµο της
ψαλίδας τιµής µεταξύ µαλακού κριθαριού αφ' ενός και σκληρού σιταριού αφ' ετέρου.
Πολιτική του γεγονότος αυτού είναι η επιδότηση του µαλακού σιταριού-κριθαριού
από το πρόγραµµα Εξισωτικής αποζηµίωσης φέτος. Το πρόγραµµα αυτό αφορά
τις ορεινές και προβληµατικές περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές ξεπερνούν
ήδη το 50% της καλλιεργούµενης µε σιτηρά έκτασης. Το πρόγραµµα αυτό στο Νοµό
µας εφαρµόζεται σε 114 χωριά από τα 172.
- Η έκταση που καλύπτεται από το καλαµπόκι παρουσιάζει διακυµάνσεις, έχει
ήδη καλυφθεί προ πολλού ο στόχος του 5/ετούς προγράµµατος. Η αύξηση του
1987 οφείλονταν στην µεγάλη µείωση της βιοµηχανικής τοµάτας.
Η καλή ποιότητα του Ελληνικού καλαµποκιού δίνει δυνατότητες εξαγωγών
τουλάχιστον έως τώρα και εποµένως και γι' αυτό δίκαια είναι ενθαρρυνόµενη
καλλιέργεια.
- Το καλαµπόκι και η µηδική είναι προωθούµενες καλλιέργειες στο Νοµό.
- Τα ζαχαρότευτλα µε εξασφαλισµένη την απορρόφηση, προγραµµατισµένη
έκταση, υπολείπονται από τον στόχο του 5/ετούς περίπου 10.000 στρέµµατα.
Το εργοστάσιο µπορεί να φτάσει να επεξεργάζεται και µέχρι 65.000 στρέµµατα.
Κρίνεται αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός των συγκοµιστικών µηχανών.
Η αντιµετώπιση της ριζωµανίας γίνεται µε την καθιέρωση από την Βιοµηχανία
ζωνών καλλιέργειας ανα 4 χρόνια. Για να φτάσουµε τον στόχο πρέπει κατά τον
καθορισµό της τιµής να λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα των ανταγωνιστικών
καλλιεργειών (Βαµβάκι, τοµάτα, καλαµπόκι).
- Ο προσανατολισµός του 5/ετούς προγράµµατος στο βαµβάκι αποβλέπει:
α) στην διατήρηση της καλλιεργούµενης έκτασης στα ίδια επίπεδα του 1986, ο
στόχος όµως αυτός ήδη ξεπεράστηκε κατά πολύ (έφτασε τα 112.000 στρέµµατα)
β) στην αύξηση των µέσων στρεµµατικών αποδόσεων
γ) στην γενίκευση της χρήσης χηµικώς αποχυοωµένου βαµβακόσπορου για
πρώιµο οµοιόµορφο φύτρωµα (σήµερα 80%)
δ) στην ποιοτική βελτίωση του προιόντος
ε) στην γενίκευση των αποφυλλώσεων όταν πρόκειται για µηχανοσυλλογή
στ)
αύξηση της δυναµικότητας των εκκοκιστηρίων διότι µε την αύξηση
της
µηχανοσυλλογής θα πρέπει να συντοµεύσει η εκκοκιστική περίοσος
ζ)
στην δηµιουργία Κέντρου προξηρανσης και αποθήκευσης στην περιοχή
Μαυροθάλασσας από Συνεταιριστικό φορέα
η) αύξηση πλαφόν για την Ελλάδα ώστε να µειωθεί η συνυπευθυνότητα.
- Ουσιαστική σηµασία έχει η διάρθρωση των καλλιεργουµένων ποικιλιών του
καπνού και η βαθµιαία εναρµόνηση των παραγωγής στην εκλεκτική κατά ποικιλία
ζήτηση.
Μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση
της
ποιότητας, δηµιουργία
αποθηκευτικών χώρων στα κέντρα παραγωγής για διευκόλυνση διάθεσης του
προιόντος από τους παραγωγούς.
∆ιατήρηση της καλλιέργειας στα σηµερινά επίπεδα.
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Ο Μπασµάς π.χ. είναι ποικιλία που ζητιέται και εποµένως δεν πρέπει να µειωθεί
αλλά να διατηρηθεί στο
επίπεδο που καλλιεργείται. Παρατηρείται όµως
απροθυµία στους νέους να ασχοληθούν µε τον κλάδο και φαίνεται ότι η
καλλιέργεια θα µειώνεται αισθητά χρόνο µε τον χρόνο (4-5% κάθε χρόνο).
- Γενικά είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί η αµειψισπορά σε εκτάσεις που η
πολύχρονη και συνεχής εκµετάλλευσή τους µε βαµβάκι, καλαµπόκι κ.λ.π. έχει
εξασθενίσει την γονιµότητά τους ή έγινε η αιτία να παρουσιαστούν πολλές
φυτασθένειες.
Τέτοιες καλλιέργειες είναι το µαλακό σιτάρι-κριθάρι σε συνδυασµό µε επίσπορη
καλλιέργεια ψυχανθών που συντελούν στην βελτίωση
των
χωραφιών,
µια
καλλιέργεια είναι η νεοεµφανισθείσα σόγια, που όπως ξέρετε προστατεύεται από
το Κοινοτικό καθεστώς.
- Για τα κηπευτικά µπορούµε να πουµε ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια
καλλιέργειας και παραγωγής στο ύπαιθρο και υπό κάλυψη φυσικά σε
συνδυασµό µε την έρευνα της αγοράς, Ευρωπαικής και ξένης.
- Η βιοµηχανική τοµάτα είναι ελεγχόµενη καλλιέργεια µε καλό γεωργικό εισόδηµα µε
τα γνωστά όµως ιδιαίτερα προβλήµατα που παρουσιάζει κατά την διαδικασία της
µεταποίησης και όχι της παραγωγής της.
- Η ανθοκοµία και τα κηπευτικά υπό κάλυψη είναι κλάδοι εντατικής γεωργίας,
παρουσιάζουν και θα παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον στο Νοµό σε συνδυασµό
µε την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας (γεωθερµία).
Ηδη έχει µπει στα Μ.Ο.Π. Β. Ελλάδας ένας αποδεικτικός καλλιέργειας
ανθοκοµικών φυτών υπό κάλυψη στην περιοχή Σιδηροκάστρου
από
∆ηµοσυνεταιριστική Οργάνωση. Τα αποτελέσµατα αυτού θα βοηθήσουν για την
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου µε χρήση γεωθερµίας.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η κτηνοτροφία ο άλλος κλάδος της γεωργίας πρέπει µε κάθε τρόπο και µέσο
Εθνικό ή Κοινοτικό, να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί ώστε να έχουµε αύξηση της
εγχώριας παραγωγής και µείωση της εκροής πολύτιµου συναλλάγµατος για
εισαγωγές κτηνοτροφικών
προιόντων
που
είναι
διπλάσια
της
συναλλαγµατικής δαπάνης γισα εισαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών µαζί.
Ο Νοµός έχει ξεχωριστή και πολύ σηµαντική θέση στην Κτηνοτροφία της
χώρας. Είναι ο κυριώτερος προµηθευτής της αγοράς Αθηνών σε βοδινό κρεας,
καλύπτε το 18-20% περίπου της ποσότητας κρέατος που πάει εκεί.
Σήµερα στο Νοµό εκτρέφονται περίπου 70.000 βοοειδή από τα οποία 44.000
είναι αγελάδες, 285.000 αιγοπρόβατα, 4.000 χοιροµητέρες και 150.000 ωοτόκες
όρνιθες.
Τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος είναι:
- η έλλειψη ζωοτροφών ιδιαίτερα ιδιοπαραγωγής
- το µικρό µέγεθος των κτηνοτροφικών µονάδων
- οι χαµηλές µέσες αποδόσεις των ζώων σε κρέας και ιδιαίτερα σε γάλα
- το υψηλό κόστος παραγωγής
- οι ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις
- η ανεπαρκής υποδοµή στην εµπορία των προιόντων καθώς και οι µεγάλες
επενδύσεις που απαιτούνται για
ίδρυση,
επέκταση και εκσυγχρονισµό
κτηνοτροφικών µονάδων και η σκληρή και επίπονη εργασία των κτηνοτρόφων.
Στο Νοµό µας ο αριθµός των εκτρεφοµένων βοοειδών ενώ τα
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προηγούµενα χρόνια συνεχώς ελαττωνόταν, τελευταία παρουσιάζει µια µικρή
αύξηση, ο δε αριθµός των εκτρεφοµένων αιγοπροβάτων µια σταθερότητα.
Βασικοί στόχοι του 5/τούς προγράµµατος είναι:
- η αύξηση της παραγωγικότητας
- µείωση του κόστους παραγωγής µε αποτέλεσµα την αύξηση του κρέατος ώστε να
έχουµε µείωση του ελλείµµατος και αύξηση της παραγωγής γαλακτοκοµικών
προιόντων για κάλυψη των αναγκών µας.
Οι στόχοι αυτοί επιδιώκεται να επιτευχθούν
- Με την γεννετική βελτίωση του υπάρχοντος ζωικού πληθυσµού. - Ορθολογιστική
διατροφή, διάδοση της ενσίρωσης και την αξιοποίηση των υπολλειµµάτων της
φυτικής παραγωγής και των γεωργικών βιοµηχανιών.
- Με τον εκσυγχρονισµό των όρων διαβίωσης
- Με την επέκταση καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών
- Με την συνέχιση παροχής κινήτρων, οικονοµικών ενισχύσεων, αυξηµένων
χρηµατοδοτήσεων από την ΑΤΕ.
- Με την παροχή χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων
- Με την εφαρµογή του Ν. 1734/87 περί βοσκοτόπων
- Με την ίδρυση νέων κτηνοτροφικών µονάδων και την επέκταση βελτίωση και
εκσυγχρονισµό των ήδη υφισταµένων στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝ 797/85
- Με την ενεργότερη συµµετοχή των Συνεταιριστικών Οργανώσεων τόσο στην
πρωτογενή παραγωγή όσο και στην εµπορία ζώων αναπαραγωγής, πάχυνσης
καθώς και κρέατος
- Με την επιδίωξη βελτίωσης των ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων.
Η Χοιροτροφία κλάδος ελλειµµατικός έχει µορφή επιχειρηµατική µε µεγάλες ανάγκες
σε χρηµατικές δαπάνες.
Την ανάπτυξη του κλάδου στο Νοµό βοηθάει η δηµιουργία από την Ενωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών κυκλώµατος 60 δορυφορικών χοιροτροφικών µονάδων
µε δυναµικότητα 50-60 χοιροµητέρων η κάθε µία. Από αυτές ήδη λειτουργούν
πάνω από 30.
Επίσης από τον ίδιο φορέα θα δηµιουργηθεί µονάδα παραγωγής καθαρού
πολλαπλασιαστικού υλικού χοιροµητέρες και κάπροι που θα δίνονται στις
δορυφορικές αυτές µονάδες για παραγωγή χοιριδίων για πάχυνση.
το παραγόµενο κρέας θα εµπορεύεται η ΕΑΣ είτε ως νωπό µέσω των κρεοπωλείων
που διαθέτει και των συνεργαζοµένων εµπόρων είτε µε την αξιοποίησή του στα
αλλαντικά που παράγει.
Ο κλάδος της χοιροτροφίας πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί γιατί µαζί µε την
κρεοπαραγωγική πτηνοτροφία µπορεί να καλύψει µεγάλο µέρος του ελλείµµατος
κρέατος που υπάρχει στην Ελλάδα.
Υπάρχουν δυο αξιόλογα κέντρα παραγωγής πτηνοτροφικών προιόντων, ένα
στην περιοχή Παγγαίου (παραγωγή αυγών) και το άλλο στην περιοχή Νιγρίτας
όπου υπάρχει και το Πτηνοσφαγείο της ΕΑΣ Νιγρίτας.
Στην περιοχή Παγγαίου άρχισε να λειτουργεί το υπερσύγχρονο Ωοσκοπικό Κέντρο
που κατασκευάσθηκε µε πιστώσεις του ΚΑΝ 355/77 από τον Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισµό.
Η χώρα µας όπως επανειληµµένα δηλώθηκε δεν πρόκειται να αποδεχθεί
περιορισµούς στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος γιατί είναι ήδη ελλειµµατική και

266

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

267

οπωσδήποτε θα επιδιώξει την περαιτέρω βελτίωση του "ειδικού καθεστώτος 86"
που έχει διαµορφωθεί υπέρ αυτής, δηλαδή να εξακολουθήσει να θεωρείται ένα
γαλακτοκοµείο ώστε να αποφύγει την εισφορά συνυπευθυνότητας.
Εποµένως δεν υπάρχουν δεσµεύσεις για το αγελαδινό γάλα, ούτε εξωτερικά
εµπόδια για την ανάπτυξη της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος και µε θετικές
ενισχύσεις από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους επιβάλλεται να αυξήσουµε και
να βελτιώσουµε το ζωικό µας κεφάλαιο και την παραγωγή των κτηνοτροφικών µας
προιόντων.

H ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
Είναι γνωστό ότι η χώρα µας είνα έντονα ορεινή αφού πάνω από το 65% των
εδαφών της είναι ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις. Επίσης είνα γνωστό και επόµενο
µέχρι ένα βαθµό από την ορεογραφική της διαµόρφωση ότι το σύνολο σχεδόν
των δραστηριοτήτων της δασοπονίας περιλείεται µέσα σ' αυτόν το χώρο. Η
συµµετοχή της στην πρωτογενή παραγωγή είναι και ουσιώδης αλλά και δυναµική
παρ' όλο τον µακροπρόθεσµο χαρακτήρα των στοιχείων της.
Η ∆ασική Οικονοµία τόσο ως ∆ασοπονία όσο και σαν ξυλοπονία συµβάλλει στην
περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί οι δραστηριότητες της εκτελούνται σε ορεινές και κατ'
εξοχήν προβληµατικές περιοχές από άποψη περιφερειακής ανάπτυξης
συµβάλλοντας θετικά στην εξοµάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µε την
απασχόληση και µε τις δαπάνες της µε τις οποίες δηµιουργεί τις γνωστές
παλλαπλασιαστικές επιδόσεις στην οικονοµία των περιοχών αυτών.
Παρ' όλα αυτά όµως, που στηρίζονται στα προιόντα του δάσους υπάρχουν και
αγαθά που ενώ η ζήτηση τους είναι τεράστια, δεν υπεισέρχονται στις συναλλαγές
γιατί δεν µπορούν να εκτιµηθούν σε χρήµα όπως: η αναψυχή, η προστασία των
εδαφών, η αύξηση των υπογείων αποθεµάτων νερού.
Ο Νοµός Σερρών µε έκταση 3.987.000 στρεµµάτων έχει 676.000 στρέµµατα δάσος
και 547.000 µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και 808.000 στρέµµατα δασικών
βοσκοτόπων µε συνολικό ποσοστό δασικών εκτάσεων 52%.
Από τις εκτάσεις αυτές δασοσκεπείς και µερικώς δασοσκεπείς µε κωνοφόρα είναι
482.000 στρέµµατα (413.000+68.100) που παρουσιάζουν ξυλώδες
κεφάλαιο
394.000µ3 µε µια ετήσια προσαύξηση 18.000 µ3. Από τα κωνοφόρα αυτά δάση
του νοµού παράγονται κάθε χρόνο 8231 Μ3 χρήσιµη ξυλεία και καυσόξυλα. Τα
πλατύφυλλα (οξυά, δρύς κ.λ.π) καλύπτουν έκταση 652.000 στρ. (546470+106030)
µε ένα ξυλώδες κεφάλαιο 2.200.000Μ3 µε ετήσια αύξηση 100.000 Μ3 και
παραγωγή 24728 Μ3 χρήσιµης ξυλείας και 84778 τ. καυσόξυλα.
Παρ' όλα αυτά και έχοντας υπ' όψη πως το πλήθος των δασοπονικών
εργασιών από την υλοτοµία µέχρι και τη διευθέτηση των χειµάρρων, την δασική
αναψυχή, τα δασικά φυτώρια, η συµβολή της απασχόλησης στη δασοπονία
στη συνολική απασχόληση και στην απασχόληση του πρωτογενή τοµέα είναι
χαµηλή. Στην επικράτεια συµβάλλει κατά 1,19% της συνολικής απασχόλησης και
3,72% της πρωτογενούς απασχόλησης.
Στο Νοµό µας απασχολούνται 53.356 στον πρωτογενή τοµέα και 81.883 µε
συνολική απασχόληση. Εξ αυτών 1.610 απασχολούνται στη δασοπονία. Ποσοστό
3,01% του πρωτογενή και 1,96% της συνολικής απασχόλησης.
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Στην µεταποίηση απασχολούνται 900 άτοµα επί συνόλου 8.274 ποσοστό 10,88%
εκ της απασχόλησης στη µεταποίηση και 1,10% σαν ποσοστό επί της συνολικής
(81833 άτοµα).
Η συµβολή της ∆ασοπονίας στην οικονοµία και στην κοινωνική ζωή του Νοµού
είναι σηµαντική. Το µέγεθος όµως της συµβολής αυτής υποβιβάζεται για δύο
σοβαρούς λόγους. Πρώτα ο τρόπος που υπολογίζεται το ακαθάριστο εγχώριο
προιόν, όπου η ∆ασοπονία λαµβάνεται σα ξυλοπονική δραστηριότητα µόνο, ενώ
άλλες σηµαντικές προσφορές υλογενών αγαθών παραβλέπονται.
Επίσης πολλά κοινωνικοπολιτιστικά και περιβαλλοντικά αγαθά δεν είναι δυνατόν να
εκτιµηθούν και αξιολογηθούν. Μερικά από αυτά είναι άυλα και δεν εκτιµώνται ούτε
και σε ποσότητες (π.χ. αισθητική, αναψυχή).
Περιγραφικά η συµβολή της δασοπονίας
κατά
κεφάλαιο δραστηριότητας
στο Νοµό έχει ως εξής:
1. Συµβολή στο Εθνικό εισόδηµα.
2. Στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας, γιατί αυτή µπορεί να στηριχθεί στο
διαθέσιµο πρωτογενές υλικό που µπορεί να ανανεώνεται και να προσφέρεται µε
ένα αυρύ φάσµα πρωτογενών υλικών.
3. Στη δηµιουργία αποθεµάτων.
Τα δάση της περιοχής µε υπολογίσιµο ξυλαπόθεµα 2.500.000Μ3
και µε 10.000 Μ3 µέτριους ή µεγάλους κορµούς, µπορούν να εκτιµηθούν σε 2,5
δισεκατοµµύρια δραχµές.
4. Στην αναψυχή-αισθητική-κυνήγι
Το 50% του αστικού πληθυσµού ενδιαφέρεται για την δασική αναψυχή. Οι µέρες
επίσκεψης του πληθυσµού αυτού στα δάση µπορεί να εκτιµηθεί σε 35.000 Χ 10
ηµέρες κατά µέσο όρο επισκέψεων = 350.000 µέρες/χρόνο. Συνέπεια άµεση
η δηµιουργία ευκολιών αναψυχής και έµµεση η προσφορά εργασίας σε µονάδες
κεφαλαιούχνων αγαθών και προιόντων κατανάλωσης (σκηνές, όπλα κ.λ.π).
5. Στο περιβάλλον.
Η
ποιότητα ζωής ενισχύεται από τις περιβαλλοντικές λειτουργίες του δάσους
αλλά και η οικονοµική κατάσταση του ατόµου επηρεάζεται.
6. Προσφορά στη Γεωργία.
Η προσφορά από την διάβρωση δεν είναι προσφρά στη γεωργία που όταν και όπου
γίνεται δηµιουργεί στα πεδινά, µε τη µεταφορά του εδάφους, γόνιµα και κατάλληλα
χωράφια. Αυτό το όφελος όµως για τη γεωργία προκαλεί τεράστιες ζηµιές στους
ορεινούς όγκους όπου αποτέλεσµα είναι η υποβάθµιση η εξαφάνιση του δασικού
οικοσυστήµατος. Η προστασία από τις καταστροφές των πληµµυρών είναι
σηµαντική όχι µόνο στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις αστικές. Εχει
διαπιστωθεί ότι το 8% της συνολικής γεωργικής παραγωγής καταστρέφεται από
πληµµύρες. Ολα τα δάση του Νοµού καθορίζουν την περίµετρο του και
ανταποκρίνονται αποφασιστικά στην
υδρονοµική
προστασία
της εύφορης
πεδιάδας. Εξήντα οκτώ
(68) ενεργοί χείµαρροι
διαυλακώνουν το ανάγλυφο των γεωλογικών εξάρσεων και αποτελούν τον
σηµαντικότερο οικονοµικό ρυθµιστή της
απόδοσης των αρδευτικών και
αντιπληµµυρικών έργων και της γεωργικής παραγωγής.
Οι λεκάνες απρροής των χαρακτηρίζονται από φυτοκάλυψη 15-25% και την
λιθολογική τους δοµή η οποία αποτελείται από 30-45% ευδιάθρωτα µειοκαινικά
στρώµατα του τριτογενούς.
Αν και αναγνωρίζεται πως οι φυτοτεχνικές επεµβάσεις είναι αποτελεσµατικός
τρόπος να αυξηθούν οι χαµηλές (θερινές) απορροές, που είναι και οι πιο
αναγκαίες, όµως ή δεν εκτιµήθηκε σωστά µέχρι σήµερα η συµβολή των δασών
στην παραγωγή νερού και ούτε έγινε προσέγγιση της αξίας αυτής, αξία που
είναι δυνατόν να θεωρηθεί πενταπλάσια της ακαθάριστης αξίας της παργόµενης
ξυλείας.
Εκτιµάται πως το 90% του νερού που χρησιµοποιείται σήµερα
προέρχεται από την υψοµετρική ζώνη πάνω από 600 µ.
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∆εν θα πρέπει να παληφθεί ίσως η προσφορά των δασών και σασικών
εκτάσεων του Νοµού στη βοσκή των ζώων και των µελισσών. Η αξία της
βοσκήσιµης ύλης είναι δυνατόν να εκτιµηθεί σε 1 δισεκατοµµύριο δρχ/ χρόνο.
Η παραγωγή µελιού εξαρτάται κατά 80% από την βοσκή των µελισσών στα δάση
και στις δασικές εκτάσεις. Η συµβολή της βοσκής αυτής στην µελισσοκοµία
µπορεί να υπολογισθεί σε 10 εκατοµµύρια δρχ/χρόνο και η προσφορά στην
απασχόληση των γεωργών σε 4.000 ηµεροµίσθια το χρόνο.
Η διάθεση καύσιµης ύλης χωρίς κανένα µίσθωµα στους κατοίκους της υπαίθρου,
όπως και η διάθεση καπνοβεργών και ξύλου για άλλες µικροκατασκευές θεωρείται
ότι συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία των γεωργών.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι βασικές θέσεις της δοσµένης πολιτικής στον τοµέα των δασών του Νοµού είναι:
1. Το δάσος είναι κοινωνικοοικονοµικός πόρος δασικών προιόντων.
2. Το δάσος πρέπει να συµβάλλει στην αναδιανοµή του εισοδήµατος και την
περιφερειακή ανάπτυξη.
3. Το δάσος πρέπει να εξασφαλίζει την διατήρηση και βελτίωση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Οι µακρόπνοοι στόχοι που υπαγορεύονται για τη δασοπονία από την παραπάνω
πολιτική θέση είναι:
1. Αύξηση της δασικής παραγωγής:
Αύξηση του ξύλινου κεφαλαίου, µε ανόρθωση των υποβαθµισµένων δασών και
δηµιουργία νέων.
Βελτίωση της βλάστησης των βοσκοτόπων.
Αύξηση των υδατικών αποθεµάτων του Νοµού µε τη διαχείρηση της βλάστησης.
2. Εξασφάλιση του κοινωνικού ρόλου των δασών και των περιβαλλοντικών
υπηρεσιών:
Ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και αισθητικής.
Αύξηση της προσφοράς εργασίας στους δασόβιους και παραδασόβιους
πληθυσµούς.
Εξασφάλιση συµµετοχής των δασοβίων και παραδασοβίων πληθυσµών στα έσοδα
από τα δάση.
Μεγιστοποίηση προσφοράς προς τη γεωργία για βοσκή ζώων και µελισσών και
προστασία από πληµµύρες των καλλιεργειών.
3. Προστασία των δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Προστασία και βελτίωση της πανίδας και χλωρίδας.
Προστασία των δασών από πυρκαγιές, ασθένειες και καταστροφές (εκχερσώσεις
κ.λ.π.).
4. Ενίσχυση της οικονοµικότητας των εργασιών
- Σύγχρονος προγραµµατισµός, σχεδιασµός και οργάνωση των πάσης φύσεως
εργασιών.
- Εφαρµογή ορθολογικών µέσων και µεθόδων εργασίας.
- ∆ραστική µείωση του κόστους παραγωγής µε αύξηση της παραγωγικότητας.
- Αριστοποίηση του µείγµατος παραγωγής (προιόντα, αγαθά και υπηρεσίες).
- ∆ηµιουργία ισχυρών δοµών και θεσµικών για ένα µακρόπνοο, ανελικτικά
αυτορυθµιζόµενο και δυναµικό σύστηµα δασοπονικής ανάπτυξης.

O ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

269

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

270

Όπως γνωρίζετε, τα Ελληνικά δάση εξαπλώνονται σε περιοχές µε µεγάλες κλίσεις,
ορθογραφική διαµόρφωση µε εδάφη χαλαρά και πτωχά σε θρεπτικά συστατικά ενώ
κλιµατικά χαρακτηρίζονται από χαµηλό ετήσιο αριθµό βροχοπτώσεων και µεγάλες
περιόδους ξηρασίας σε σύγκριση µε τα σάση της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Τα παραπάνω προσδίδουν στα δάση µας ιδιαίτερη σηµασία σε ότι αφορά την
οικολογική και προστατευτική τους αξία, σε σχέση µε την στενά παραγωγική τους
πλευρά. ∆ιαφέρει λοιπόν ο στόχος άρα και ο τρόπος διαχείρισής των δασών µας.
Βάση της δασικής µας πολικής είναι η διατήρηση και βελτίωση του δάσους. Ετσι
φθάνουµε στον παράγοντα άνθρωπο και στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει.
Ο άνθρωπος είναι αυτός που προστατεύει το δάσος. Αυτός εργάζεται για τη
βελτίωση και την επέκτασή του. Κι' αυτό πρέπει να κατοικεί κοντά στο δάσος,
αναπτύσσοντας την οικονοµική και πολιτιστική ζωή του. Βεβαίως όσο σηµαντικός
είναι ο παράγοντας άνθρωπος για τη διατήρηση του δάσους και της οικολογικής
ισορροπίας, άλλο τόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του δάσους για την απασχόληση
και γενικότερα την οικονοµία στην ορεινή περιφέρεια.
Στη χώρα µας η συγκοµιδή των δασικών προιόντων γίνεται κυρίως από τους
∆ασικούς συν/σµούς. Ο Συν/σµός δεν είναι µόνο επιχείρηση. Είναι µέσο για
την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, για την απελευθέρωση των
πρωτοβουλιών στο χωριό, για την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτικής
δραστηριότητας. Ο Συν/σµός αποτελεί µέσο για µια νέα µορφή ζωής στο χωριό. Το
άτοµο διατηρεί την πρωτοβωουλία του και την ιδιαιτρότητά του, µαθαίνει να
λειτουργεί συλλογικά και έτσι µπορεί να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο σαν
άτοµο, να εµπλουτίσει τις
δυνατότητές
του,
να
διαµορφώσει την
προσωπικότητά του, ν' αξιοποιήσει ότι θετικό του προσφέρει η κοινή οργάνωση.
Οι ∆ασικοί συν/σµοί συγκροτούνται από δασεργάτες κατοίκους ορεινών, λιγότερο
ανεπτυγµένων, δασικών περιοχών που έχουν µοκρόπνοο δεσµό µε το δάσος και
τις λειτουργίες του και µπορούν κάτω από ορισµένες προυποθέσεις να δώσουν
σηµαντικές διαστάσεις στον κοινωνικό ρόλο της δασοπονίας, εξασφαλίζοντας
µόνιµα την παρουσία και δράση του ανθρώπινου παράγοντα. Στην Ελλάδα οι
∆ασικοι Συν/σµοί ιδρύθυκαν πριν από 50 περίπου χρόνια από την ανάγκη
αναµόρφωσης του τρόπου εκµετάλευσης των δασών, που ως τότε γινόταν από
δασεµπόρους, ενοικιαστές δασών και εργολάβους µε κριτήρια καθαρά εµπορικά
και
κερδοσκοπικά.
Σήµερα λειτουργούν περίπου 500 Συν/σµοί, µε 16.000
δασεργάτες-µέλη. Το αισιόδοξο µήνυµα που προκύπτει από τα στοιχεία µας είναι
ότι στους ∆ασικούς Συν/σµούς εντάσσονται όλο και περισσότεροι νέοι σε ηλικία
δασεργάτες, οι οποίοι µε την παρουσία τους δραστηριοποιούν όλο και περισσότερο
τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις. Αυτό εκτιµάται πως είναι αποτέλεσµα της
εφαρµογήε νέων θεσµών στην Ελληνική δασική Νοµοθεσία. Επίσης η τάση φυγής
από τα µεγάλα αστικά κέντρα, που αναπτύχθηκε τελευταία λόγω υποβάθµισης
των
οικονοµικων και περιβαντολλογικών συνθηκών διαβίωσης, συµβάλλει στην
ένταξη νέων µελών στους ∆ασικούς Συν/σµούς και στην ενεργητικότερη παρουσία
τους. Στόχος του Συνεταιριστικού Κινήµατος είναι η στήριξη της παρουσίας και της
δράσης των ∆ασικών Συν/σµών, µε την διεύρυνση, παράλληλα, της οικονοµικής και
κοινωνικής τους εµβέλειας, ώστε να αποτελέσουν άξονα Περιφερειακής Ανάπτυξης
στις ορεινές δασικές περιοχές της Χώρας µας. Η περιορισµένη µέχρι χθές
δραστηριότητα των Συν/σµών δεν τους επέτρεπε να βελτιώσουν την οικονοµική
τους κατάσταση. Σήµερα τους βοηθάει να αναπτύξουν δραστηριότητες στη
διακίνηση επεξεργασίας, µεταποίηση και εµπορία των δασικών προιόντων, στην
προµήθεια δασικών εφοδίων. Ο νόµος 1541/80 βασίζεται στην ατίληψη ότι ο
µοχλός της δασικής ανάπτυξης είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία και ο Συν/σµός έχει
µέλλον µόνο εφ' όσον εξοµειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο µε την ιδιωτική
επιχείρηση. Γι' αυτό τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη των Σασικών Συν/σµών σε
σηµείο ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν αυτοδύναµα τις περισσότερες και
σηµαντικπτερες δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας στον τοµέα της
δασικής οικονοµίας. Καθιερώθηκε ενιαία δοµή στο Αγροτικό Συν/κό Κίνηµα για
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να ξεπερασθεί η πολυδιάσπαση
των
Συν/κών
οργανώσεων,
ο
ανταγωνισµός τους εκεί όπου επιβάλλεται η συνεργασία και η έλλειψη
συντονισµού στις προσπάθειές τους. Ετσι, σύµφωνα µε τιν ενιαία δοµή ανάπτυξης
και λειτουργίας, ιδρύθηκε ένας Αγροτικός ∆ασικός Συν/σµός σε κάθε Κοινότητα ή
∆ήµο µε αποτέλεσµα:
α. Να αποκτήσουν οι Συν/σµοί το απαραίτητο µέγεθος.
β. Να έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
γ. Να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση.
δ. Να ενεργοποιηθούν οι δασεργάτες-µέλη και
ε. Να µην είναι οι Συν/σµοί απλώς "ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ"
Με το Π.∆. 126/1986 που εκδόθηκε κατ' επιταγήν του άρθρου 74 του Ν. 1541/1985
µπαίνει στο προσκήνιο της δασικής ανάπτυξης η δασική εργασία που
προσφέρεται συλλογικά από τους οργανωµένους δασικούς Συν/σµούς. Η
αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων στο δασικό χώρο και ιδιαίτερα στον τοµέα
της εκµετάλλευσης, βελτίωσης και αξιοποίησης των δασών αναδείχνει το δασικό
Συν/σµό, που είναι ο φορέας της δασικής εργασίας, συµµέτοχο και συνυπεύθυνο
για τη δασική ανάπτυξη.
Η καθοδήγηση και η τεχνική υπόστήριξη από τη ∆ασική Υπηρεσία του θεσµού
συµβάλλει στην επιτυχία του. Ο ρόλος του δασικού στον τοµέα εκµετάλλευσης,
βελτίωσης και αξιοποίησης του δάσους άλλαξε. Αναβαθµίσθηκε και βελτιώθηκε
ποιοτικά. Μειώθηκε ο εργοδοτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών του και αυξήθηκε
ο καθοδηγητικός δασοπολιτικός του ρόλος για τη δασική ανάπτυξη, προς
όφελος του δάσους και του ορεινού πληθυσµού. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί
σηµαντικό σταθµό της Ελληνικής ∆ασοπονίας. Σύµφωνα µε το πιο πάνω Π.∆. η
αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία µέχρι τις 20 Οκτωβρίου
κάθε έτους, ανακοινώνει
στους ∆ασικούς Συν/σµούς το πρόγραµµα ή Σχέδιο Εκµετάλλευσης που θα
εφαρµοσθεί το επόµενο έτος για κάθε ένα από τα δάση που ανήκουν στο ∆ηµόσιο
ή σε Νοµικά Πρόσωπα του ∆ηµόδιου τοµέα.
Το Πρόγραµµα µπορεί να είναι διαρκείας ενός ή δυο διαχειριστικών ετών ή και να
καλύπτει, όλη τη χρονική διάρκεια που ισχύει η διαχειριστική έκθεση. Παρέχεται η
δυνατότητα στους ∆ασικούς Συν/σµούς να αρχίζουν ενωρίς τις εργασίες και να
πραγµατοποιούν, εφ' όσον το επιθυµούν χειµερινές υλοτιµίες µε αποτέλεσµα την
βελτίωση ποιοτικά της παραγόµενης ξυλείας την συνχώνευσης υψηλότερων τιµών
και την αύξηση του εισοδήµατος των δασεργατών. Οι Α.∆. σε προθεσµία ενός
µηνός από τη γνωστοποίηση του προγράµµατος υποβάλλουν αίτηση
στην
αρµόδια δασ. Υπηρεσία παραχώρηση της εκµετάλλευσης του δάσους ή και
αίτηση ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δάσους όπως
ακριβώς περιγράφονται στο πρόγραµµα. Στη συνέχεια, η ∆ασική Υπηρεσία
υποβάλλει τις αιτήσεις µαζί µε την συµβουλευτική ρπόταση της Ε.Α.Σ. στον
Νοµάρχη, ο οποίος αποφασίζει για την παραχώρηση της εκµετάλλευσης. Ο Α.∆.Σ.
µετά την έκδοση της απόφασης, υπογράφει δήλωση αποδοχής της απόφασης
παραχώρησης και η ∆ασική Υπηρεσία συντάσσει πρωτόκολλο εγκατάστασης για
το δάσος που παραχωρήθηκε.
Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου
εγκατάστασης ο Α.∆.Σ. προσκοµίζει στην δασική Υπηρεσία εγγυητική επιστολή
για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Η εγγυητική επιστολή καλύπτει το 5% της
αξίας των δασικών προιόντων που θα παραχθούν από το τµήµα ή τη συστάδα.
Η αξία των δασικών προιόντων υπολογίζεται µε βάση τις αγοραίες τιµές του
ισχύοντος πίνακα διατιµήσεως. Η εγγφυητική επιστολή επιστρέφεται στον
Συν./σµό µετά την τελική επιθεώρηση του δάσους που παραχωρήθηκε. Τα
δασικά προιόντα που παράγονται καταµετρούνται από επιτροπή που συγκροτείται
από δύο δασικούς υπαλλήλους και εκπρόσωπο του Συν/σµού. συντάσσεται
δελτίο και πρωτόκολλο καταµέτρησης όπου αναγράφονται αναλυτικά για το
τεχνικό ξύλο οι αύξοντες αριθµοί των
κορµοτεµαχίων και για το ξύλο
µικρών διαστάσεων οι στιβάδες. Η καταµέτρηση γίνεται για µεν το τεχνικό ξύλο
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µεγάλων διαστάσεων στο υλοτοµείο ή στο δασόδροµο και για το µικρών
διαστάσεων µετά την στίβαξή τους στο δασόδροµο.
Για την µεταφορά των δασικών προιόντων από τον τόπο αποθήκευσης δηλαδή
τον δασόδροµο ή την κορµοπλατεία, στα κέντρα κατανάλωσης, απαιτείται άδεια
µετακίνησης. αυτή εκδίδεται από την ∆ασική Υπηρεσία, αφού προηγουµένως ο
∆.Σ. αποδόσει από τα ακαθάριστα έσοδά του που προέρχονται από τη διάθεση
προς εµπορία η βιοµηχανική µεταποίηση των βασικών προιόντων. Υπερ Κ.Τ.Τ.Α. και
δασών:
Για τα καυσόξυλα και το ξύλο 5%
Για την τεχνική ξυλεία όλων των κατηγοριών ποσοστό 12%. Υπέρ του ∆ήµου ή
Κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το δάσος. Για όλες τις
κατηγοριές δασικών προιόντων ποσοστό 5%. Συνοψίζοντας, ο Α.∆.Σ. αποδίδει στο
δηµόσιο και στους Ο.Τ.Α. για µεν το τεχνικό ξύλο ποσοστό 17% και για τα
καυσόξυλα ή ξύλο
ποσοστό 10% από τα έσοδά του, προκειµένου να
διευκολυνθεί η διαχείριση και αξιοποίηση ορισµένων ή δασών υποβαθµισµένων
ή δασών των οποίων οι συνθήκες εκµετάλλευσης των είναι δυσµενείς και αντίξοες.
Επίσης τα ποσοστά που καταβάλλονται υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών µειώνεται
κατά 25% εφ' όσον ο Συν/σµός εγκαθίσταται και προαγµατοποιεί υλοτιµικές
εργασίες την χειµερινή περίοδο (Νοέµβριο-Μάρτιο) και για τις ποσότητες που
παράγονται την περίοδο αυτή. Ο Α.∆.Σ. είναι ελεύθερος να διαπραγµατεύεται τις
τιµές των προιόντων που παράγει για να διενεργεί πλειοδοτικούς διαγωνισµούς
για την επίτευξη υψηλότερων τιµών.
Σε περίπτωση όµως που ο Α.∆.Σ. διαθέτει τα προιόντα του σε ασυνήθιστα χαµηλές
τιµές
δηλαδή
κάτω των αγοραίων τιµών του πίνακα διατίµησης και των
επικρατούντων συνθηκών αγοράς, τότε ενηµερώνεται σχετικά η αντίστοιχη Ε.Γ.Σ.,
η ΠΑΣΕΓΕΣ και η ∆ασική Υπηρεσία για την εξέταση της περίπτωσης. Η διανοµή
των κερδών στα µέλη γίνεται σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
και
του
εσωτερικού
κανονισµού του Συν/σµού.
ατοµικές ανάγκες των
κατοίκων δασόβίων, και παραδασόβιων Κοινοτήτων καθώς και ανάγκες σε
καυσόξυλα του Στρατού καλύπτονται µερικώς από τα δάση που παραχωρήθηκαν
στους Α.∆.Σ.
Η υποχρέωση αυτή αναγράφεται στο πρόγραµµα εκµετάλλευσης του ∆ασαρχείου
και περιλαµβάνεται στην απόφαση και την δήλωση αποδοχής. Η δασική Υπηρεσία
παραλαµβάνει τα προιόντα αυτά και τα διαθέτει η ίδια µε δική της ευθύνη. Το τίµηµα
κατά µονάδα των προιόντων αυτών δεν µπορεί να είναι κατώτερο από την
αντίστοιχη δαπάνη παραγωγής, όπως αυτή παροσδιορίζεται και ισχύει στο
σύστηµα
της Κρατικής εκµετάλλευσης.
Ο Συν/σµός δεν καταβάλλει για τα δασικά προιόντα που αποδίδει στη ∆ασική
Υπηρεσία για κάλυψη ατοµικών αναγκών τα ποσοστά που ορίζει ο Νοµος για τη
διάθεση των στο εµπόριο. Και στην διαδικασία της παραχώρησης ισχύουν στην
Κρατική εκµετάλλευση ∆ασών και αφορούν την φθορά του ∆άσους. Οι Α.∆.Σ.
οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις δασοτεχνικές οδηγίες
των
δασικών
υπαλλήλων.
Οι καταλογισµοί προσδιορίζονται µε βάση τις τιµές του πίνακα διατίµησης και
κατατίθενται στο ∆ηµόσιο Ταµείο υπέρ της Κοινότητας στην περιφέρεια της
οποίας βρίσκεται το δάσος. Στα δάση Νοµικών Προσώπων του ∆ηµοσίου Τοµέα
εφαρµόζονται ανάλογα όπως και στα ∆άση του ∆ηµοσίου. Ο Συν/σµός καταβάλλει
στον ιδιοκτήτη του δάσους το µίσθωµα που συµφωνείται, µεταξύ τους για κάθε
κατηγορία δασικού προιόντος και αναγράφεται στην απόφαση παραχώρησης.
∆ηµόσιος δασικός φόρος δεν καταβάλλεται από τους Συν/σµούς για προιόντα που
παράγονται από Κοινοτικά δάση.
Στο Νοµό µας υπάρχουν 676.000 στρέµµατα δασών µε ετήσιο λήµµα 100.000
κ.µ. δασικών προιόντων περίπου. Στα δάση αυτά εργάζονται 26 ∆ασικοί Συν/σµοί
µε 900 δασεργάτες µέλη. Από αυτούς οι 20 είναι ενεργοποιηµένοι ενώ οι
υπόλοιποι 16 βρίσκονται σε αδράνεια. Από τους 20 εν ενεργεία ∆ασικούς Συν/σµούς
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οι 14 από αυτούς αναλαµβάνουν εργασίες εκµετάλλευσης του δάσους σύµφωνα
µε τον νέο θεσµό της παραχώρησης που προβλέπει το Π.∆. 126 του
86. σύµφωνα µε τ
Ενώ οι ∆ασικοί Συν/σµοί που εργάσθηκαν µε το σύστηµα της Κρατικής
Εκµετάλλευσης παρήγαγαν 40.000 κ.µ. δασικών προιόντων και εισέπραξαν 90
εκατοµµύρια
δρχ. Συγκρίνοντας δε τα καθαρά έσοδα ∆ασικών Συν/σµών που
ανέλαβαν εργασίες σύµφωνα µε το 126/86 µε τα έσοδα του προηγούµενου έτους που είχαν εργασ
Οι εργασίες διάνοιξης δασικών δρόµων και τρακτεροδρόµων που εξυπηρετούν τις
συστάδες που παρσχωρούνται, καθώς και οι εργασίες συντήρησης βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τη ∆ασική Υπηρεσία. Από τα ∆ασικά προιόντα που διατίθενται για
κάλυψη ατοµικών αναγκών κατοίκων και Στρατού στο Νοµό µας, οι ∆ασικοί
Συν/σµοί που αναλαµβάνουν εργασίες µε
το
σύστηµα της παραχώρησης
καλύπτουν το 50% και πλέον του συνόλου των αναγκών. Σκόπιµα επίσης είναι
να αναφερθούµε στο γεγονός ότι οι δασεργάτες σήµερα µε το νέο θεσµό
αισθάνονται πιο υπεύθυνοι µε αποτέλεσµα της βελτίωσης της ποιότητας των
παραγοµένων προιόντων. Κατά την εφαρµογή του Π∆ 126/86 υπήρξαν
αναµφίβολα αρκετά προβλήµατα. Οµως µε την καλή συνεργασία που υπάρχει
µεταξύ της ∆ασικής Υπηρεσίας και της Ε.Α.Σ. τα περισσότερα ξεπεράσθηκαν και
οι ∆ασικοί Συν/σµοί σήµερα είναι περισσότερο αισιόδοξοι γιατην επιτυχία του νέου
θεσµού.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ
Η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Ν. Σερρών στελεχώνεται από πενήντα Κτηνιάτρους,
κατανεµηµένους στη ∆/νση Κτηνιατρικής, σε δέκα τέσσερα Κτηνιατρεία, το
Κτηνιατρικό Εργαστήριο και το Σταθµό Υγειονοµικού
Κτηνιατρικού
Προµαχώνα.
Ολο αυτό το επιστηµονικό δυναµικό ασχολείται:
1. µε την προστασία του Ζωικού κεφαλαίου το οποίο
αποτελείται από:
55.770 βοοειδή
294.134 γιδοπρόβατα
29.444 χοιρινά
954.500 πουλερικά
31.530 κουνέλια
23.670 κυψέλες µελισσών και
2. της ∆ηµόσιας Υγείας ως προς την κατανάλωση Ζωοκοµικών προιόντων.
Προστασία που παρέχεται µε πρόληψη (εφαρµογή προγραµµάτων, εµβολιασµοί,
ενηµέρωση), περίθαλψη ασθενών ζωων, εφαρµογή προγραµµάτος Τεχνητής
Σπερµατέγχυσης αγελάδων και συγχρονισµού του οίστρου στα γιδοπρόβατα και
τις αγελάδες και Κτηνιατρική ∆ηµόσια Υγεία.
Από τα σηµαντικότερα προγράµµατα προστασίας είναι αυτό της καταπολεµησης
(εξάλειψης) της Φυµατίωσης-Βρουκέλλωσης των βοοειδών και Μελιταίου Πυρετού
των γιδοπροβάτων και εκείνο της εξάλειψης Εχινοκοκκίασης - Λεισµανίασης στα
σκυλιά.
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Είναι από τις αρρώστιες που µεταδίδονται από τα ζώα στον άρθρωπο
(ζωοαρθρωπονόσοι).
Με την καταπολέµησή
τους προστατεύεται ο ζωικός
πληθυσµός, αυξάνουν οι αποδόσεις των ζωών σε προιόντα, αλλά συγχρόνως
προστατεύεται η δηµόσια υγεία.
Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος
Φυµατίωσης Βρουκέλλωσης, κάθε βοοειδές ηλικίας πάνω από 6 εβδοµάδων
παίρνει µε τατουάζ στο αριστερό αυτί έναν αριθµό που είναι και ο αριθµός της
κάρτας - ταυτότητας του που το συνοδεύει σ' όλη την παραγωγική ζωή του.
Συγχρόνως ο ίδιος αριθµός καταγράφεται και στο µητρώο που υπάρχει στο
αρµόδιο Κτηνιατρείο. Ο Φυµατινισµός και η Αιµοληψία σε κάθε ζώο,
επαναλαµβάνεται δύο φορές το χρόνο.
Το αίµα εξετάζεται στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρων για τη Βρουκέλλωση.
Εβδοµήντα δύο ώρες µετά το Φυµατινισµό γίνεται επί τόπου ανάγνωση του
αποτελέσµατος. Τα ζώα που αντιδρούν θετικά σε µια ή και στις δύο από τις
παραπάνω ασθένειες σφάζονται υποχρεωτικά σε τακτό χρονικό διάστηµα µε
κρατική επιδότηση των ιδιοκτητών τους. Απολυµαινεται ο σταύλος και ακολουθούν
επαναληπτικές εξετάσεις µέχρις ότου η εκτροφή θεωρηθεί απαλλαγµένη. Κάθε
µετακίνηση βοοειδών πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας όπου να φαίνεται ότι τα ζώα είναι απαλλαγµένα από Φυµατίωση Βρουκέλλωση. Το έτος 1987 Φυµατινίστικαν 50.242 βοοειδή και έγιναν αιµοληψίες
σε 49.667 βοοειδή.
Τα γιδοπρόβατα που κρατούνται για αναπαραγωγή εµβολιάζονται µια φορά στην
ηλικία των 3-6 µηνών µε το εµβόλιο REV-1 και αποκτούν ανοσία για όλη τους τη
ζωή. Απόδειξη για τον εµβολιασµό τους αποτελει η ύπαρξη κωδικού αριθµού µε
τατουάζ στο αυτί. Το έτος 1987 έγιναν 29.221 εµβολιασµοί.
Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται Πανελλήνια εδώ και 12 χρόνια.
Τη σηµασία της εφαρµογής του δείχνουν οι παρακάτω αριθµοί.
Στην αρχή της εφαρµογής του η προσβολή στα βοοειδή του Νοµού µας ήταν 3,42%
για τη Φυµατίωση και 2,46% για τη Βρουκέλλωση. Στην πορεία του, το ποσοστό
προσβολής έφτασε σο 0,64% για τη Φυµατίωση και 0,31% για τη Βρουκέλλωση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΞΑΛΕΙΨΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗΣ-ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ
Φορείς της Εχινοκοκκίασης είναι τα σκυλιά, αλλά νοσούν απ' αυτήν τα
παραγωγικά ζώα και ο άνθρωπος. Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόµιο να είναι
παγκοσµίως από τις πρώτες χώρες σε συχνότητα προσβολής. Κάθε χρόνο οι
ζηµιές ανέρχονται σε µερικά δισεκατοµµύρια δραχµές από τα σπλάχνα των
παραγωγικών ζώων που κατάσχονται, από τη µείωση των αποδόσεων τους και
από τις επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
Με την εφαρµογή του προγράµµατος από τέσσερα συνεργεία που λειτουργούν στο
Νοµό, γίνεται καταγραφή και εξέταση των σκύλων. Κάθε ζώο παίρνει τον αριθµό
του σε µια πλακέτα και µια ταυτότητα που το συνοδεύει. Εξετάζονται τα κόπρανα
για την Εχινοκοκκίαση και το αίµα από το Κτην/κό Εργαστήριο για την Λεισµανίαση.
Χορηγούνται αντιπαρασιτικά χάπια κάθε 40 µέρες για όλη τη ζωή του σκύλου.
Για την Λεισµανίαση δεν υπάρχει θεραπεία, επιβάλλεται η θανάτωση των ζώων
για τον περιορισµό της ασθένειας.
Το προγραµµα άρχισε να εφαρµόζεται στο Νοµό το 1985. Το 1987 τα συνεργεία
κατέγραψαν 5.400 σκυλιά.
Με την εφαρµογή των προγραµµάτων η Κτηνιατρική Υπηρεσία στοχεύει στην
εξάλειψη των ζωοανθρωπονόσων που
µε την ύπαρξή τους κα όλες τις
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κοινωνικοοικονοµικές τους συνέπειες σκιάζουν την εικόνα της χώρας µας στο
εξωτερικό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΙ∆ΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ
Εφαρµόζεται από 12 σπερµατεγχύτες που κινούνται σε 10 τοµείς και εξυπηρετούν
καθηµερινά όλο το Νοµό µε υπεύθυνους δύο Κτηνιάτρους από το αντίστοιχο
τµήµα της
∆/νσης Κτηνιατρικής. Πραγµατοποιούν κατά µέσο όρο 25.000
σπερµατεγχύσεις το χρόνο, διανύοντας 2.000 χιλιόµετρα το µήνα ο καθένας.
Προµηθεύονται το σπέρµα από το κέντρο Τεχνητής Σπερµατέγχυσης και Νοσηµάτων
αναπαραγωγής των ∆ιαβατών Θεσ/νίκης.
Στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση των αποδόσεων των ζώων σε γάλα και
κρέας και πρόληψη ασθενειών που µεταδίδονται από φυσικές επιβάσεις.
Το
πρόγραµµα συγχρονισµού του Οίστρου
στα γιδοπρόβατα και τις αγελάδες
εφαρµόζεται από τους επικουρικούς Σπερµατεγχύτες µε την επιστασία των δύο
Κτηνιάτρων. Προµηθεύονται το σπέρµα από το Κέντρο Τεχνητής Σπερµατέγχυσης
∆ιαβατών Θεσ/νίκης και την Επισταθµία Κριαριών ∆ράµας.
Παράλληλα µε την εφαρµογή προγραµµάτων στο ζωικό πληθυσµό, οι κτηνοτρόφοι
ενηµερώνονται καθηµερινά για θέµατα διατροφής, ενσταυλισµόυ, εξασφάλισης
υγιεινών συνθηκών διαβίωσης στα ζώα, αλλά και µε εκποµπές από τον τοπικό
Ραδιοσταθµό.
Στα άρρωστα ζώα παρέχεται περίθαλψη. Το 1987 νοσηλεύτηκαν 26.438 ζώα.
Με κρατικές επιδοτήσεις, που φθάνουν στο 50% της αξίας των χορηγουµένων
φαρµάκων,
τα
ζώα
αναπαρασιτώνονται και εµβολιάζονται για να είναι
προφυλαγµένα κυρίως κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης, ώστε να αποκτήσουν
τα νεογνά µια ενισχυµένη ανοσία και κατά συνέπεια να έχουµε µικρότερες
απώλειες.
Οι ίδιες επιδοτήσεις δίνονται και για τις ασθένειες των ωεογεννήτων. Ετσι
βοηθούν στην εξασφάλιση της παραγωγής υγιών ζώων που θα αξιοποιηθούν.
Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο πως προστατεύεται η ζωική παραγωγή. Ας
δούµε όµως και πως προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία από την κατανάλωση
ζωικών προιόντων.
Στο νοµό λειτουργούν ένα πτηνοτροφείο, πέντε σφαγεία ευρείας κατανάλωσης και το
υπερσύγχρονο Βιοµηχανικό συγκρότηµα σφαγής και επεξεργασίας κρέατος στο
Χορτερό µε την επωνυµία ΚΡΕΣΕΡ. Λειτουργούν και 14 στέγαστρα σφαγής µε
προοπτική να σταµατήσουν να λειτουργούν τα 5 µέχρι τέλους 1988.
Μελλοντικά προβλέπεται να κλείσουν και άλλα στέγαστρα σφαγής ώστε τα ζώα να
οδηγούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως εκείνη της ΚΡΕΣΕΡ, όπου
εξασφαλίζεται και η ∆ηµόσια Υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος µε
υπερσύγχρονο βιολογικό καθαρισµό.
Το κρέας των ζώων που κρίνεται κατάλληλο από τους Κτηνιατρους της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας που έχουν και τον αποκλειστικό έλεγχο, παίρνει τη σφραγίδα
καταλληλότητας και διατίθεται στην κατανάλωση.
Υγειονοµικοί και ποιοτικοί έλεγχοι προαγµατοποιούνται σ' όλα τα στάδια
της
διακίνησης, στους τόπους επιξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης µέχρι που να
φθάσουν στον καταναλωτή τόσο στο κρέας όσο και στα παραπροιόντα του.
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ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
Στο Νοµό µας που φηµίζεται για την παραγωγή αλλαντικών, λειτουργούν 18
αλλαντοποιεία. Η παραγωγή προιόντων µε βάση το κρέας ελέγχεται από την
πρώτη ύλη, τις συνθήκες επεξεργασίας και το τελικό προιόν που φθάνει στον
καταναλωτή.
ΓΑΛΑ
Το παραγόµενο σήµερα γάλα στο Νοµό µας συγκεντρώνεται:
1. από την Βιοµηχανία Γάλακτος "ΣΕΡΓΑΛ" η οποία εκτός από την παραγωγή
γαλακτοκοµικών προιόντων
(βούτυρο,
τυρί, γιαούρτι κ.λ.π), παράγει και
παστεριωµένο εµφιαλωµένο γάλα. 2. από 3 σταθµούς συγκεντρώσεως προψύξεως
και παστεριώσεως γάλακτος, το οποίο εξάγεται σε άλλους Νοµούς.
3. από 14 τυροκοµεία που λειτουργούν σε όλη την έκταση του Νοµού και
παρεµβαίνουν στην αξιοποίηση του παραγοµένου γάλακτος.
Ολα τα παραπάνω ελέγχονται τόσο µε επιτόπιες επισκέψεις της Υπηρεσίας µας,
όσο και µε συχνές δειγµατοληψίες σε συνεργασία µε το Κτην/κό Εργαστήριο Σερρών
και το Κτην/κό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
Γίνεται έλεγχος των αλιευµάτων (νωπών και κατεψυγµένων) που φθάνουν στο
Νοµό. Τα αλιεύµατα της λίµνης Κερκίνης, του Στρυµώνα και των ιχθυοτροφείων
(ποσότητας 800 περίπου τόνων ετησίως) δεν ελέγχονται στον τόπο παραγωγής
λόγω ελλείψεως ιχθυόσκαλας, πράγµα που θα αποφευχθεί µε την κατασκευή της,
αλλά ελέγχονται κατά τη διακίνηση και διάθεση τους.
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
Στο Νοµό υπάρχει Βιοµηχανία επεξεργασίας σαλιγκαριών, που µεταποιεί κυρίως
εισαγόµενα, τα οποία στη συνέχεια εξάγει, κάτω από τον άµεσο έλεγχο της
Υπηρεσίας µας.
ΜΕΛΙ
Η προστασία της µελισσοτροφίας, που τελευταία στο Νοµό µας έχει ανοδική
πορεία, γίνεται κάτω από την άµεση επίβλεψη της Υπηρεσίας, τόσο για την
προστασία των µελισσοσµηνών µε επιδοτούµενα φάρµακα, όσο και για την
προστασία του καταναλωτή, µε συχνούς ελέγχους και δειγµατοληψίες του
παραγοµένου µελιού.
Για όλα τα παραπάνω προιόντα ζωικής προέλευσης κατά το
έτος 1987 έγιναν: 373 επιθεωρήσεις σε 2.653 καταστήµατα 217
δειγµατοληψίες σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης κατασχέθηκαν
30.508 κ τροφίµων ζωικής προέλευση
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΩΙΚΗΣ

1.
Κάλυψη
κενών
οργανικών
θέσεων
επιστηµονικού και βοηθητικού
προσωπικού µε τις νέες προσλήψεις όπως έχουµε προτείνει σύµφωνα µε τις
ανάγκες προστασίας του Ζωικού κεφαλαίου και της ∆ηµόσιας υγείας.
2. Συνεργασία µε τις συναφείς υπηρεσίες µέσα από πλαίσιο πρόταση που θα
καταθέσουµε.
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3. Βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών των σταβλων.
4. ∆ιαφώτιση του κτηνοτροφικού κόσµου µέσα από πρόγραµµα πλαίσιο οµιλιών σε
συνεργασία µε φορείς όπως Ε.Α.Σ. Σερρών, Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, µε εποπτικά
µέσα κ.λ.π.
5. Για την κάλυψη σε 24ωρη βάση της Νοσηλείας του ζωικού πληθυσµού και της
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας, έχουµε προτείνει την εφαρµογή της εφηµερίας
µε συγκεκριµένο τρόπο, τόσο στο Υπουργείο Γεωργίας όσο και στο συνδικαλιστικό
µας όργανο.
Η
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της Κτηνοτροφίας θα επιτευχθεί µε την
εξασφάλιση φθηνών ζωοτροφών, τη βελτίωση των αποδόσεων του ζωικού
πληθυσµού, τη βελτίωση των συνθηκών εµπορίας και επεξεργασίας των
προιόντων µε µεγαλύτερη συµµετοχή των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Παράλληλα µε τα γενικά αυτά µέτρα θα πρέπει στο Νοµό Σερρών
1. Να κατασκευαστούν ακόµη δέκα τουλάχιστον δεξαµενές αποπαρασίτωσης
των ζώων.
2. Να δηµιουργηθούν και λειτουργήσουν σύγχρονες ζωοαγορές στις Σερρες και
την Ηράκλεια.
3. Να δηµιουργηθεί χώρος εκτελωνισµού εισαγοµένων κρεάτων µε επέκταση των
∆ηµ. Σφαγείων Σερρών, το οποί και έχει δροµολογηθεί.
4.
Να δηµιουργηθούν σταθµοί προψύξεως γάλακτος σε κτηνοτροφικές
Κοινότητες.
5.
Η
χορήγηση
αδειών
λειτουργίας κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων να
γίνεται κάτω από ευρύτερο φάσµα προστασίας του περιβάλλοντος.
6. Να κατασκευαστούν οικήµατα για τη στέγαση των Αγροτικών
Κτηνιατρείων Σκουτάρεως, Λιβαδιάς και Μαυροθάλασσας που έχουν στη διάθεσή
τους τα οικόπεδα.

TA ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΓΟΕΒ Πεδιάδος Σερρών στα πλαίσια του προετοιµαζοµένου για τον µήνα
∆εκέµβριο 1994 αναπτυξιακού συνεδρίου που θα γίνει στις Σέρρες και θα έχει
για θέµα "Προτάσεις για
µια ολοκληρωµένη ανάπτυξη του Νοµού Σερρών"
υποβάλει προς την συντονιστική επιτροπή του συνεδρίου τις δικές του προτάσεις,
τις δικές του εκτιµήσεις όσον αφορά την ολοκληροµένη ανάπτυξη του Νοµού.
Οι προτάσεις αυτές βέβαια αναφέρονται σε άναν εξειδικευµένο χώρο, όπως είναι τα
εγγειοβελτιωτικά έργα, µια και θεωρεί τον χώρο αυτό δικό του, αφού όπως είναι
γνωστό συστήθηκε και λειτουργεί ακριβώς γι' αυτό το σκοπό.
Η παρακάτω εισήγησή µας είναι προιόν ευρύτερης σύσκεψης µε τους ΤΟΕΒ του
Νοµού, που πραγµατοποιήθηκε για τον παραπάνω σκοπό στο ∆ηµητρίτσι στις
7.11.94.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι τα έργα που προτείνουµε είναι αυτά που πραγµατικά
χρειάζεται ο Νοµός µας, για να δοθεί νέα πνοή και ώθηση στην γεωργική
ανάνπτυξη και κατ' επέκταση στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιά και αναφερόµαστε
σε έναν από τους κύρια γεωργικούς Νοµούς της χώρας µας.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σε αδρές γραµµές η σηµερινή κατάσταση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο Νοµό
µας εµφανίζεται µε την παρακάτω εικόνα:
-Συνολικά καλυπτόµενη έκταση από αρδευτικά δίκτυα 670.000 στρ Η παραπάνω
έκταση κατανέµεται ως εξής.
-Εκταση δικτύων Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων
( ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ )
570.000 στρ.
-Εκταση κοινοτικών και ιδιωτικών δικτύων
100.000 στρ.
Για να γίνει αντιληπτό από την αρχή ποιά είναι η σηµερινή κατάσταση των
αρδευτικών δικτύων, και να τονισθεί η τραγική από άποψη καθηστέρησης του
εξιγχρονισµού αυτών αρκεί να αναφέρουµε ότι από τα 570.000 στρ. των δικτύων
αρµοδιότητας των ΟΕΒ, µόνο τα 220.000 στρ. είναι σε σύγχρονα δίκτυα (δίκτυα
τεχνητής βροχής, καναλλέτα).
Η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται από δίκτυα πεπαλαιοµένα, κυρίως χωµάτινα,
ηµιτελή και γενικά εφαρµόζονται προκτικές και µέθοδοι άρδευσης υδροβόρες,
αντιοικονοµικές και ξεπερασµένες. Υπάρχει δηλαδή σηµαντική καθυστέρηση στον
τοµέα εξιχρονισµού των υφισταµένων έργων.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Στον τοµέα αυτό ο Νοµός Σερρών είναι από τους πλέον προνοµοιούχους
Νοµούς της χώρας.
Η κύρια πηγή υδροδότησης αρδευτικών δικτύων στην περιοχή µας όπως είναι
γνωστό είναι ο ποταµός Στρυµόνας και η λίµνη Κερκίνη που η ύπαρξη και
λειτουργεία της οφείλεται αποκλειστικά σ' αυτον.
Ο π. Στρυµόνας, στην ύπαρξη του οποίου οφείλεται και η δηµιουργία της
εύφορης πεδιάδας µας, από πηγή πληµµυρών και καταστροφών που ήταν κατά
το παρελθόν, σήµερα µετά την τιθάσευσή του και τον εγκιβωτισµό του, έχει
µεταβληθεί σε πηγή πλούτου και αισιοδοξίας για το µέλλον.
Από το παραπάνω δίδυµο (λίµνη Κερκίνη, π. Στρυµόνας) υδροδοτούνται
συνολικά περίπου 520.000 στρ.
∆εύτερη σηµαντική πηγή υδροδότησης αποτελεί ο π. Αγγίτης από τον οποίο
υδροδοτείται το αρδευτικό του ΤΟΕΒ ∆ήµητρας (35.000 στρ).
Τέλος περιορισµένος αριθµός πηγών µε σπουδαιότερη τις πηγές Αγίου Ινάννη
υδροδοτούν διάφορα µικροδίκτυα.
Σηµαντική πηγή υδροδότησης αρδευτικών δικτύων (γεωτρήσεων) αποτελεί η
υπόγεια στάθµ,η στην πεδιάδα Σερρών που πιστεύουµε ότι µελλοντικά ίσως
εξελιχθεί και στην σηµαντικότερη του Νοµού µας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θεωρούµε ουσιαστικά µονόδροµο για την ανάπτυξη του Νοµού µας την κατασκευή
των µεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων.
Ο σχεδιασµός των έργων θα πρεπει να έχει κύριο στόχο την επέκταση των
αρδεύσεων. Η συνολική πεδινή έκταση του Νοµού (µέχρι την υψοµετρική καµπύλη
+60) ανέρχεται σε 1.100.000 στρέµµατα περίπου. Η έκταση αυτή προσφέρεται
χωρίς κανένα πρόβληµα για άρδευση.
Οι διαθέσιµες όµως πηγές υδροδότησης όπως αναφέρθηκαν παραπάνω µετα
βίας επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υφισταµένων δικτύων. Για να επιτευχθεί
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ο παραπάνω στόχος της επέκτασης των αρδεύσεων σε όλη την πεδινή έκταση του
Νοµού, πρέπει κατά την άποψή µας πρώτα από όλα να εξασφαλισθεί το
παράγοντας νερό.
Η εξασφάλιση του παράγοντα νερό µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους:
- εξυχρονίζοντας
τα ήδη λειτουργούντα υδροβόρα δίκτυα.
Μόνο µε την
ανακτασκευή του δικτύου του ΤΟΕΒ Προβατά αναµένεται να εξοικονοµιθεί νερό για
επιπλέον 100.000 στρ. περίπου.
- αυξάνοντας τα διαθέσιµα αποθέµατα νερού µε την:
α) αύξηση της χωρητικότητας της λίµνης Κερκίνης (π.χ.
ανύψωση αναχωµάτων).
β) εκµετάλλευση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
γ) κατασκευή υδροφραγµάτων σε διάφορους χειµάρρους που εµφανίζουν
αξιόλογη παροχή κατα την διάρκεια του έτους. Κυριώτερο φράγµα π.χ. θα ήταν το
ήδη µελετηµένο φράγµα στον χείµαρρο Κρουσοβίτη.
Η κατάταξη των εγγειοβελτιωτικών έργων στις προτάσεις µας που ακολουθούν, έγινε
ανάλογα µε την σπουδαιότητα που αποδίδουµε στην κατασκευή τους.
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Εργο προσαγωγού διώρυγας 3Κ
Το έργο αυτό εκτελείται αλλά µε αργούς ρυθµούς και αποσκοπεί
α) την συµπληρωµατική υδροδότηση των ήδη λειτουργούντων αρδευτικών
δικτύων των ΤΟΕΒ Σιδ/στρου και Ηράκλειας
β) την υδροδότηση µελλοντικά των δικτύων που θα κατασκευασθούν στην
περιοχή Σερρών (110.000 στρ.) καθώς και των προχείρων δικτύων των ΤΟΕΒ
Αγ. Ιωάννη και Ν. Σκοπού, καθώς και των δικτύων του ΓΟΕΒ, και ακόµη
αργότερα του αρκευτικού δικτύου περιοχής Φυλλίδος (120.000 στρ.).
Προτείνεται να επιστευθεί η κατασκευή της διώρυγας σε πρώτη φάση µέχρι του
σηµείου οπου προβλέπεται να κατασκευασθούν τα αντλιοστάσια υδροδότησης των
αρδευτικών δικτύων των ΤΟΕΒ Σιδ/στου και Ηρακλεία. Ετσι θα πάψει και το
παράδοξο φαινόµενο να έχουµε κατασκευάσει σύγχρονο δίκτυο αλλά να µη
λειτουργεί λόγω έλλειψης νερού.
2. Ανακατασκευή των παλαιών αρδευτικών κικτύων και πρωτίστως του δικτύου του
ΤΟΕΒ Προβατά.
Πρέπει να ανακατασκευασθούν όλα τα απαρχαιοµένα και πρόχειρα δίκτυα που
υπάρχουν στο Νοµό γιατί έτσι θα είναι δυνατή η εξοικονόµηση νερού για επέκταση
των αρδεύσεων.
Υπολογίζεται ότι µόνο από την ανακατασκευή του δικτύου του ΤΟΕΒ Προβατά θα
προκύψει οικονοµία νερού ώστε να αρδευθούν επιπλέον 100.000 στρ.
3. Κατασκευή έργων αποθήκευσης νερού κατά την χειµερινή περίοδο.
Ο σκοπός αυτός µπορεί να επιτευχθεί:
- µε την αύξηση της χωρητικότητας της λίµνης Κερκίνης (ανύψωση υφιαταµένων
αναχωµάτων).
- µε την κατασκεή λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων όπου υπάρχουν εκµεταλλεύσιµες
παροχές νερου.
Ο χείµαρρος Κρουσοβίτης προσφέρεται για κατασκευή φράγµατος. Για τον σκοπό
αυτό υπάρχει και σχετική προµελέτη έργου.
- µε µελέτη και αξιοποίηση υπόγειου υδατικού δυναµικού (υπόγεια νερά). Η
πεδιάδα Σερρών από τις υπάρχουσες προµελέτες φαίνεται να έχει δηµαντικότατα
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υδατικά αποθέµατα στον υπόγειο ορίζοντά της, και που πιστεύουµε ότι θα είναι
αυτά που θα λύσουν το πρόβληµα της ζήτησης ωερού στο µέλλον.
4. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κερκίνης-Λιβαδιάς.
Το έργο αφορά την άρδευση εκτάσεως 40.000 στρ. δυτικά της λίµνης Κερκίνης µε
πηγή υδροδότησης την λίµνη Κερκίνη. Είναι έκταση αρκετά γόνιµη και µε το έργο
που θα γίνει θα δόσει πνοή σε µια περιοχή υποβαθµισµένη του Νοµού.
5. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Μεγαλοχωρίου-Χρυσοχωράφων
Το έργο αυτό αφορά έκταση 55.000 στρ. περίπου. Η έκταση είναι σε επαφή µε
την λίµνη Κερκίνη και θεωρείται τουλάχιστον άδικο να περάσει µέσα από αυτή η
διώρυγα 2Κ µε προορισµό να εξυπηρετήσει άλλες µακρινές, εκτός από αυτή,
εκτάσεις.
6.

Επέκταση της προσαγωγού διώρυγας 3Κ προς την περιοχή Σερρών για την
άρδευση εκτάσεων όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα µελέτη του έργου.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί η δυνατότητα άρδευσης 110.000 στρ. στην
αυρύτερη περιοχή Σερρών και µελλοντικά άρδευση 120.000 στρ. στην περιοχή
επαρχίας Φυλλίδος.
7. Επέκταση προσαγωγού διώρυγας 5Κ
Το έργο αυτό είναι δηµοπρατηµένο και άρχισε η κατασκευή του. Με
την
ολοκλήρωσή του θα δοθεί η δυνατότητα να αρδευτεί έκταση 100.000 στρ. στην
περιοχή Αχινού-Μαυροθαλάσσης.
8. Κατασκευή έργου υψηλής ζώνης διώρυγας 5Κ
Με το έργο αυτό µπορεί να αρδευτεί έκταση 50.000 στρ. στην
υψηλή ζώνη της διώρυγας 5Κ της περιοχής από Χείµαρρο µέχρι την Νιγρίτα.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΤΩΝ

Επειδή η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων, αν και πιστεύουµε ότι µόνο τέτοια
έργα θα φέρουν την πραγµατική ανάπτυξη που επιζητούµε για τον Νοµό µας,
είναι έργα που θα πάρουν πολύ χρόνο, για να µήν υπάρχει στασιµότητα στην
υφιστάµενη κατάσταση, θα πρέπει η Πολιτεία παράλληλα µε τα παραπάνω έργα,
να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί κατασκευές µικρών έργων που θα αποσκοπούν
κύρια στην συµπλήρωση-βελτίωση ή και στην επέκταση των λειτουργούντων έργων
και ειδικότερα:
1.
Τα έργα συµπληρωµατικής υδροδότησης των αρδευτικών
δικτύων Σιδ/στρου και Ηράκλειας. Το πρόβληµα της υδροδότησης των παραπάνω
δικτύων είναι επιτακτικό και δεν είναι δυνατό να καθυστερεί.
2. Το έργο κατακευής του αρδευτικού δικτύου Σκουτάρεως.
3.
Το έργο για την ανκύκλωση του νερού στα προβληµατικά τµήµατα των
δικτύων Προβατά και ∆ήµητρας.
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Βελτίωση λειτουργίας των κύριων στραγγιστικών έργων
Σερρών.
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της πεδιάδας

5. Εργα αναδασµού της γης και αγροτικής οδοποιίας.
6. Εργα βελτίωσης παθογενών εδαφών.
7.
Εργα αγροτικού εξηλεκτρισµού για την οικονοµικότερη
λειτουργία των δικτύων άρδευσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1.1. Η διασπορά των αρµοδιοτήτων
Πρόκειται για το σοβαρότερο ίσως πρόβληµα που έχει γενική δυσµενή επίπτωση
στην όλη διαδικασία των αρδευσεων (προγραµµατισµός, µελέτη, κατασκευή,
λειτουργία κ.λ.π. αρδευτικών έργων).
Στη χώρα µας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, έχουν αρµοδιότητα σε
θέµατα αρδεύσεων ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ και ένας ανεξάρτητος Οργανισµός ήτοι:
α) Το Υπουργείο Γεωργίας. Είναι αρµόδιο για την κατασκευή αρδευτικών έργων,
έκτασης (συνήθως) µέχρι 20.000 στρ. για την εκµετάλλευση όλων των µεγάλων
αρδευτικών έργων και για τον γενικό και µακροχρόνιο προγραµµατισµό όλων
επίσης των αρδευτικών έργων.
β) Το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Είναι αρµόδιο για την κατασκευή σχετικά µεγαλύτερων
αρδευτικών έργων καθώς επίσης και για την λειτουργία σπουδαίων έργων
πρώτης τάξεως (υδροληψίες σε ποτάµια, λίµνες κ.λ.π.).
γ) Το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αρµόδιο για την κατανοµή και παραχώρηση
των φυσικών πηγών νερού για οποιαδήποτε χρήση, συµπεριλαµβανοµένων βέβαια
και των αρδεύσεων.
ε) Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ). Είναι αρµόδια, και αυτή, για την
κατασκευή µεγάλων φραγµάτων, που συνήθως έχουν διπλό σκοπό (παραγωγή
ενέργειας και άρδευση ή ύδρευση).
Η παραπάνω διασπορά αρµοδιοτήτων δεν αφορά βέβαι µόνο το Κέντρο αλλά και
τις αντίστοιχες περιφερειακές και νοµαρχιακές Υπηρεσίες (∆ΕΒ, 1η ∆ΕΚΕ, ΤΥ∆Κ
κ.λ.π).
Παρέλκει ίσως η αναφορά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις που οφείλονται στην
υπόψη διασπορά αρµοδιοτήτων. Αρκεί και µόνο να επισηµανθεί η εξής κοινή
εµπειρία: Μέσα στην ίδια Υπηρεσία ταλαιπωρείται πολλές φορές ο Ελληνας
πολίτης προκειµένου να βρεί τον αρµόδιο υπάλληλο.
Πόσο άραγε θα
ταλαιπωρείται όταν για ένα θέµα που αφορά τις αρδεύσεις έχει µπροστά του
διάφορες Υπηρεσίες από διάφορα Υπουργεί;
1.2. Προβλήµατα Αναγνώρισης, Μελέτη και Κατασκευή Εργων
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Τα αρδευτικά έργα παρουσιάζουν µια πολύ σηµαντική ιδιατερότητα, σε σχέση
µε άλλα υδραυλικά έργα: Χρειάζονται πολύ και φθηνό νερό. Πράγµατι για την
άρδευση της πεδιάδας Σερρών (1 εκατοµ. στρέµµατα) χρειάζονται 600 εκατοµµύρια
κυβ. µέτρα νερού, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, δηλ. από 1 Απριλίου
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Για την ύδρευση όλου του πληθυσµού του Ν. Σερρών,
κατά την ίδια χρονική περίοδο, απαιτούνται 7 εκατοµµύρα κυβικά µέτρα νερού (150
λίτρα/άτοµο /ηµέρα, για 183 µέρες και για 250.000 πληθυσµό).
Εξάλλου το πολύ νερό αντιστρατεύεται το φθηνό. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο
διότι,
όπως είναι ευνόητο, για περισσότερο νερό θα χρειαστούν απλώς
περισσότερες δαπάνες, αλλά παραπέρα, διότι η υπόψη αύξηση των δαπανών
είναι
εκθετική (π.χ. για παροχετευση 2/πλάσιας ποσότητας νερού θα αναµένονται
4/πλάσιες δαπάνες).
Κοντά σε όλα αυτά τα αρδευτικά έργα πρέπει να έχουν οικονοµική ευστάθεια,
αφού είναι άµεσα παραγωγικά έργα από τα οποία θα αντλήσει η Εθνική Οικονοµία
για επενδύσεις και σε άλλους τοµείς.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η ιδιαίτερη προσπάθεια που πρέπει να
καταβληθεί για τη σύνταξη µιας µελέτης αρδευτικού έργου.
Στα έργα Εθνικής κλίµακας εξασφαλίζεται µια ορθολογική διαδικασία σύνταξης
µελετών, η δε ολοκλήρωση µιάς µελέτης διαρκεί 2 τουλάχιστον έτη (συνήθως
παραπάνω).
Στα έργα όµως Νοµαρχιακού επιπέδου, η κατάσταση είναι ασφυκτική, σε βάρος της
ποιότητας, της οικονοµικής ευστάθειας των έργων κ.λ.π.
Για τη θεραπεία του προβλήµατος αυτού προτείνεται:
α) Οι τελικές προτάσεις των ΟΤΑ για αρδευτικά έργα να γίνονται στην αρχή του
προηγούµενου έτους.
β) Ν συµπληρωθεί το επιστηµονικό προσωπικό των δύο αρµοδίων τµηµάτων της
∆ΕΒ ώστε να περιλαµβάνουν (συνολικά) 3 Γεωπόνους 2 Γεωλόγους, 3 Πολιτικούς
Μηχανικούς, 1 Τοποργ. Μηχ/κό και 3 Ηλ-Μηχ. Μηχανικούς.
1.3. Προβλήµατα Συντήρησης των αρδευτικών Εργων
Οπως ήδη έχει αναφερθεί, η κατασκευή αρδευτικών έργων είναι µια εξαιρετικά
πολυδάπανη υπόθεση. Σε µια γενική θεώρηση, ολοκλήρωση των αρδευτικών
έργων στην πεδιάδα Σερρών απαιτεί πάνω από 200 δισεκατοµµύρα δραχµές, ποσό
δυσβάσταχτο, αν έχι αβάσταχτο για το Εθνικό βαλάντιο.
Είναι φανερή από τα παραπάνω η εθνική ανάγκη να διατηρηθούν τα ήδη
κατασκευασµένα έργα σε καλή κατάσταση, για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα (π.χ. 50 έτη ή και περισσότερα). Σήµερα στα έργα
αρµοδιότητας ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ η συντήρηση είναι πληµµελής, ενώ στα έργα
αρµοδιότητας ΟΤΑ είναι, τις περισσότερες φορές, ανύπαρκτη. Γαίνεται ότι η λύση
στο πρόβληµα είναι να αναληφθούν από το Κράτος οι δαπάνες συντήρησης των
έργων.
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1.4. Προβλήµατα λειτουργίας των έργων
Οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ), που είναι επιφορτισµένοι µε
τη λειτουργία των περισσοτέρων αρδευτικών έργων, αυτοδιοικούνται και µάλιστα
σε βαθµό µεγαλύτερο ίσως και από αυτούς ακόµα τους ΟΤΑ. Αυτό όµως µετρά
και αντίστροφα, αφού σε αρκετές περιπτώσεις θέλουν να λειτουργούν τα έργα κατά
τρόπο που αντίκειται σε βασικές προδιαγραφές της µελέτης και κατασκευής τους.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού απαιτείται, πέραν των άλλων, η
τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας.
Τα έργα αρµοδιότητας των ΟΤΑ και ιδιαίτερα των Κοινοτήτων, λειτουργούν κατά
κανόνα µε προσωπική ευθύνη του Κοινοτάρχη, βοηθούµενου συνήθως από έναν
εµπειροτέχνη
υδρονοµέα. Πρόκειται βέβαι για προβληµατική λειτουργία για τη
θεραπεία της οποίας θα γίνει λόγος παρακάτω.
1.5. Προβλήµατα εφαρµογής των αρδεύσεων
Από δοκιµαστικές αρδεύσεις που έγιναν από την ∆ΕΒ Σερρών, αλλά και από µια
πληθώρα παρατηρήσεων σε ολόκληρη την πεδιάδα, προκύπτει ότι σε πολλές
περιπτώσεις έχουµε κατά την εφαρµογή των αρδεύσεων στο χβράφι µια
υποερκατανάλωση της τάξεως του 25%, και µάλιστα µε ισόποση µείωση των
στρεµµατικών αποδόσεων.
Προτείνεται σχετικά η σύσταση Τµήµατος Εφαρµογής Αρδεύσεων στη ∆ΕΒ Σερρών
µε αντίστοιχα Γραφεία στις κυριότερες πόλεις και νευραλγικές κωµοπόλεις του
Νοµού (π.χ.
Σιδ/στρο, Ηράκλεια,
Ροδόπολη, Νιγρίτα,
Μαυροθάλασσα,
∆ραβήσκος). Συγχρόνως τα υπόψη Γραφεία θα συνδράµουν τις Κοινότητες και στην
λειτουργία των έργων.
2. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Σήµερα στο Νοµό αρδεύονται 700.000 στρέµµατα. Από αυτά µόνο τα 300.000
στρέµµατα περίπου καλύπτονται µε συστηµατικά δίκτυα. Τα υπόλοιπα
αρδεύονται µε πεπαλαιωµένα ή ατελή ή προχειρα δίκτυα ή µε µικρά ιδιωτικά έργα
των παραγωγών.
το διαθέσιµο υδατικό δυναµικό (ποταµοί Στρυµόνας και Αγγίτης, τεχνητός
ταµιευτήρας λίµνης Κερκίνης, υπόγεια νερά κ.λ.π.), επαρκεί για την άρδευση
1.100.000 στρέµµατα (περίπου το 70% των καλλιεργουµένων γαιών), από τα οποία
1.000.000 στρ. στην πεδιάδα.
3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
πρώτη επιλογή στο θέµα των αρδεύσεων πρέπει να είναι η εξασφάλιση νερού
άρδευσης στα ήδη κατασκευασµένα µεγάλα αρδευτικά δίκτυα (δίκτυα Σιδ/στρου,
Ηράκλειας,
περιοχή Μεγαλοχωρίου-Χρυσοχωράφωνµ, δίκτυο ∆ραβήσκου∆ήµητρας). Αυτή η επιλογή δεν µπορεί βέβαι να σηµαίνει πάγωµα της εξέλιξης των
αρδεύσεων σε άλλες
περιοχές,
µε
ιδιάζοντα
µάλιστα
προβλήµατα.
Με βάση την παραπάνω γενική αρχή µπορεί να γίνει µια ιεράρχηση, ως
κατωτέρω (για το Εθνικό Βέβαι πρόγραµµα):
α) Μπορεί να ενταχθούν άµεσα για κατασκευή τα έργα:
- Αρδευτικό Σκουτάρεως.
Εχει εγκεκριµένη οριστική µελέτη.
Με την κατασκευή του θα ποτίζεται διπλάσια έκταση µε το µισό νερό, σε σχέση µε
σήµερα.
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Αρδευτικό
Κερκίνης-Λιβαδιάς.
Μεοριστική µελέτη υπό έγκριση. Αφρά
προβληµατική πραµεθόρια περιοχή που
υφίσταται µάλιστα
ξηζίες από
εγγειοβελτιωτικά έργα που έγιναν προς χάρη άλλων περιοχών.
- Συµπληρωµατική υδροδότηση 5ου ∆ικτύου, µε προµελέτη υπό έγριση.
β) Στα αµέσως προσεχή χρόνια, και µόλις περατωθούν οι σχετικές µελέτες που
συντάσσονται µε µέριµνα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, πρέπει να ενταχθεί η κατασκευή των
έργων συµπληρωµατικής υδροδότησς των δικτύων Σιδ/στρου και Ηράκλειας
(διώρυγα 3Κ), έστω και αν κρίνεται ότι το νερό της πηγής υδροδότησης
(ταµιευτήρας κερκίνης) δεν θα επαρκεί πλήρως.
γ) Μέσα στην προσεχή 5/τία πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να
είναι δυνατή η ένταξη των παρακάτω έργων: - ανακατασκευή της διώρυγας 5Κ και
κατασκευή του δικτύου Μαυροθάλασσας-Τραγίλου.
- ∆ιευθέτηση της κοίτης του π. Στρυµόνα στην παρ. τ. λίµνης Αχινού.
- Κατασκευή του δικτύου µεγαλοχωρίου-Χρυσοχωράφων.
δ) Από το Νοµαρχιακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων προβλέπεται ότι
θα
συνεχιστεί
η
χρηµατοδότηση µικρών αρδευτικών έργων µε ρυθµό
κατασκευής περίπου 3.500 στρέµµατα το χρόνο.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προβλέπεται συνοπτικά ότι, µέσα στην προσεχή 5/ετία:
- Θα αυξηθούν οι αρδευόµενες εκτάσεις από 700 σε 780 χιλ στρ. - Θα λυθεί το
πρόβληµα λειψυδρίας σε 200.000 στρ. υπ/ντα δίκτυα.
- Θα εξασφαλιστεί νερό για την δυνατότητα µελλοντικής
επέκτασης των αρδεύσεων σε άλλα
200.000 στρέµµατα τουλάχιστον.
Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Α. Υφιστάµενη κατάσταση - Προβλήµατα
α. Αγελαδοτροφία
Τα θήλεα βοοειδή
ανέρχονται
σε 48.200 κεφαλές.
Οι αγελάδες γαλιγής
(αρµεγόµενες) ανέρχονται σε 17.000 µε παραγωγή γάλακτος 55.000 τόννοι µε
ανοδική τάση, ξεπερνώντας πόλύ σύντοµα τους 60.000 τόννους. την τάση αυτή
διαµορφώνουν αφ' ενός οι ικανοποιητικές τιµές του γάλακτος
που έχουν
επιτευχθεί την τελευταί τριετία και αφ' ετέρου οι χαµηλές τιµές των ζωοτροφών. Η
χορηγηθείσα από τον ΕΛΟΓ ποσόστωση του αγελαδινού γάλακτος στο νοµό µας
ανέρχεται σε 52.500 τόννους και συνεπώς έχουµε υπέρβαση της ποσόστωσης µε
τις γνωστές συνέπειες για τους αγελαδοτρόφους (επιβολή προστίµων). Επί
πλέον έχουν υποβληθεί 80 σιτήσεις νέων γεωργών για τη χορήγηση
ποσόστωσης κατ' ελάχιστον 4.000 τόννοι. Εποµένως το πρόβληµα είναι
υπαρκτό, σοβαρό και δύσκολα θα επιλυθεί τα επόµενα χρόνια.
Οι θηλάζουσες αγελάδες ελεύθερης βοσκής είναι 8.500.
Το παραγόµενο βόειο συνολικά κέας ανέρχεται σε 6.730 τόννους.
β. Αιγοπροβατοτροφία
Εκτρέφονται 170.000 πρόβατα Σερραικής φυλής ή µιγάδες µε άλλες φυλές,
123.000 κατίκες ντόπιας φυλής, συνολικά 293.000 κεφαλές. Παράγονται 25.670
τόννοι αιγοπροβείου γάλακτος (14.520 τόννοι πρόβειο, 11.180 τόννοι αίγιο) και
2.820 τόννοι κρέατος.
Περιοριστικός
παράγων
ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας είναι τα
δικαιώµατα των επιλεξίµων αφ' ενός και η υποβάθµιση των βοσκοτόπων αφ'
ετέρου. Πάντος τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις του
κλάδου.
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γ. Χοιροτροφία
διατηρούνται 39 σύγχρονες χοιροτροφικές µονάδες µε 3.280 βελτιωµένες
χοιροµητέρες. Η συνολική παραγωγή κρέατος ανέρχεται σε 2.820 τόννους. Η
συνεχείς αυξοµειώσεις των τιµών του κρέατος δηµιουργούν προβλήµατα στους
χοιροτρόφους.
δ) Κονικλοτροφία
Λειτουργούν 10 κονικλοτροφικές µονάδες
µε 1.860 κονικλοµητέρες και µε
συνολική παραγωγή κρέατος 110 τόννοι. Η σταθερότητα των τιµών τα τελευταία
χρόνια µε παράλληλη αύξηση των τιµών των ζωοτροφών και τη δυσκολία διάθεσης
του προιόντος αποθαρρύνουν τους κονικλοτρόφους για παραπέρα επέκταση των
µονάδων τους και τη βελτίωση της υποδοµής τους.
ε) Πτηνοτροφία
Βρίσκονται σε λειτουργία 25 µονάδες δυναµικότητας
160.500
ωοτόκων ορνίθων και µε ετήσια παραγωγή 32.100.000 αυγά.
Επί πλέον υπάρχουν 50 µονάδες παχύνσεως ορνίθων µε παραγωγή 4.000 τόννων
κρέατος.
Β. ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην κτηνοτροφία βασικοί στόχοι είναι η ποσοτική εύξηση των κτηνοτροφικών
προιόντων (γάλα-κρέας) η µείωση του κόστους πραγωγής των και η βελτίωση
της ποιότητας των. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µε την αύξηση του αριθµού
των
παραγωγικών ζώων, την βελτίωση των αποδόσεων τους, την παραγωγή
φθηνών και πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία ζωοτροφών και την εγκατάσταση στις
εκτροφές σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού (αµελκτήρια, δεξαµενές ψύξης
γάλακτος κ.λ.π).
Για την επίτευξη των παραπάνω προτείνουµε:
1.
Να δοθεί έµφαση στο πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης και δηµιουργία
υποδοµής για την διάδοση βελτιωµένων γενετικού υλικού. Στην εφορµογή του
προγράµµατος συµµετέχουν 132 αγελαδοτροφικές µονάδες
µε
4.040
ελεγχόµενες αγελάδες ασπρόµαυρης φυλής, 76 προβατοτροφικές µονάδες µε
7.400 ελεγχόµενα πρόβατα Σερραικής φυλής και 11 αιγοτροφικές µονάδες µε
1.200 ελεγχόµενες αίγες ντόπιας φυλής. Το πρόγραµµα υλοποιείται από 17
ελεγκτές γαλακτοπαραγωγής. Οι συχνές διακοπές του προγράµµατος τα δύο
τελευταία χρόνια λόγω ελλείψεων πιστώσεων δηµιουργεί προβλήµατα µε κίνδυνο
να ακυρωθούν στοιχεία πολύτιµα, δύο δεκαετιών.
2. Να ορισθούν σε όλες τις κοινότητες κτηνοτροφικά πάρκα που να πληρούν τις
ισχύουσες υγειονοµικές κιατάξεις, όπου θα µετεγκατασταθούν όλες οι µεγάλες
κτηνοτροφικές µονάδες που σήµερα λειτουργούν µέσα σε κατοικηµένους χώρους
δηµιουργώντας προβλήµατα υγείας στους κατοίκους.
3.
Να ενταχθούν τα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) στο δεύτερο πακέτο
Ντελόρ. Στην υπηρεσία µας ήδη έχουν υποβληθεί 100 αιτήσεις για µετεγκατάσταση
µονάδων που λειτουργούν µέσα σε κατοικηµένους χώρους και δεν πληρούν τις
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και είναι αναγκασµένες να παψουν την λειτουργεία
τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στα Σ.Π.Α. εντάσσεται και ο χειρισµόςεπεξεργασία αποβλήτων κυρίως των χοιροτροφικών µονάδων.
Εχουν ζητηθεί
πιστώσεις 1,8 δισεκατοµµύρα µε προτάσεις µας.
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4. Να χορηγηθούν πιστώσεις για τη διατήρηση 5.000 παραγωγών θηλέων αρνιών
Σερραικής φυλής (από ελεγχόµενες µονάδες) επί εξάµηνο για να δοθούν σε νέες
µονάδες και σε ήδη υπάρχουσες για τη βελτίωση του γενετικού υλικού τους.
5.
Από τα 293.000 αιγοπρόβατα το 250.000 περίπου βόσκουν στους
ορεινούς και ηµιορεινούς βοσκοτόπους του νοµού που ανέρχονται σε 1.150.000
στρεµ. Η συµβολή των βοσκοτόπων στη διατήρηση των παραπάνω ζώων είναι
σηµαντική γιατί το 60-65% περίπου των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζονται
παρέχονται από αυτούς.
Πλέον αυτών περίπου 15.000 θήλεα
βοοειδή
εξυπηρετούνται από τους βοσκοτόπους. Η ανεξέλεγκτη βόσκηση των βοσκοτόπων
έχει σαν συνέπεια την
υπορβολική βοσκοφόρτωση τους και τη σταδιακή
υποβάθµισή τους.
Συνεπώς επιβάλλεται η βελτίωση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής
(κατασκευές, διανοίξεις δρόµων κ.λ.π) ργβ την εκπόνηση διαχειριστικών µελετών
και τη λήψη διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων µε µια σύγχρονη νοµοθεσία. Η
πλέον αποτελεσµατική φυτοτεχνική παρέµβαση στους βοσκοτόπους για την αύξηση
της ποσότητας και της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόµενου χόρτου είναι η
λίπανση της οποίας τα αποτελέσµατα είναι άµεσα. Γι' αυτό στα πλαίσια του
προγράµµατος INTERREG 2 η υπηρεσία µας ζήτησε την κατ' έτος λίπανση
80.000 στρ. από αέρος, συνολικής δαπάνης 360 εκατοµ. µε σηµερινές τιµές. Η
πρότασή µας έγινε προς την Περιφερεια Κεντρικής Μακεδονίας µε κοινοποίηση
προς το Υπουργείο Γεωργίας.
6.
Η βελτίωση ποιότητας του γάλακτος (αγελαδινού - αιγοπροβείου)
έχει ενταχθεί στον ΚΑΝ 619/93 ΕΟΚ και εφαρµόζεται µε επιτυχία από τις
γα/νίες στις µεγάλες εκµεταλλέυσεις. Επιβάλλεται η βελτίωση της ποιότητας και
στις µικρές µονάδες µε την εγκατάσταση µικρών δεξαµενών ψύξης γάλακτος.
7. Να ζητηθεί από τον ΕΠΟΓ η ανακατανοµή της ποσόστωσης αγελαδινού
γάλακτος µε σωστό τρόπο ώστε να αρθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί οι
αγελαδοτρόφοι µας.
Βασικά
η εξέλιξη της κτηνοτροφίας µας στο σύνολό της στηρίζεται στην
εφαρµογή των αναπρυξιακών
κανονισµών της ΕΟΚ (ίδρυση
µονάδων,
εγκατάσταση µηχ. εξοπλισµού, αγορά ζώων κ.λ.π, ΚΑΝ 2328/91) καθώς και στις
οικονοµικές ενισχύσεις που παρέχονται στους κτηνοτρόφους
βελτιώνοντας
σηµαντικά το εισόδηµά τους.
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ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση του Νοµού Σερρών ανέρχεται σε 1.628.000 στρεµ.
Από αυτή αρδεύονται 695.000 στρεµ. ποσοστό 42% έναντι 30% στης χώρας µας.
Το ποσοστό απασχόλησης στην Γεωργία ανέρχεται σε 57,2% έναντι 28,5% της
χώρας.
Οι κυριότερες καλλιέργειες και η έκταση που καταλαµβάνουν είναι:
Σιτηρά
770.000 στρ.
Καλαµποκι
258.000 "
Μηδική
147.500 "
Ζαχαρότευτλα
43.580 "
Βαµβάκι
75.000 "
Καπνός
103.000 "
Ρύζι
56.000 "
Κηπευτικά
40.000 "
βιοµ. τοµάτα
25.000 "
Στο Νοµό κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα σε συνολική έκταση 201.000 στρ.
Οταν αποπερατωθούν το συνολικό ποσοστό της αρδευόµενης έκτασης στο Νοµό
θα είναι 55%.
Ετσι στο Νοµό Σερρών έχουµε ενταικές καλλιέργειες τουλάχιστον στο
έκτασης και θα έχουµε αρδευόµενες στο 55% της έκτασης.

50% της

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Νοµός δεν έχει µεγάλα περιθώρια για
ανδιάρθρωση των καλλιεργειών.
Παρόλα αυτά εµείς πιστεύουµε ότι εαν ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και
ληφθούν οι σχετικές προυποθέσεις υπάρχουν περιθώρια για αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών. Ετσι θα πρέπει να ολοκληρωθούν:
1. Οι Αναδασµοί και στις υπόλοιπες κοινότητες. Πιστεύουµε ότι ο αναδασµός είναι
η απαραίτητη τεχνική για την αύξηση της παραγωγικότητας της γης. Πρέπει να
εκµεταλευτούµε την έντονη επιθυµία που υπάρχει σήµερα για εκούσιους αναδασµούς
από τους παραγωγούς.
Επειδή όµως η Τοπογραφική Υπηρεσία όπως είναι
σήµερα δεν µπορεί να προχωρήσει εντατικά, προτείνουµε την ενεργοποίηση του
σχετικού Νοµου για ανάθεση του έργου σε ιδιώτες.
2. Μελέτη των τρόπων άρδευσης γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται σε
υψόµετρα µεγαλύτερα των 100 µέτρων, αφού όλα τα µέχρι σήµερα αρδευτικά δίκτυα
βρίσκονται στο πεδινό τµήµα του Νοµού.
3. Αγροτική οδοποιία. Ολοκλήρωση των συντηρήσεων και χαλικοστρώσεων
όλων των αγροτικών οδών που διακινούνται ευπαθή προιόντα εντατικών
καλλιεργειών (Ζαχαρότευτλα, Βιοµ. τοµάτα, Κηπευτικά κ.λ.π).
4. Αξιοποίηση Γεωθερµικών πεδίων του Νοµού (ποταµός Στρυµόνας, Νιγρίτας,
Χρυσοχωράφων, Σιδ/στρου).
5. ∆ιάθεση -Μεταποίηση-Εµπορία
Πρέπει να εξασφαλισθεί η διάθεση των προιόντων των νέων καλλιεργειών,
κυρίως στις χώρες της ΕΟΚ ώστε να είναι δυνατή κη αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών.
Με τις παραπάνω προυποθέσεις θα µπορούσε να γίνει αναδιάρθρωση στις
παρακάτω καλλιέργειες
που θα έχουν υψηλότερο επιχειρηµατικό κέρδος.
α. Θερµοκηπευτικές καλλιέργειες (ανθοκοµία-κηπευτικά).
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β. Αυξηση των συναλλαγµατοφόρων φυτών µε οικονοµικά κίνητρα από το κράτος
(τοµάτα, βαµβάκι, ζαχαρότευτλο).
γ. Ηλίανθος µε έλεγχο της καλλιέργειας ώστε να µην υπάρξει µελλοντικά πρόβληµα
διάθεσης του ηλιελαίου.
δ. Οπωρολαχανικά-Σπαράγγι.
ε. Σόγια στην οποία η Ευρώπη είναι ελλειµατική.
στ. ∆ενδρώδεις καλλιέργειες φρούτων (κεράσια).
ζ. Εγκατάσταση λιβαδικών φυτών σε ηµιορεινές και ορεινές εγκαταλλεληµένες
σήµερα εκτάσεις.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-∆ΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ-ΓΩΛΟΓΙΑ)
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1. Μέγεθος αγροτικής εκµετάλευσης (µέσο µέγοθος 40 στρ. σε 3-7 τοποθεσίες)
Το µεγάλωµα της αγροτικής εκµετάλευσης επιτυγχάνεται µε τα παρακάτω:
- Αναδασµός στις υπόλοιπες κοινότητες (έγινε σε κοινότητες περίπου µε έκταση
400.000 στρ.) µε προυπόθεση την µη εκ νέου διαίρεση της αγροτικής γης, αλλαγή
στο κληρονοµικό δίκαιο. Σε µερικές χώρες της Ε.Ο.Κ. ένα µόνο µέλος της
αγροτικής οικογένειας αναλαµβάνει να ασχολείται µε την γεωργική επιχείρηση.
Φραγµός
στην
αγορά
αγροτικής
γης
από
τους
µη
απασχολουµένους αποκλειστικά µε την γεωργία. Σε χώρες της Ε.Ο.Κ. οι µη
αγρότες που ασχολούνται µε την γεωργία έχουν διαφορετικές-µειωµένες τιµές στην
πώληση των προιόντων τους και αυξηµένες τιµές στην αγορά εφοδίων. Αυτό θα
επιφέρει γρήγορα την κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλµατος.
Κίνητρα, δάνεια µε ευκολίες στους αγρότες για αγορά αγροτικής γης η
οποία σε µεγάλο ποσοστό βρίσκεται σε µη γεωργικά χέρια µε αποτέλεσµα κάθε
αύξηση της τιµής των κιαφόρων γεωργικών προιόντων να πηγαίνει κυριολεκτικά
στους ιδιοκτήτες γης που ενοικιάζουν τα χωράφια τους σε αγρότες.
2. Αρδευση
Να προτάσσουν οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες πάντοτε την επίλυση της άρδευσης στις
µη αρδευόµενες έως τώρα εκτάσεις, και µετά ή παράλληλα λνα κάνουν έργα
συντήρησης ή επέκτασης σε ήδη υφιστάµενα αρδευτικά δίκτυα.
∆υστυχώς όλες σχεδόν οι εκτάσεις µε υψόµετρο άνω των 70 µέτρων δεν έχουν
µελετηθεί για άρδευση. Εδώ και πολλά χρόνια οµιλούµε για άρδευση στο τελείως
πεδινό τµήµα του Νοµού µας. Γι' αυτό προτείνουµε τα παρακάτω:
- ολες οι µελέτες για αρδευτικά δίκτυα να εντάσονται και να συντονίζονται µε
γενικότερες µελέτες άρδευσης ευρύτερης περιοχής.
- Σε περιοχές που αδυνατούν να αρδευτούν µε νερά Κερκίνης Στρυµωνος ή του
Αγγίτη να γίνουν γεωλογικές - υδρογεωλογικές µελέτες για να αξιοποιηθεί το υπόγειο
δυδατικό δυναµικό.
Κατασκευή κύριας αρδευτικής διώρυγος 3Κ για άρδευση αγροκτηµάτων
Μητρουσίου, Λευκώνος, πόλης Σερρων, Κρίνου, Νεοχωρίου, Μονόβρυσης, Ν.
Σκοπού, Ψυχικού, Μεσοκώµης.
- Αρδευση της πεδινής περιοχής ∆αφνουδίου, Αγίου Χριστοφόρου που είναι κατά
µήκος της οδού Σερρών - Ν. Ζίχνης.
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου υψηλής ζώνης περιοχής Ζευγολατιού,
Στρυµονικού, Νιγρίτας.
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
Αχινού,
Μαυροθαλάσσης, Τραγίλου,
Ευκαρπίας.
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Κατασκευή
Αµφίπολης.
Κατασκευή
Μεγαλοχωρίου.

αρδευτικού
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δικτύου

Παραλιµνίου,

δικτύου

περιοχής
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Πεθελινού, Μυρκίνου,

Χρυσοχωράφων, Γονίµου,

3. Γεωργικά µηχανήµατα
Οι Υπηρεσίες να είναι πολύ προσεκτικές στις πιστώσεις προς τους αγρότες για την
αγορά γεωργικών ελκυστήρων, διότι οι ήδη υπάρχοντες ελκυστήρες στον Ν. Σερρών
υποαπασχολούνται µε 250 ώρες ετήσιας εργασίας ενώ πρέπει οι ωρες εργασίας να
είναι 800-1000 ετήσια για να είναι οικονοµικά συµφέρουσα στην
επιχείρηση.
4. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών - Βιοµηχανικά φυτά, Τοµάτα, Βαµβάκι, Τεύτλα,
Ορυζα, Ηλίανθος, Σόγια.
Πρέπει να γίνει υπεύθυνη διερεύνηση από το κράτος για την µελλοντική προοπτική
των ανωτέρω καλλιεργειών στον Ευρωπαικό και ίσως στον παγκόσµιο χώρο, ώστε
οι αγρότες που καλλιεργούν τα φυτά αυτά να εισπράτους υψηλό εισόδηµα.
Επειδη η τοµάτα, το βαµβάκι, και το τεύτλο είναι συναλλαγµατοφόρα
φυτά, προτείνουµε την επέκταση των καλλιεργειών αυτών µε οικονοµικά κίνητρα
(υψηλή τιµή) από το κράτος.
- Ο ηλίανθος πρέπει να καλλιεργείται σε ελεγχόµενη έκταση για να µη
αποτελέσει στο µέλλον εµπόδιο - πρόβληµα στην διάθεση του ελαιολάδου.
- Να διαδοθεί η καλλιέργεια της Σογιας διότι µπορεί να δώσει αποδόσεις 400-600
κιλών. Η σόγια είναι ελλειµµατική στην Ευρώπη και έχει ραγδαία αύξηση των
καλλιεργουµένων εκτάσεων της στην Ιταλία. Το 1980 1.250 στρ, το 1986 2.500.000
στρ. το 1987 4.000.000 στρ.
5. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες - Οπωρολαχανικά.
Να γίνει προσπάθεια από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και
προώθηση οπωρολαχανικών καλλιεργειών και θερµοκηπιακών καλλιεργειών για να
καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς Σερρών και να αυξηθεί το εισόδηµα των
αγροτών. Λογω του µικρού µεγέθους της γεωργικής εκµετάλευσης οι αγρότες
πρέπει να στραφούν σε καλλιέργειες υψηλοτέρων εισοδηµάτων π.χ. Λαχανικά Σπαράγγι.
6. Αποθηκευτικοί χώροι
Να κατασκευασθούν αποθηκευτικοί χώροι, κυρίως δηµητριακών στις παρακάτω
περιοχές ∆οµήρου, ροδολίβους, Περιοχή Ν. Ζίχνης, περιοχή Ν. Πέτρας (επέκταση
του υπάρχοντος).
7. Γεωργικές Βιοµηχανίες - Μεταποίηση
- Στον κάµπο των Σερρών καλλιεργούνται ετησίως 200.000 στρ. καλαµποκιού µε
ετήσια παραγωγή 180.000 τόννους καλαµποκι περίπου, γι' αυτό πρέπει να
γίνει µελέτη για µονάδα βιοµηχανικής επεξεργασίας καλαµποκιού.
- Ο Νοµός Σερρων παράγει τα περισσότερα καπνά από καθε άλλο Νοµό της
Ελλάδας γι' αυτό είναι απαραίτητο να κατασκευασθεί εργοστάσιο επεξεργασίας
καπνού.
8. Αγροτική οδοποιία
Μαζί µε τους ασφαλτοστρωµένους δρόµους να υπάρχουν παράλληλοι
αγροτικοί χαλικοστρωµένοι δρόµοι και όχι σγραγγιστικοί τάφροι.
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Αυτό προυποθέτει σωστό συντονισµό τοπογραγικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
κατασκευής δηµοσίων έργων.
- Σε χωριά που καλλιεργούν τεύτλα και υπάρχει διακίνηση γεωργικών
µηχανηµάτων, εφοδίων και προιόντων ενωρίς την άνοιξη και αργά το φθινόπωρο,
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην χαλικόστρωση και συντήρηση των αγροτικών
δρων.
- Η διαφύλαξη από την καταστροφή της αγροτικής οδοποιίας να γίνεται από τους
ΤΟΕΒ ή τις Κοινότητες µε επιβολή χρηµατικού προστίµου στους αγρότες που
κάνουν ζηµιά. Οι αγρότες να χρησιµοποιούν στην άκρη του αγρού µισόστροφά
µπεκ κατά το πότισµα.
9. Ενοίκια αγρών.
Ο καθορισµός του ενοικίου των αγρών να γίνεται από το κράτος σε
συνεργασία µε τους αγροτικούς φορείς για διάστηµα τουλάχιστον µιάς εξαετίας
όπως αυτό απαιτεί ως προυπόθεση η απόφαση 797 της Ε.Ο.Κ. για χρηµατοδότηση
των αγροτών.
10. Τυποποιήση - Εµπορία Γεωργικών προιόντων
- Οι αγρότες να συµµετέχουν δια µέσου των συνεταιρισµών τους στην
µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων µε βασική προυπόθεση
να αποκοµίζουν οι ίδιοι το κέρδος ή να υφίστανται οι ίδιοι την ζηµία από την µη
σωστή διαχείρηση των φορέων αυτών. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής θα δώσει
την δυνατότητα στους αγρότες να ενδιαφέρονται πιο σωστά για την αγροτική
οικονοµία και να επιλέγουν µε οικονοµικά κριτήρια τους αντιπροσώπους τους.
∆εν είναι σωστό να επιβαρύνεται το κοινωνικό σύνολο για τα αρνητικά οικονοµικά
αποτελέσµατα τέτοιων φορέων.
11. Γεωθερµικά πεδία Νιγρίτας, Χρυσοχωράφων, Σιδηροκάστρου - Να δοθεί
Νοµική δυνατότητα για την αξιοποιηση του γεωθερµικού νερού και σε ιδιώτες για
θερµοκήπια ή άλλη χρήση.
12. Εδαφολογικό Εργαστήριο
Επειδή υπάρχει πλήθος καλλιεργειών στον Νοµό Σερρών και µεγάλη
ανοµοιοµορφία εδαφών, γίνεται σπατάλη και αλόγιστη χρήση των λιπασµάτων µε
οικονοµική και οικολογική επιβάρυνση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να λειτουργει στις
Σέρρες στην ∆/νση Γεωργίας ένα σύγχρονο εδαφολογικό εργαστήριο που θα
δώσει σωστή οικονοµική λύση σε πολλά λιπασµατολογικά και εδαφολογικά
προβλήµατα.
Οι δαπάνες των εξαρτηµάτων - µηχανηµάτων ανάλυσης και αντικρσστηρίων δεν
ξεπερνούν αρχικά τα 8.000.000 δρχ και τα οικονοµικά ωφέλη θα είναι τεράστια.
13. ∆ιοίκηση στους διαφορους Τ.Ο.Ε.Β.
Οι εκλογές για ανάδειξη διοίκησης στους Τ.Ο.Ε.Β. στηρίζονται δίνει το δικαίωµα
µόνο στους ιδιοκτήτες των αγρών να ψηφίζουν και µάλιστα ανάλογα µε την έκταση
που κατέχει ο καθένας, από 1-20 στρ, µία ψήφος, άνω των 20 στρ. 2 ψήφους.
Εµείς προτείνουµε να ψηφίζουν οι καλλιεργούντες τους αγρούς, άρα οι ενοικιαστές
των αγρών, και κάθε γεωργική εκµετάλλευση να έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Επίσης
να µη γίνεται ψηφοφορία µε εξουσιοδοτήσεις διότι έτσι καταστρατηγείται η
αντικειµενική αντιπροσώπευση.
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Β. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Βοοειδή
- Να ενισχυθεί ο τοµέας της γενετικής βελτίωσης του ζωικού κεφαλαίου σε εθνικό
επίπεδο και σε επίπεδο Νοµού, ώστε να δηµιουργηθεί ελληνικό γεννετικό υλικό στο
ζωικό κεφάλαιο το οποίο θα διατίθεται µετά στους κτηνοτρόφους, για να
περιορισθεί η πάχυνση µοσχαριών εισαγωγής από Γαλλία, Γιουγκοσλαβία,
Ολλανδία, Βουλγαρία.
- ανάπτυξη της βοοτροφίας ενταικής κυρίως µορφής σε ορισµένα διαµερίσµατα,
ορεινά-ηµιορεινά της χώρας για να έχουν φθηνή ζωοτρφή κυρίως από την ελεύθερη
βόσκηση και συµπλήρωµατικά µε ενσταβλισµένη διατροφή. ∆ιότι η χώρα µας
επειδή στερείται φυσικών βοσκοτόπων παρουσιάζει αντικειµενικούς περιοριστικούς
παράγοντες για την πολύ µεγάλη ανάπτυξη των βοοειδών. Αυτό προυποθέτει να
εξασφαλίσουµε προυποθέσεις πολιτισµένης διαβίωσης στους κτηνοτρόφους που
θα ασχοληθούν µε την εκτροφή τνω βοοειδών. Τέτοιες περιοχές στο Νοµό µας
είναι οι ηµιορεινές-ορεινές περιοχές.
2. Χοιροτροφία
- Εγκαιρη λειτουργία των προβλεποµένων χοιροτροφικών µονάδων για να στηρίξουν
το µεγάλο Σενεταιριστικό Σφαγείο.
- Χρηµατοδότηση για την δηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής σε ζώα υψηλού
γεννετικού υλικού που θα διατίθενται µετά σε χοιροτρόφους για εκτροφή-πάχυνση
και δηµιουργία χοιρινών προς σφαγή.
3. Αιγοπροβατοτοφία
- Χρηµατική στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας και υψηλός
δανεισµός για περαιτέρω ανάπτυξη δεδοµένου ότι είναι κλάδος ελλειµµατικός στην
Ε.Ο.Κ. Είναι κλάδος που µπορεί να αναπτυχθεί στις ορεινές και ηµιορεινές
εκτάσεις.
- Να γίνει προσπάθεια για γεννετική βελτίωση των εντοπίων φυλών κατσικιών και
προβάτων (Σερραική φυλή).
- Παράλληλα µε το πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των διαφόρων
επιζώστιών, να δοθεί βαρύτητα στην καταπολέµηση των παρασιτώσεων µε την
κατασκευή
διαφόρων δεξαµενών αντιπαραστιτικών λουτρών σε Κοινότητες
που εκτρέφουν αιγοπρόβατα.
- Επειδή σε εποχές αιχµής (Πάσχα) σφάζονται πολλά ζώα µικρά και τα σφαγεία
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους κτηνοτρόφους, προτείνουµε να διατεθούν από τις
Κοινότητες µε την οικονοµική βοήθεια του Κράτους ειδικοί χώροι σφαγής
αµνοεριφίων.
4. Να γίνονται φθηνές και ελαφρές οι κατασκευές των στάβλων και όχι µε
υπερβολικό τσιµέντο, για να έχει µικρή οικονοµική επιβάρυνση η επιχείρηση. Γι'
αυτό οι Γεωτεχνικοί που κάνουν τα σχέδια ή που εγκρίνουν τις πιστώσεις να
προσέχουν ιδιαίτερα.
5. Εξασφάλιση φθηνών ζωοτροφών, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει σαφής οριοθέτηση
και βελτίωση των βοσκοτόπων. Να γίνουν έργα υποδοµής στους βοσκοτόπους
(λίπανση, ποτήστρες, κ.λ.π). Κατά την οριοθέτηση των βοσκοτόπων και του δάσους
να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα του κτηνοτρόφου και η ωφέλεια του
κοινωνικού συνόλου από το δάσος.
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6. Να ασχοληθεί πλέον ενεργα το Συνεταιριστικό σφαγείο µε την εµπορία του
κρέατος ξεπερνόντας όλα τα τυχόντα εµπόδια που συναντά. Επίσης να ασχοληθεί
µε την σφαγή και ιδιωτικών ζώων εργολαβικά "φασόν".
7. Να αυξηθούν οι τιµές των ζωοκοµικών προιόντων οι οποίες πρέπει να είναι
ανάλογες µε το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα λογικό κέρδος. Ενα κιλό
γάλα που αποτελεί βασική τροφή στοιχίζει φθηνότερα από µια πορτοκαλάδα.
8. ∆ιαφωνούµε µε την απόφαση που πήρε στο παρελθόν το προηγούµενο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο να προτείνει την ίδρυση Εργοστασίου Ζωοτροφών, διότι
το σηµερινό Εργοστάσιο µε παραγωγή µέχρι 20.000 τόννους ζωοτροφών ετησίως,
καλύπτει τις ανάγκες του Νοµού.
Αυτό το οποίο εσείς προτείνατε των 60.000 τόννων ζωοτροφών ετησίως θα
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην πώληση ζωοτροφών.
Ηδη η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. (Ελληνική Βιοµηχανία Ζωοτροφών) έχει προβλήµατα διάθεσης
ζωοτροφών στον Ελληνικό χώρο.
Αλλωστε
εκτός από τα άλλα εργοστάσια υπήρχε και
ένα εργοστάσιο
ζωοτροφών στο 4ο χιλιόµετρο της οδού Σερρών Νιγρίτας που έκλεισε επειδή είχε
προβλήµατα διάθεσης.
9. Να µπουν φραγµοί στην απρογραµµάτιστη και ανεξέλεγκτη σχεδόν εισαγωγή
κρέατος από άλλες χώρες, ώστε να στηριχθεί η εντόπια κτηνοτροφία.
Πρέπει η πολιτεία να ξεκαθαρίσει άν θέλει να έχουµε ελληνικά κτηνοτροφικά
προιόντα ή εισαγόµενα.

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
1. Λιµνη Κερκίνη
Κατά πρώτον προσφέρει αντιπληµµυρική προστασία και εξυπηρετεί την άρδευση του
πεδινού τµήµατος του Νοµού.
Προτείνουµε να γίνει σύνθετη µελέτη της Λίµνης Κερκίνης για την περαιτέρω
ορθολογική αξιοποίηση του υδάτινου όγκου στην εκτροφή ψαριών, οικολογικό
περιβάλλον, τουριστική αξιοποίηση. Τοξικολογική διερεύνηση των υδάτων που
έρχονται από την Βουλγαρία και της Λίµνης.
2. Ποταµοί Στρυµόνας και Αγγίτης, ορεινά ρέοντα ύδατα.
Να µελετηθεί η δυνατότητα εµπλουτισµού µε γόνους ιχθύων.
3. Να µελετηθεί η δυνατότητα οικονοµικής-ιχθυοστροφικής εκµετάλλευσης του
υδάτινου όγκου του χωριού Πεθελινός (Λιµάνι Πεθελινού).
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
1994-99
1. Γενικά
Ο Νοµός Σερρών είανι ένας από τους
επτά
Νοµούς της Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
και καταλαµβάνει
το ανατολικό τµήµα της, από τα
Βουλγαρικά σύνορα µέχρι το Αιγαίο Πέλαγος και περικλείεται δυτικά από τις
οροσειρές Κερκίνης, Βερτίσκου, Κεδυλίων και ανατολικά από τις οροσειρές
Ορβήλου, Μενοικίου και Παγγαίου.
Συνδέεται οδικά και σιδηροδροµικά µε την Θεσσαλονίκη και αποτελεί τον πρώτο
ενδιάµεσο σταθµό προς ∆ράµα, Καβάλα και Θράκη, ενώ αποτελεί σήµερα την
µοναδική έξοσο της χώρας προς την γειτονική βουλγαρία.

292

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

293

Απο τα παραπάνω προκύπτει πως η θέση του Νοµού στον άξονα ανάπτυξης της
χώρας µπορεί να χαρακτηρισθεί "στρατηγικής σηµασίας" τόσο για τις µεραφορές
όσο και για την αξιόλογη παργωγή του στον πρωτογενή και δυτερογενή τοµέα.
Ανήκει στους πεδινότερους νοµούς της χώρας δεδοµένου ότι το 48% της συνολικής
του έκτασης χαρακτηρίζεται πεδινό.
Στην σηµερινή διοικητική του δοµή αποτελείται από πέντε ∆ήµους, εκατόν
σαράντα τρείς Κοινότητες, ενώ ο συνολικός αριθµός των οικισµών ανέρχεται σε
εκατόν ενεννήντα τέσσερις. Από το σύνολο των Ο.Τ.Α. µόνο πενήντα, δηλαδή το
33,8% έχουν πληθυσµό άνω των 1.000 κατοίκων, γεγονός που σηµαίνει ότι
υπάρχει µεγάλη διασπορά µικρών και προβληµατικών κοινοτήτων.
Η τεχνική υποδοµή βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, ιδιαίτερα στο πεδινό
του τµήµα, αν και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκεί για να καλύψει τις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Το ιδιοκτησιακό καθεστός της καλλιεργούµενης γης αποτελείται κατά 99% από
ιδιωτικές εκτάσεις, µε µέσο όρο έκτασης κατά οικογένεια 28 στρέµµατα .
Ο συνολικός πληθυσµός ανέρχεται σε 192.828
κατοίκους
(Ε.Σ.Υ.Ε. 1991), ενώ η συνολική έκταση ανέρχεται σε 3.970 τετραγωνικά
χιλιόµετρα και κατανέµεται ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεωργική γη
1.628.000 στρ ποσοστό
Βοσκότοποι
1.133.000 "
∆άση
820.000 "
Αγονες εκτάσεις
52.000 "
Οικοσµοί, δρόµοι κλπ 167.000 "
Λίµνες, ποτάµια
170.000 "

41,0%
"
"
"
"
"

28,5%
20,7%
1,3%
4,2%
4,3%

Η δηµογραφική του εικόνα είναι η κλασσική σχεδόν εικόνα της ελληνικής επαρχίας.
Την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζει µικρή τάση µείωσης µε µέση ετήσια µείωση
την δεκαετία 1971-81 κατά 0,33% και την δεκαετία 1981-91 κατά 1,74%.
Ο λόγος αστικού προς ηµιαστικού πληθυσµού το 1981 ήταν 1,22 και ο λόγος
αστικού προς αγροτικό για το ίδιο έτος ήταν 0,41, ενώ για το έτος 1991 τα
αντίστοιχα στοιχεία ήταν 1,23 και 0,50.
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν :
α) Την αποφυγή της πόλωσης στα αστικά κέντρα µε εξαίρεση την πόλη των Σερρών
β) τις προοπτικές µέσου µεγέθους οικισµών και
γ) το σηµαντικό βάρος και ρόλο των αγροτικών οικισµών.
Βασικός στόχος πρέπει να είναι η σταθεοποίηση και στη συνέχεια η αύξηση του
πληθυσµού µε παράλληλη βελτίωση της δοµής της πυραµίδας ώστε να
φθάσουµε σε αποδεκτά επίπεδα, καθώς και η σωστή κατανοµή του µέσα στο
Νοµό µε τόνωση των κωµοπόλεων.
Σε ότι αφορά την απασχόληση κατά τοµέα παρατηρείται µείωση αυτής στον
πρωτογενή µε αντίστοιχη αύξηση στον δευτερογενή κατά κύριο λογο, αλλά και τον
τριτογενή τοµέα.
Τα παραπάνω στοιχεία-διαπιστώσεις οδηγούν στην
ανάγκη
λήψης σειράς
διορθωτικών µέτρων και παρεµβάσεων µέσα από ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα ανάπτυξης που θα στοχεύει
1. Στην σταδιακή ανάκαµψη του πληθυσµού στην περιοχή.
2. Την καθιέρωση τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς "επώνυµων προιόντων".
3. Την ολοκληρωµένη επιτόπια εκµετάλλευση των άφθονων πλουτοπαραγωγικών
πόρων.
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4. Την προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος σπάνιας
οικολογικής αξίας.
Οι παραπάνω κατευθύνσεις προσεγγίζονται µε συµπληρωµατικές ενέργεις που
ενισχύουν:
1. Την ικανότητα του τοπικού πληθυσµού και των φορέων να προωθήσουν την
αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή.
2. Την δηµόσια και ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα µικρής κλίµακας για την
τόνωση και αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµίας.
Η στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής εξειδικεύεται µε τους ακόλουθους στόχουςδράσεις:
ΜΕΤΡΟ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµιουργία απαραίτητης υποδοµής πληροφόρησης µε Ο.Τ.Α.,
Αγροτικούς Συν/σµούς και άλλους φορείς
∆ηµιουργία βάσης αναπτυξιακών δεδοµένων
Εξοπλισµός πληροφορικής
Μελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, Οικοτουρισµού, Αγροτοτουρισµού
Εξοπλισµός και ενίσχυση έρευνας εδαφολογικού εργαστηρίου.
ΜΕΤΡΟ 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Προώθηση χρήσης µεθόδων βιολογκής καλλιέργειας
Οικολογικό αγρόκτηµα
Ιχθυόσκαλες Λιθοτόπου και Ν. Κερδυλλίων
Χωροδέτηση - δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων
Αξιοποίηση (εµφιάλωση και εµπορία) φυσικών και µεταλλικών νερών Θερµών,
Σιδ/στρου, Αγκίστρου, Ανω Ποροίων
Ιδρυση και λειτουργία οικοτεχνικού συνεταιρισµού παραγωγής µεταξωτών
υφασµάτων
Μονάδες παραγωγής βιολογικής κοπριάς
Μονάδες παραγωγής πτηνοτροφών - ζωοτροφών
Ψυγείο συντήρησης τυροκοµικώς - οπωροκηπευτικών
Μονάδες τυποποίησης και εµπορίας προιόντων αλεύρου, αρτοσκευασµάτων,
ζαχαροπλαστικής
Ιχθυοπονία ορεινών υδάτων
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Εκτροφεία θηραµάτων, πάρκα αγρίων ζώων
Κέντρα προώθησης αγροτικών προιόντων
Ενίσχυση αγροτικών προιόντων που δεν προορίζονται για διατροφή
Στήριξη µη παραδοσιακών καλλιεργειών (βατόµουρα, βότανα, αρωµατικάφαρµακευτικά φυτά, φλαµουριά κ.λ.π)
Βιοτεχνίες παραγωγής και εµφιάλωσης Τσίπουρου
Τυποποίηση - εµπορία Κερασιού
Τυποποίηση - εµπορία Μελισσοκοµικών προιόντων
Θερµοκηπιακές καλλιέργειες.
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ΜΕΤΡΟ 3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αξιοποίηση περιοχής Σπηλαίου Αλιστράτης και Φραγγιού ποταµού Αγγίτη
Τουριστική αξιοποίηση οικισµών όρους Μπέλες
Ανάδειξη αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Αµφίπολη, Σιδ/στρο, Σέρρες,
Γάζωρο, Τερπνή, Βέργη, Αηδονοχώρι, Αγκιστρο)
Ολοκλήρωση
τουριστικών εγκαταστάσεων κοινότητας
Ν. Κερδυλλίων
(πλαζ-µαρίνα-µπαγκαλόουζ)
Αξιοποίηση Ιαµατικών Λουτρών Σιδηροκάστρου, Θερµών, Αγκίστρου
∆ηµιουργία υποδοµών ανάπτυξης οικοτουρισµού, αγροτουρισµού (Γεφυρούδι,
Νεγαλοχώρι κ.λ.π.)
Ανάδειξη φυσικού δρόµου και αξιοποίηση χιονοδροµικού κέντρου Λαιλιά
Ανάολαση - ανάδειξη οικισµών Μενοικίου και Παγγαίου όρους
Μελέτη ολοκληρωµένης ανάπτυξης τουριστικού προιόντος
Κατασκηνώσεις Λαιλιά, Χρυσοπηγής, Σιδηροκάστρου, Α.Ποροίων
Αγροτοτουριστικά καταλύµατα.
ΜΕΤΡΟ 4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Αξιοποιηση - ανάδειξη Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου Σερρών και Ακριτοχωρίου και
Ι.Μ. Κηρύκου και Ιουλίττης Σιδ/στρου
Ανάδειξη
- αξιοποίηση παραδοσιακής οικιστικής
και πολιτιστικής
κληρονοµιάς ∆αρνακοχωριτών
Αναστήλωση παραδοσιακών οικοσµών και κτισµατων
∆ηµιουργία - λειτουργία Λογραφικών Μουσείων
Λειτουργία
Φεστιβά
Θεάτρου,
Κινηµατογράφου,
Παραδοσιακών
συγκροτηµάτων.
ΜΕΤΡΟ 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μουσείο έκθεσης και προβολής - έρευνας χλωρίδας και πανίδας Ν. Σερρών
∆ηµιουργία σταθερών σηµείων
υδροληψίας
και
συγκέντρωσης κενών
συσκευασιών φυτοφαρµάκων
∆ιαχείρηση αστικών απορριµµάτων Ν. Σερρών (χωµατερη, χώροι υγιεινοµικής
ταφής)
Ανάπλαση - ανάδειξη κοιλάδας Κρουσοβίτη
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μελέτη διαχείρησης-επεξεργασίας πόσιµου νερού
Μελέτη αντιµετώπισης ρύπανσης από φυτοφάρµακα και λιπάσµατα
Μελέτη ολοκληρωµένης
οικοτουριστικής
ανάπτυξης
και διαχείρισης
Υδροβιότοπου λίµνης Κερκίνης.
ΜΕΤΡΟ 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Σύσταση οργανισµού-κέντρου επιµόρφωσης
Κατάρτιση
θεµατικών
προγραµµάτων κατάρτισης (αγροτοτουρισµός,
Σύγχρονες αγροτικές λειτουργίες, πραδοσιακές τέχνες, Ταπητουργία, κ.λ.π.)
Κέντρα
επαγγελµατικής
κατάρτησης
αγροτών
(εξοπλισµός, πόροι,
οργάνωση).
ΜΕΤΡΟ 7. ΑΙΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων στα γεωθερµικά πεδία Ν.
Σερρών
Γεωθερµικα θερµοκήπια

295

Αναπτυξιακό Συνέδριο Σερρών (9-11 ∆εκεµβρίου 1994)

-

Αξιοποίηση υδατορευµάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Μελέτη αξιοποίησης βιοµάζας στο Ν. Σερρών
Μελέτη αξιοποίησης Αιολικής ενέργειας
∆ηµιουργία φορέα διαχείρησης γεωθερµικού ρευστού.
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